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Geacht lid van de VBNGB.

Hierbij ontvangt u onze derde nieuwsbrief. Deze bestaat uit een selectie van
berichten die het derde de 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! Nodigt u de
geadresseerde vooral uit om lid van de VBNGB te worden! Dat kan via deze link.

VBNGB verenigingszaken
Het Bestuur blikte kort vooruit naar de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2017,
en doet daarover alvast een (personele) mededeling. Lees hier meer.

KBB blijft ons bezig houden
Op de site van de NL Belastingdienst vindt u sinds kort vertalingen van de
inkomensverklaring (formulier) en de toelichting bij de inkomensverklaring in alle
talen van de EU-landen plus IJsland. Deze lijst is nog niet compleet, binnenkort wordt
de lijst aangevuld.
De NL Belastingdienst geeft inmiddels zelf nu ook aan dat u de inkomstenverklaring
niet meer voorafgaand aan uw aangifte moet inleveren of meesturen (lees het
ingevoegde kader bij: “Let op”). Dat is in veel EU-landen feitelijk onmogelijk
gebleken. De VBNGB heeft daar meerdere malen op gewezen, laatstelijk nog in een
brief van 3 juli 2016 aan de Vaste Kamercommissie voor financiën.
Lees hier meer over alle KBB-problemen die de VBNGB signaleert, in onze
Factsheet 2016/3 (pdf formaat).

In de aanloop naar de NL verkiezingen in 2017 is er nogal wat aandacht voor de
evaluatie van de ZVW na 10 jaar
De partij 50Plus is (tot nu toe) de enige die expliciet aandacht heeft voor de positie
van niet residente Nederlanders. Lees hier meer. Ons zorgstelsel blijkt tien jaar na
invoering niet beter en niet toegankelijker. Tot overmaat van ramp wél duurder. Dat
leidde tot een (SP) initiatief voor een nationaal zorgfonds. Met veel voors en tegens.
Lees hier meer. Zonder ingrijpen zullen de zorgkosten de komende jaren fors verder
stijgen en daardoor de groei van koopkracht op ‘nul’ zetten. Dat was de centrale
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boodschap van Laura van Geest, directeur van het Centraal Planbureau, op 27
september 2016 tijdens een relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland,
Lees hier meer.
Het thema “Pensioenen” in de belangstelling
Kortingen op pensioenen lijken bij de huidige regels onvermijdelijk. Lees hier meer.
Begin juli 2016 stemde de Tweede Kamer in met een herziening van de Europese
pensioenrichtlijnen. Over de zogenoemde IORP II is twee jaar onderhandeld door de
lidstaten. In allerlei media is er aandacht aan besteed. Wij zetten een aantal
aspecten van IORP II op een rijtje.
Lees hier meer.
Drie uitbreidingen van de VBNGB site
In dit derde kwartaal zijn er drie toevoegingen gekomen. Ten eerste is het mogelijk
geworden om te reageren op berichten. Ten tweede staat er elke maand een nieuwe
stelling, waar u op kunt stemmen.
Ten derde is er als Algemeen dossier toegevoegd informatie over (het verlies van)
het Nederlanderschap, naar aanleiding van o.a. een rapport van de Nationale
Ombudsman en de speciale bemoeienis van aspirant Tweede Kamerlid Eelco Keij.
Lees hier meer.
De Tweede en Derde van Jan
Vanaf 1 juni 2016 is Jan de Voogd de VBNGB gaan ondersteunen met zijn Columns.
Zijn tweede Column is het vervolg over de grensoverschrijdende zorg voor binnen de
EU geëmigreerde verdragsgerechtigden met Nederlands wettelijk pensioen. Het is
een vergelijking van Verordening 883/2004 en de Patiëntenrichtlijn COM (2011)24.
Lees hier meer. Zijn derde Column is het eerste deel over de Bronlandheffing op
pensioenen in belastingverdragen.
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.

