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Algemeen 

Enquête bezoeken 

1475 607 0 868 41,2% 
Totaal   bezoeken Afgewerkte 

antwoorden 
Onvolledige 
antwoorden 

Slechts getoond Totale 
succespercentage 

 

Totaal Bezoeken   Bezoek bronnen  Gemiddelde tijd voor 

voltooiing  
 

            Slechts getoond (58,8%) 

            Voltooid (41,2%) 

            Onvolledig (0,0%) 

           Directe link (100,0%)         2-5 min. (1,0%) 

        5-10 min. (14,3%) 

        10-30 min. (66,4%) 

        30-60 min. (9,1%) 

        >60 min. (9,2%) 
 

 

1. Lidmaatschap van de VBNGB 

 

 

 

2. Mijn woonland is 

 

 land Totaal leden niet leden kent lid evt lid % 

Afrika Kenia 1 1       0,16 

Afrika Marokko 1   1     0,16 

Afrika Zuid Afrika 3 2 1     0,49 

Azie Filipijnen 6 2 3   1 0,99 

Azie Indonesië 3 2 1     0,49 

Azie Laos 1   1     0,16 

Azie Libanon 1       1 0,16 

Azie Maleisië 2   2     0,33 

Azie Singapore 1 1       0,16 

Azie Thailand 26 8 13   5 4,28 

Azie Vietnam 2 2       0,33 

EU België 54 50 3 1   8,90 

EU Bulgarije 2   1   1 0,33 

EU Denemarken 5 1 4     0,82 

EU Duitsland 76 57 14 2 3 12,52 

EU Finland 3 1 2   4 0,49 

EU Frankrijk 98 78 13 3   16,14 

EU Griekenland 6 2 3   1 0,99 

EU Hongarije 3 2     1 0,49 

 

JA NEE 
NEE, MAAR IK KEN 

EEN LID 

NEE, MAAR IK OVERWEEG OM LID 

TE WORDEN 

Ik ben lid van de 
VBNGB 

405 140 15 47 
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EU Ierland 2 2       0,33 

EU Italië 10 7 3     1,65 

EU Letland 1   1     0,16 

EU Malta 10 10       1,65 

EU Nederland 12 12       1,98 

EU Noorwegen 1   1     0,16 

EU Oostenrijk 12 10 1   1 1,98 

EU Polen 2 2       0,33 

EU Portugal 40 33 5 2   6,59 

EU Roemenië 6 2 2   2 0,99 

EU Spanje 119 82 24 4 9 19,60 

EU Zweden 8 4 3   1 1,32 

EU Zwitserland 17 13 1 1 2 2,80 

NA Canada 4 1 2   1 0,66 

NA Costa Rica 3   2   1 0,49 

NA Cuba 1       1 0,16 

NA Curacao 2   1 1   0,33 

NA Panama 1   1     0,16 

NA Verenigde Staten 23 6 8 1 8 3,79 

non EU Kosovo 1   1     0,16 

non EU Oekraïne 1 1       0,16 

non EU Turkije 4 1 3     0,66 

non EU Verenigd 
Koninkrijk 

9 3 6     1,48 

Oceanie Nieuw Zeeland 1   1     0,16 

Oceanië Australië 11 3 7   1 1,81 

ZA Argentinië 1   1     0,16 

ZA Brazilië 6 1 2   3 0,99 

ZA Suriname 1   1     0,16 

  Zonder land 4 3 1     0,66 

 alle Totaal 607 405 140 15 47 100,00 

EU-EER-CH-UK Totaal 496 371 87 13 25 81.71% 

 
 

 

3. Burgerlijke staat 

 

 

  

 

JA NEE 

ik ben gehuwd/samenwonend met een partner 475 126 
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4. Voor mijn situatie en/of die van mijn partner geldt 

 

  

 

MIJN 

SITUATIE 

MIJN PARTNER'S 

SITUATIE 

in bezit van de Nederlandse nationaliteit 590 295 

Nederlands paspoort vernieuwen in Nederland 252 146 

Nederlands paspoort vernieuwen in buitenland 307 147 

in bezit van de nationaliteit van een ander land dan 
Nederland 

50 100 

inkomen uit AOW 464 235 

inkomen uit een Nederlands overheidspensioen, bijv. 
ABP 

233 61 

inkomen uit een vroegpensioen van een Nederlands 
pensioenfonds 

91 42 

inkomen uit een WAO of WIA of WAZ uitkering vanuit 
Nederland 

28 21 

inkomen uit een ander aanvullend pensioen uit 
Nederland 

231 95 

inkomen uit een pensioen uit mijn woonland 132 86 

inkomen uit een pensioen uit een ander land dan mijn 
woonland en Nederland 

54 28 

kwalificerend buitenlands belastingplichtige (KBB) 197 95 

doe belastingaangifte in Nederland 261 111 

doe belastingaangifte in mijn woonland 444 260 

doe mijn belastingaangife met een adviseur of 
fiscalist 

279 172 

betaal aan het CAK voor het recht op zorg in mijn 
woonland 

330 194 

heb in Nederland een aanvullende verzekering voor 
medische kosten  

32 25 

heb in woonland  een aanvullende verzekering voor 
medische kosten  

271 181 

een of meerdere bankrekeningen in NL 480 244 

leeftijd jonger dan 65 jaren 69 88 

 leeftijd 65 - 70 jaar 140 107 

leeftijd 70 - 75 jaar 182 94 

leeftijd 75 - 80 jaar 90 51 

leeftijd 80 jaren of meer 81 39 
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5. (Beweeg)Redenen om lid van de VBNGB te zijn/worden 
 

 

 

6. Hoe belangrijk vindt u het dat de VBNGB aandacht besteedt aan 

de volgende onderwerpen? 

 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in Nederland die voor mij 
van belang kunnen zijn 

438 78,5% 

informatie te ontvangen over wonen in mijn woonland/het buitenland 287 51,4% 

de weg naar de juiste instantie voor informatie te vinden  203 36,4% 

algemene informatie over emigratie te ontvangen 66 11,8% 

steun om regelgeving en dienstverlening van de Nederlandse (semi-
)overheid in buitenland te verbeteren  

281 50,4% 

Andere... 50 9,0% 

 

0-3 4-5 6-8 
9-

10 

aandacht voor en informeren over AOW en pensioen 17 30 131 404 

aandacht voor en informeren over belastingzaken 26 33 152 332 

aandacht voor en informeren over kwalificerende buitenlandse 
belastingplicht (KBB) 

58 65 113 250 

aandacht voor en informeren over (evt.) verandering in wetgeving incl. 
belastingverdragen 

15 28 136 360 

aandacht voor en informeren over medische zaken, 
zorgverzekeringswet en verdragsgerechtigden 

42 64 143 273 

dekking vergoeding medische kosten buiten EU/EER/Zwitserland 
(reis(bijstands)verzekering) 

119 114 107 131 

aandacht voor verbetering van Nederlandse dienstverlening DigiD, 
paspoort, stemmen 

19 49 146 329 

attenderen op jurisprudentie  44 75 176 195 

contact met Nederlandse politici/politieke partijen in 
Nederlandse/Europese Parlement 

110 129 135 109 

samenwerking met andere organisaties die belangen van Nederlandse 
emigranten behartigen 

31 77 196 214 

voorlichting en advies aan leden individueel 41 76 174 215 

steun aan leden in gerechtelijke (proef)procedures 49 82 170 202 
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7. Onderwerpen welke ook de aandacht van de VBNGB verdienen 
 

 

     Paspoort verlengen in Woonland en niet alleen in Parijs- Beter online!!! 

     Nogmaals een uitleg van Kwalificerend Buitenlands Belastingplichtig 

     Notarieel gevolg 

     Ontmoedigen van nl overheid voor terugkeer van vertrokken nederlanders 

     Ouderen zijn bewust vergeten door die overheid 

     Pasaporte, rojbewijs verlengen, verkiezingen,  

     paspoort vernieuwen 

     Niet verzekerd zijn buiten Europa (verdragsrecht) 

     Paspoort voor nl in buitenland die niet in staat zijn naar ambasade of ze te komen door 

invaliditeid of zo 

     Pensioen  

     politieke beïnvloeding 

     Portugees bij zorgverzekeringen accepteren 

     premiebetalingen in NL 

     premie zorgverzekering 

     recht op awbz in spanje als nederlander 

     rechtsherstel ivm primair EU recht voor zorg 

     Nieuw pensioenakkord 

     Nederlandse lijfrente terwijl je in het buitenland woont 

     Remigratie informatie - een checklist zou behulpzaam zijn 

     links naar verschillende belangrijke uitvoerende instanties in woonlanden 

     informatie personenbelasting ed in Belgie 

     Inloggen DIGD onmogelijk vanuit buitenland na verandering telefoonnummer....Aanvraag of 

AOW direct naar Spaanse bankrekening over te maken wordt genegeerd...g 

     In ons geval: gegevens waar tweetalige fiscalisten te vinden  

     In schematische vorm de huidige toestand van onderwerpen als WAO, DIGID, Persoenen-als 

ABP-.Toelichting: Er veranderde in de loop der jaren zoveel dat het bijna niet bij te houden is. Een 

totaal overzicht zou per onderdeel zou heel nuttig zijn. 

     kritisch volgen NL overheden 

     Kritisch volgen van nederrlandse wettelijke ontwikkelingen en eventuele akties 

     Levensbewijs 

     LIJST MET BELASTINGCONSULENTEN DAT GESPECIALISEERD ZIJN IN BELASTING IN HET 

BUITENLAND  

     Medische Aftrekkosten vooral voor ABP pensioen omdat ze ook belasting betalen in Nederland  

     Nederlands-buitenlands belastingverdragen 

     Medische zorg in nederland als nederlandse woonachtig in buitenland  

     Meer gedetailleerde informatie t.a.v. het vinden van relevante landeninformatie w.b. belastingen 

en ziektekostenverzekering, zowel schriftelijk als via het internet.  

     Met welk rijbewijs in welk land met welk kenteken gerechtigd om te rijden  

     mogelijkheid bieden om open over zaken te discussieren zonder censuur. 

     Mogelijkheid om oproepen van leden aan leden te plaatsen 

     Nabestaande pensioen voorlichting, informatie  

     Nederlanders samen te brengen 

     remigratie 

     repatrierings problematiek 

     Indexatie pensioen 

     Wat te doen bij overlijden partner/ wanneer iemand plotseling alleen komt te staan  

     Vervroegde AOW in combinatie met ouderdomsuitkering Spanje 

     Voorlichting en advies over terugkeer naar Nederland, o.a. ten aanzien van zaken die geregeld 

moeten worden, vooral m.b.t. huisvesting 

     Voor- of nadelen mbt veranderen nationaliteit 

     Vrijstellingen van belastingen 
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     Wajong uitkering en als Nederlandlandse pensioen uit België en wonend in Nederlanduit België  

     WAO 

     Wat presteren eigenlijk ambassades voor hun Nederlandse burgers  

     woonlandfaktor 

     Verplichte inhouding van sociale  en solidariteitsbijdrage over je pensioen waar je geen 

gebruik van maakt omdat je via een andere instantie voor ziekte en invaliditeit gedekt wordt. 

     Zelfgekozen levenseinde in woonland, buiten NL 

     Ziektekostenregelingen 

     Ziektekostenverzekering voor pensionairs 

     Zorg 

     Zorgen dat Nederlanders woonenden in het buitenland gebruik van de Nederlandse 

zorgverzekering kunnen maken en daar dan ook in NL premie voor betalen buitenland  

     Zorg in woonland en bij andere EU landen 

     Zorgverzekering en Wlz inhoudingen 

     1 levensbewijs voor alle pensioenfondsen. Ik bedoel hiermee dat voor gepensioneerden dat na 

inlevering van het levensbewijs van het SVB deze geldig is voor alle pensioenfondsen 

     Verplichting tot het invullen van formulier 210 door niet-residenten die in Spanje een huis 

bezitten. Velen kennen die verplichting niet. 

     vergemakkelen om paspoort te vernieuwen 

     Resident worden 

     Terugkeer naar Nederland  

     RIZIV 

     Samenspel van instanties in NL en woonland  bij emigratie, en meer aandacht voor 

gepensioneerden die ook inkomen hebben uit arbeid, bv als zelfstandiged 

     service ambassades in woonland nu op laag pijl. 

     Sociale en fiscale voorzieningen 

     stemmen in buitenland 

     Steun aan leden in gerechtelijke procedures alleen als het een onderwerp van (ruim) algemeen 

belang is 

     Stopzetten bankrekening  

     Tegenwicht aan nederlandse bureaucratie en onbenul over buitenland 

     Terugkeer NL voor verplegingsbehoeftigen 

     Veranderingen door Brexit 

     Terugvragen dividend belasting ref huis in NL  

     testament, erfrecht, verzorging- verpleeghuizen 

     Thuiszorg  

     Toegankelijkheid lezen info, begrijpen. 

     toeganlijkheid DIGID (ivm SMS code) 

     Tweede nationaliteit mogelijk maken 

     VBNGB dekt voldoende onderwerpen 

     VBNGB heeft belangrijke taken voor o.a.Nederlanders in buitenland 

     Info geven bvb ik had wajong en wist niets over aow.  

     Ik betaal in Nederland premies AWBZ, maar heb in het buitenland geen recht op bijv. Pflege en 

heb in Duitsland extra een Pflegeversicherung moeten afsluiten, omdat ik van het CAK geen 

bevestiging kon krijgen, dat ik daarvoor in Nederland  premie betaal. Ik betaal dus dubbel!!  

     contact met overheid 

     betere voorlichting verschillende Europese belastingstelsels  

     Bewijs van in leven zijn 

     Bewijs van leven, via whatsapp,indien mogelijk? 

     bewijsvoering van in leven zijn makkelijker maken, ik moet nu 2 1/2 uur reizen om een 

gewenste stempel op het papier te krijgen en er nog voor betalen ook.  

     bovenstaande is al behoorlijk uitgebreid 

     Collectie belangbehartiging door gezamenlijke procedures 

     Contact leggen tussen leden met vergelijkbare situaties/problemen (aanpak, oplossingen, 

tijdsduur, ..) 
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     Contact voorzieningen met overheids instanties ivm diverse  

     belasting zaken 

     creatieve oplossingen bieden voor problemen met Nederlandse overheid 

     de hierboven aangeduide onderwerpen 

     De korting op AOW bijvb in Vietnam ivm verdragslanden  

     De ophanden zijnde invoering van een nieuw pensioenstelsel verdient meer aandacht. Als 

invoering plaatsvindt zal dit vergaande consequenties hebben voor bijna alle leden. Nog los van 

de steeds meer vraagtekens die geplaatst worden over de noodzaak die er was dat al 14 jaar de 

pensioenen niet of onvolledig geindexeerd werden. Teneinde de leden (pensionado's) op de 

hoogte te houden zullen zij hier meer over geinformeerd mogen worden.  Bijv. m.b.v. verwijzen 

naar betrouwbare persartikelen. 

     De overgangsregeling voor in Duitsland woonachtige Nederlandse gepensioneerden was voor 

mij in 2020 al afgelopen 

     De relatie tussen GAK en ziekteverzekeringen in België, mijn woonland 

     De VBNGB is zeer goed op de hoogte en er hoeven geen verbeteringen plaats te vinden  

     DIGiD aanvragen  

     Belasting zaken 

     belasting verdrag 

     Dual citizenship 

     Afwikkeling gemaakte medische kosten in ander land 

     Aandacht voor mensen met een WUV uitkering en hoe de toekomst daarvan er uit ziet.  

     aanvragen DIGID buiten Nederland, heb divverse keren geprobeerd via de AOW aan te vragen, 

krijg nooit de beloofde brief 

     aanvragenprocessen voor dig id vereenvoudiger voor nederlanders die in het buitenland 

wonen. kostbare affaire  

     Acceptatie van de jaaropgave als geldend in Duitsland. Nu gaat men hier nog steeds uit van de 

beschikking van de Nederlandse belasting dienst! Veel administatieve rompslomp en extra 

kosten.  

     Advies op vragen over belastingaangifte woonland 

     Advies over goede belasting adviseur  die zowel Nederlands als Belgisch 

     afhandeling vergoedingen zorg 

     Alles wat te maken heeft met geldigheid rijbewijzen en rijden in auto's met buitenlands 

kenteken 

     belasting nederbelge 

     Alles wat van belang is voor  NL gepensioneerden en dus niet anderen          niet van 

gepensioneerden in NL .grensgangers,  

     AOW  niet ontkoppelen aan minimumloon 

     Bankrekening in Nederland  

     bedrijfs pensioenen in thuisland moeten belasten en niet in Nederland  

     belastingaangifte in woonland 

     Belastingdienst nl 

     Belastingen 

     Belastingen NL 

     DiGiD toegang blijft het belangrijkste en daaraan gekoppeld digitaal bewijs van in leven zijn, 

zonder inmenging van de locale instantie in het woonland  

     Dual nationality teid 

     Ik ben tevreden. 

     het korten van 50 procent op de AOW van de Nederlanders wonend in Brazilo 

     graag aandacht voor eigen bijdrage verpleeghuis in Duitsland. Daar geldt nu de Duitse 

bijdrage. Bij de zgn. Pflegegrad geldt de Nederlandse voorwaarden, dus geen keuzerecht: hulp of 

Pflegegeld. Voor Nederlanders alleen recht op hulp.De Pflegekasse,resp. Krankenkasse betreut 

ons. Maar voor het Pflegeheim geldt wel het Duitse systeem en niet de Nederlandse lagere 

bijdrage. Alle bijdragen worden in Nederland ingehouden. Dat we nu weer 

binnenlandsbelastingplichtig zijn is ons opgelegd.  

     Heb geen enkele ervaring  
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     heropenen NL consulaat daar waar veel NL staatsburgers woonachtig zijn 

     Herziening uitspraak CRvB i.v.m. verdragsgerechtigheid 

     Het CAK zou sneller hun brieven over na-betalingen moeten komen - ik krijg in dec. bericht 

over een jaarafrekening over 2018! !!! Als ik deze eerder zou ontvangen kan ik die kosten 

meenemen voor de Spaanse belasting! Ik vind het sowieso raar dat er aan het !  

