
 

 

VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR VBNGB      

5 OKTOBER 2017 OM 9.00 UUR TE DENIA SPANJE. 

 

Aanwezig:  Cees van der Wiel (voorzitter), Hans Hueber (secretaris), Joan Busch 

(penningmeester), Roy Meinderts (bestuurslid), Joep Imkamp (bestuurslid), Kees van 

Diggelen (bestuurslid), Rudi Holzhauer (bestuurslid), Jan de Voogd (adviseur), Albert Kiffen 

(oud bestuurslid; adviseur). 

1. Opening en welkom door de voorzitter. 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en is erg verheugd allen een keer in 

levenden lijve te zien. Ook dankt hij de organisatoren van deze bijeenkomst voor hun 

goede voorbereiding. 

2. Overpeinzingen door de voorzitter. 

Cees refereert aan het gesprek samen met Jan de Voogd en consultant Ron de Graaff 

betreffende het basispakket Zvw. Jan zal hier onder punt 3 op terugkomen. Verder geeft 

hij aan dat contacten met VWS en de vaste kamercommissie VWS nauwelijks tot 

voortgang leiden en dus niet efficiënt zijn. Er zal naar ander mogelijkheden gezocht 

moeten worden om resultaten te bereiken.   

3. Nieuw beleid ( Jan de Voogd). 

Op basis van het gesprek met Ron de Graaff heeft Jan een nota voorbereid met de naam 

“Probleemstelling voor onderzoek dat de zorgrechten van gepensioneerde 

verdragsgerechtigden en hun gezinsleden in de EU verruimt tot het niveau van het 

basispakket Zvw” en hij licht deze nota uitgebreid toe aan de hand van een Power Point 

presentatie (zie bijlagen). Aan het einde van deze presentatie komt hij tot de conclusie dat 

er nog veel werk te doen is en vat dit samen in een 3-tal punten t.w.  

 Verdere detaillering van aanpak en probleemstelling; 

 Overleg met CAK, VWS en ZN over bereidheid tot participatie;  

 Terugkoppeling naar bestuur en ledenvergadering. 

Naar aanleiding van deze presentatie worden er vragen gesteld waarbij de belangrijkste 

vraag is hoe reëel het is om nog een opening te vinden in dit hoofdpijndossier. In de 

afgelopen 12 jaar heeft niemand ook maar een vinger uitgestoken om ons te helpen. Noch 

VWS noch CVZ/ZIN/CAK blijken ook maar bereid om met ons te willen overleggen hoe 

de situatie voor verdragsgerechtigden kan worden verbeterd.  

http://vbngb.eu/


Er is dan ook grote twijfel over hun bereidheid mee te werken aan een onderzoek zoals 

door Jan voorgesteld. De voorzitter vraagt Jan door te gaan met zijn vooronderzoek zoals 

aangegeven in zijn presentatie en daarover te rapporteren aan het bestuur.   

Albert Kiffen zet uiteen wat iemand in Nederland betaalt voor zijn zorgkosten.  

 Maximale kosten kosten bij inkomen van € 

11.000 

Ziektekostenpremie     1.314 1.314 

Eigen bijdrage 385 385 

Bijdrage ZVW aan Overheid 2.900 64 

Premie Volksverzekering 

WLZ) 

3.327 1.071 

Totaal, excl extra niet 

verzekerd 

7.926 2.834 

4. Bestuur 2018  

De voorzitter heeft conform de Statuten voor 1 oktober aangegeven zijn functie per 1 

januari 2018 te willen neerleggen. De afgelopen 12 jaren zijn voor hem tropenjaren 

geweest en het is nu tijd dat iemand anders het roer overneemt.  

Joan stelt voor het voorzitterschap anders in te vullen. Structuur zoals een fractievoorzitter 

werkt in de 2de kamer. De voorzitter coördineert maar voor de kennisonderwerpen zal het 

bestuurslid dat dit dossier behandelt, de woordvoerder zijn met de overheid, advocaat en 

andere personen. De voorzitter wordt door het betreffende bestuurslid op de hoogte 

gehouden en zal daar waar nodig het betreffende bestuurslid vergezellen naar officiële 

organisaties, advocaten e.d.  

