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Nieuwsbrief 2017/1 

 

 

Geacht lid van de VBNGB. 

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief van 2017. Deze bestaat uit een selectie 

van berichten die het eerste 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 mail gerust door naar een ieder waarvan u denkt dat die baat zal 

hebben bij kennisname van de inhoud van onze berichten! En nodigt u de 

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

 

Cees van der Wiel Koninklijk onderscheiden! 

Vooraf en buiten de periode van het eerste kwartaal. Onze voorzitter Cees van der 

Wiel heeft op 26 april j.l. uit handen van de Nederlandse Ambassadeur in Spanje de 

koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van oranje Nassau gekregen vanwege 

zijn verdiensten voor de belangenbehartiging van Nederlands gepensioneerden in 

het buitenland. 

Lees hier meer. 

 

Het zorg-dossier 

Veel aandacht ging weer uit naar het zorg-dossier, zowel de debatten in Nederland, 

als de situatie voor ons als zgn. verdragsgerechtigden. 

Over het recht op zorgtoeslag voor buiten Nederland wonenden, in het bijzonder 

verdragsgerechtigden, ging een column van Jan de Voogd. Lees die hier. 

Over het onderwerp “reisverzekeringen” / “werelddekking” verschenen meerdere 

berichten. In dit bericht is het (uitgelokte) standpunt van het ministerie van VWS (nog 

eens) te lezen. Ook in de Tweede Kamer werd het standpunt van de minister onder 

woorden gebracht als antwoord op een kamervraag terzake Lees dat hier. 

 

Het zoveelste kritische rapport van de Nationale ombudsman over de zgn. 

buitenlandregeling 

Per 1 januari 2017 neemt het CAK de uitvoering van de burgerregelingen overnemen 

van Zorginstituut Nederland. Deze regelingen zijn onder meer gericht op de 

verdragsbijdrage van de verdragsgerechtigden (de buitenlandregeling). Hiertoe is de 

Zorgverzekeringswet gewijzigd. 

http://vbngb.eu/lid-worden/
http://vbngb.eu/2017/04/27/cees-van-der-wiel-koninklijk-onderscheiden-voor-zijn-vbngb-inzet/
http://vbngb.eu/2017/01/15/recht-op-zorgtoeslag-voor-buiten-nederland-wonenden-in-het-bijzonder-verdragsgerechtigden/
http://vbngb.eu/2017/01/30/het-in-stand-houden-van-de-werelddekking-voor-nederlands-zorgverzekerden-geldt-niet-voor-verdragsgerechtigden/
http://vbngb.eu/2017/02/20/de-werelddekking-voor-zgn-verdragsgerechtigden-vraag-cda-antwoord-regering/
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De Nationale Ombudsman heeft het CAK tijdens een gesprek toegezegd om - nog 

vóór de overdracht - aandachtspunten te formuleren, die de afgelopen jaren bij de 

Nationale ombudsman uit de klachten over o.a. deze regeling naar voren zijn 

gekomen. Het CAK wil deze aandachtpunten graag benutten bij de uitvoering van 

zijn nieuwe taak. 

Lees hier meer. 

Een portefeuillehouder voor de zgn. verdragsgerechtigden gevraagd! 

In het kader van de Tweede Kamervierkiezing heeft het bestuur van de VBNGB in 

een brief aan alle kamerfractie/-voorzitters maar weer eens aandacht gevraagd voor 

de positie van de zgn. verdragsgerechtigden, en daarbij in het bijzonder gevraagd 

om voor de gehele hen betreffende problematiek een portefeuillehouder/ 

contactpersoon aan te wijzen en te communiceren richting onze vereniging. Daar zijn 

inmiddels een paar positieve reacties vanuit de politiek op gevolgd. 

Lees hier meer. 

 

Fiscale kwesties 

Het KBB-dossier wordt er alleen maar omvangrijker op. In het afgelopen kwartaal 

verscheen er een aantal berichten over. 

 

Het bestuur van de VBNGB trekt aan de bel bij staatssecretaris Wiebes 

In een brief van 7 februari 2017 brengt het bestuur de nadelige effecten van de kbb-

regeling met argumenten en voorbeelden onder de aandacht. Uit berichten van onze 

leden blijkt dat de door de regeling veroorzaakte belastingverhoging behoorlijk kan 

oplopen. Vooral in geval van combinatie van meerdere aftrekposten komt dit voor. De 

hoogst gemelde teruggang in netto inkomen bedroeg 13.000 € per jaar, zijnde 50% 

van het netto inkomen. Grote inkomensverliezen als gevolg van de regeling kunnen 

alleen worden opgevangen door ingrijpende maatregelen als het verkopen van het 

eigen huis en/of remigreren. Het niet respecteren van bestaande gevallen komt voor 

betrokkenen keihard aan. Het bestuur doet een aantal suggesties ter verbetering aan 

de staatssecretaris. 

Lees hier meer.  En lees hier de enigszins laconieke reactie van een Tweede 

Kamerlid. 