     Het gebeuren van belastingverdragen in EU met name NL/België en vice versa 

     Het makkelijker maken van belastingaangifte  

     geen op dit moment 

     Het verschil in de erfbelasting van oa Spanje en Nederland. Wat het voordeligste kan zijn.  

     Het weigeren / niet betalen van (in mijn geval) 4 % aow door de verhoging van de aow grens 

naar 67 ! Dit betreft 100000enden die met 14/15 jaar zijn begonnen met werken. Het gaat hier over 

milioenen Euro´s ! Verder is het schandalig dat wij 2 jaar voor niets de soziale lasten hebben 

afgedragen. Mij persoonlijk gaat het om die % aow !  !  

     Hoe eventueel terugkeren naar Nederland 

     Hoe het gastland omgaat met ons 

     Hoe terug kunnen keren naar Nl., mogelijkheden, weliswaar t.z.t. 

     Hoog tijd dat die €15,000 per jaar fiks opgekrikt worden ivm belasting 

     Houden van bankrekening bij woonplasts buiten EU 

     Hulp bij terug keren naar nederland ivm Alzheimer  

     geen opinie 

     geen idee 

     Dubbele belastingplicht 

     Erfrecht 

     (3x) Dubbele nationaliteit  

     dubbele nationaliteit net als voor andere europeanen. Rechtsgelijkheid.  

     duidelijkheid over belasting als je in nederland belastingaangife doet, wat mag Italie eisen ivm 

dubbele heffingen 

     Duitse en Nederlandse belastingen problematiek + CAK belastingtechnische voor- en nadelen 

in Nederland en Duitsland 

     Een aantal nerderlandse banken rekt voor ons expats een buitelandvergoeding opeen 

betaalrekeniung. Dit terwijl ik een nederlandse rekning heb en de bank dezelfde witwas functies 

moet uitvoeren als iemand met een nederlans adres.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

     Een aantal voorbeeld situaties over belastingbetaling (mmeerdere mogelijkheden: 

Overheidspensioen of Bedrijfspensioen - Vermogen in Nederland of woonland, etc., etc. 

     Eenvoudiger en geen kosbare reis om Paspoort te vernieuwen bv. bij het consulaat in de State 

waar ik woon. 

     Erfkwesties 

     EU  

     European Health Insurance Card heeft voor mij geen nut, zou beter wereld wide moeten zijn..  

     Europese bindende uitspraken  

     Europese nationaliteit 

     Europese wetten 

     Eventueel wijziging belastingverdragen 

     fiscale implicaties van het de facto woonachtig zijn in Nederland en een land buiten de EU 

(zoals Kenia) 

     Fiscale / juridische positie gepensioneerde met verschillende nationaliteit  

     #6 vrij volledig 
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8. Bezoek of raadplegen van de VBNGB-website 

 

 

 

 

9. Gebruiksvriendelijkheid en omvang van de VBNGB website  

 

 

 

 

10. VBNGB website 

 

 

     Meer interactiviteit helpt 

     Nog niet 

     nog geen ervaring 

     Niks 

     Nieuwe opzet lay-out en indeling  

     Niets jullie doen het perfect 

     Niets. 

     neen 

     Moderniseren 

     Misschien ook menu per thema doen, evt. per land. Al zou dat moeten betekenen dat daar ook 

juiste informatie te vinden is met informatie rond regelgeving en waar terecht kunnen 

     minder jargon  en een V&A 

     Met werkvelden werken (iconen, met snelle verwijzing naar informatie-hoofdstukken) 

     Meer onderverdelen in onderwerpen 

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

spontaan 178 30,7% 

na e-mail bericht 423 73,1% 

dagelijks 8 1,4% 

wekelijks 27 4,7% 

tweewekelijks 23 4,0% 

maandelijks 93 16,1% 

 

0-3 4-5 6-8 9-10 

opzet/indeling 15 80 326 101 

zoekfunctie 16 94 277 73 

kwaliteit van de informatie 12 48 241 170 

hoeveelheid informatie 12 66 279 107 
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     Meer informatie voor niet-leden 

     nog niet gekeken. vriendin stuurde mij deze enquete 

     maak het simpel 

     Linksnaar andere websites werken niet altijd; bij juridische uitspraken gemakkelijker doorlezen 

faciliteren, nu moet je steeds verder gaan zoeken  

     Lijkt op een site voor gepensioneerden ... zou toch moeten aanpassen 

     lijfrentes 

     lay-out verbeteren 

     Korte inhoud van wetsartikelen waarnaar wordt verwezen = duidelijkheid 

     Klachten over overheid instanties waar kan je die kwijt bij VBNGB 

     keuze menu zou meer to toegang van meer thema's moeten geven 

     Is voldoende meer vragen aan leden om mee te denken  

     (2x) Is goed 

     Informatie over Frankrijk is hopeloos verouderd  

     Informatie indelen per land? 

     (nog) niet echt in verdiept 

     nog niet gezien, geen commentaar 

     Ik mis een (besloten) forum waar leden informatie en gedachten kunnen uitwisselen.  

     Prima zo als het nu is 

     zoekfunctie verbeteren en uitwisseling met andere deelnemers 

     Waardering voor het hoge niveau. Tegelijk soms moeite met de veelheid en complexiteit van 

teksten. Soms zou een facsimile versie prettig zijn..  

     VBNGB is stuk beter dan in het begin van de opzet van deze vereniging.  

     Vaak te ingewikkeld.... 

     Uitleg iets meer Jip & Janneke taal 

     Tot nu toe nooit van VBNGB gehoord dus kan nog niet oordelen over de website  

     toch best veel verouderde informatie 

     Teveel e-mails met informatie. 1 keer in 2 weken in  nieuwsbrief moet voldoende zijn.  

     te kort bezoeker van uw website om een gefundeerd oordeel te kunnen geven 

     Steunpunten kunnen vinden van andere nederlander, die ook ook geemigreerd zijn  

     Simpel taalgebruik 

     Probeer in simpele taal ingewikkelde belastingwetten uit te leggen  meeste leden geen 

belasting experts 

     Prima, geen ovrbodige poespas; wel even wennen na al die gelikte websites.  

     nog nooit bekeken 

     perfekt geen kommentaar 

     perfect 

     Overzichtelijker per onderwerp 

     (ook) thematische menu-indeling, duidelijker aangeven wat VBNG nu werkelijk doet / kan doen 

voor (individuele) leden 

     Ondanks betaling contributie (nog) geen toegang  

     Oké  

     Ok 

     Nvt 

     n.v.t. 

     Nog onvoldoende bekend 

     nog nooit bezocht, Wist niet van jullie bestaan  

     nog nooit bezocht 

     Ik vind het goed 

     ik heb de website nog nooit bezocht 

     bijeenkomsten organiseren 

     Een van de meest gebruikers vriendelijke webpages,  I Love it! 

     een schematisch totaaloverzicht maakt zoeken makkelijker 

     een schema met zoeklinks aan het hoofdmenu toevoegen 

     Een betere search engine 
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     Duidelijke taal, inhoudsopgave 

     Duidelijk  

     De juridische informatie is vaak zonder toelichting niet te begrijpen door leken 

     De informatie up toe date houden 

     De info in het Duitslandportaal lijkt ietwat gedateerd 

     Blader cq menufunctie 

     bijlagen en of plaatjes mogelijk maken en correcties achteraf mogelijk maken zoals bij 

Facebook 

     Bij gerechtelijke uitspraken, niet domweg de uitspraak kopiëren, maar geef uitleg wat het nou 

uiteindelijk betekend en in welke gevallen 

     Bij doorklikken op de linken kom ik soms op pagina's die niet meer bestaan of niet meer 

werken.  

     Event-driven indeling: Emigratie, Wonen, Remigratie 

     Bij de aankondiging in het begin gelijk in één of twee woorden wat het thema is en een snelle 

zoek functie.  

     Betere zoekfunctie 

     Ben tevreden 

     ben nog nooit op de website geweest 

     Ben nog geen lid, dus kan geen opinie geven. 

     Ben net lid en gebruikte de website nog niet veel 

       ben geen lid maar wat ik kan leestaltijd 

     Bekendheid 

     alleen voor gepensioneerden uit Nederland en niet grensganger,uitkeringtrekker 

     aanpassen aan de bestaande online technieken (responsive, Google-zoekroutines, etc.) 

     Eenvoudige formulier om vragen te stellen 

     Ga zo door. Wellicht toch wat meer info uitgesplist per regio. Er zijn grote fiscale/juridische 

verschillen per regio. (in mijn geval: Malaga). 

     IK heb de website niet bekeken 

     Goed 

     Ik bezoek deze website nooit! 

     Ik ben tevreden 

     Ik ben geen held met het gebruik van de computer dus daar kunnen jullie niets aan veranderen  

     Iets minder zakelijk, wat meer afbeeldingen, het is nu wat saai. 

     Iets minder formele taal 

     Ietsjes minder autoritair en betweterig zou welprettig zijn 

     Het is vooral moeilijk samenhangende/opvolgende berichten in conversaties te vinden, die 

lijken binnen het onderwerp lukraak verspreid..... 

     Het is goed zo 

     Het is belangrijk te weten waar informatie is te vinden.  

     Heldere uitleg belastingzaken 

     Heb de website nog nooit bezocht 

     Graag  zo eenvoudig mogelijk 

     goed 

     Gebruiksvriendeiijkheid en contact mogelijkheden  

     Geen. Prima zo! 

     geen opinie  

     Geen mening - ik lees de e-mail bulletins 

     Geen IT expert 

     Geen idee 

     geen idee 

     geen gebruik van website; wel eenmalig een hoogwaardig telefonisch advies ontvangen van de 

de heer Jan  de Voogd  

     Geen, ga zo door 

     Geen aanpassing en of verbetering nodig 

     Geen! 
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     (3x) Geen  

     (9x) Geen 

     (8x) geen 

     zoek weinig op; richt me op de emails en  kijk dan verder 

 

 

11. Eigen ervaringen in contact met belastingdienst in Nederland 

en/of woonland 

 

 

 

 

12. Eigen ervaringen in contact met belastingdienst in Nederland 

en/of woonland 

 

 

     nog geen ervaring gehad met de Duitse belastingdienst 

     Ok 

     ok 

     Ofschoon ik niet belastingplichtig meer ben in Nederland, maar in  woonland Frankrijk, weigert 

"Heerlen" op mijn verzoeken in te gaan en slaat mij nog altijd aan.  

     Nog niet van toepassing, binnenkort meer vanwege verandering Belasingverdrag 

     Nog niet helemaal 

     nog niet geëmigreerd  

     Nl ok/ Fr  

     Onbereikbaar  

     NL niemand weet iets. 

     NL: moeilijk om concrete info telefonisch te ontvangen. Portugal: alleen via fiscalisten 

bereikbaar. Veel ambtelijke onwil bij rechtstreekse benadering. 

     NL belastingdienst: contact goed en duidelijk;  alleen afmelden voor aangifteplicht is een 

drama, lijkt op inefficiente organisatie die geen enkel belang heeft bij zijn burgers; contact met FR 

belastingdienst veel beter, via espace prive, alle vragen worden snel en duidelijk beantwoord  

      niet netjes, geen verontschuldiging, als zij een verkeerde veronderstelling deden   

     Niet kwalificerend door 90% eis niet terecht  

     Niet duidelijk om geen belasting in NL te betalen 

 

JA EN 

TEVREDEN 

JA, MAAR 

ONTEVREDEN 
NEE 

Nederland - vrijstelling loonheffing 256 138 147 

Nederland - kwalificerend buitenlandse 
belastingplichtige 

142 106 196 

Nederland - uitleg/toepassing 
belastingverdrag met woonland 

134 176 173 

aangifte in Nederland 185 118 174 

woonland - uitleg/toepassing 
belastingverdrag met Nederland 

129 160 184 

aangifte in woonland 308 97 106 

ander onderwerp 23 21 130 
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     okay 

     Onbereikbaar - Onbetrouwbaar 

     Niet altijd even aangenaam, vaak toch wat aanpassingen  moeten doen 

     Paar jaar geleden, bezwaar tegen een aanslag werd beantwoord door dezelfde persoon die de 

eerste aanvraag had afgewezen! 

     Prima hulp, wel enorme wachttijden bij telefonisch contact  

     Prima,  gewoon bellen  

     Prima  

     Prima 

     prima 

     Portugal kent de NHR status maar NL erkent deze niet  

     overr het algemeen goed. 

     Ondanks te laat aangeven een gweldige hulp met invullen in België .  

     Op ons franse platteland goed benaderbaar en adequaat handelend 

     Opgave via internet in woonland 

     Onvoldoende  

     Ontevreden over belasting in woonland - m.i. worden buitenlanders vaker heel streng 

beoordeeld. Aan de andere kant is de Ned. belasting niet correct in doorgeven van gegevens.   

     Onduidelijk ,wannneer eerste keer belastingformulier moest invullen  

     Onduidelijk  

     Niet blij met optelling inkomsten meerdere personen in 1 huishouding met gevolg hoog IB 

tarief. 

     Niet. 

     reis en ziektekosten kan men niet volledig declareren: Geen vliegtuig tickets, geen echte 

kilometerkosten vergoeding 

     maanden wachten op antwoort 

     Met Nederland heel slecht in woonland prima 

     Met belastingdienst in Heerlen: het duurt weken voor je een reaktie krijgt en als je niet meteen 

reageert op een vraag hunnerzijds wordt je gepasseerd. 

     Met belastingdienst buitenland in NL gesproken, door deskundige goed geinformeerd. Moeten 

nog met belastingdienst in Polen afspraken gaan maken,,,,,  

     Men zegt dat er in de EU contact is tussen de belastingdiensten maar dat blijkt nergens uit  

     meestal OK, vaak eerst niet duidelijk, maar blijven vragen 

     matig 

     lopende rechtszaak betreffende heffingsbevoegdheid B/NL 

     Moeilijk bereikbaar  

     Loopt via mijn Spaanse belasting adviseur  

     loopt via de Nederlandse belastingadviseur 

     Lastig wat in het ene land belast wordt of in het andere  

     Lastig om iemand aan de telefoon te krijgen met kenning can zaken.  

     Lastig om contact te krijgen en uitleg niet altijd duidelijk 

     Langzaan onvriendelijk en onzorgvuldig 

     Mijn NL aangifte doe ik zelf, ondersteun daarnaast NL-ers in FR met hun NL aangifte 

     Moeilijk en gecompliceerd, tijdrovend 

     neen 

     Nederland behulpzaam, Spanje asesor 

     Nee 

     Nederland zeer goed woonland bijna onmogelijk! 

     Nederlandse Belasting, makkelijk te bereiken per telefoon, vriendelijk en deskundig  

     Nederlandse belastingdienst probeert tegen beter weten in hopend op onmacht, onwetendheid, 

geïntimideerd zijn van de belastingplichtige. Hufterigheid.  

     Nederlandse Belastingdienst is zwaar onder de maat, verklaarbaar door een idiote 

papierwinkel. Voorbeeld: Ik woon in Duitsland. 15 paginas's correspondentie met Nederland + één 

A4 in Duitsland 
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     Nederlands ABP pensioen deels (25%) in Duitsland belast, rest en AOW in Nederland. Daardoor 

niet ‚kwalificerend buitenlands belastingplichtige‘ met alle nadelen van dien, ook in Duitsland. Dit 

belast mijn levensgevoel tijdens pensioen ten zeerste (neg.)  

     Na vinden juiste loket is het contact goed 

     Moeilijk om een adequat antwoord te krijgen twoo 

     moeizaam, onduidelijk....absoluut niet klantvriendelijk 

     Moeizaam met NL, eenzijdige bureaucratie in Frankrijk met straf via "controle fiscal" tot 10 jaar 

terug ! 

     Moeizaam 

     &moeilijk tot helemaal niet bereikbaar in woonland 

     Moeilijk te bereiken in Nederland, niet uniform in Frankrijk 

     Moeilijk te bereiken, geen e-mail mogelijk 

     Procedure via Solvit loopt inzake conflict met Zweedse belastingdienst 

     Ronduit slecht, bij brief aangifte M-biljet werd niet gerept over de termijn die voor 1 mei moest 

liggen, masr bij inlevering voor de gestelde datum 1 Juni, neemt de belastingdienst plotseling drie 

jaar de tijd om over de aangifte te beslissen. Omdat men na 1 mei inleverd.  

     Langdurige beroepsprocedure voor mijn echtgenote moeten voeren om NL fiscus te laten 

ophouden met inhouding loonheffing op Aow echtgenote (valt cfm belastingverdrag Portugal toe)  

     Volgen hersenloos de regels met dom commentaar 

     wel of niet kwalificeren 

     weinig of verkeerde kennis 

     We hebben nu geen contact meer met belastingdienst in Nederland omdat we besloten hebben 

na hele slechte ervaringen en onterechte boetes om alles over te hevelen naar de belasting 

opgave in woonland. Dus mijn pre pensioen wordt hier belast in woonland.  

     Wacht nog op aangifte 2019… geen beweging in te krijgen en onvriendelijk behandeld  

     Waardeloos,vertrouwen niets! 

     vreselijke belastingdienst in Nederland 

     Vlot telefonisch contact met belastingdienst buitenland in Heerlen 

     Weten het ook daar niet allemaal 

     Via belastingadviseur: tevreden 

     via adviseur 

     vervelende mensen in Heerlen 

     Veel te ingewikkeld voor mij 

     veel beter contact in FR 

     Uitwisseling informatie tussen woonland en Nederland verre van optimaal  

     wereld inkomen, krijg geen antwoord na opsturen formulier, heb gebeld en krijg als antwoord,, 

kan wl 3 jaar duren.Krijg nu ook geen definitieve aanslag van GAK 

     Wisselend. Geen heldere informatie te vinden. Niet altijd welwillende experts aan de telefoon.  

     Uitbetaling duurt veel te lang omdat je in het buitenland woont  

     Zoals ik al zei ik ben echt niet thuis met de computer en het lijkt er voor ons niet beter op te 

worden. Als  het moment komt dat ik niets meer kan, zullen de papieren niet meer ingevuld 

worden, want mijn Vlaamse partner vind het maar niets 

     2021 is pas het 1e jaar dat we in Italië wonen, dus het meeste moet nog blijken… 

     Zowel Nederland en Spanje doen erg moeilijk als het om fiscale (niet) residentie gaat  

     Zowel Nederland als België een ramp 

     ZOWEL BELASTINGDIENST IN NEDERLAND EN IN PORTUGAL GEVEN GEEN INFORMATIE EN 

WETEN ZELF NIET EENS WAAR ZE HET OVER HEBBEN  

     Zonder aanwijzingen werd ik van de muur naar het kast verstuurd.  De vereniging  hielp zeer.  