Na een uitgebreide discussie is Joan Busch bereid voor een periode van voorlopig één jaar 

ook de voorzittersrol op zich te nemen en vraagt daarvoor steun van de andere 

bestuursleden. Deze steun wordt toegezegd en Joan accepteert daarmee dat zij na 1 januari 

a.s. zowel voorzitter als penningmeester is. Joan zal een plan van aanpak opstellen. De 

statuten van de vereniging verzetten zich niet tegen een dergelijke combinatie. In deze 

periode van 1 jaar zal druk gezocht moeten worden na een passende uitbreiding van het 

bestuur, zo mogelijk rekening houdend met een goede geografische spreiding over 

Europa.  

Rudi heeft een voorstel ingediend betreffende nog te verdelen taken. Zie bijgevoegde 

bijlage Voorstel nog te verdelen taken.  

5. Website (Rudi) 

- Uitleg functionaliteiten; opzet; interactie-vormen 

- Afgesloten gedeelte; welke delen van de website gaan worden afgesloten voor “allen 

leden”, gegeven de wens voor een gedeeltelijk afgesloten website i.v.m. ledenbinding.  

Vragen van leden kunnen open zijn, maar de antwoorden hierop achter gesloten 

gedeelte. 

Nieuwsbrieven achter gesloten gedeelte tot dat zij minimaal een halfjaar oud zijn en 

niet meer actueel. 

- Uitbesteden werkzaamheden; 



- Verzorging input (op basis nieuwe taakverdeling bestuursleden) 

De bestuursleden die een kennisdossier onder zich hebben zullen Rudi informeren en 

hem teksten aanleveren voor publicatie op de website.  

- Informatie van de ambassades (overzichten/vragen Rudi) 

Joep zal contacten met de ambassades opnemen om informatie los te krijgen. Voor de 

ambassade in Spanje zal hij dat in overleg met de voorzitter doen, omdat daar reeds 

goede contacten met de ambassade bestaan. 

 

6. Statuten en doelstellingen 

- Dubbel betalen; 

Dit onderwerp betreft het tegelijkertijd betalen aan woonlandzorg middels af te dragen  

belastingen in het woonland en middels de bijdrage aan CAK. Het wordt slechts 

beperkt indien de aftrek van de zorgbijdrage CAK door het woonland wordt 

toegestaan. Er is EHvJ jurisprudentie die heel vaak tot deze aftrek zal dwingen.  

Het bestrijden van deze dubbele betaling kan langs verschillende wegen, maar is 

politiek erg lastig. Het Deense model (teruggaaf van de zorgbijdrage via de 

inkomstenbelasting van het woonland) is het eenvoudigst en het meest fair. 

- SPP; 

Respecteren lopende gevallen. Dit staat in verband met het onder 3 genoemde. 

- Reizen buiten de EU; 

Rudi zal een inventarisatie maken per woonland 

- Respecteren bestaande gevallen in belastingverdragen; 

Dit zal een punt van aandacht zijn bij het afsluiten van nieuwe belastingverdragen met 

Nederland. De VBNGB (Roy?) zal dit per verdrag dat ter goedkeuring aan het 

parlement 

- Spook Nederlanders; 

Die zullen blijven. De VBNGB zal zich niet inzetten voor terugdringen van dit 

verschijnsel. 

- Interpretatie EU erfrecht; 

Joep en Joan zullen zich hiermee bezig gaan houden. Onderscheid moet daarbij 

worden gemaakt tussen Europees erfrecht en de nationale erfbelastingen. Coördinatie 

van de laatste tussen staten zijn soms in belastingverdragen vastgelegd. 

- KBB 

Brief aan staatssecretaris is niet beantwoord. Aandacht van financieel woordvoerders 

wordt nogmaals gevraagd. Roy bewaakt dit.  

- Belangrijk is dat het bestuur gaat zoeken nar een PR functionaris. 

- Zorgverzekeringswet; zie ook punt 2. 

Jan is er niet helemaal zeker van of Ron de Graaf achter de haalbaarheid van een nader 

onderzoek van de mogelijkheden staat om alsnog de Zvw aan te passen. Volgens Hans 

is het na 12 jaar over. Het Zvw proces is zijns inziens definitief afgesloten en kan niet 

meer heropend worden. Er wordt gediscussieerd om het onderwerp van de agenda te 

halen. Vraag is of het nut heeft een proefschrift te begeleiden, dit zal nog nader 

onderzocht worden.  

 

7. Landenvertegenwoordigers 

- Overzicht (Rudi) 

Aan de hand van het overzicht zullen op de website de landenportalen waarvan wij 



geen landenvertegenwoordiger hebben worden gesloten.  Landen waar geen 

informatie over is weglaten, o.a. Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Australië, 

Polen… Rudi zal dit verder bekijken. 

