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Meer dan één miljoen Nederlanders wonen langdurig in het buitenland. 
De Jonge Democraten vinden het belangrijk om zich ook in te zetten voor 
deze Nederlanders, die regelmatig uit het oog verloren worden. Het 
wegnemen van onnodige obstakels en het verbeteren van voorzieningen 
omtrent overheidsregelingen, stemmen vanuit het buitenland, onderwijs 
en media kunnen voor hen veel betekenen. 

13.5.1. Overheidsregelingen 
De Jonge Democraten willen dat de overheid met de tijd meegaat. 
Momenteel vindt veel administratie omtrent verhuizen naar en wonen in 
het buitenland niet digitaal plaats, waardoor miscommunicatie ontstaat en 
fysieke aanwezigheid bij bepaalde administratieve aanvragen ook voor 
Nederlanders in het buitenland verplicht is. Wat betreft de Jonge 
Democraten zullen de administratieve processen van de overheid voor 
Nederlanders in het buitenland waar mogelijk digitaal gaan plaatsvinden, 
mits de digitale veiligheid gewaarborgd is. 

In principe hanteren Nederlandse overheidsinstanties voor Nederlanders 
die buiten de EU wonen de gebruikelijke, erg hoge, internationale 
beltarieven. Hierdoor is bellen voor Nederlanders die buiten de EU wonen 
meestal geen redelijke optie, waardoor zij aangewezen zijn op 
correspondentie via de e-mail of post, wat de communicatie vertraagt en 
bemoeilijkt. De Jonge Democraten willen daarom dat Nederlandse 
overheidsinstanties ook door middel van internetbellen bereikbaar zijn. 

Momenteel is het verplicht je uit te schrijven bij de Basisregistratie 
Personen als je langer dan acht maanden per jaar in het buitenland 
verblijft, met alle potentiële administratieve gevolgen van dien. De Jonge 
Democraten zijn echter van mening dat deze regel het eerste jaar niet van 
toepassing dient te zijn als je kunt aantonen naar verwachting niet langer 
dan één jaar in het buitenland te zullen verblijven. Zo kunnen een hoop 
bureaucratische processen voorkomen worden. 

Verder maken de Jonge Democraten zich sterk voor alle Nederlanders, 
ongeacht hun seksuele voorkeur. Daarom zijn de Jonge Democraten van 
mening dat de erkenning van Nederlandse huwelijken van paren van gelijk 
geslacht door partnerlanden van groot belang dient te zijn bij het sluiten 
van bilaterale en multilaterale verdragen, ongeacht of het huwelijk voor 
paren van gelijk geslacht in deze landen zelf wordt voltrokken. Dat zou het 
onder meer mogelijk maken voor paren van gelijk geslacht om, net als 



paren van ongelijk geslacht, een partnervisum aan te vragen en officieel 
medeverantwoordelijk te zijn voor hun kinderen. 

13.5.2. Verkiezingen 
De Jonge Democraten hechten veel waarde aan de democratische 
betrokkenheid en deelname van alle Nederlandse staatsburgers. Daarom 
willen de Jonge Democraten verkiezingen zo toegankelijk en 
laagdrempelig mogelijk maken voor Nederlanders in het buitenland. 

Van de honderdduizenden Nederlandse stemgerechtigden in het 
buitenland stemmen per verkiezing slechts tienduizenden, vaak vanwege 
onwetendheid over hun stemgerechtigdheid. Daarom zien de Jonge 
Democraten de noodzaak van uitgebreide informatiecampagnes, 
bijvoorbeeld via Nederlandse ambassades en consulaten, om 
Nederlanders in het buitenland bewust te maken van hun stemrecht. 

De Jonge Democraten zijn voorstander van een regeling waarbij het 
stembiljet digitaal aan Nederlanders in het buitenland wordt gezonden, 
aangezien de fysieke stembiljetten vanwege moeizame internationale 
postbezorging vaak te laat of helemaal niet aankomen bij de ontvanger in 
het buitenland of vervolgens bij het stembureau in Nederland. 

Zoals eerder aangegeven zijn de Jonge Democraten van mening dat 
iemand zich niet hoeft uit te schrijven bij de Basisregistratie Personen als 
deze kan aantonen naar verwachting niet langer dan één jaar in het 
buitenland te zullen verblijven. Zo kunnen deze personen ook stemmen bij 
de Gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen, 
Waterschapsverkiezingen en, indien van toepassing, de 
Eilandsraadsverkiezingen voor Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Zij zullen 
na terugkeer immers nog drie jaar lang het beleid van de verkozen 
volksvertegenwoordigers ervaren. 

13.5.3. Onderwijs 
De Jonge Democraten zien zelfontplooiing van het individu als een van de 
belangrijkste doelstellingen van het overheidsbeleid. Daarom streven de 
Jonge Democraten naar een zo soepel mogelijke overgang tussen de 
verschillende internationale onderwijssystemen. 

Het staatsexamen is een Nederlands eindexamen waar Nederlandse 
scholieren in het buitenland zich, naast of ter vervanging van het reguliere 
curriculum, op voorbereiden. Voor deze scholieren is het vaak niet 
mogelijk het staatsexamen te maken in het land waar zij op dat moment 
woonachtig zijn. Om voor hen de toegankelijkheid van dit eindexamen te 
vergroten willen de Jonge Democraten dat de overheid zich inspant om, 
waar mogelijk en wenselijk, het afnemen van staatsexamens op de 
Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland te faciliteren. 

Ter vergemakkelijking van de overgang tussen buitenlandse middelbare 
scholen en het Nederlandse beroeps- en hoger onderwijs, pleiten de Jonge 
Democraten voor algemene Nederlandse taalvaardigheidstoetsen voor 
scholieren die uit buitenlandse onderwijssystemen komen en een studie in 
het Nederlands willen volgen. Zo raken deze scholieren niet langer 



verdwaald in het doolhof van verschillende regelingen en toetsen van 
individuele onderwijsinstellingen. 

Verder zijn de Jonge Democraten voorstander van intensivering van 
Nederlands onderwijs in het buitenland, omdat een groot deel van de 
Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen binnen enkele jaren 
weer terugkeert naar Nederland en een goede beheersing van de 
Nederlandse taal dan zowel bijdraagt aan betere onderwijs- en 
carrièrekansen, als aan een betere maatschappelijke participatie. 

13.5.4. Media 
Veel Nederlanders die in het buitenland wonen zijn nog op verschillende 
wijzen in Nederland belastingplichtig en betalen dus mee aan de 
financiering van het Nederlandse Publiek Omroepbestel. Vanwege 
geoblocking is het in veel gevallen niet mogelijk programma's van 
Nederlandse publieke omroepen zonder bijkomende kosten in het 
buitenland te bekijken. Wat betreft de Jonge Democraten moet hier waar 
mogelijk verandering in komen. 

Toelichting: Veel mensen vergeten of weten niet dat maar liefst een miljoen 
Nederlanders langdurig in het buitenland wonen. Helaas bevat de huidige 
regelgeving omtrent verhuizen naar en wonen in het buitenland veel 
obstakels. Daarom willen wij dat onnodige obstakels met betrekking tot 
overheidsregelingen, stemmen vanuit het buitenland, onderwijs en media, 
worden weggenomen. Zo verliezen wij deze miljoen Nederlanders niet uit 
het oog en doen we recht aan hun Nederlanderschap. 

  