     Zoek raken van aangetekende post 

     Zitten op de grens van emmigratie 

     Zeer gecompliceerd 

     Zelf medewerker Belastingdienst geweest 

     Ze hadden onjuiste info en konden het niet korrigeren.  Stom.  

     Zeer verwarrend en de ambtenaren waren slecht geïnformeerd met betrekking tot Europese 

wetgeving. 
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     zeer onbekwaam met weinig kennis om specifieke problemen op te lossen zowel in nederland 

als belgie 

     zeer moeizaam. lang moeten wachten op teruggave.  

     Zeer gecompliceerd papieren M-formulier in eerste jaar emigratie NL fiscus 

     Uitleg bijzondere eerst btl IB aangifte besproken oncl. Erkenning dat het niet eenvoudig is......  

     Tuig is het! 

     samenwerking 

     slechte ervaring met belastingdienst Heerlen. 

     Spaanse belastingdienst kan moeilijk doen over inhouden loonbelasting pensioen door ABP. 

Zij vraagt dan om verklaring van NL belastingdienst op welk verdrag dit gebaseerd is. Dan moet 

dit SCHRIFTELIJK bij de NL belastingdienst worden aangevraagd. Grote onzin omdat dit een 

verdrag is tussen Spanje en Nederland, daterend uit 1976. Hoop werk en kosten voor niks, 

inclusief een beëdigd tolk inhuren voor de vertaling 

     Spaanse belastingdienst is m.i. onkundig v.w.b. lijfrenteverzekering  

     Slecht,  nederland houdt deel van ABP in Spanje erkent dit niet. Dubbele belasting betalen  

     Slecht. Je krijgt steeds andere antwoorden  

     Slechte voorlichting 

     slecht ervaring in woonland 

     Slechte ervaringen in nL en woonland 

     Staan in eerste instantie het kwalificeren toe, en komen daar na 3 jaar op terug.  Lekker 

duidelijk. 

     Slechte bereikbaarheid  

     Slecht 

     (2x) slecht 

     Situatie wat betreft de concert verdeling is mbt woonland nog steeds onduidelijk  

     Sinds 2019 werk ik gedeeltelijk in Nederland, in combinatie met onderwijs uren in BE. Tot nu 

toe weet ik nog altijd niet of ik RIZIV moet betalen. RIZIV wacht al 9 maanden op duidelijk 

antwoord uit Nederland 

     Senioren plagen 

     Spanje is een doolhof op dit gebied 

     Steeds dezelfde vragen 

     Traag 

     Tijdstip nieuwe aanvraag tot vrijstelling loonheffing per mail kenbaar laten maken door 

belastingdienst  aan betrokkene  

     Tot op heden tevreden  

     Tot op heden beperkt en prima 

     tot nu toe geen enkel probleem met belastingdienst 

     tot nu toe alle ervaring indirect via belastingconsulenten 

     Toepassing van de zgn WEP (Windfall Elimination Provision) in VS. Werd hierover verkeerd 

ingelicht door lokale SSA, maar medewerker SVB wist gelukkig hoe dat is geregeld tussen US 

SSA en NL SVB. 

     toepassing belastingstelsel NL en Ver Koninkrijk is zeer gecompliceerd  

     Tijdrovend  

     Summiere uitleg, mag slechts 3 vragen stellen, wollig en onbegrijpelijk taalgebruik  

     Tevreden 

     Te veel bureau en te weinig menselijk. Verschrikkelijk star. 

     Te lange wachttijd t.a.v. ontvangst beschikking wereldinkomen, na invulling belastingformulier 

aangaande dit onderwerp. Dit heeft een negatief effect op ontvangst definitieve afrekening CAK te 

betalen jaarpremie ziektekostenverzekering. Negatief effect op aangifte in woonland.  

     Te kort hier, geen feedback Spaanse belasting ,Nederland veel te traag nog geen definitief over 

2020.Formulier 720 vermogen buiten Spanje illegaal. In 2 landen belasting betalen dus ook 2 

belastingadviseurs .Op dit moment alleen inkomen via ABP.  

     Te korte termijn voor bezwaar, uitstel in Spanje 

     Te formeel, onvriendelijk. 

     Langsaam, onvriendelijk (soms), niet luisteren, niet adequaat  



 Powered by 17 

     Konden mij niet helpen aan bepaalde papieren en de taal van mij woonland  maar geven wel 

bedragen van mijn pensioen door maar zeggen niet over welk gedeelte al inhoudingen zijn gedaan  

     De papieren tbv conserverende waarden destijds raakten zoek bij BD buitenland. Geen prettige 

ervaring. 

     Dienst raakt steeds antwoord enveloppe kwijt en stuurt aanmaning die ervan uitgaat dar ik de 

schuldige bent! Kennelijk de gewoonste praktijk voor deze dienst!  

     die hele belastingtoestand is bij mij nog onduidelijk; duitse belastingadviseur is er mee bezig. 

     De verplichting autónomobijdrage te betalen gedurende vijftien jaar met daaraan gekoppeld 

verzekering tegen ziektekosten 

     De VBNGB is eigenlijk erger dan de belastingdienst 

     De toegankelijkheid van de Nederlandse belastingdienst is zeer slecht.  

     de post wordt hier niet bezorgd of komt na mnd aan soms langer dan 6 mnd . Kan ook niet 

inloggen in mijn overheid heb geen Ned nummer ben mijn Telefoon  verloren  

     De ongebreidelde hebzucht van de NL belastingdienst om, ondanks alle bestaande verdragen, 

toch aanslagen te verzenden die onterecht zijn. Bestrijding via de Rechtbank Breda kan effectief 

zijn.  

     digitaal is digitaal dus alles vermelden zoals verzonden en ontvangen brieven, 

bezwaarschriften en verdere procedures vermelden en niet per post en/of niet verzonden  

     De mensen van de belastingdienst zijn hier ontvankelijk voor de problemen die we soms 

hebben bij het invullen van de belastingpapieren. 

     De blauwe enveloppen zijn soms meer dan 2 maanden onderweg naar Italia, waardoor bezwaar 

termijnen verlopen 

     C-polis uitkeringen 2004 tem 2015 waren geheel onbelast. Vanaf 2016 tem heden wordt over 3% 

van het kapitaal 30% belasting geheven. Mijn accountant heeft langdurig bezwaar gemaakt 

wegens bestaande circulaire uit 2004 (AFZ/2004/0313) die nog steeds in voege is. Belastingdienst 

stelt het is een roerend inkomen en dus een lijfrente waarbij 3% v.h. kapitaal met 30% wordt 

belast.  

     Correct 

     Contact met woonland miserabel 

     contact met franse fiscus via site uitstekend  

     difficult to contact as not a lot of choices are available for people that are not familiar with 

technology 

     Discriminatoire Tov artikel 7 F del IRPF 

     Contact met belastingdienst in NL was naar tevredenheid.  

     Een (Engelssprekende) advocaat kan erg nuttig zijn. 

     Ervaringen zijn verschillend 

     Ervaringen met Franse belastingdienst zeer positief 

     Er is in Duitsland  bij de belastingdienst niet voldoende kennis over dehandhaving van de 

belastingdienst in Nederland, omdat in de beide verschillende 

     enkel procedures door een onvoldoend uitgewerkt verdrag 

     Echt een verschil met de vroegere generatie en de van nu.  

     Een uiterst starre houding ten aanzien van de uitvoering van het nieuwe Verdrag Nederland-

Zwitserland 

     duurt zeer lang om antwoorden op vragen te krijgen 

     discussies over waar speelt mijn sociale leven zich af.... 

     Duurt lang 

     Duitse belastingsdienst eist vanaf 2019 een Nederlandse belasting aanslag bij de duitse 

belastingaangifte, ondanks alle jaaroverzichten die zijn bijgevoegd.  

     Dualoog met Nederlandse belastingdienst is beter 

     Dramatisch overleg met belastingdienst Nederland over aangifte in Nederland  

     Doer mijn belastingaangiftes digitaal in beide landen 

     Doen aannames bij voorlopige aanslagen, liggen daarna het probleem hoe dat op te lossen bij 

de belastingbetaler en zijn daarbij niet echt servicegericht  

     Contact met Belastingdienst Nedrland verloopt correct maar langzaam. 

     Contact is moeilijk  
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     Formulieren met inkomensverklaring in woonland en wereldinkomen zijn teveel voor een 

82jarige 

     alles verloopt via accountants NL + BE behalve de ACERTA nu nog voor mij/man - erg 

ondoorzichtig tov (dubbel)heffing sociale lasten NL en BE 

     Beetje stroef maar uiteindelijk goed 

     BD nederland spreekt met twee tongen. 

     Arbeidsongeschiktheid 

     Altijd discussie met de NL Belastingdienst om meer te kunnen heffen  

     <Als Nederlander in het buitenland wordt je gediscrimnineerd door de belasintgdienst 

buitenland en heb je ook niet dezelfde rechten als iemand diein Nederland woont.  

     Als in Nederland heb een buitenlandse naam  

     Alles loopt vlekkeloos. 

     Beide instanties proberen van pensionado's in Thailand aan beide kanten te ontvangen door 

gebrek aan een duidelijke overeenkomst tussen de landen. Hoe moeilijk is dat??? Niet dus, maar 

medewerking vereist inspanning en tegenwerken niet......  

     allemaal zeer onduidelijk in mijn woonland 

     alleen via fiscalist 

     alleen al het ontbreken van de naam van de behandelaar en diens telefoonnummer of e-

mailadres 

     Ach, het moet nu eenmaal 

     Aftrek van bep. uitgaven die ook in Nederland gedaan aftrekbaar zijn in Finland hangen op 'EU-

formulier' dat Finland eist, maar Nederland niet mag invullen. (Met belastinggegevens van derden, 

NL. de uitvoerder )   

     Aangifte Personenbelasting + controles ziekmaken (Wallonie) 

     Behalve contacten i.v.m. kwalificerend belastingplichige beide landen onvoldoende, wellicht 

omdat men strak wil vasthouden aan de 90% grens 

     Beide landen informeren elkaar over inkomen van personen. Nederland gaf mijn inkomen te 

laag op aan Frankrijk! 

     Communicatie nog steeds per trekschuit. 

     Belastingverdrag te ingewikkeld om te begrijpen  voor een leek 

     Bureau cratisch 

     bij telephone only 

     Bij allebei slechte ervaringen.  

     bereikbaarheid van belastingdiensten is vaak moeilijk 

     Ben momenteel in discussie over het betalen van belastingen met Nederland en Italië. Italië 

wenst nu de belasting over zowel de AOW als de ABP. De Nl-belastingdienst wil vooralsnog niet 

meewerken aan de uitleg naar Italië "wegens het taalprobleem". Bij een evt. rechtszaak lijk ik dat 

te gaan verliezen wegens dezelfde bureaucratische houding als in Nederland m.b.t. de 

kinderopvang (rechter gaat uit van de uitleg van de belastinginspecteur). Beiden landen verwijzen 

naar de andere mbt dubbele bel. 

     Ben er nog mee bezig, wacht al 3 maanden op een reactie over vaststelling belastingland 

     Belasting telefoon soms slecht bereikbaar en tegenstrijdig antwoorden. 

     Belastingdienst geeft bijna nooit de goede antwoorden. 3x hetzelfde vragen, 3x ander 

antwoord. Je moet alles zelf proberen uit te vinden. 

     Belastingtelefoon Heerlen is incompetent 

     belastingdienst Portugal spreek geen engels  

     Belastingdienst NL behandelt mij als KBB anders als inwoner van NL. Zou een zaak op 

beleidsniveau (lees MinFin) zijn. 

     Belastingdienst is stug en niet geneigd om mee te denken. (het is door COVID-19 een moeilijke 

tijd geweest) 

     Belastingdienst in Hongarije: PRIMA, BEHULPZAAM EN NIET ONDERGEDOKEN OF 

ONBEREIKAAR ALS IN NL  

     Belastingdienst Heerlen vaak slecht geïnformeerd en onverstaanbaar.  

     Er wordt vaak geen eenduidt uitleg gegeven,  

     Gaat meestal goed tegenwoordig  
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     Kompleksiteit 

     Ik heb mijn financiele situatie zo eenvoudig mogelijk gehouden, geen grappen 

     Ik ondervind veel problemen op dit gebied. Vervelend, maar ook nog niet echt in verdiept. 

Wegduwen 

     Ik lees de website van Belastingdienst in NL en in woonland idem maar dan Portugees -  

     Ik krijg het idee als je de NL belasting dienst wat vraagt je gelijk onder een vergrootglas wordt 

gelegd. Ik wantrouw ze daarom!  

     Ik krijg er volgend jaar pas mee te maken maar vind het erg onduidelijk allemaal !!  

     Ik kan geen BSN nummer krijgen tenzij ik naar nederland kom dus ik kan mij niet laten 

inschrijven in het RNI om mijn pensioen aan te vragen.  Omdat ik geen BSN heb, kan ik ook geen 

DigiD aanvragen dus al met al hangt het op aan het BSN.  Niet goed.  

     ik heb vrijstelling van belasting in nederland maar omdat mijn pensioen naar een Nederlandse 

rekening wordt overgemaakt geld dit niet volgens ned. belasting en kunnen zijn alsnog belasting 

heffen. Ik ben belasting plichtig in de U.K.  

     Ik ben zelfstandige en geef belsting aan in Amerika. Heb vragen over-hier terugkeer in NL over 

hier opgebouwde rechten...n 

     Ik woon al meerdere jaren in Spanje, kom alleen voor familie bezoek naar Nederland Omdat ik 

nog steeds een huis aanhou in Nederland vindt de belastingdienst dat in belasingplich ben in 

Nederlandrlanaar   Nederland. oor f 

     Ik begin hier nog mee maar merk dat er geen aandacht is tijdens de overgang want ik zal eerst 

op het overbruggingspensioen in NL lasten moeten betalen (heb geen officieel papier uit FR) en 

moet het in 2023 (na eerste balastingaangifte in FR) terugvorderen. Waarom allemaal zo 

omslachtig? Bovendien lijkt de Franse fiscus dit niet te begrijpen; die zeggen dat ik pas vanaf 1 

januari 2023 fiscaal inwoner kan zijn (dus wat over de periode 1/4 - 31/12?). De fiscalist zegt dat ze 

het zelf niet weten. 

     Chaos met voorlopige aanslagen 

     Het zijn soms technocraten 

     Het opgeven van box 3 betreffende wereldinkomen ter bepaling van de zorgbijdrage. Als je 

weet dat je boven het toegestane bedrag zit voor zorgkosten tegemoetkoming waarom dan 

invullen 

     Het kwam koud op mijn dak om bij terugkomst in Kenia in 2020 na een lang verblijf in 

Nederland (corona), een brief van de belastingen aan te treffen met de boodschap  dat mijn 

belasting vanaf 2017 verhoogd was een percentage van de waardestijging van mijn woning in NL 

waar ik sinds 2006 woon en die ook door mijn kinderen gebruikt wordt (meer dan 5000 euro).  

     het is een drama in Spanje...  jarenlang foute info en nu boetes betalen 

     Ik ontvang 1 klein AOW-tje van Oostenrijk, 20 jaar gewerkt, 1 klein AOW-tje uit Nederland, 17 

jaar gewerkt plus een kleine ABP voor die 17 jaar in Nederland. Weet niet aan wie ik mij kan 

wenden om een evt. belastingvoordeel uit te rekenen.  Als getrouwde vrouw zonder kinderen met 

een jongere echtgenoot bedraagt mijn eigen netto inkomen knap € 800,-.  

     Incapabele ambtenaren 

     Heb nooit pensioen aan gevraagd  

     In Spanje veel problemen in verband met gebrek aan kennis van en /of belangstelling voor 

verschillen in regimes belastingheffing op terrein van lijfrenten, spaarsaldo, belastbaarheid rente  

     Je word niet goed geholpen .Drempels , drempels  

     Je hebt hulp nodig omdat de regels en wijze van aangifte doen sterk afwijken van Nederland. 

Formele taal is een ander puntje.  

     Is goed 

     In woonland slechte ervaring, weinig welwillendheid en niet voldoende kennis op vakgebied.  

     In woonland loopt belastinginning via gemeente. Tot nu toe positief.  

     Invullen wereldinkomenformulier voor mij onjuist 

     in portugal wordt inkomsten belasting geheven op buitenl dividend ondanks bronbelasting 

     In Duitsland is het contact persoonlijk doordat het Finanzambt gedecentraliseerd is. In 

Nederland is het een Kafkasiaanse toestand. 

     In Nederland slechte ervaring 
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     In Nederland in algemeen trage en onvolledige info - voltallige in dien telefonisch - 

uitzonderingen  (10% ) heb van sommige medewerkers soms prima en correcte info ontvangen  

     in mijn woonland is dat redeljk 

     In mijn Woodward betaalt mijn man de belasting. Gepensioneerden zijn vrij van belasting over 

pensioen 

     In meerdere telefoongesprekken onduidelijke en onjuiste info ontvangen  

     In het verleden werd vrijstelling loonheffing verleend voor 10 jaar tegenwoordig is dat maar 5 

jaar. 

     Heldere uitleg en gericht hulp 

     Heb een belastingconsulent, daarom Nee 

     Gaat via mijn accountants en ben tevreden  

     (2x) Geen contact 

     geen met beiden 

     geen ervaring gehad. 

     (3x) geen ervaring 

     geen Email of per postkoets;schandelijk!!! 

     Geen echt persoonlijk contact mogelijk. Slecht bereikbaar. Je levert b.v. materiaal in Heerlen in, 

maar krijgt antwoord uit Eindhoven.  Geen (naar rato) aftrek van kosten. De 90% regeling is niet 

fair.   

