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Geacht lid van de VBNGB. 

 

Hierbij ontvangt u onze tweede nieuwsbrief. 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! Nodigt u de 

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

 

Het VBNGB Bestuur is actief 

In dit tweede kwartaal is het Bestuur op verschillende manieren over een aantal 

onderwerpen naar buiten getreden: 

 Het Bestuur heeft zich met een uitvoerig maar beknopt overzicht gewend tot alle 

politieke partijen ten behoeve van de programmapunten voor de komende 

verkiezingen in 2017. Lees hier meer. 

 Het Bestuur brengt de situatie van de reisverzekeringen onder de aandacht van 

de politiek. Lees hier meer. 

 Brief van het Bestuur aan de Vaste Kamercommissie van Financiën over de KBB-

regeling. Lees hier meer. 

Oproepen aan leden 

In het tweede kwartaal zijn er een paar oproepen aan de leden uitgegaan.  

 Over de mogelijke aftrekbaarheid voor de woonland IB van betaalde bijdragen 

Zvw en Wlz via het ABP Lees hier meer. 

 Over problemen met de uitvoering van de regeling kwalificerende buitenlandse 

belastingplicht (de zgn. KBB-regeling). Lees hier meer. 

KBB houdt ons bezig 

In 2015 is de Regeling Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht (KBB) van kracht 

geworden. Uitgebreide informatie over deze regeling is op onze website onder 

Algemene dossiers/Belastingen te vinden. Lees hier meer. Vanuit Spanje werden er 

een paar vragen over gesteld. Lees hier en hier. Het Bestuur heeft zich tot de Vaste 

Kamercommissie van Financiën gewend. 

Lees hier meer. 

 

http://vbngb.eu/lid-worden/
http://vbngb.eu/2016/06/16/vbngb-informeert-politieke-partijen-t-b-v-de-verkiezingen-in-2017/
http://vbngb.eu/2016/06/28/vbngb-brengt-situatie-reisverzekeringen-onder-de-aandacht-van-de-politiek/
http://vbngb.eu/2016/07/03/brief-van-het-bestuur-aan-de-vaste-kamercommissie-van-financien-over-de-kbb-regeling/
http://vbngb.eu/2016/04/22/aftrekbaarheid-voor-de-ib-van-betaalde-bijdragen-zvw-en-wlz-via-het-abp-oproep/
http://vbngb.eu/2016/05/02/problemen-met-de-uitvoering-regeling-kwalificerende-buitenlandse-belastingplicht-kbb-oproep/
http://vbngb.eu/algemene-dossiers/belastingen/kwalificerende-buitenlandse-belastingplicht-vanaf-2015-algemeen/
http://vbngb.eu/2016/03/31/regeling-kwalificerende-buitenlandse-belastingplicht-kbb/
http://vbngb.eu/2016/04/17/spaans-resident-en-de-kbb-regeling/
http://vbngb.eu/2016/05/10/kbb-regeling-inkomensverklaring-voor-spaanse-residenten/
http://vbngb.eu/2016/07/03/brief-van-het-bestuur-aan-de-vaste-kamercommissie-van-financien-over-de-kbb-regeling/
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Discussie op de site over het nieuwe NL-Duitse belastingverdrag 

Reactie op de inzendingen van René Hogendoorn, Wilma Brouwer en Wouter Boer 
over het nieuwe belastingverdrag met Duitsland. Naast de algemene informatie over 
dit belastingverdrag is op onze website zet deze reactie vanuit het Bestuur nog eens 
een aantal zaken uiteen. 
 
Lees hier meer. 
 

Over zorgverzekering, reisverzekering en de werelddekking 

Het afschaffen van de wereldwijde dekking van de zorgverzekering is nog ver weg. 
Weinig partijen in de Tweede Kamer voelen ervoor. Ze vinden dat te veel gedoe voor 
te weinig besparing. Lees hier meer. De VBNGB brengt de situatie reisverzekeringen 
in dit kader maar weer eens onder de aandacht van de politiek. 
 
Lees hier meer. 
 

Malta calling 

Op 25 april 2016 was er een eerste bijeenkomst van de VBNGB – Malta Groep, met 
een opkomst van 50 % van de geregistreerde leden. Kees de Jong is op deze 
vergadering tot voorlopige landenvertegenwoordiger benoemd. Besloten is ook om 
met een zekere, maar niet te frequente regelmaat, opnieuw bijeen te komen. Op de 
site van de VBNGB is een Malta Portal toegevoegd. 

Lees hier meer. 

De Eerste van Jan 

Vanaf 1 juni 2016 is Jan de Voogd de VBNGB gaan ondersteunen met zijn Columns. 

Zijn eerste Column gaat 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. 

 

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. 

http://vbngb.eu/landeninformatie/duitsland-portal/belastingen-in-duitsland/
http://vbngb.eu/2016/06/19/reactie-op-de-berichten-over-het-nieuwe-belastingverdrag-met-duitsland/
http://vbngb.eu/2016/06/14/afschaffen-werelddekking-zorgverzekering-nog-ver-weg/
http://vbngb.eu/2016/06/28/vbngb-brengt-situatie-reisverzekeringen-onder-de-aandacht-van-de-politiek/
http://vbngb.eu/landeninformatie/malta-portal/
http://vbngb.eu/2016/05/07/eerste-bijeenkomst-van-de-vbngb-malta-groep-op-26-april-2016/
http://vbngb.eu/2016/06/29/grensoverschrijdende-zorg-voor-binnen-de-eu-geemigreerde-verdragsgerechtigden-met-nederlands-wettelijk-pensioen-vergelijking-van-verordening-8832004-en-de-patientenrichtlijn-com-201124/
http://vbngb.eu/nieuwsbrieven/
http://vbngb.eu/nieuwsberichten-archief/
http://vbngb.eu/sponsoren/

