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           Altea, 3 juli 2016. 

 

Aan de leden van de Vaste Kamercommissie van Financiën  

Op 1 januari 2015 is de “Regeling kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen” in werking 

getreden. De gevolgen daarvan vormen opnieuw een aanslag op de inkomenspositie van de 

geëmigreerde gepensioneerden met bronheffing.  

Inmiddels beginnen de eerste symptomen van deze regeling tastbaar te worden en dan doelen 

wij niet alleen op de soms aanzienlijke financiële gevolgen. Nu wordt duidelijk dat de uitvoering 

daarvan ondoordacht en onvoorbereid is omdat woonlanden geen begrip hebben van het 

afgeven van de vereiste inkomensverklaringen, zeker gezien het beperkte aantal talen waarin de 

belastingdienst deze heeft opgesteld. Bovendien worden op het formulier vragen gesteld die niet 

aansluiten bij de wijze van belastingheffing door de woonlanden waardoor belastingdiensten in 

die woonlanden deze nogal eens niet wensen te ondertekenen (met name in verband met de 

hoogte van het box 3 vermogen).  

Kennis van en advies door de Nederlandse Belastingtelefoon aan buitenlandse 

belastingplichtigen, met name van de uitzonderingsbepaling op het 90% criterium, blijken 

incorrect of onvolledig te zijn. Belastingplichtigen wordt vaak ten onrechte geadviseerd, geen 

inkomensverklaring in te dienen indien zij niet voldoen aan de 90% voorwaarde.  

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1.1.2006 heeft het letterlijk jaren geduurd 

voordat door CVZ en nu ZIN alle problemen voor de z.g. verdragsgerechtigden voldoende waren 

opgelost. Onderzoek in Duitsland, door ons bestuurslid aldaar, doet vrezen dat het ook in deze 

aangelegenheid  nog heel lang zal gaan duren voordat alles ordentelijk zal zijn geregeld zoals 

eigenlijk vanaf het begin geëist had moeten worden; het was immers al lang bekend dat deze 

wetswijziging op 1.1.2015 in werking zou treden. Gevolg is dat mensen verstoken zullen blijven 

van rechtmatige aftrekposten: de zoveelste aantasting van hun financiële positie.  

Wij richten ons tot u met het dringende verzoek ons op basis van de inmiddels opgedane 

praktijkervaring de gelegenheid te geven gehoord te worden of daartoe opdracht van u te doen 

uitgaan. Eerdere pogingen tot dat doel op eigen initiatief van onze verenging hebben daarin gefaald.  

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland, 

C.H. van der Wiel, voorzitter. 
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