     Geen contact omdat alles via adviseur loopt  

     geen belastingstellig 

     Geen probleem  

     (4x) Geen 

     geen 

     geem. em geem reactie op protest van de gestor 

     gecompliceerd kontaak, verschilende functionaris met mondeling advise 

     Gecompliceerd  

     gebrekkig 

     geen probleem 

     Geen probleem. 

     hebben een belastingconsulent in NL 

     Goede ervaring met contact belastingdienst woonland 

     Heb al jaren geen contact met de nederlandse belasting dienst, maar wanneer ik 68 ben wordt 

dit van belang vanwege mijn recht op AOW. 

     Heb accountant genomen tien ik boven de 15.000 zat00 

     goed telefonisch contact maar wel erg traag werkend 

     goed, professioneel, informatief 

     Goede  gestor is belangrijk.  

     goede ervaring met D-Belastingdienst 

     Goed... 

     Geen probleem om te bellen. En op mijn verzoek kan ik ook per email communiceren als iets 

uitgezocht moet worden. 

     Goed  

     (3x) Goed 

     (2x) goed 

     Geen problemen, geen noodzaak tot contact met de belastingdienst  

     Geen problemen 

     geen problemen. 

     90% regel kwalificerend b.b. niet in overeenstemming met EU-jurisprudentie. Heffingskortingen 

zouden naar evenredigheid moeten. De wijze van toepassing van het verdrag dat moet voorkomen 

dat dubbele belasting wordt betaald betekent feitelijk dat driedubbel belasting wordt betaald.  
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13. De door Nederland ingehouden bijdragen Zorgverzekering kan in 

het woonland worden verrekend 
 

 

 

 

14. De belastingaangifte in mijn woonland laat op het inkomen of de 

belasting een aftrek van de bijdragen/(zorgverzekerings)premies voor 

medische voorzieningen/verzorgingen toe 

 

 

 

 

 

15. Toelichting op de eventueel in mindering op het inkomen of de 

belasting te brengen bijdragen/premies voor medische voorzieningen 

in woonland 

 

 

     niet van toepassing op mijn situatie 

      Niet bekend 

     Niet bekend 

     Niet bekend  

     niet te volgen wat men in Nederland biedt aan uitbetaling en aftrekpost  

     niet van toepassing 

     Niet  van toepassing 

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

niet bekend 318 56,1% 

als aftrek post op de te betalen belasting 55 9,7% 

als aftrekpost ten laste van het bruto of belastbaar inkomen 121 21,3% 

Andere... 73 12,9% 

 

AFTREK OP 

INKOMEN 

AFTREK OP TE 

BETALEN 

BELASTING 

WEET 

NIET 

wettelijke ziekteverzekeringspremie/bijdrage 
in woonland 

110 37 339 

particuliere ziekteverzekeringspremie/bijdrage 
in woonland 

38 16 341 

wettelijke ziekteverzekeringspremie/bijdrage 
in buitenland 

73 16 314 

particuliere ziekteverzekeringspremie/bijdrage 
in buitenland 

31 15 325 

de kosten voor medische verzorging die voor 
eigen rekening (zijn ge)komen 

63 30 307 
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     Niet van toepassing voor mij.... 

     Niet 

     Nu moet je echt niet aan de gang blijven, hier weet ik echt geen antwoord op.  

     n.v.t. 

     nvt 

     (3x) Nvt 

     NVT 

     Omdat ik over mijn ABP belasting in Nederland betaal en over de rest in mijn woonland heb ik 

geen recht op aftrek voor bril gehoor apparaat  gebit of taxi  

     niet aftrekbaar 

     NHS in de UK 

     onbekend 

     Is voor mij de eerste keer dat in de verdragsbijdrage betaal  

     ingeschreven in een Franse verzekering samen met mijn Franse echtgenoteote 

     Inhouding ziektekosten verzekering wordt gedaan van pensioen en aow. Met lendentoeslag. 

Voor dit bedrag in beide landen voor de basis verzekerd. Later als aftrekpost bij belasting.  

     In Italië bestaat de zorg zoals vroeger in Nederland het ziekenfonds. De Italiaanse inwoner 

krijgt gratis de zorg vanuit de schatkist. Een deel van de inkomstenbelasting is bestemd voor de 

Zorg, ik dacht van 6%. 

     In Malta betalen wij inkomstenbelasting over geld dat wij het land binnenbrengen.  De 

zorgpremies worden in Nederland ingehouden en dus niet binnengebracht in Malta.  

     In Spanje  (woonland )  worden de ziektekosten betaald uit de algemene middelen, de  

belasting dus. Heeft men daarnaast een particuliere ziektekostenverzekering, dan  vindt er geen 

aftrek plaats op inkomen of belasting in ES.  Daarenboven heft NL ( het CAK)  jaarlijks eeen fors 

bedrag  ( ca 2500€  per jaar per echtpaar )als kostendekking voor de EHIC.  

     in woonland geen aftrek ziektekosten 

     Itin nummer 

     Nadat ik in Zuid Afrika alles zelf betalen moest is de verplichte verzekering een verademing  

     Ja met drempel 

     Klein bedrag voor een verzekering maar meeste zelf betalen 100%  

     Kom hier niet uit. vind de PB aangifte in België een grote ramp en zeker niet 

gebruiksvriendelijk. 

     Lees ik graag 

     Medicare yes 

     Medische kosten zijn aftrekbaar in de US, maar de voet is zo hoog dat het normaal niet gedaan 

kan worden 

     Mijn gestor heeft hier nooit iets over gezegd  

     Omdat in NL ziektepremie en belasting twee gescheiden onderwerpen zijn en elders niet, is dat 

moeilijk om aan de belastingdienst elders uit te leggen, 

     onduidelijke vraagstelling. vragen lijken meer op EU-landen gericht dan daarbuiten. 

     In dit land geheel niet van toepassing 

     Weet niets van 

     We behalen de vastgestelde grens niet, die ligt bij €6000 voor ons 

     weet hier niets van af en we zullen dit onderdeel heel goed onderzoeken  

     weet ik niet 

     weet ik niet  

     Weet niet 

     Weet niet,accountantmoet dit weten 

     We hebben medicare( basis verzekering) en aanvullend privé verzekering. De kosten zijn vrij 

hoog daarvoor en dekken niet alles  

     Voor ziektekosten geldt een drempel van 10% van het totale inkomen 

     Weinig ervaring mee. 

     Weten nog niet 



 Powered by 23 

     Wettelijke bijdragen aftrekbaar van het inkomen voor belasting; particuliere bijdrage waren 

aftrekbaar tot 2021, dus nu niet meer; kosten voor medische verzorging ten dele aftrekbaar 

afhankelijk van hoogte inkomen 

     Wij wonen hier onder speciale regeling (RNH Portugal) en in de tien-jaar periode daarvan geen 

aftrek bijzondere posten 

     Wij zijn daar nooit over ingelicht door mijn gestor  

     Ziektekosten etc. zijn niet aftrekbaar in Spanje! 

     Ziekteverzekeringpremie-kosten 

     Vraag 14 moeten alle antwoorden zijn NEE. Doch ik heb gezegd :weet niet.  

     voorbeeldig 

     Ontoereikend  

     Sinds ik KBB er ben met over 60% van het inkomen te betalen belasting in Nederland en 40% in 

mijn woonland zijn hypotheekrente en particulier te betalen ziektekosten niet mee aftrekbaar. Kost 

mijn handen vol geld. aftrek hypotheek rente heeft de regering veranderd in 2015. De spelregels 

veranderen tijdens het spel. Hierdoor huis moeten verkopen. 

     Ook latere bijbetaling van premie na 1 jaar is nog mogelijk 

     overschrijding drempel = 1 % van jaarlijks brutto gezamelijk na aftrek van 5400 Euro. Terug te 

vorderen van de zorgdrager 

     Premie ed. een max. bedrag. Zelfbetaalde kosten min. 2% bruto inkomen.  

     Premies worden van inkomen afgetrokken 

     Premies zijn niet aftrekbaar, kosten bij overschrijding van 5% van belastbaar inkomen 

     Regelt de Nederlandse belstingadviseur. Betreft voornamelijk de hoge eigen bijdrage 

verpleeghuis in Duitsland voor mijn echtgenoot  

     Slecht geregeld 

     Volgens mij Ijn alleen specifieke kosten die voor eigen rekening komen aftrekbaar voor de 

belasting 

     slechts de (net) revenue perçu is belastbaar  

     Solvit Nederland en Solvit Zweden zijn het eens met mijn standpunt dat verdragsbijdragen in 

aftrek moeten komen van de in Zweden verschuldigde belasting 

     Te weinig informatie nog op dit moment 

     verdragsgerechtigd dus zorg in NL gratis (basispakket) en geen aftrek in FR; wel kan CAK 

bijdrage in mindering worden gebracht bij aangifte 

     verduidelijking over dit onderwerp 

     Volgens accountantant aftrek in Oostenrijk nagenoeg niet mogelijk  

     Volgens adviseur geen aftrek in Malta 

     in FR geen aftrek zorgpremie maar grondslag stelsel op inkomen als premie al betaald 

     In België alleen aftrek bij hele hoge bedragen  

     De aan het CAK wettelijk verplichte bijdragen kunnen in Oostenrijk in mindering op het 

inkomen gebracht worden. De verplichte aanmelding bij een wettelijke ziektekostenverzekeraar 

leverde geen probleem op, echter, anders dan in Nederland, zijn voor deze quasi basisverzekering 

geen aanvullende pakketten mogelijk. Daarvoor heb ik nog een particuliere verzekering elders 

moeten afsluiten en deze (hoge) kosten zijn niet aftrekbaar.  

     Bij geen inkomen in woonland is aftrek alleen effectief als aftrekposten gezamenlijk met 

partner worden ingediend 

     Bij mij niet bekend of het kan. 

     breng gehele inhouding pensioenen in mindering op mijn inkomen voor aangifte in FR  

     CAZ Zvb buitenland bijdrage (premie) aftrekbaar belastbaar inkomen in FR.  

     Dat alles is irrelevant want het gaat om het netto bedrag ( revenu perçu )  

     Dat is mij niet bekend  

     De Engelse fiscus belast het inkomen over het volle pensioenbedrag en niet over het werkelijk 

overgemaakte pensioen bedrag! 

     ben verplicht de CAK bijdrage te betalen en omdat de zorg zo slecht is moet ik een prive 

verzekering bij houden .Ben 5500 € kwijt per jaar wat niet correct is .  

     Dit alles bestaat niet in mijn woonland. Er wordt slechts een standaard tarief IB gerekend, voor 

iedereen dezelfde. 
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     drempelbedrag 

     Drempelbedrag 

     Drempelbedrag in Duitsland. Bij onze ‚gemeinsame Veranlagung‘ wordt hier op niet geheel 

navolgbare wijze (enigszins) rekening mee gehouden. 

     drempelbedrag 10% van netto inkomen .  Vast bedrag 6400.oo per jaar 

     Duidelijk aan de hand van voorbeelden  

     eerlijkheidshalve weet ik hier geen antwoorden op, op mijn belastingaangifte in NL (op salaris) 

ieg niet, in BE ook niet (tot nu toe?). Om uit te zoeken  

     bij erkende handicap 

     Ben ik niet bekend mee.  Vaag gebied.  

     eigenlijk als nederlander in het buitenland gediscrimineerd, geen enkele vrijstelling meer zoals 

ouderenkorting en ook geen aftrek medischekostening  

     Aftrek van jaaropgaaf SVB en pensioenen uit NL aan ZVW & WLZ zijn aftrekbaar op formulier 

Modelo 100 

     Aangifte in woonland laat ik door "Steuerberater" verzorgen 

     Aftrek is voor zover ik weet niet mogelijk in Frankrijk, de sécurité sociale betaalt een 

percentage en de particuliere verzekering een deel van de rest afhankelijk van de hoogte gekozen 

bij het afsluiten vd polis. Bij een chronische aandoening wordt alles of nagenoeg alles betaald als 

de arts of specialist heeft gekozen voor acceptatie van de maximaal toegestane honoraria  

     Aftrekposten e.d. doet fiscalist 

     Alle bijdragen/premies zijn aftrekbaar van de te betalen belasting 

     Belg.belasting is niet kundig op dit vlak en zeer afhoudend en redelijk hypocriet zegt Ja doet 

Nee 

     Allemaal niet voor mij van toepassing 

     Alles door onze belasting adviseur verwerkt en aangifte 

     altijd gewerkt in Ned.,na pensionering gehuwd met Duitser en woon in  Duitsland,nu 6 jaar.  

     Begrijp ik niet 

     Belastingadviseur hier in Portugal doet voor ons de aangifte en ik hoop dat hij niets vergeet 

aan tegeven, ik lever hem al de info. 

     Belasting aftrekbaar zijn ziekten kosten die meer zijn dan 7.5% van het belastbaar inkomen.  

     Belastingconsulent regelt dat 

     Echtgenoot is in Duitsland verzekerd tegen ziektekosten; echtgenote is in Nederland verzekerd 

(Wlz + Zww). 

     Enkel de CAk bijdrage kan op het belastbaar inkomen in mindering worden gebracht  

     in aangifte maak ik er melding van dat ik een particuliere ziektekostenverzekering heb  

     Ik kan wel een en ander opzoeken op de website van de Portugese belastingdienst maar de 

ervaring leert dat er deskundigheid voor nodig is om harde conclusies te kunnen trekken. Die 

deskundigheid bestaat wel bij mijn belastingconsulent in Portugal, Peter van Doorn.  

     Goede vraag  

     Heb aftrek op inkomen ingevuld bij vraag 14, B,C en D, maar betaal geen van de genoemde 

premies 

     hebben voor belastingformulieren invullen een NL-belastinconsulent  

     Heb je in Duitsland geen inkomen, dan kun je ook niets aftrekken 

     Het is een onderwerp waar weinig duidelijkheid over bestaat - voor verbetering vatbaar 

     Ik die geen aangifte in het woonland 

     Ik mag per belasting jaar een bedrag inleggen voor betaling van medische kosten ( HSA Health 

Savings Account).Wanneer ik het kan betalen doe ik dit. Was $3500 voor 2021 

     gemaximeerd 

     Ik mis de optie "Nee" in de vorige vraag = heb daarom "weet niet" ingevuld, alhoewel enige 

antwoorden definitief "Nee" hadden moeten zijn 

     Ik mis een antwoord in bij vraag 14; NIet van toepassing, 3 antwoorden zijn namelijk niet van 

toespassing 

     Ik moet voor mijn eigen medische zorg zorgen, geen enkele steun uit Nederland.  
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     Ik vind het gewoon niet in de haak, dat ik in NL ziekte kosten betaal, terwijl ik niets met NL te 

doen wil hebben. Zij, NL, zeggen dat men dat retour doet aan mijn woonland! Zo wordt corruptie 

in de hand gewerkt!  

     Ik weet hier echt niets van.....!!! 

     Ik weet hier nog te weinig van 

     Ik weet niets  

     Gezondheidszorg is hier veelal gratis. 

     Geen voorwaarden 

     er is een gering max.bedrag 

     geen ervaring 

     Er is een standaad aftrek van medische kosten, gelijk voor iedere inwoner 

     europese afspraken over medise zorg buiten mijn woonland, werkt hier niet  

     geem. de gestor doet de aangifte 

     (3x) Geen 

     Geen belastingaftrek van medische kosten. 

     Geen enkele info over gekregen. 

     geen  ervaring met dit. 

     Geen vermindering mogelijk 

     geen idee 

     (7x) Geen idee 

     Geen idee hoe dat werkt 

     geen idee, regelt de boekhouder 

     Geen idee wat er mogelijk is 

     Geen inkomen, dus geen inkomstenbelasting, dus geen belastingaftrek 

     Geen mening bekend 

     Zou duidelijker/begrijpelijker moeten zijn 

 

 

16. Eigen ervaringen in contact met de SVB 

 

 

17. Eigen ervaringen in contact met SVB 

     prettige contacten 

     Ook dit nog niet bekend  

     Ook hier geldt, als je de juiste contactpersoon kent is het prima!  

     Op mijn vraag OF ik WLZ premie moet betalen, besluit van SVB was van NIET, maar ik moet 

van CAK toch betalen, waarom weet de SVB dit niet?  

     Over het algemeen oké. Het toezenden van in leven verklaring gaat steeds fout. Na tel contact 

wordt beloofd het formulier op te sturen maar komt niet aan. Ik maak dan zelf maar iets. Omdat de 

barcode dan niet klopt gaan ze aanmaningen sturen. Daar ga ik dan weer over bellen en dan is het 

weer goed.??!! Waarom sturen ze dat formilier nit per email?? 

     Over het algemeen tevreden.  

 

JA EN 

TEVREDEN 

JA, MAAR 

ONTEVREDEN 
NEE 

vragen en discussie over gezamenlijk 
huishouden 

186 57 268 

in leven verklaring 314 73 127 

ander 61 25 171 
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     Overlijden  

     Partner pensioen uit Tsjechie 

     Pas sinds 2021 lid, vanwege onze geplande emigratie vanuit BE/NL naar IT, dus nog weinig 

ervaringen - nog te weinig contacten 

     Perfecte communicatie, vriendelijke dienstverlening 

     positief 

     (2x) prima 

     oneerlijkheid en bedrog 

     (3x) Prima 

     prima de discussies over WAO problematiek en belasting 

     Prima gelopen, ook in coronatijd 

     Prima… meewerkend 

     Prima , wordt altijd netjes te woord gestaan…  

     Probleem DIGID is Kafka. Mijn overheid verwijst naar SVB en andersom 

     Probleem met BSN nummer van SVB dat niet gelding was voor belastingen 

     Procedjre tegen SVB verloren inzake duurzaam gescheiden wonen van mijn echtgenote die in 

NL woont. Criteria welke de SVB willekeurig toepast zijn onbegrijpelijk. Contrast met 

tweewoningenregeling voor LAT relaties is onbegrijpelijk. 

     Profesioneel 

     Raar dat de AOW zelf moet worden aangevraagd en je daar geen bericht van krijgt als je in het 

buitenland woond 

     Reactie tijd op vragen is meerdere weken, zonder dat gevraagd wordt om toelichting of 

aannames. 

     Onvoldoende mogeljikheden om contact te hebben, je kunt ze bellen op voor mij 

onbeschikbare uren, hetgeen het een en ander uiteraard niet bevorderd.  

