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Geacht lid van de VBNGB. 

 

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

van berichten die het tweede 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. 

 

Fiscale kwesties 

Twee zaken kregen aandacht: de uitwisseling van informatie tussen overheden, een 

vervolg uitspraak in het kbb-dossier, en een paar concrete onderwerpen in Frankrijk 

en Spanje. 

Uitwisseling van informatie tussen overheden 

Nederland gaat in 2017 voor de eerste keer financiële gegevens uitwisselen onder 

de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS). Nederland 

begint met 48 landen om financiële informatie uit te wisselen. 

Lees hier meer.  

Vervolg uitspraak van de Hoge Raad in het kbb-dossier 

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

Nederland betreft. Daarover las u in onze vorige Nieuwsbrief al iets.  

Op 13 mei 2017 doet de Hoge Raad de zaak thans conform het arrest van het 

Europese Hof van Justitie af. De Hoge Raad oordeelt namelijk dat Nederland de 

aftrek van de Spaanse hypotheekrente voor de eigen woning niet mag onthouden 

aan een in Spanje wonende Nederlander. De zaak is verwezen naar Hof Den Haag.  

Lees hier meer. 

 

http://vbngb.eu/lid-worden/
http://vbngb.eu/algemene-dossiers/belastingen/uitwisselen-van-belasting-gegevens/
http://vbngb.eu/2017/02/11/kbb-regeling-behoeft-aanpassing-naar-aanleiding-van-het-ehvj-arrest-x-c-28315/
http://vbngb.eu/2017/06/30/hypotheekrenteaftrek-mogelijk-bij-buitenlandse-eigen-woning-90-kbb-eis-gaat-mogelijk-te-ver/
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België, Frankrijk en Spanje 

Wij berichtten al eerder over de manier(en) waarop de Belgische belastingdienst 

aankijkt tegen een Nederlandse AOW-uitkering. U kunt de achtergronden hier in 

onze landenportal België nalezen. In een arrest van 5 mei 2017 bevestigt het Hof van 

Cassatie dat een AOW-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar 

pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. 

Lees hier meer. 

In Landeninformatie Frankrijk - Belastingen is een gedetailleerde handleiding 

opgenomen voor de aangifte IB 2016 in Frankrijk. En in Spanje - Belastingen een 

document dat aangeeft wat te doen met uw tweede huis in Nederland. 

Nederland en Spanje geven elkaar bijstand in belastingzaken. Dat blijkt uit een 

Memorandum van Overeenstemming inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken 

dat op 11 maart 2017 in werking is getreden voor onbepaalde tijd. Lees hier meer. 

Online aangifte doen kan in Frankrijk vanaf 13 april 2017. Lees hier meer. 

 

Uw Nederlanderschap 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 april 2017 

zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg met 

de vraag of de EU-verdragsbepalingen in de weg staan aan een Nederlandse wet die 

bepaalt dat mensen die langer dan tien jaar buiten de Europese Unie wonen, onder 

bepaalde omstandigheden van rechtswege hun Nederlandse nationaliteit kunnen 

kwijtraken. Lees hier meer. 

Er bestaat inmiddels een initiatief om deze regels af te schaffen, onder het motto: 

eens Nederlander, altijd Nederlander! De VBNGB staat sympathiek tegenover dit 

initiatief en brengt het graag onder uw aandacht. Lees hier meer. 

 

Uw stemrecht 

Op de website vermeldden wij de mogelijkheid/verplichting van registreren voor de 

afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Het registreren moest tot nu toe bij elke 

verkiezing opnieuw. Dit beleid is veranderd. Kiezers buiten Nederland hoeven zich nu 

maar eenmaal te registreren. Op 1 april 2017 is de Kieswet namelijk veranderd. Lees 

hier meer. 