 

Kbb-regeling behoeft sowieso aanpassing naar aanleiding van een arrest van 

het Europese Hof 

Op 9 februari 2017 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak X die 

Nederland betreft. Het gaat om antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad 

in een belastingzaak waarbij een inwoner van Spanje aan Nederland 

inkomstenbelasting verschuldigd is. Het antwoord komt neer op precisering van de 

http://vbngb.eu/2017/03/03/het-zoveelste-kritische-rapport-van-de-nationale-ombudsman-over-de-zgn-buitenlandregeling/
http://vbngb.eu/2017/03/23/een-portefeuillehouder-voor-de-zgn-verdragsgerechtigden-gevraagd/
http://vbngb.eu/2017/02/17/bestuursbrief-over-kbb-regeling-aan-staatssecretaris-wiebes/
http://vbngb.eu/2017/03/01/politieke-aandacht-gevraagd-voor-het-kbb-standpunt-van-de-vbngb-een-laconieke-reactie/
http://vbngb.eu/2017/03/01/politieke-aandacht-gevraagd-voor-het-kbb-standpunt-van-de-vbngb-een-laconieke-reactie/


3 
 

wijze waarop bronlanden, lidstaten van de EU, fiscale voordelen dienen toe te 

kennen indien er inkomsten uit meerdere bronlanden zijn. 

Lees hier meer. Een verdere verdieping leest u hier. 

 

 

Toezegging minister VWS naar onderzoek van de positie van nabestaanden na 

overlijden van verdragsgerechtigde partner 

In de Memorie van Antwoord bij het wetsvoorstel grensoverschrijdende zorg (TK 

34333) zegt de regering toe dat de minister van VWS de Kamer, naar aanleiding van 

de vraag van het lid Oomen-Ruijten, zal informeren over de uitkomsten van het 

onderzoek naar nabestaanden die als gevolg van het overlijden van de partner niet 

meer verdragsgerechtigd zijn, omdat zij een niet-wettelijk nabestaandenpensioen 

ontvangen. De VBNGB maakt zich al jaren sterk voor de positie van nabestaanden 

na het overlijden van hun verdragsgerechtigde partner. Het is één van onze 

Algemene dossiers, zoals u hier kunt zien. 

Lees hier meer. 

 

Toevoegingen aan de VBNGB website om de communicatie met u te verbeteren 

1. Ook reacties op pagina’s 

Voor al onze berichten bestond al de mogelijkheid om daar op te reageren. Dat blijft 

zo. Het is nu ook mogelijk geworden om op een individuele pagina een reactie te 

geven, als die mogelijkheid voor die pagina door ons is aangezet. Er staat dan een 

reactieveld onderaan de betreffende pagina. Wij doen dat niet voor alle pagina's. Wij 

gebruiken het reactieveld onderaan een individuele pagina wanneer wij het idee 

hebben dat u wel eens nuttige aanvullende informatie over het onderwerp van die 

pagina zou kunnen hebben. 

Lees hier meer. 

2. Nieuw en nieuws op de site 

Er is een nieuwe eerste pagina op onze site met "Nieuw en nieuws op deze site". 

Daar wordt bijgehouden wat er op de site wordt vernieuwd en per welke datum. Ook 

vindt u op deze pagina de laatste drie verschenen berichten van de site, en de 

laatste drie verschenen Columns van Jan de Voogd. Gemak dient de mens! 

Kijk hier hoe die nieuwe eerste pagina er uit ziet. 

3. Abonneren op nieuwe berichten 

Vanaf 1 maart 2017 is het mogelijk om u te abonneren op nieuwe berichten op onze 

site. Wij nodigen u uit om zich te abonneren op onze nieuwsberichten via de optie 

onderaan het linker menu op de site. U kunt ook hier klikken om u te abonneren op 

nieuwsberichten. U blijft zo veel makkelijker op de hoogte van ons nieuws! 

http://vbngb.eu/2017/02/11/kbb-regeling-behoeft-aanpassing-naar-aanleiding-van-het-ehvj-arrest-x-c-28315/
http://vbngb.eu/2017/02/14/uitspraak-van-het-europese-hof-over-de-nederlandse-90-eis-in-de-kbb-regeling-verruiming-van-de-mogelijkheid-om-te-kwalificeren/
http://vbngb.eu/algemene-dossiers/nabestaanden/
http://vbngb.eu/2017/02/20/toezegging-minister-vws-naar-onderzoek-van-de-positie-van-nabestaanden-na-overlijden-van-verdragsgerechtigde-partner/
http://vbngb.eu/2017/03/01/nu-ook-een-reactieveld-bij-sommige-paginas/
http://vbngb.eu/nieuw-en-nieuws-op-deze-site/
http://vbngb.eu/abonneren/
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Lees hier meer. 

Lees al onze nieuwsberichten in het Nieuwsberichtenarchief op onze site. 

Ons werk wordt ondersteund door onze Sponsoren. 

http://vbngb.eu/2017/03/01/nieuw-en-nieuws-op-de-site-abonneren-op-nieuwe-berichten/
http://vbngb.eu/nieuwsberichten-archief/
http://vbngb.eu/sponsoren/