     Onduidelijk 

     Redelijk goed 

     Niet negatief, ik werd vriendelijk en geduldig te woord gestaan  

     Moet digid opnieuw initieren - papier gaat ook maar is een beetje omslachtig 

     Moet voor het iedere instantie een in leven verklaring op verschillende tijden aanvragen is 3x  

     Na aanvraag om AOW direkt naar Spaanse bankrekening over te maken....per post met alle 

nodige gegevens 

     Na een zeer vervelende ervaring heb ik het geluk gehad een hele vriendelijke competente 

medewerker te treffen die mijn zaak tot de bodem heeft uitgezocht en zich zeer voor mij heeft 

ingezet. 

     Nee, maar net van plan u te benaderen omdat ik in September 65 wordt  

     Neen, is niet een goed werkende instantie. Heb daar veel ellende ondervonden  

     Negatief 

     Net lid, kleine probleem ivm met inschrijving, werd fijn persoonlijk afgehandeld 

     Niet. 

     Niet erg kwalificerend personeel 

     niet gehad 

     Niets wijzer geworden na een vraag. Alleen verwijzing naar een website ( die ik zelf ook al had 

gevonden) 

     Ondeskundigheid  

     Nog geen contact gehad 

     (nog) geen contact met SVB 

     Nog geen ervaring. Nog geen aow. 

     Nog nooit  gedaan  dus geen ervaring mee 

     Notaries hebben problemen met het formulier. 

     (3x) Nvt 

     NVT 

     Ok 

     Ok  

     okay 
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     Omdat ik een buitenlandse partner heb is het mij zeer onduidelijk waar zij recht op heeft als 

sterf 

     Redelijk 

     Slordige afhandeling overlijden 

     Moeilijk om een DigiD te krijgen, daardoor brieven e.d, niet te openen  

     Weinig wachttijd bij telefonisch contact  

     vragen over ziektekostenverzekering als partner wegvalt en zelf (nog) geen inkomen hebt en 

jonger dan 67 jaar 

     Vragen worden steeds adequate beantwoord 

     Vriendelijk en klantgericht 

     Vrijstelling loonbrlasting 

     Vrijwillige verzekering 

     Waarom in levenverklaring niet via digd?! 

     WAO in NL geen 100% 

     Was in het begin (2014) heel slecht. Nu iets verbeterd, maar niet veel.  

     wat ik wel een absurde regeling vind dat ik AOW ontvang omdat ik getrouwd ben met iemand 

die in Nederland nergens geen recht op heeft wat ik de normaalste zaak van de wereld vind omdat 

ze nooit nergens aan mee betaald heeft maar dit vind ik discriminatie  

     weinig tot geen ervaring 

     Weten niet hoeven is. 

     Vraag beantwoord 

     Wij ontvingen AOW gebaseerd op wat ik verdiende.  Nu ben ik gepensioneerd zonder een 

belastbaar inkomen, en ik had de SVB hier over ingelicht, maar onze AOW bleef hetzelfde.  

     Wij zijn zeer tevreden over de informatie en de informatiebereidheid van de SVB, erg 

klantvriendelijk en in meerdere talen. 

     Wordt wel geholpen maar moet zelf contact opnemen voor storingen AOW tot tweemaal  

     ze doen maar wat, zonder iets te laten weten  

     Zeer accuraat. Alle informatie wordt per post en ook in Duitse en Engelse vertaling verzonden. 

Grote mate van eenvoud in communicatie (met voorbeeldkarakter)  

     zeer arrogante dame aan de telefoon 

     Zeer goed 

     Zeer trage bureaucratie, weing kennis van de Duitse situatie, onterechte inhoudingen, late 

correctie, tegenstrijdige mededelingen vanwege gebrekkige interne communicatie 

     zie boven 

     zie mijn antwoord op een van de voorgaande vragen. Ik was zeer onder de indruk van de 

kennis en de heldere antwoorden van een van de SVB medewerkers m.b.t. WEP in VS. Wellicht 

kan daarover wat informatie worden gegeven op uw website. Bij voorbaat dank.  

     Zij hebben vaak geen notie hoe het in een ander land wordt geregeld 

     vragen 

     Voldoende informatie via de web side 

     Stroef 

     Uit het verleden (leven in Afrika, Zuid-Amerika, ...) heb ik alleen slecht ervaringen? Heel traag 

en onvolledig. Officiële brieven over opgebouwd AOW recht zijn niets waard; wordt gewoon 

gekort en dubbel (2x2% en 2 jaar later voor beiden).  

     Studie 

     SVB heeft heel erg aangedrongen op gaan samenwonen met mijn partner, heel raar. Zijn ex had 

de SVB laten weten dat wij samen woonden, terwijl dat niet zo was. We kregen telefoontjes van de 

SVB die ons probeerden een datum te noemen wanneer wij gingen samenwonen. Zeer 

onaangenaam en totaal onnodig. Inmiddels zijn we getrouwd.  

     SVB houd geen contact met de AOW instantie dat hebben we zelf nu geïnitieerd.  

     SVB houdt er andere regels op na dan het CAK  

     SVB werkt alsof zij die fraudeopspoorders zijn die vroeger in regenjas aan je voordeur 

stonden. Schandelijke wanvertoning.  

     Te formeel; geen discussie mogelijk. Gebrek aan empathie. Moeilijk om aan de juiste informatie 

te komen. Bureaucratisch, traag. 
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     Te log administratief  

     Tevreden  

     Tot nu toe altijd een goed contact gehad met het SVB. Niks mis mee  

     tot nu toe best wel tevreden. Nog nooit een in leven verklaring ontvangen  

     Tot op heden niet 

     uitleg met betrekking tot algemene en oudere heffingskortingen die ze hanteren 

     Voldoende 

     Uitleg ok, verdere afhandeling ok, alles op basis van door mijzelf aangedragen informatie. De 

gegevens bij hun waren oorspronkelijk helemaal niet correct  

     (2x) uitstekend 

     Uitstekend 

     Vaak verschillende antwoorden op dezelfde vraag na diverse keren bellen 

     verliep meestal soepel, soms wel nodig om te controleren en zien of een iemand aan de 

telefoon een ander antwoord heeft/hadeen  

     Verloopt moeizaam 

     Vervelende ervaring gehad,  arts svb en Uwv maskte grote blunder in masrt 2022. Vakbond de 

Unie loste het op.  

     Vervelende mensen(vrouwen) die geen tegenspraak willen accepteren.  

     Via wattsapp goed.  Bezwaar ivm korting verdragsland te makkelijk afgedaan. Regels zijn 

regels geen persoonlijk op maat uitkering 

     Vijf jaar geleden zeer lastig, laatste jaren goed  

     Vlot en deskundig 

     moelijk en weinig 

     moeilijk om digid aan te vragen 

     - 

     Erg tevreden. Altijd correcte beantwoording op mijn vragen. 

     De in leven verklaring zou onderling uitgewisseld worden? 

     Deskundig. Ga zo door. Compliment 

     De SVB houdt onvoldoende rekening met mensen van hoge leeftijd, die niet of gebrekkig 

werkzaamheden op de computer beheersen. Een poging om -bij een bezoek in Nederland- in 

Breda voorbij te komen, werd onvriendelijk afgewimpeld. Mijn vraag om de "in-leven-verklaring" 

per post toe te sturen werd toegestaan, waarna de formulier (als een niet in te vullen file) toch per 

E-mail toegestuurd. Met alle moeilijkheden voor mij ! 

     Digitaal contact verloopt moeizaam resp. erg traag 

     Duurt lang voordat ze antwoorden en dan is meestal het antwoord ook geen antwoord  

     Een “in leven verklaring” formulier voor meerdere pensoenen en op een vaste datum.  

     Efficiënt nu alles digitaal kan verlopen 

     echt antwoord geven doen ze niet 

     Enkele voorbeelden van ultieme onwetendheid van SVB 

     enorme ambtenarij  

     Erg traag in reactie 

     De AOW voor mijn echtgenote en mijzelf wordt in één bedrag overgemaakt. Het verzoek aan de 

SVB de bedragen gescheiden over te maken werd door de SVB niet gehonoreerd. Dat kan alleen, 

indien een tweede rekening wordt geopend, hetgeen weer extra kosten met zich meebrengt.  

     Ervaringen waren goed, op dit moment geen inkomen meer van svb 

     Er zijn weinig vragen en info is duidelijk ben tevreden 

     Fijn dat je je vragen via whatsapp kan stellen , en je krijgt snel antwoord 

     fout van SVB in verklaring via internet 

     Gaat meestal wel zonder problemen. 

     Gb 

     gecompliceerd 

     (5x) geen 

     (5x) Geen 

     Geen  
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     De contacten, zeker i.v.m. inkomsten uit onderneming in Nederland, weliswaar bij emigratie 

sterk vertraagd, maar men was zeer behulpzaam 

     Correct en klantvriendelijk 

     geen contact met svb 

     Altijd goed 

     aanvang uitvoering AOW ingaande 2020, duurde ( met terugwerkende kracht) tot in 2021.  

     Aanvraag en toewijzing van AOW 

     Aanvragen van  een digid vanuit het buitenland zeer omslagtig. Ook als aangeven werd op de 

website dat men woonachtig is in het buitenland bericht men dat de baliecode wordt toegezonden 

aan de gemeente van inschrijving Bellen naar de SVB hierover resulteert in een verwijzing naar de 

website van digid en die adviseren weer om contact op te nemen met de SVB!  

     Alleen contact gehad met CAK ivm premie inhouding heel chaotisch ,langzaam ,correctie zelfs 

om een paar cent. 

     Alleen maar positieve ervaringen 

     Alleen voor correctie overzicht AOW opbouw mij en mijn partner ivm buitenlands werken 

     Alles is tegenwoordig digitaal,maar formulieren voor Levensbewijs worden nog steeds per 

normale post opgestuurd i.p.v. per email.Dit veroorzaakt vertraging,geen aflevering etc., zodat er 

weer een brief wordt verstuurd(die ook te laat komt of niet) met dreiging van 

stopzetting.Conclusie:1)Alle communicatie moet digitaal en 2)De informatie van dit Levensbewijs 

moet doorgestuurd worden naar (mijn) andere pensioenfondsen (i.p.v. 4 dezelfde formulieren 

separaat op te sturen) 

     Als ik het goed begrijp, bepaalt de SVB of bij vertrek als gepensioneerde  uit Nederland de 

zorgverzekering in NL blijft gehandhaafd. Na vertrek moet je volgens een mdw van  SVB hen 

schrijven en wat je plannen zijn.  Binnen een paar maanden hoor je dan of je in NL verzekerd blijft 

of niet. Ik snap niets van het hoe en waarom van deze regeling. Wellicht kan de vereniging mij er 

meer over vertellen en   

     altijd efficient3,maar lang geleden  

     AOW aanvraag vanuit de VS ging makkelijk, maar de amerikaanse overheid is langzaam met 

het verstrekken van gegevens die the SVB moet hebben wil de AOW uitkering blijven bestaan.  

     Contact met de SVB is vrij traag 

     April 21 formulier opgestuurd over inkomen huwelijkspartner waarvoor partner toeslag wordt 

ontvangen. Nooit meer iets gehoord. Voelt als zwaard van Damocles.  

     automatisch 

     Ben vrijwillig verzekerd voor de AOW en ben tot nog toe tevreden over de afhandeling ieder 

jaar. Zou alleen digitaal moeten kunnen in plaats van fysieke post.  

     Bewijs van in leven zij 

     bij telephone 

     Bureaucraten 

     Bureaucraties 

     can only contact by whatsapp or phone call. if you don't have a mobile you can only call SVB  

     Cees van der Wiel , heeft in het verleden goede dingen gedaan, heb ik nog steeds waardering 

voor 

     confusing 

     Contact mbt emigratie naar Spanje. De informatie kan beter (links naar overheidsdiensten)en 

actueler, is al doorgegeven. 

     Geen contact gehad 

     geen ervaring 

     moeilijk bereikbaar per telefoon bij spontane problemen zeker in corona tijd.tijd 

     in leven verklaring dubbel zou via een instantie doorgegeven kunnen worden 

     Heel verschillend, wie tref je aan de telefoon na  20 minuten of meer wachten 

     Het bewijs van in leven zijn moet toch wat moderner kunnen! 

     Huisbezoek ter controle ongepast 

     Ik heb eerder contact gehad met SVB maar heb het nu nog niet nodig omdat ik pre pensioen 

krijg via mijn pensioen fonds maar ik hou toch beetje mijn hart vast of alles gesmeerd gaat lopen 

met mijn pensioen. We hebben niet zulke goede ervaringen helaas met Ned. Overheid en banken 
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sinds we in buitenland wonen. Wij hebben het gevoel dat ze alleen maar barricades opwerpen 

onder mom van privacy 

     ik heb 15 jaar in Spanje gewoond waarvan meer dan 4 jaar bijgedragen aan pensioen. Toch 

wordt alles gekort op mijn AOW en krijg ik geen pensioen over die jaren van Spanje! 

     Ik krijg een bericht dat er een bericht klaar staat in de DigiD. Ik kan niet de DigiD openen. Bij 

navraag krijg ik te horen dat het toch echt via de DigiD moet. Enz. Enz. Enz.  

     Ik moet naar gemeente, dat is erg ouderwets in 2022 

     Ik vind het vervelende materie en schuif het weg 

     In het verleden waren er bijeenkomsten van inwoners van het woonland: die waren zinvol 

     In het verleden, was niet altijd even duidelijk in de communicatie.  

     in leven verklaring jaarlijks aan KLM (pensioen)  

     heb geen contact gehad tot ,nog toe 

     In leven verklaring zou digitaal fijn zijn 

     Inzake stand AOW en ingang, keurig gerealiseerd 

     is goed 

     Jaarlijkse in leven verklaring is vervelend! 

     krijgen altijd een perfekte feedback bij vragen  

     Krijg goede respons 

     lang geduurd, van kastje naar de muur gestuurd maar uiteindelijk werd toegegeven dat ik gelijk 

had en geen ziektekostenpremie hoefde te betalen.Kreeg over 3 jaar terug.  

     Langzaam.  Niet genoeg info.  

     Langzaan onvriendelijk soms en niet to the point. Niet echt hulpvaardig als je buiten nederl. 

Woont 

     levensbewijs zou voor álle instanties moeten gelden....! 

     Mijn vrouw (duits/Nederlands) krijgt niets van NL, betaald dus ook niets. Toch wordt mijn aow 

gekort ! Kan dit  niet begrijpen.  

     Heb 3 pensioenfondsen is SVB in leven zijn 3blazijden de ander maar 1 eb Svb zeer 

ingewikkeld En veel te lang voor afhandeling kan toch zeker binne 1 week  

     Heb een keer telefonish contact gehad  maar kwam niet in aanmerking voor een bijdrage, en 

kan het nu wel vergeten zonder een Digid. 

     (2x) Geen ervaring 

     Gehoorzame uitvoeringsinstantie 

     Geen ervaring  

     Geen ervaring met direct contact in de laatste 11 jaar 

     Geen feedback,!!! 

     Geen issues, alleen duurt het onredelijk lang voor zij antwoord krijgen van een zelfde 

organisatie uit Engeland. 

     Geen moeilijkheden ondervonden 

     geen negatieve ervaringen 

     Geen pensioen  

     geen problemen 

     Geen problemen 

     geen problemrn 

     Geen tot weinig contacten SVB 

     (8x) goed 

     Hangt van het onderwerp af, kunnen soms heel stug reageren.  

     (4x) Goed 

     Goed  

     Goed. 

     Goed bereikbaardoir tel nummer per tegio 

     goed bereikbaar en zeer vriendelijk en ter zake kundig 

     Goed bij belastingvraag. 

     Goede ervaring 

     Goede ervaringen en inlichtingen 

     Goed georganiseerde organisatie. Weten waarover zij praten. 
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     goed tot nu toe 

     Graag een digitale verwerking van bewijs van in leven zijn, zonder inmenging van de locale 

instanties (die er geen ruk van snappen) 

     2 woningen regel pas na bezwaar toegepast  

 

18. Plaats van voorkeur voor medische behandeling  

 

 

19. Ervaring met medische behandeling en adequate vergoeding 

ervan in woonland 

 

 

20. Reis(bijstands)verzekering met werelddeking aangegaan 

 

  

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

mijn woonland 417 70,0% 

Nederland 80 13,4% 

geen voorkeur 79 13,3% 

weet niet 20 3,4% 

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

nee 84 14,3% 

ja naar tevredenheid 432 73,3% 

ja, maar ben niet tevreden 73 12,4% 

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

nee 355 60,7% 

ja, in Nederland 47 8,0% 

Ja, in mijn woonland 179 30,6% 

ja, in ander land 8 1,4% 
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21. Ervaring met vergoeding van kosten van medische behandeling 

buiten EU/EER/Zwitserland. 
 

 

22. Ervaring met vergoeding medische behandeling door CAK of 

Zilveren Kruis 

 

 

23. Verzekering medische behandeling/kosten en vergoeding door 

CAK of Zilveren Kruis 

 

 

     Nog geen ervaring  

     Onbekend 

     omslachtig, ehic wordt niet geaccepteerd 

     Oké  

     (4x) Nvt 

     nvt 

     nu nog alles via ONVZ in NL doordat ik deels nog werk in NL 

     Normaal. 

