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Geacht lid van de VBNGB. 

 

Hierbij ontvangt u onze vierde nieuwsbrief. Deze bestaat uit een selectie van 

berichten die het vierde kwartaal van dit jaar op onze site zijn verschenen. U kunt op 

elk bericht doorklikken naar de volledige tekst op de site.  

Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door naar een ieder waarvan u denkt dat die baat 

zal hebben bij kennisname van de inhoud van onze berichten! Nodigt u de 

geadresseerde vooral uit om lid van de VBNGB te worden! Dat kan via deze link. 

 

VBNGB verenigingszaken 

Het Bestuur heeft weer een aantal zaken verder gebracht. Daaronder het KBB-
dossier (o.a. met deze oproep over alimentatieverplichtingen). De VBNGB informeert 
Zorgverzekeraars Nederland, VWS en ZIN over wegvallen van expat 
zorgverzekeringen. Op 22 november 2016 heeft het Bestuur van de VBNGB 
genoemde instanties op de hoogte gesteld van de negatieve gevolgen van het meer 
en meer verdwijnen van expat zorgverzekeringen. Lees hier meer. 

 

In 2017 staan ons weer allerlei veranderingen te wachten 

Voor diverse landen is er in 2017 een flinke stijging van de woonlandfactor: 

Duitsland, Frankrijk, Zweden en Noorwegen. Lees hier meer. 

Meedoen aan de verkiezingen in maart 2017. Registreren kan tot 2 februari. Wij 

zetten een informatiebanner op onze startpagina. Lees hier meer. 

In de aanloop naar de NL verkiezingen in 2017 blijft er structureel aandacht voor de 

zorg en de zorgverzekering. Dat gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheid van een 

nieuw Nationaal Zorgfonds, maar ook over de onkunde bij Nederlanders: Als 

Nederlanders examen moesten doen over de verplichte zorgverzekering, zouden ze 

massaal zakken. Lees hier meer. Het CPB onderzocht in een rapport verschillende 

alternatieven om een stijging van de zorguitgaven in de toekomst te financieren. 

Lees hier meer. Minister Edith Schippers (VWS, Zorg, VVD) informeert de Tweede 

Kamer over de mogelijkheden om de transparantie van ziekenhuistarieven te 

vergroten. Zij gaat via de toezichthouder afdwingen dat alle tarieven in de zorg 

openbaar worden. Lees hier meer. 

Wij berichtten over de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2017. 

Lees hier meer. 

 

http://vbngb.eu/lid-worden/
http://vbngb.eu/2016/10/28/oproep-aan-buiten-nederland-wonende-gepensioneerden-met-alimentatieverplichtingen/
http://vbngb.eu/2016/11/25/vbngb-informeert-zorgverzekeraars-nederland-vws-en-zin-over-wegvallen-van-expat-zorgverzekeringen/
http://vbngb.eu/2016/11/18/woonlandfactoren-2017-flink-aangepast-en-verhoogd/
http://www.stemmenvanuithetbuitenland.nl/
http://vbngb.eu/2016/11/05/registratie-voor-de-verkiezingen-van-15-maart-2017/
http://vbngb.eu/2016/10/20/beweging-achter-nationaal-zorgfonds-groeit/
http://vbngb.eu/2016/10/20/beweging-achter-nationaal-zorgfonds-groeit/
http://vbngb.eu/2016/10/29/zorgonderzoek-2016-nederland-zakt-massaal-voor-examen-zorgpolis/
http://vbngb.eu/2016/10/27/financiering-van-de-zorg-op-de-lange-termijn-cbp-analyses/
http://vbngb.eu/2016/11/05/kamerbrief-over-prijstransparantie-in-de-ziekenhuiszorg/
http://vbngb.eu/2016/12/22/belangrijkste-wijzigingen-nl-belastingen-2017/
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Van Zorginstituut Nederland naar CAK 

De buitenlandtaak van het Zorginstituut Nederland is per 1 januari 2017 
overgedragen aan het CAK. Wij berichtten daar over op de site, in oktober en in 
december. 

Lees hier meer. 

Jan is behoorlijk productief 

Vanaf 1 juni 2016 is Jan de Voogd de VBNGB gaan ondersteunen met zijn Columns. 

In het vierde kwartaal schreef hij maar liefst 5 bijdragen! Op een rijtje: 

Deel 2 over de Bronlandheffing op pensioenen in belastingverdragen: enkele details 

(oktober 2016 – aangevuld 14 november) 

En maar liefst 4 delen over de verdragsbijdrage aan het Zorginstituut Nederland (ZIN; 
vanaf 1 januari 2017: het CAK) 
Deel 1 – Inleiding en de inkomenscomponent ZVW (november 2016) 
Deel 2 – De bijdrage voor de WLZ component (november 2016) 
Deel 3 – De woonlandfactor en procedurele aspecten van de bijdrage 
(december 2016) 
Deel 4 – Beschouwingen over de kritiek op de verdragsbijdrage (december 
2016) 
 

De site van de VBNGB 

In het vierde kwartaal van 2016 is er weer een aantal Landendossiers bijgekomen, 

zowel van de vroegere “overzeese gebiedsdelen” als van een aantal andere landen 

buiten de EU.  

Lees hier meer. 

 

Hier vindt u alle Nieuwsbrieven in pdf-formaat (makkelijker te printen). 

Lees al onze nieuwsberichten in het Nieuwsberichtenarchief op onze site. 

Ons werk wordt ondersteund door onze Sponsoren, die wij daar van harte voor 

bedanken. 

http://vbngb.eu/2016/10/20/zorginstituut-nederland-draagt-uitvoering-regelingen-over-aan-cak/
http://vbngb.eu/2016/12/28/overgang-van-zin-naar-cak-op-1-januari-2017/
http://vbngb.eu/2016/12/28/overgang-van-zin-naar-cak-op-1-januari-2017/
http://vbngb.eu/2016/12/28/overgang-van-zin-naar-cak-op-1-januari-2017/
http://vbngb.eu/wp-content/uploads/2016/07/VBNGB-Jan-de-Voogd-Column-4-20161030-2.pdf
http://vbngb.eu/2016/11/30/de-verdragsbijdrage-aan-het-zorginstituut-nederland-zin-deel-2-de-bijdrage-voor-de-wlz-component/
http://vbngb.eu/2016/11/30/de-verdragsbijdrage-aan-het-zorginstituut-nederland-zin-deel-2-de-bijdrage-voor-de-wlz-component/
http://vbngb.eu/2016/12/15/de-verdragsbijdrage-aan-het-zorginstituut-nederland-zin-deel-3/
http://vbngb.eu/2016/12/30/de-verdragsbijdrage-aan-het-zorginstituut-nederland-zin-vanaf-1-januari-2017-het-cak-deel-4-beschouwingen-over-de-kritiek-op-de-verdragsbijdrage/
http://vbngb.eu/buiten-de-eu/
http://vbngb.eu/nieuwsbrieven/
http://vbngb.eu/nieuwsberichten-archief/
http://vbngb.eu/sponsoren/