- Werving van landenvertegenwoordigers behoeft nieuwe aandacht; 

- Aansturing-coördinatie van de  idem.Landenvertegenwoordigers 

 

8. Digitaal archief 

Rudi zal onderzoeken wat SharePoint van Microsoft voor de VBNGB kan betekenen. In 

het bijzonder om het verenigingsarchief goed te borgen, en stukken te kunnen delen. 

Hieraan zijn wel kosten verbonden. 

Rudi gaat na in hoeverre op de website een wiki systeem kan worden ingericht voor de 

domeinen “Belastingen” en “Zorg’. Zo’n wiki kan dan door meerdere mensen worden 

bijgehouden, met verschillende rechten. Het indelen en zoeken volgens het ´Wiki´ 

systeem. Rudi zal mettertijd een handleiding opstellen hoe we dit kunnen gebruiken. 

 

9. Lobbyen- contacten Kamers- samenwerking met andere belangenorganisaties.  

 

10. Contact EC fractieleden CDA Brussel-suggestie Essers 

Essers stelt partijlid voor. Bijvoorbeeld Jeroen Lenaers 

 

11. Press Officer 

Belangrijk is dat het bestuur gaat zoeken naar een Press officer / PR functionaris. Zie ook 

punt 6. 

 

12. Vorming denktank 

Rudi zal dit organiseren. Genoemd wordt een man uit Bali: Hans Jansen. 

De naam Elco Keij wordt ook/zelfs genoemd. 

 

13. Het zorgdebat in Nederland (Rudi) 

- Platform Nieuwe Zorg 

- Nationaal Zorgfonds 

Rudi heeft het plan om reacties bij  het platform en het Nationaal Zorgfonds uit te lokken 

met betrekking tot VBNGB doelstellingen op het gebied van zorg.  

Jan de Voogd zal een voorstel voor onderzoek naar inkomensverdeling 

verdragsgerechtigden gaan schrijven om te kunnen aantonen dat het beeld dat deze 

bestaan uit “rijke” geëmigreerde Nederlanders onjuist is. Dit zal vooral moeten putten uit  

bij het CAK aanwezige gegevens van de doelgroep. Overleg over de probleemstelling zal 

er daarna zijn met  Maarten van Zeben.  

Jan zal een oproep schrijven voor de website voor een proefproces zorgtoeslag, gegeven 

de in zijn column genoemde suggestie dat de Nederlandse regeling voor 

verdragsgerechtigden in strijd kan zijn met EU-regelgeving. 

14. Contributie 

De contributie voor 2018 wordt door het bestuur voorgesteld op € 50,00 (blijft dus 



ongewijzigd) 

 

15. Pensioenlandzorg 

- Luchtbrug cardiologie (Cees) 

Dit is een onderwerp waar Cees mee bezig is met een plaatselijke cardiologe.  

- Aanschaf hoortoestellen (Rudi) 

Audicien uit Nederland komt naar Spanje en schrijft Nederlandse rekening uit. 

- Alleen op NL grondgebied? 

De pensioenlandzorg is bedoeld voor verdragsgerechtigden  die naar Nederland gaan omdat 

zij liever in NL behandeld worden dan in hun woonland. Bovendien worden bepaalde 

behandelingen in het woonland niet verricht of zijn ze van minder kwaliteit, met langere 

wachtlijsten, e.d.  

De VBNGB kan zich niet inzetten voor het bedenken van constructies waarbij 

pensioenlandzorg feitelijk in het woonland uitgevoerd zou worden omdat dit de belangen van  

leden ook kan schaden. We moeten tevreden zijn met de pensioenlandzorg zoals hij nu is. 

16. VBNGB jubileumboek 12 ½ jaar (Rudi) 

- Nut & noodzaak (gegeven mogelijk post-doc onderzoek) wordt bediscussieerd. 

- Scope (niet langer het oude WOMEUR) (Rudi). Kan vervallen. 

- Bronnen (oude garde….). Degene die vanaf het eerste uur bij de Spaanse vereniging 

waren zullen hun archief ter beschikking stellen. 

- Tijdpad wordt besproken. De samenstelling van het boek heeft lagere prioriteit dan 

andere onderwerpen hiervoor genoemd. 

 

17. Financiële verslaglegging per 30.09.2017 

Joan presenteert de verslaglegging tot en met 30 september dit jaar, en overhandigt de 

balans per 30 september 2017 en de staat van baten en lasten tot en met 30 september 

2017.  

 

18. Rondvraag 