     Nooit gebruik van kunnen maken wegens onwetenheid 

     nog nooit nodig gehad 

     Nog geen ervaring, we zijn nog niet geëmigreerd 

     nog geen ervaring mee opgedaan 

     Nog geen ervaring mee 

     Nig steeds verbolgen over stopzetten van particuliere ziektekosten verzekeringen  voor 

gepensioneerden in het buitenland door meneer Hogevorst 

     Onduidelijk , m.n. de jaarlijkse afrekeningen vallen vaak zeer tegen  

     Niet van toepassing 

     niet van toepassing 

     Niet van pas 

     niet gebruikt tot nu toe.Verzekering is niet het goede woord 

     niet gebruikt, heb spaanse priveverzekering van Sanitas 

     Nee niet gebruikt  

     Neen 

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

nee 490 84,8% 

ja naar tevredenheid 65 11,2% 

ja, maar ben niet tevreden 23 4,0% 

 

NEE JA NAAR TEVREDENHEID JA, MAAR BEN NIET TEVREDEN 

CAK 426 90 30 

Zilveren Kruis 326 85 20 
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     neen 

     nee, heb mijn eigen medicare in woonland 

     (5x) Nee 

     (2x) nee 

     Mij is altijd verteld dat Nederland niets voor mij betaald 

     Onduidelijk  

     Onduidelijk wat hier bedoeld wordt met CAK of Zilveren Kruis. Vergoeding werd geregeld door 

de zorginstelling, dus weet niet waar die vandaag kwam 

     kan niet in ned. verzekerd zijn omdat ik resident in spanje ben 

     Volledig 

     1 maal bezoek huisarts in Nederland. Betaling werd snel gedaan door afdeling buitenland van 

het zilveren kruis  

     Zorg naar keuze heel belangrijk 

      Zijn i.v.m. inkomsten uit arbeid (>75% in Nederland) bij ONVZ vor basisverzekering verzekerd 

en maken daarnaast gebruik van de verzekering in het woonland 

     Zeer correct en behulpzaam  

     wqacht nog af of er mij kosten in rekening gebracht gaan worden voor ingrepen in Nederland 

     wij hebben in een ander europ land een  verzekering voor medische kosten in europa.we zijn 

daarom onafhankelijk van cak,zilv kruis en  

     Werkt niet in Spanje 

     weet niet in hoeverre het Ziveren Kruis ons van dienst kan zijn; denken dat we dan de eigen 

bijdrage moeten gaan betalen 

     We emmigreren 1 maart 

     Wat is verschil tussen CAK en Zilveren Kruis? 

     vroeger-in Ned.- lid Zilv.Kruis;nu-verplicht via CAK-door AOK Duitslandddd. 

     Voor een operatie in NL alles goed afgehandeld, behalve bij apotheek werkt de 

verzekeringscode van het CAK op de EHIC niet.  

     Vind de standaard dekking CAK zeer beperkt, hoe/waar kan ik aanvullende kosten 

verzekeren/claimen. We betalen veel, voor weinig vergoeding. 

     Onmogelijk 

     Via AOK in Duitsland. Nu sinds 6 jaar zeer tevreden, daar ik niet merk van verrekening met 

Nederland. Wel een punt van kritiek naar AOK toe: op medische AOK kaart staat geen naam- en 

adresvermelding, maar ca. 30-voudig xxxxxx Dit komt uitermate vreemd voor bij artsen en 

ziekenhuizen en geeft een gevoel van 2de klasse patient: geen EU burger gevoel…..)  

     Verloopt zonder strubbelingen  

     vergoeding loopt via Forsakringarkassan (Zweedse ziekenfonds) en doorbelast aan CAK. 

Merken wij  niet.  

     vergoeding hoorapp. (Bijv. Spec Saver) geen probleem 

     uitstekend! Hoewel de zorgverleners vaak niet goed op de hoogte zijn 

     Tot op heden, ruim vijf jaar met pensioen, geen medische kosten gehad  

     Tevreden  

     Tevreden 

     soms zelf betalen en achteraf vergoeding 

     Slecht geregeld 

     Prima behandeld door Zilveren Kruis. 

     Open hart operatie in NL. In CH zijn wij gebonden aan eigen kanton, anders zelf bijbetalen. In Nl 

kunnen wij eigen gespecialiseerd ziekenhuis uitzoeken.  

     ontevreden 

     Lijkt op niets. 

     Kan hier niet verzekeren 

     CAK ervaren als adequate en klantvriendelijke organisatie 

     (8x) Geen 

     (2x) geen 

     Gebruik EHIC kaart als nodig 
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     Erg fijn telefonisch contact en de ingediende declaratie werd erg snel vergoed zonder eigen 

risico  

     Eigen bijdrage voor alle behandelingen en consulten veel hoger dan in NL  

     Een moeizaam gedoe met het Zilveren Kruis Buitenland 

     Doorverwijzing naar Nederlandse zorg moeilijk  

     Deze werden mij verder niet meer aangeboden, ook jiet voor zirg.  

     De vragen 20-22 zijn me niet geheel duidelijk. 

     De franse kaart wordt in NL niet geaccepteerd  

     Declaraties worden zeer laattijdig uitbetaald en ongemotiveerd 

     CAK kaart werd niet goed uitgelegd, kreeg factuur voor jaarcontrole van ziekenhuis  

     Buiten EU verplicht mij reisverzekering met medische kosten. CAk vergoed niets 

     (3x) geen ervaring 

     Bijdrage aan C.A.K. 

     betrf. eigen hoge bijddrage verpleeghuis echtgenoot. CAK verwijst naar Duitse Pflegekasse. 

Pflegekasse veerwijst naar CAK. Wir betreuen nur. Wat premiebetalen betreft is het weer 

Nederland, bij vergoeden is Nederland niet thuis 

     Beter dan in woonland Finland terwijl verz. in Finland  

     Ben in woonlandverzekrrd 

     Behandeling in NL declareren bij CAK online werkt prima 

     Antwoorden opengelaten, daar geen ervaring 

     Als je inbrd thuiszorg nodig hebt krijg je niks omdat je geen Pflegeversicherung hebt 

     Als ik reis sluit ik in Costa Rica een reisverzekering af, omdat het onmogelijk is een 

reisverzekering in Nederland af te sluiten. 

     Alles wordt vergoed op basis van het Duitse zorgkosten system. Mijn zorgkosten worden door 

mijn Duitse zorgkosten verzekering verrekend met het Zilveren Kruis. Daarover heb ik geen 

inzicht.  

     afwijzing kosten voor specifieke geneesmiddelen 

     Afhandeling via Buitenlands Recht ZK is OK, en directe vergoeding in NL via EHIC en 

basispakket ook 

     ??? 

     Geen enkel probleem. Ik beperk het ook alleen in die behandelingen die wegens 

gespecialiseerde taalkennis voor moeilijkheden in het woonland zouden kunnen leiden.  

     (2x) Geen ervaring 

     Is ongemerkt buiten ons om goed geregeld. 

     Het CAk is omslachtig en afrekening duurt lang. 

     In Nederland accepteren ze vaak je Eurokaart niet 

     In het verleden zijn alle kosten voor zowel operaties, medicijnen, huisartskosten gedekt en/of 

betaald.                       keurig betaald en gedekt.  

     Ik zou graag een reisverzekering in Nederland afsluiten zoals ik had, maar dat kan niet als je 

geen ingezetene van Nl bent 

     Ik word van het kastje naar de muur gestuurd, ben beweerd hiervoor niet verantwoordelijk te 

zijn en ik moet het hier maar verder uitzoeken. 

     Ik woon in USA. Heb laatste drie jaar niet gereisd...geen reisverzkering nodig  

     Ik woon dichterbij een Nederlands ziekenhuis dan bij een Duits ziekenhuis. Dat bepaald mijn 

voorkeur. Goede ervaring met vergoedingn zowel in Nederland als in Duitsland 

     ik kan niet verzekerd worden hier. Bijna alles zelf betalen 

     hoede ervaring 

     Het zou fijn zijn rekeningen digitaal te kunnen aanleveren aan het Zilveren Kruis. Per post een 

heel gedoe, vooral als het niet aankomt. Vervelend is dat de zorg in Nederland de regeling niet 

altijd begrijpt en dus met de EHIC en directe verrekening met Zilveren Kruis niet doet.t  

     Het is veel te bureaucratisch en daardoor duurt het te lang 

     Het CAK reageert niet op ingediende kosten,die vergoed zouden moeten worden  

     heb geen weet van CAK. Wel een keer met succes geclaimed bij Zilveren Kruis 

     Geen ervaring - alle medische kosten worden woonlanden verrekenend via mutualiteit of 

hospitaalverzekering 
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     heb geen verzekering of recht op vergording 

     heb geen aanvullende verzekering voor medische kosten 

     Goed geregeld voor medicijnen te bekomen in Nederland 

     (4x) Goed 

     geldt alleen voor mijn man die hier is ingeschreven, ik ben nog in Nederland ingeschreven 

     Geen volledige vergoeding 

     geen verzekering. Te duur op mijn leeftijd. 

     Geen vergoeding van tandarts 

     Geen vergoedingen ontvangen  ze verwijzen steeds naar elkaar. Ging om vergoeding in 

zwitserland door covid verwijzing daarheen. Bedrag boven 2000€  

     Geen recht op vergoeding die voor in NL-wonenden wel gelden 

     Geen idee 

     (2x) Geen ervaring mee 

     Geen ervaring, ik heb een verzekering in mijn woonland 

     22: duurde heel lang voordat duidelijk werd dat ik bij het CAK moest zijn  

 

24. Uw waardering van de volgende mogelijkheden van digitale 

toegang tot (overheids)instanties in uw woonland of Nederland? 

 

 

25. Frequentie van contact met de Nederlandse vertegenwoordiging 

in woonland 

 

  

 

TEVREDEN ONTEVREDEN 
GEEN 

MENING 

GEEN 

ERVARING 

 DigiD 390 107 27 67 

Inlogmiddel van uw 
woonland 

226 65 23 195 

Europees inlogmiddel 
eIDAS 

6 20 15 439 

ANTWOORD ANTWOORDEN RATIO 

nee 362 60,9% 

ja, maandelijks 14 2,4% 

ja, halfjaarlijks 23 3,9% 

ja, jaarlijks 44 7,4% 

ja, minder dan 1 keer per jaar 151 25,4% 
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26. Ervaring en oordeel over contact met Nederlandse 

vertegenwoordiging in woonland 
 

 

27. Contact met Nederlandse vertegenwoordiging in woonland 

 

 

     Nog niet nodig gehad 

     Nog geen contacten met Nederlandse vertegenwoordiging 

     Nog geen contact gehad. 

     Nog geen ervaring 

     Nog geen ervaring  

     Nog geen hulp hoeven inroepen 

     nog niet gehad 

     (2x) nog niet nodig gehad 

     Nog nooit een passende reactie mogen ontvangen en altijd ernstig vertraagd 

     Niet vaak contact gehad maar bij een vraag tot nu toe prima geholpen  

     Nu met Corona geen contact 

     nvt 

     (4x) Nvt 

     Nvt  

     Oké  

     Onbeschofte behandeling in Berlijn 550 km van woonplaats 

     Ontevreden omdat mijn aanmelding voor partnerpensioen geen pensioenuitkering tot gevolg 

heeft ivm met de steeds veranderende wetgeving hieromtrent.  

     Onvriendelijke Ambassade Bern, dat is ervaring van meerdere personen  

     Niet voldoende 

     niet nodig 

     Over 5 jaar contakt Paspoort verlengen 2027 nog geen ervaring. 

     Momenteel ben ik op zoek naar alle info die ik nodig heb om evt terugkeer naar NL voor te 

bereiden 

     meer bereikbaar buiten grote centra 

     Meer mogelijkheden voor paspoort vernieuwen,  

     minimaal;  beperkt tot digitale handelingen; het wachten is nu op het moment dat het bewijs 

van leven digitaal vastgesteld kan worden. 

 

JA, NAAR TEVREDENHEID JA, MAAR ONTEVREDEN NEE 

advies 98 43 359 

consulaire verklaring 56 26 348 

evenementen, recepties 41 12 368 

hulp in nood 12 12 391 

legalisatie documenten 51 27 333 

vernieuwen paspoort/id-kaart 144 103 216 

ander onderwerp of handeling 18 17 305 
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     Moeilijk te bereiken 

     Moeizaam gedoe met afspraak, maar woon gelukkig in de hoofdstad.  

     Moesten in coronatijd terug naar Nederland ivm hersenbloeding zoon, binnen 8 uur had 

ambassade alle benodigde papieren geregeld 

     Moet een dag reizen om paspoort te verlengen 

     Moet naar NL of Parijs, in UK kan dit per internet. Het is 2022 mensen !!  

     na een recent familie geval, nauw contact met de ambassadeur, ben tevreden erover.   

     Niet geweldig sympathiek 

     N’a overlijden niet meer 

     Nederlanders worden niet uitgenodigd voor recepties 

     nee 

     (3x) Nee 

     Nee heb ik niet, voor ambassade moet ik 450 km reizen, geen behoefte 

     Neen 

     Negatief 

     Niet. 

     Op zich vriendelijk kontakt, maar zonder praktische oplossing 

     Paspoort vernieuwing in Duitsland (Berlijn) hoogst bezwaarlijk - wegens persoonlijk 

verschijnen en reiskosten 

     lid van Ned. vereniging maar is te ver weg 

     Voor onze nieuwe paspoorten moeste we naar Lissabon, terwijl we voorheen terecht konden in 

Albufeira (consulaire vertegenwoordiger)n 

     vertegenwoordiging zit in Parijs 800 km! verderop 

     Vindt de ambassade waardeloos  

     Voor consulaire info, verklaringen etc. naar dichtst bijzijnde nL over grens Breda  

     Voor het vernieuwen van mijn paspoort moet ik naar Madrid reizen. Dat betekent een 

onaanvaardbare investering in reis- en verblijfkosten en tijd met zich mee. 

     Voor iemand van bijna 80 jaar is een reis naar de ambassade te lastig 

     Voor mijn paspoort moet ik naar San Francisco (ik woon in San Diego), en dat is nog niet eens 

erg ver als ik andere mensen hierover hoor.  Ik begrijp niet, dat wanneer ik mijn paspoort laat 

verlengen, ik niet automatisch een BSN heb gekregen.  Omdat ik dat niet heb (geemigreerd in 

1989) is alles erg lastig, bv, mijn familie bezoeken: omdat ik geen BSN nummber heb kan ik mij 

niet laten inschrijven in het RNI en daarom kan ik geen DigiD aanvragen om de Corona-app te 

kunnen gebruiken.  

     Voor nieuwe aanvraag paspoort meer adressen, of per post of gemeentehuis in spanje zelf 

     Vroegrer bestond er een Nederlands Consulaat in Salzburg. Dat was praktisch en goed. Ook 

heb ik mijn paspoort een keer in München laten vernieuwen. Beide mogelijkheden zijn afgeschaft. 

Ik woon in West-Oostenrijk. Ik reis nu voor een paspoortverlenging naar Amsterdam/Schiphol en 

kombineer dat met een familiebezoek van een week. Wel lastig. 

     vernieuwing rijbewijs in woonland, accepteren afkortingen voornaam 

     We hebben gelukkig nog een consul hier, maar je kan geen officiële zaken meer regelen met de 

consul. Het is alleen PR functie. Als we contact met Embassade willen moet we 3000 km vliegen. 

Sporadisch komen ze hier.  

     weinig 

     Weinig contact mee gehad, maar contacten die ik had waren positief en nuttig 

     Wie of wat is de Nederlandse vertegenwoordiging in Spanje? 

     WIst niet dat dat mogelijk is1 

     wonen na 21 jaar FR nu sinds een jaar in DE, dus geen ervaring 

     Zeer weinig 

     Zijn niet meer aanwezig dankzij die kwast van de VVD 

     Verplichting om reis/hotel Madrid te boeken omdat Consulaat Com. Valenciana niet meer 

bestaat 

     Vernieuwing  paspoort dichter bij huis 

     Paspoort vernieuwing is 3 uur rijden naar centrum NY City. Duur en onnodig 
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     Toen we nog in de regio Parijs woonden werd paspoort verlengd via ambassade, nu we "in de 

provincie" wonen hebben we het gepland met (zelden, zeker in Covid-tijden) kortstondig verblijf in 

Nederland 

     Registratie bij Nederlandse ambassade in woonland kan worden vergemakkelijkt en dan zou de 

verbinding met de Nederlanders in woonland via regelmatig nieuwsbericht kunnen worden 

onderhouden. 

     sinds afschaffing paspoortvernieuwing in Belgie, geen contact meer  

     Sinds centrale ingang via den Haag is het contact onpersoonlijk geworden 

     Te ver weg 

     tevreden 

     Tevreden  

     tijdens mijn werk in Zuid Afrika waren de contacten veelvuldig nu binnen de EU is dat niet het 

geval en ook niet nodig. 

     Tja Sla marafr over 

     Tot de sluiting van NL consulaat in Antwerpen - best OK, zeker als je op afspraak kon. Nu alles 

via de desks op Schiphol of Den Haag - naar tevredenheid en de DigiD en Itsme werken uitstekend 

     vernieuwen paspoort omslachtig doe dat maar in Nederland 

     Tot nu toe uitsluitend voor verlenging paspoort. 

     Uiterst slecht 

     Uitstekende voorlichting van de ambassadeur met COVID situatie 

     Van de costa blanca naar Madrid reizen om paspoort te kunnen vernieuwen is op mijn leeftijd 

steeds moeilijker...maar service wel goed. 

     veel te ver weg 

     Verleng paspoort tegenwoordig op Schiphol hetgeen niet meer dan een week vergt. In Londen 

duurt dat maanden! 

     vernieuwen paspoort 

     Vernieuwen paspoort kan alleen in Madrid, voorheen was dit o.a. mogelijk in Benidorm 

     Lopen zich niet het vuur uit de sloffen. Zeer beperkte mogelijkheden tot contact, zeker voor 

iemand die moet reizen voor een afspraak. 

     Legalisatie documenten betreft de verklaring van in leven zijn 

     Abp en svb enkel rn soms belasting 

     (4x) geen 

     Digit id 

     Dichtstbijzijnde consulaat in München is al jaren geleden gesloten, daarvoor goede contacten!  

     Eenmalig contact gehad. Was probleem met C-polis. Antwoord van de vertegenwoordiger 

kwam overeen met de stellingname van de belische belastingdienst.  

     Enkel pm paspoort te vernieuwen wat duur, omslachtig en belachelijk is 

     erg afhankelijk bij wie je terechtkomt. In Frankrijk deden ze helemaal niets. In Portugal sinds 

Covid ook niet veel. 

     erg moeilijk om paspoort te vernieuwen en/of digid te krijgen per plaatselijk consulaat.  

