Nieuwsbrief 2016/1

Geacht lid van de VBNGB.

Hierbij ontvangt u onze allereerste nieuwsbrief. 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. bij het lezen van onze
berichten. Nodigt u de geadresseerde vooral uit om lid van de VBNGB te worden!
Dat kan via deze link.
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!
De VBNGB opgericht
Sinds 2006 heeft genoemde stichting op verschillende fronten strijd gevoerd tot zelfs
aan het EU Hof van Justitie en het EU Hof voor de Rechten van de Mens. We
behaalden gemengde resultaten. We liepen vast bij de Centrale van Beroep eind
2011, maar we boekten ook een aantal niet onbelangrijke successen.
Lees hier meer.
Onze nieuwe website in de lucht
Op 1 februari kwam ook onze website in de lucht. Naast de Algemene dossiers en
landeninformatie met informatie van onze kant, kwam er een Gastenboek en de
rubriek Leden vragen, waarin u als lid gehoord en gezien kunt worden.
Lees hier meer.
Belgisch Hof van Cassatie over AOW wel of niet belast
Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 4 februari 2016 het cassatieberoep van
de heer Harkx verworpen. Het Hof besliste dat de appelrechters hun beslissing naar
recht hebben verantwoord door te beslissen dat de AOW-uitkering verband houdt
met de beroepswerkzaamheid die door u in Nederland werd uitgeoefend.
Lees hier meer.
Franse Ministerie van Financiën erkent onrechtmatig geheven sociale premies
– vervolg
Goed nieuws voor degenen die CSG betaalden over hun inkomsten uit kapitaal. Het
Franse ministerie van Financiën accepteert deze consequentie van het arrest de

Ruyter. Iedereen die kan aantonen onder het sociale regiem van een ander land dan
Frankrijk te vallen kan die CSG terugvragen.
Lees hier meer.
Opgeven van buitenlands vermogen door Nederlandse residenten in Spanje
Het document Modelo 720 is in leven geroepen in de strijd tegen corruptie en wel om
het in het buitenland gestald vermogen op te sporen. Er wordt streng op
gecontroleerd en de boetes zijn disproportioneel hoog; minimum boete is €1.500 en
die kunnen enorm hoog oplopen. Er loopt daarover al een klacht bij de EC.
Lees hier meer.
Weer kritiek op box 3-heffing
En wéér ligt de vermogensrendementsheffing van box 3 onder vuur. Ditmaal stelt de
advocaat-generaal (een adviseur van de Hoge Raad) dat de heffing in strijd is met
het Europeesrechtelijke eigendomsrecht. Wij berichten daar al over. Dat is stevige
kritiek, maar wat betekent dit eigenlijk voor u?
Lees hier meer.
Nog steeds geen duidelijkheid over reisverzekeringen buiten de
verdragslanden
Tijdens de bijeenkomst in Barcelona september 2014 waar wij overlegden met o.a.
vertegenwoordigers van VWS en het ZIN werd uitvoerig stil gestaan bij de
onmogelijkheid voor de verdragsgerechtigden om een reisverzekering af te sluiten
buiten de verdragslanden. Sindsdien is dit onderwerp niet verder gekomen.
Lees hier meer.
Voorlichting Team GWO over regeling KBB en Belastingverdrag met Duitsland
Het Team GWO (Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen) van de
belastingdienst geeft op verzoek voorlichting aan bedrijven, vakbonden en
verenigingen. Op 22 maart 2016 heeft in Ramstein een voorlichtingsbijeenkomst
plaatsgevonden voor gepensioneerde militairen die in Duitsland wonen.
Lees hier meer.
Oproep: Regeling Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht (KBB)
Het bestuur zoekt onder de leden naar voorbeelden van buitenlands
belastingplichtigen, die wegens de verhouding in Nederland /in het woonland belast
inkomen niet voldoen aan de 90% eis, maar die naar verwachting in het woonland
geen of weinig belasting betalen.
Lees hier meer.
Lees al onze nieuwsberichten in het Nieuwsberichtenarchief op onze site.
Ons werk wordt ondersteund door onze Sponsoren.