 

 

 

http://vbngb.eu/landeninformatie/belgie-portal/pensioen-in-belgie/
http://vbngb.eu/landeninformatie/belgie-portal/pensioen-in-belgie/
http://vbngb.eu/2017/06/27/nieuwe-uitspraak-van-het-belgische-hof-van-cassatie-over-de-belastbaarheid-van-een-nederlandse-aow-uitkering/
http://vbngb.eu/landeninformatie/frankrijk-portal/belastingen-in-frankrijk/
http://vbngb.eu/landeninformatie/spanje-portal/belastingen-in-spanje/
http://vbngb.eu/2017/04/13/wederzijdse-bijstand-in-belastingzaken-nederland-en-spanje/
http://vbngb.eu/2017/04/14/online-aangifte-doen-in-frankrijk-vanaf-13-april-2017/
http://vbngb.eu/2017/04/19/raad-van-state-stelt-vragen-aan-europees-hof-over-verlies-van-nationaliteit/
http://vbngb.eu/2017/06/30/eens-nederlander-altijd-nederlander-een-petitie/
http://vbngb.eu/2016/11/05/registratie-voor-de-verkiezingen-van-15-maart-2017/
http://vbngb.eu/2016/11/05/registratie-voor-de-verkiezingen-van-15-maart-2017/
http://vbngb.eu/2017/06/30/permanente-registratie-als-kiezer-buiten-nederland/
http://vbngb.eu/2017/06/30/permanente-registratie-als-kiezer-buiten-nederland/
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Nieuw op de website van de VBNGB 

In het tweede kwartaal van 2017 is het volgende gebeurd op onze website: 

 In het Algemene dossier Belastingen is een nieuwe pagina over de informatie-
uitwisseling tussen landen opgenomen (28 juni 2017) 

 De pagina’s over Pensioenen en EESSI zijn bijgewerkt met nieuwe/aanvullende 
informatie (16 mei 2017) 

 Naar aanleiding van de Koninklijke Onderscheiding voor zijn verenigings-inzet 
voor Cees van der Wiel is deze pagina met informatie daarover opgenomen (27 
april 2017) 

 In Landeninformatie Frankrijk – Belastingen is een gedetailleerde handleiding 
opgenomen voor de aangifte IB 2016 in Frankrijk. En in Spanje – Belastingen een 
document dat aangeeft wat te doen met uw tweede huis in Nederland (12 april 
2017) 

 In de Algemene dossiers is een nieuwe (hoofd)pagina Politiek toegevoegd (4 april 
2017) 

 Op de pagina Belastingen in de Algemene dossiers is een pagina toegevoegd 
over DigiD. 

Ga hier naar de pagina Nieuw en nieuws op de website van de VBNGB voor alle 
aanpassingen en veranderingen. 

 

De VBNGB stellingen in het tweede kwartaal 2017 

leverden de volgende resultaten op 

April 2017: Ik ondervind veel nadelen van de invoering van de regeling kwalificatie 

buitenlands belastingplichtigen door verlies van aftrekposten en heffingskortingen in 

Nederland.  Eens: 85%  Oneens: 15%   

Mei 2017: Ik wil met Nederland helemaal niets meer te maken hebben. Eens: 38%  

Oneens: 62%   

Juni 2017: Ik zou best een gewone Nederlandse zorgverzekering willen hebben, met 

volle ZVW en WLZ rechten in mijn woonland, en daarvoor hetzelfde willen betalen als 

een Nederlander die in Nederland woont. Eens: 74%  Oneens: 26%   

Ga hier naar onze nieuwe stelling 

Ga hier naar alle eerdere resultaten van de aangeboden stellingen 

Lees al onze nieuwsberichten in het Nieuwsberichtenarchief op onze site.. 

Ons werk wordt ondersteund door onze Sponsoren. 

http://vbngb.eu/algemene-dossiers/belastingen/uitwisselen-van-belasting-gegevens/
http://vbngb.eu/algemene-dossiers/belastingen/uitwisselen-van-belasting-gegevens/
http://vbngb.eu/algemene-dossiers/pensioenen/
http://vbngb.eu/algemene-dossiers/zorg/wet-en-regelgeving-zorg-en-zorgverzekering-internationaal/electronic-exchange-of-social-security-information-eessi/
http://vbngb.eu/de-vbngb/bestuur/koninklijke-onderscheiding-voor-cees-van-der-wiel-spanje-26-april-2017/
http://vbngb.eu/landeninformatie/frankrijk-portal/belastingen-in-frankrijk/
http://vbngb.eu/landeninformatie/spanje-portal/belastingen-in-spanje/
http://vbngb.eu/algemene-dossiers/politiek/
http://vbngb.eu/algemene-dossiers/belastingen/overdigid/
http://vbngb.eu/nieuw-en-nieuws-op-deze-site/
http://vbngb.eu/
http://vbngb.eu/stellingen/
http://vbngb.eu/nieuwsberichten-archief/
http://vbngb.eu/sponsoren/