     Er is geen consulaire afd meer in Lyon.  

     geen  

     De site onder uw link is die van de RIjksoverheid, daar staat niks nieuws op 

     (11x) Geen 

     Geen contac 

     geen contact 

     Geen contact 

     geen contact, alleen paspoort 

     Geen contact gehad 

     Geen contact gehad  

     Geen echte belangstelling dienst verlening aan particulieren 

     De website van de Nederlandse vertegenwoordiging in Portugal meldde dat de ambassade 

wegens Corona epidemie gesloten was. Dat klinkt als: wij hebben het ook moeilijk, zoekt u het 

maar zelf uit. 
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     De NL ambassade in Washington wilde het paspoort van mijn vrouw alleen verlengen als ze 

kon bewijzen dat ze niet meer een staatsburger van haar geboorteland was.  

     geen ervaring 

     ben ontevreden over de sluiting vh konsulaat id algarve waar de meeste nederlanders 

wonen.denk aan tijd verlies en reiskosten 

     Afspraak maken erg moeilijk 

     Afspraak maken verplicht, er wordt geen rekening gehouden met resticties i.v.m. kenteken auto 

en vrijwel geen keuze uit het te bezoeken uur. Het laatste omdat ik er de voorkeur aangeef buiten 

de spitsuren naar de hoofdstad San José te gaan en dat laatste is dus onmogelijk als je alleen 

kunt kiezen met bezoektijden van 08 am en 08.30 am 

     afstand te ver 

     Al een aantal jaren geen Nederlandse vertegenwoordiging meer in Perth. De Nederlandse 

regering eiste aanvankelijk dat we een paar duizend kilometer naar Sydney moesten reizen om 

daar onze paspoorten te vernieuwen. Totale zottigheid bij de Nederlandse overheid.  Nu kan het 

weer bij een particulier bureau dat de regering daarvoor heeft ingeschakeld. Meer kosten voor 

heel wat minder dienstbaarheid. 

     Alleen door covid 

     Alleen met Sinterklaas 

     Als vrijwilliger Buro Buitenland Reclassering regelmatig met Consulaat en Ambasade 

     Belasting adviseur  

     Ben zeer ontevreden over de afstandelijke en bureaucratische houding van het ambassade/ en 

consulair personeel te Rome. 

     De mogelijkheid voor verlenging paspoort alleen no maar in Wenen ca 700 km reizen.Vroeger 

Salzburg 100 Km of München 300 km Het wordt problematisch als ik niet meer of moeilijk instaat 

ben te reizen voor verlening paspoort 

     bestaat niet meer hier, al een Parijs  

     Bij vernieuwing paspoort in Bergeijk (NL) zijn voor ons de kosten veel hoger dan Nederlanders 

die in Nederland wonen.  

     Consulaat hier vraagt $ 70 voor een akte van in leven zijn 

     Consulaat in Perth opgeheven en verplaatst naar Sydney, 4.000 kilometer verderop...  

     Consulaat in Seattle opgeheven  

     Consulaat niet erg uitnodigend. 

     Consulaat.  Sympathiek maar doen niet genoeg voor mij. 

     De koningsdag receptie is quasi afgeschaft (of de inschrijving is te laat bekend en beperkt). 

Voor andere zaken zoals paspoort moeten we terug naar Nederland. Geen consulaire hulp meer.  

     geen enkel 

     (2x) Geen ervaring 

     Legale documenten vernieuwen kan niet digitaal en alleen maar in Parijs. Veel te ver weg can 

waar Nederlanders wonen en volkomen "old school"  

     Inreisbeperking in coronatijd leidde ertoe dat wij 3 maanden gescheiden hebben geleefd, ik in 

Italië en mijn partner in NL. Ambassade kon er niets in betekenen 

     Ik heb tot op heden nog geen hulp of contact nodig 

     Ik krijg info via Internet en de AFPOP vereniging in Portugal, weinig noodzaak tot contact 

VBNGB vertegenwoordiger  

     Ik was onder de indruk van mijn recente contact met een medewerker van het Consulaat-

Generaal in Miami, VS. Zeer informatief, heldere uitleg.  

     ik zou graag contact hebben vanwege eigen bijdrage verpleeghuis, maar vraag me af of 

daarover kennis is 

     inadequate 

     In Hawaii is een consulaat, een parttime consul. Laatst kwam het consulaat uit San Francisco 

naar Hawaii. Een prima gelegenheid om mijn paspoort te verversen. 

     In het verleden was er een consulaat in Albufeira. Nu moeten we voor paspoort verlenging naar 

Lissabon op je 90+ is dat een hele reis. 
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     In Peru/Ecuador/Nepal/Chili goed. In de CAR via Belgisch consulaat. In Kameroen niet nodig 

gehad. In België paspoorten voor kinderen nog in Brussel maar voor onszelf moesten we naar NL. 

Onbegrijpelijk dat het niet minimaal gewoon in Brussel kan.  

     is in London, ver weg. 

     ID kaart kan schriftelijk worden aangevraagd bij de ambassade en wordt thuis opgetuurd per 

aangetekende post. 

     Jaarlijks informatieve receptie 

     Jaren terug toen in Lyon nog een consulaat was 

     Ken de consul hier  

     Komt zelden voor. Maar daar waar nodig, was de service correct en accuraat.  

     laatste keer contact was met vernieuwing NIK in consulaat in Torremolinos. In 2024 zal ik naar 

de ambassade in Madrid moeten of anderszins?  

     Lange/dure reistijden naar consulaten zijn een probleem 

     lange wachttijden voor afspraken consulaire dienstverlening 

     lees alleen de nieuwsbrieven van de ambassadeur via Facebook 

     Ik heb pas één keer mailcontact gehad met de Nederlandse vertegenwoordiger. Compliment 

voorde snelle reactie! 

     Hoge kosten van paspoort , bijna 200euros .In Spanje je kan op je paspoort wachten  

     Geen ervaring. 

     graag meer mogelijkheden op een dag om afspraak te maken en niet alleen 's morgens om 8.30 

     Geen ervaring mee 

     Geen ervaring mee  

     Geen idee wat hier bedoeld wordt 

     geen mogelijkheid tot direct telefonisch contact met ambassade. Telefoon gaat naar Nederland  

     geen vertegenwoordiging 

     Geen vertegenwoordiging anwezig 

     Gewoonlijk een keer per jaar, door Covid nu 3 j geleden 

     goed alleen paspoort kan niet verlengt worden  

     Hebben kort geholpen met omzetting rijbewijs 

     Hoeden niet aan afspraken en maken documenten kwijt 

     Hebben we niet 

     Heb ik niet en ook nooit gehad 

     Heel goed 

     Helemaal naar Madrid 

     help gewenst 

     Het is me volkomen onduidelijk wat de ambassade in een land als de mijne doet behalve 

recepties van andere ambassades bezoeken. 

     Het is onduidelijk wat leden mogen verwachten aan kennis en ervaring. Het is duidelijk dat de 

VBNGB geen betaalde mensen heeft, maar juist dat maakt het onduidelijk wat de verwachting mag 

zijn 

     Het nog steeds meer dan schandalig dat alle consulaten in Spanje zijn wegbezuinigd en dat 

expats naar Madrid moetem reizen . 

     4 uur heen en 4 uur terug voor een paspoort verlengen ( Wenen) zou niet nodig moeten zijn.  
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28. Verbinding of contact met andere verenigingen dan de VBNGB of 

stichtingen in Nederland of woonland 
 

 

29. Politieke betrokkenheid 

 

 

30. Ervaringen met de aanpak van de coronacrisis 

 

     onduidelijk 

     Neen 

     Neutraal 

     niet 

     Niet gereisd naar Nederland 

     Nooit meer sluiten!  Bewijs om familie (vader) mantelzorg te mogen doen! 

     Nooit problemen gehad; het zou wel mooi zijn als de Coronamaatregelen beter binnen de EU 

zouden worden afgestemd    md 

     nvt 

     (2x) Nvt 

 

LID/DONATEUR 
BEZOEK 

WEBSITE 

ONTVANG 

E-MAILS 

andere vereniging(en) in Nederland 59 94 91 

SNBN  
https://www.nederlandersbuitennederland.nl/ 

35 80 94 

Stichting GOED https://www.stichtinggoed.nl/ 35 93 147 

andere vereniging/platform voor Nederlanders of 
buitenlanders in woonland 

68 74 65 

 

JA NEE SOMS 

ik stem voor de verkiezingen van de leden van de Nederlandse Tweede 
Kamer  

385 174 31 

ik zou graag stemrecht hebben voor de verkiezingen van de leden van de 
Nederlandse Eerste Kamer  

246 199 29 

ik stem in Nederland voor Europees Parlement 149 276 19 

ik stem in woonland voor Europees Parlement 169 274 21 

ik maak gebruik van mijn stemrecht voor verkiezing van de 
volksvertegenwoordiging in woonland 

104 310 23 

Ik zou graag het stemrecht hebben voor de volksvertegenwoordiging in 
mijn woonland 

257 152 28 

ik stem voor de verkiezingen in de gemeente van mijn woonland 265 214 19 

Ik heb contact (gehad) met politici in NL en/of woonland en/of Europees 
Parlement 

76 340 39 
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     Ok, goed gedaan hier 

     Omdat ik nog steeds sterke banden met Zuid Afrika heb was het reizen erg moeilijk en soms 

onmogelijk. Nog steeds is het nodig een negatieve PCR test toemaken voor toegang.  

     Onderlinge afstemming 

     Onmogelijkheid om mijn tweelingbroer te bezoeken op zijn sterfbeden begrafenis. 

     (3x) nee 

      ook gaan meeregeren. Via deze achterdeur wil men de QR Health code gaan integreren in de 

EU eID Pass. Zelfs vragen over welke religie men heeft, wat heeft dat met gezondheid te maken? 

Ben buitengewoon ongerust over deze ontwikkelingen. En ook over de bezigheden van het WEF 

hier in Zw 

     over de weg nooit een probleem tegengekomen 

     Overdreven  

     Over het algemeen zeer overdreven en een zwabberend beleid  

     Pak dit soort situaties beter afgestemd op Europees niveau aan 

     Prettige ervaringen met Centre Salud in Villajoyosa 

     Prima 

     Prima  

     Prima geregeld 

     prima geregeld in Frankrijk 

     Propaganda  

     (2x) Nee 

     Nederland was het grootste risico 

     regels veranderde dagelijks zowel in Nederland als woonland. Ben gewoon in Spanje gebleven  

     Meer afstemming tussen de landen VOORDAT nieuwe maatregelen worden genomen 

     Inreisregels moeten voor de Schengenzone uniform zijn. Nederland wil vaak het beste jongetje 

van de klas zijn - zinloos, want mensen reizen wel via België of Duitsland als dat makkelijker 

is.Regels moeten uitvoerbaar zijn (als er in je land geen testcentra zijn is het belachelijk dat 

Nederland een test eist). Nederland is voorstander van vaccinatie in woonland - moet dan ook de 

vaccinaties in die woonlanden erkennen. 

     In Spanje is het goed aangepakt. Streng in het begin, maar effectief  

     In Vietnam goed 

     krojona is een misdadige volksverlakkerij de crisis is opzettelijke en verwijtbaar door politci 

genaakt 

     Kunnen uitwisselen van inentensverklaringen e.d. 

     Lastig om te (ver)oordelen over corona - te weinig van/over bekend 

     lock down in Spanje voorjaar 2020 was veel te streng 

     Maak er Europees geen zooitje van. Spoor soms compleet bijster. 

     Maak het mogelijk voor mensen die geen GSM hebben (ouderen, buitenlanders) om een 

Corona intentingsbewijs te krijgen. 

     Maatregelen die voor heel Europa het zelfde zijn 

     masker verplichting had levens gered, zie Azie 

     Meer doen afstemmen met de omringende landen. 

     Nederland het lachertje van de EU 

     Meer eenheid in internationale afspraken voor bijvoorbeeld de Corona crisis en toekomstige 

crises situaties.  

     Meer eenheid tussen de verschillende europese landen 

     Meer europese eenvormigheid/coordinatir 

     Meer (Europese) gelijkheid 

     Meer gebruik    Gebruik gewenst. Van reeds Lang bestaande medicijnen 

     Meer informatie op Europees niveau 

     Meer Oog hebben voor incompatibiliteit van regels tussen landen, vooral bij buurlanden 

     Met de auto altijd CMR en wat betreffende goederen meenemen.  

     minder makkelijk 

     moeizaam  digi id was heel moeilijk door sms controle 

     moeizaam en chaotisch  Europees in de toekomst te regelen door profs !! 
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     Natuurlijk een tenminste Europawijd gemeenschappelijke aanpak en regelgeving.  

     QR code van de USA accepteren door NL of tenminste mogelijkheid tot omzetting bij aankomst 

op Schiphol.  

     Regels werden nageleefd en daardoor weinig besmettingen en alles open gerweest. TOP hier.  

     In Nederland was iedereen uit Verweggistan zonder enige controle welkom!  

     Was goed geregeld in mijn provincia. Vaccinatie ging snel. 

     Verwarrend door de verschillen tussen woonland (België) en Nederland, m.n. de lockdown in 

december j.l. 

     Vlieg +/- 20 keer per jaar naar v.v. Nederland via Antwerpen. Wat een drama met formulieren, 

verklaringen, etc. 

     Voldoende informatie in de Spaanse taal 

     Voldoende. Jammer dat er geen internationale standaarden zijn voor QR codes en andere Vaxx 

bewijs. 

     Vond het goed geregeld in Portugal  

     Vond het hier correct geregeld 

     Vond het Spaans aanpak goed 

     waanzinniger vertoning van de overheden in de wereld om hun agenda door te voeren 

     WAARDELOOS 

     Waardeloos. Alle menselijkheid lijkt verdwenen en het beleid lijkt er op gericht te zijn de zakken 

te vullen van een klein groepje profiteurs. 

     Waar maatregelen gelden, dienen die gecontroleerd te worden. Dat ontbrak de gehele tijd. 

Gemakkelijk voor mij, maar zeer slecht voor de bestrijding van het virus. Zo ben ik bij het heel en 

weer reizen NOOIT gecontroleerd. Ook niet bij een volledige lockdown.  

     Wat minder spastisch of paniekerig op alles reageren. Wat langere termijn denken zou niet 

misstaan, want Covid gaat niet verdwijnen. 

     verschillend beleid binnen een straal van 50 km grens tussen NED/BE 

     weinig gemerkt van uniformiteit in europa 

     Wij voelden ons veilig(er) in Portugal, maar hebben toch (zonder veel complicaties) regelmatig 

NL bezocht ivm familieomstandigheden (overlijden ouder).  

     Wispelturige suggesties 

     Wisselende maatregelen, maar over het algemeen prima ervaring en meestal duidelijke info 

(alhoewel soms tegenstrijdig).  

     Zeer recente ervaring, zeer uitvoerige regelgeving, die van de ene op de andere dag kunnen 

veranderen. Aangekondigde controles op luchthavens worden niet of nauwelijks uitgevoerd.  

     zeer tevreden met lokale inenting 

     Zeer tevreden over aanpak in onze provincie, BC 

     Zelf uitgezocht met de nodige moeite. Met name het vaccineren in Nederland was frustrerend 

door de afwijzende houding van GGD , RIVM en VWS. In die personen zaten we vast in Nederland.  

     Zie \corona als een zware griepgolf en gooi alle restricties over boord.  

     Zou graag meer vrijheid willen zien voor niet gevaccineerden, hier en in Nederland. Ik vind het 

niet aanvaardbaar dat niet gevaccineerden gediscrimineerd zijn/waren  

     1 regeling voor heel EU 

     vervelend maar noodzakelijk  

     Veel te divers per land  

     Reis niet meer ( 1934 ) 

     Teveel onderscheid binnen EU 

     Reis veel, nooit problemen gedurende laatste 2 jaar 

     rommelig 

     Rommelig en onnodig angstaanjagend 

     Rompslomp bah 

     Samenwerking tussen nederland en spanje 

     Schaf het CST definitief af daar dit de privacy ernstig bedreigt  

     Schandalig; wij hadden met NL en FR te maken en dat vanuit BE. Totaal geen coherentie (om 

over logica maar te zwijgen). Van BE mochten we niet een naar ons huis in FR. We mochten onze 
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(schoon)moeder in NL niet bezoeken. Voor het tekenen van ons testament hadden we speciale 

brieven nodig. 

     Strenge regels waren hinderlijk doch noodzakelijk 

     Te complex hier. In algemeen: ongelooflijk moeilijke situatie en taak voor overheid. Blij niet in 

hun schoenen te staan. Té veel kapiteins aan wal, die het beter weten... Algemeen, als 

ondernemer tot eind 2020: in NL zeer gewaardeerde NOW en TVL bijdragen, in BE triest in begin 

later heel langzaam iets verbetering. Na verkoop bedrijf in NL parttime mee gegaan in 24u 

dienstverband, in BE zelfstandige via Acerta in bijberoep 

     Te veel afwijkende regelingen van landen die het reizen bemoeilijke of onmogelijk maken. Het 

dplf is een onding. 

     Teveel gezeik, bij elke grensovergang andere eisen. Luchtvaartmaatschappijen die regels 

strenger toepassen dan de dan geldende richtlijnen 

     Tevreden met de maatregelen inSpanje 

     veel gedoe 

     Toevallig zijn niet alle grensovergangen gezekerd. 

     Trek de maatregelen naar Europees niveau en kopieer bij reisadviezen niet domweg een link 

naar een andere site want die zijn vaak onvolledig 

     Tsja 

     Uitstekende aanpak coronacrisis in de staat São Paulo door het SUS, de gratis geneeskundige 

dienst voor de bevolking. 

     Uitstekend in Frankrijk, slecht in Nederland 

     Uitstekend in Portugal 

     Uniforme maatregelen in EU landen 

     universeel vaccinatiepaspoort 

     Vaak zie ik de logica van de regels niet. 

     vaccinatie verplichten,minimaal QR code 

     Vaccinatie was niet mogelijk in NL. Ik ben tevreden met aanpak woonland Malta.  

     Vacinatie help  dus blijven doen 

     In Portugal werd op luchthaven misbruik gemaakt van de Covid perikelen en werden wij 

slachtoffer van intimidatie van luchthavenpersoneel. Niemand daarover aanspreekbaar.  

     in het begin slecht nu is het beter 

     gedoe 

     eenheid in Europa 

     eenzaam geweest door alle maatregelen in FR 

     Er is veel te weinig naar wetenschappers geluisterd...onnodige maatregelen 

     Europas maken en vooraf nadenken / scenario's maken 

     Europeese coordinatie zou wenselijk zijn. Aandacht voor het feit dat diverse maatregelen 

nederlanders buiten nederland onevenredig zwaar raken vergeleken met bnederlanders in 

nederland. 

     europese (grensoverschrijdende) aanpak urgent 

     Europese regelgeving 

     Europese regeling 

     Europese ruimte voor verbetering 

     Eurpoese gelijke behandeling, niet elk land apart 

     Ga eindelijk als Europa eens op één lijn zitten.  

     Geduld hebben en afachten. 

     Door goed op te letten hebben we de vaccinatie vd de booster in woonland kunnen halen. Had 

mooi geweest als we daar door NL eerder op waren geattendeerd.  

     (7x) geen 

     (5x) Geen 

     Geen  

     Geen - deregels in de verschillende landen van de EU te verschillend - vaak on duidelijk 

     Geen eenduidige EU richtlijnen hebben een hoop wantrouwen veroorzaakt,  

     (2x) geen ervaring 

     Geen ervaring 
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     geen ervaring - bleef in mijn woning 

     geen ervaring of behoefte gehad 

     Geen idee 

     Geen info maar er gebeurt hier maar weinig iedereen doet maar wat!  

     Een Europa betekent eenduidig beleid. Geldt evenzeer voor Benelux.  

     DigiD activeren was onmogelijk en dat was erg vervelend  

     Geen mening. Ervaring 

     Belgie was raar bezig met het passenger location formulier want moest op Brussel airport 

gewoon een hele nieuwe invullen terwijl ik dat in Portugal al had gedaan voor de terugreis. 

     Aanpassen, steeds weer aanpassen  

     Afgezien van twee gemiste lentes in zomerhuisje in NL, is het redelijk gegaan.  

     Afstemming en voorlichting tussen landen kan een stuk beter 

     Afstemming van regels tussen grenslanden zou veelonduidelijkheid voorkomen, zeker bij snel 

wisselende regels in één of beide landen 

     Alleen geïsoleerd geleefd. Verder geen ervaringen. 

     Alle Nederlanders en vlaamse Belgen werden prima op de hoogte gehouden door Ned. 

Ambasade in Mdrid via Facebook etc...dat was geweldig...  

      Als symbool van overheidsingrijpen scoorden reisbeperkingen internationaal erg hoog tijdens 

de coronacrisis. Het effect was in de meeste gevallen beperkt, in ieder geval in verhouding tot het 

vroorzaakte ongemak. Nederland had een gematigd beleid op dit punt. Volgende keer (God 

verhoede) hopenlijk weer.  

     Behalve de zeer strenge, onredelijke lockdown in het begin, vonden wij de aanpak in Spanje 

heel goed 

     Behandeling in Portugal been weldaad ten opzichte van NL. Gevaccineerd in Portugal bv, ging 

stukken makkelijker. 

     Belachelijke maatregelen. 

     belemmerend 

     Ben redelijk tevreden met de getroffen maatregelen 

     de oneenduididheid van adviezen is heel verwarrend geweest,  

     betere afstemming Duitsland / Nederland, de kwalificatie vn Duitsland ls hoogrisicogebied was 

soms uiters merkwaardig 

     Betere coordinatie tussen landen van Europa 

     Betere Europese afstemming en terminologie 

     betere voorlichting over verplichtingen 

     Bij ons weinig problemen ondervonden 

     Corona aanpak in Polen fundamneteel anders dan NL 

     Covid is samengevallen met ziekte waardoor reeds reizen onmogelijk was.  

     Dat ieder land in de EU zijn eigen regeltjes ging hanteren is een slechte zaak 

     Dat is kort samen te vatten: ik woon slechts 2 kilometer van de Duits/Oostenrijkse grens. De 

soms forse verschillen in wetgeving t.a.v. Corona, gepaard gaand met grenscontroles, heb ik als 

zeer frustrerend ervaren. Met name ook het feit, dat deelstaten van één land verschillende 

voorschriften hanteren is frustrerend: conclusie: werk aan Europese regelgeving tijdens 

pandemie. 

     de crisis is voorbij - mosterd na de maaltijd nu 

     De informatie uit NL was vaak onduidelijk 

     De maatschappij is verscheurd 

     Geen mening  

     Geen negatieve ervaringen 

     Ingewikkeld  

     Iderland heeft verschillende regels 

     heb met reizen geen problemen gehad 

     Heel goed in Frankrijk na moeizame start 

     Helaas geen consequent beleid tussen woonland en Nederland 

     Het gebrek aan eenheid van handelen binnen de EU was beschamend en teleurstellend.  
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     Het zou de Europese eenheid bevorderen wanneer bijvoorbeeld op een EU website niet alleen 

de verschillende maatregelen bij reizen en contact zouden worden vermeld maar ook, de per land 

verschillende beweegredenen, medisch en politiek. Een Europese gelijkschakeling van de 

maatregelen zou echter het tegendeel bevorderen gezien de grote culturele verschillen tussen de 

landen wat betreft het accepteren van autoriteiten en gezag. 

     Het zou handig zijn als Europese "reis" documenten/regels zouden zijn geweest ipv elk land 

een apart document ipv elk land apart. 

      Hier is WA Australië zijn 2 jaar de grenzen dicht geweest daarom hebben wij hier tot februari 

2022 bijna geen Covid gevallen gehad . Iedereen is aangemoedigd om 3 vaccins te halen die gratis 

zijn en op veel plekken beschikbaar. We zijn dus voorbereid en morgen gaan na ruim 2 jaar   

     Hopelijk is corona verleden tijd 

     Hopeloos  

     Chaotic - unpredictable - unfair for elderly 

     CHAOTISCH , POLITIEK MOET ZICH NIET BEMOEIEN MET PANDEMIE.  

     Iedereen verplicht inenten 

     Had net als in Nw Zeeland aangepakt moeten worden. 

     Ik ben goed geinformeerd. Houd mij aan de desbetreffende regels en verplichtingen en heb 

geen problemen gehad bij eventuele reizen, als dat mogelijk was.  

     Ik bleef gewoon thuis. 

     Ik heb geen problemen gehad tijdens mijn grensoverschrijdende verplaatsing 

     Ik heb slechte ervaringen met gehoor vinden bij leden van Nederlandse Tweede Kamer, 

Minsiter President, Secretariaat van de Benelux, Nederlandse vertegenwoordiging in woonland  

     (2x) Ik laat corona over mijn kant komen. Wacht af tot die voorbij is.  

     ik mis de eenheid van europa 

     Ik was blij met de zeer gereglementeerde aanpak hier en was zeer bang om naar Nederland te 

gaan 

     In begin moeilijk 

     In België is alles redelijk goed verlopen. Minder chaotisch als in NL!  

     Info ok in NL en Portugal - maatregelen geen mening 

     Info-voorziening stroef, soms hopeloos  

     Heb het nieuw gevolgd, en zelf de laatste jaren geen reizen ondernomen om "veilig" te blijven  

     Had geen behoefte met bezoek aan NL 

     Geen probleem  

     Geen suggesties maar heb erg geleden onder de reisbeperkingen  

     geen probleem gehad 

     (2x) geen problemen 

     geen problemen, ben in overheidsdienst werkzaam 

     (3x) geen problemen gehad 

     Geen problemen gekend 

     geen problemen mee gehad 

     Geen problemen mee gehad, testen was gratis mogelijk en vaccinatie, eenmaal op gang, goed 

geregeld. 

     geen slechte ervaringen 

     geen suggestie/ de maatregelen waren prima! 

     Geen suggesties. Ik had wel begrip voor de maatregelen maar wij zijn dan ook nog niet 

geëmigreerd. 

     Geen suggesties. Jammer dat er in Europa geen gezamelijk beleid is geweest voor reizen. 

Engeland wordt daar vaak niet bij betrokken althans die indruk wordt gewekt.  

     Geen wezenlijke problemen ervaren 

     Groot gebrek aan europees beleid. Polilitiek haantjes circus 

     gelukkig niets mee te maken gehad alle facinaties in woonland gehad  

     Get was goed, wel vaak knduidelijk 

     Gewoon slecht, discriminatie,  tweedeling! 

     goed 

     (4x) Goed 



 Powered by 47 

     goede ervaring 

     Goed geen gedonder zoals in Nederland 

     Goed geregeld in Florida voor ons 

     goed geregeld in Frankrijk 

     Graag betere afstemming op inhoud en timing binnen Europa 

     Graag éénsluidende maatregelen 

     Griekenland werd volledig rood terwijl het eiland waar wij wonen 0 besmettingen had. Zeer 

frustrerend! Geprobeerd dit bij de Nederlandse overheid duidelijk te maken, maar zonder resultaat  

     3e vaccinatie wel gekregen in woonland, maar niet opgenomen in QR-code. Dat moet Europees 

geregeld worden. Dus een EU-inlog daarna land kiezen, etc. 

 

31. Ruimte voor uw opmerking, oproep of aanmoediging 

 

 

     Meer Europese afstemming. Als iemand langer dan bijv. 5 jaar in een Europees land woont zou 

hij automatisch dezelfde rechten moeten hebben als de oorspronkelijke inwoners. Wij vormen 

samen de Europese Gemeenschap. HELAAS NOG VERWEG 

     Nogmaals meer aandacht voor de financiele gevolgen bij opname in verpleeghuis in Duitsland. 

Verzorging overigens prima, bijdrage onredelijk hoog. CAK geeft niet thuis. De Nederlandse 

ombudsman trouwens ook niet. Kan me niet voorstellen dat we de enige zijn, die hiermee worden 

geconfronteerd. 

     Nogmaals ik wil graag dual citizenship USA en NL 

     NL diskremineerd tegen mensen met handikap.  

     Niets 

     niets 

     Neen 

     (2x) nee 

     Nederlandse verzorging in het Buitenland 

     Natuurlijk heb ik een nederlandse betaalrekening voor ontvangst AOW 

     Na mijn AOW moet Britse echtgenoot zijn uitkering in NL halen. 

     Moeite met Dutch website for Digiaccess 

     misbruik en intimidatie door het ambtelijk apparaat in NL en Portugal van ouderen.  

     Mijn probleem is dat ik twee woonlanden heb en dat dat juridisch niet kan of mag. Pogingen 

van VBNGB om din deze situatie beweging te krijgen worden door mij toegejuicht.  

     Meer inzet om een paspoort aanvraag en stemmen per DiGid mogelijk te maken.  

     Meer bekendheid voor uw instantie wil ik aanbevelen.  

     (2x) Nvt 

     Meer aangeven dat VBNGB voor dubbele nationaliteit is voor mensen buiten de EU  

     Meer aandacht aub voor geinformeerd blijven over ontwikkelingen in NL, bijv. via 

abonnementen op krant, satelliettelevisie, e.d. Meer aandacht voor informatie over terugkeer naar 

NL. 

     M.b.t. een reisverzekering kan die in Nederland niet worden afgesloten als men in Italiè woont. 

In Italie is dat onbetaalbaar, plm. 25 euro per dag, en zeker een doorlopende reisverzekering.  

     MAAK DE POLITICI WAKKER DAT ALS ZE EEN ECHTE EU WILLEN OOK MOETEN NIET 

VERGETEN DE BUITENLANDSE BEWONERS IN ANDERE LANDEN  

     Landelijk pro-actief contact tussen de leden en de vertegenwoordiger misschien? 

     Kritische houding tov NL overheid 

     Jullie doen geweldig werk, ik voel me reuze gesteund door jullie 

     Jammer dat de VBNGB geen enkele ruimte biedt voor discussies. Op de website wordt men 

afgeblaft en gekleineerd. 

     ja 

     In 2015 is belastingstelsel voor buitelander aangepast negatief. terwijl je wijl belasting moet 

betalen 
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     Ik zal u op de hoogte stellen van de uitkomst van mijn Solvit procedure tegen de Zweedse 

belastingdienst 

     Ik wil een consulaat terug aan de costa del sol. 

     Ik waardeer het werk wat leden vaak belangeloos doen! 

     Ik lees elke email met belangstelling - prima medium voor deze zaken. 

     nvt 

     oke 

     Ik heb weleens het idee dat de Nederlandse volksvertegenwoordiging volledig lak heeft aan 

mensen die zijn geemigreerd of naar het buitenland zijn verhuisd.  Heel kortzichtig want de 

meesten van hen hebben nog familie in Nederland die ze graag bezoeken, i.e. toeristen die geld 

uitgeven! 

     Vooral zo doorgaan  

     Zou zelf meer moeten doen zie dat er veel meer is dan waar ik gebruik van maak 

     Zorgen voor een Europa in alle regelgeving 

     Zo nu en dan een ledenbijeenkomst van VBNGB in woonland 

     Zoals ik al eerder aan heb gegeven pas ik wel hier tussen?  

     Zet het goede werk voort. Laat u niet kisten door de NL overheid die onbetrouwbaar is.  

     Zelf nog niet veel gebruik gemaakt van de steun hier geboden  

     Wij danken u voor al uw nuttig werk !!! 

     We kunnen officieel stemmen voor het Europees Parlement, maar in de praktijk lukt dat niet. 

Alle stembiljetten van de nederlanders, die in Duittsland wonen en opgestuurd moesten worden, 

zijnen BBerlijn blijven liggen en zijn dus niet meegenomen bij de verkiezingen!! Alle moeite was 

dus voor niets!in 

     Weet op moment niet 

     weet niet wat kbb is of inhoud 

     Weer mogelijk maken een identieteitskaart via het consulaat te verkrijgen, nu moeten we 

ervoor naar Parijs  dat is ver en duur. Daardoor zijn onze kaarten nu verlopen en kunne we niet 

meer stemmen in NL !! 

     Waardering voor VBNGB!  Een organisatie die we eerder hadden moeten kennen, al voordat we 

emigreerden. Veel deskundigheid op meerdere onderwerpen 

     Waardering voor de inzet van de VBNGB 

     Vragen misschien te "nederlands" georienteerd, het is niet overal hetzelfde, ook niet in de eu  

     vliegen binnen europa is moeilijk 

     Omdat ik al 40 jaar uit Nederland weg ben, zijn er een nogal wat termen waar ik niet mee 

bekend be 

     Verzet tegen de niet-opwaardering van de AOW. 

     Verschil erfrecht in NL. / woonland 

     Uw vereniging zou aktiever per land emails naar leden mogen sturen over belangrijke zaken 

voor het woonland waarvoor men zich opgegeven heeft, bv wekelijks tav veranderingen of nieuws  

     Tevreden met de vereniging! 

     Sosciale / ouderen-zorg in woonland ter sprake brengen. 

     slechts lof 

     Scannen van paspoort op DigId app werkt van geen kanten 

     Resultaten van deze enquete meermaals bespreken 

     Prima zo  

     prima zo ! 

     Paspoort verlengen moet online kunnen met DigiD. Een service pagina via Mijnoverheid in een 

beveiligde omgeving. Digitale photo's zoals in Frankrijk kunnen gebruikt worden voor ID, 

Paspoort, Rijbewijs verlengingen. Niet iedereen is op late leeftijd in staat of heeft slechte 

gezondheid, beperkte mobiliteit om naar in ons geval naar Parijs te gaan. 

     Over het algemeen ben ik tevreden met de inzet van VBNGB. er zijn echter verschrikkelijk veel 

onderwerpen waarover te berichten valt. Zeker in en Nederland met zijn oneindig vele 

uitzonderingen op de te vele Wetgeving. als de belastingambtenaren het al niet kunnen bijbenen, 

wie dan nog wel.  Hapsnap politiek en vaak te direct reageren op de hardste schreeuwers.  Het 
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land waar de minderheden te vaak de boventoon spelen en e overgrote meerderheid helaas zwijg, 

dan wel niet wordt gehoord. 

     Ontevreden over dat Vietnam geen verdragsland is. Jaren betaald in Nederland voor de AOW  

en dan hier namijn pensioen datum gekort worden.  

     Onderzoek naar betaalbare premies ziektekostenverzekering  

     Ik keek nog niet voldoende naar de website en als er geen rubriek 'getuigenissen' bestaat zou 

ik die graag zien en willen dat mensen ervaringen 'uit het hart' delen en dat zowel administratief 

maar ook gewoon 'hoe beleefd'. 

     Ik heb stem recht voor Nederland sta ingeschreven in den Haag,zij verzenden met de post Heb 

noit kunnen stemmen omdat de post hier niet of veel te laat word bezorg waarom niet online 

stemmen  

     Communicatie met de belastingplichtigen buiten Nederland moet echt verbeteren. Wij hangen 

er maar een beetje bij terwijl we goed te vinden zijn als het om belastingen gaat. Discriminerende 

houding NL overheid bij Loonheffingskorting is erg fout  

     Een pluim voor al jullie werk. 

     Een ieder moet de reglegeving neleven 

     Duidelijkheid in voorlichting - geen moeilijke ambtenaren taal 

     De vraagstelling is ruim opgezet. Individueel is moeilijk hier iets mee te doen. Persoonsgericht 

zou fijn zijn of misschien onmogelijk 

     De VBNGB is zeer autoritair en in zichzelf gekeerd. De website is zwaar gecensureerd. Daarom 

wil ik geen lid worden. 

     De thuiszorg of Pflege zou ook vergoed moeten worden door cak want in nl krijg ik het wel  

     De overheid in NL zou meer betrokken moeten zijn naar de eigen resident in het buitenland  

     De meeste problemen die we hebben gehad direct na onze migratie, zijn inmiddels allang 

opgelost c.q. vergeten ook al heeft het onnodig geld gekost. o.m. vertaalkosten en dubbele 

belasting omdat de Ned.Bel.dienst haar eigen interpretatie had van de Belastingovereenkomst.  

     De keren dat ik informatie heb gevraagd kreeg ik altijd snel en correct een antwoord. Ik zou 

graag wat meer informatie hebben over wat er afgetrokken kan worden wat betreft in NL betaalde 

CAK premies 

     De EU bestaat niet. Geen eenheid van wetten, regelingen etc. Kijk naar de VS.Heb een 

Greencart. zo moet dat!! Ook handig om naar Curacao te vliegen 

     De contacten met de Duitse overheid, zoals woongemeente, Landratsamt en belastingdienst 

zijn zeer plezierig, vlot en persoonlijk 

     De Belastingdienst stuurt een deel van de berichten via de website, toegankelijk met DIGD, en 

een deel per post waardoor ik nooit lang van huis kan zijn. Alles zal of per e-mail of per DIGID 

toegankelijk zijn!! 

     Dak voor jullie werk 

     contact met vbngb organisatie moet beter.Geen antwoorden op vragen  

     Bij de belastingdienst kun je alleen maar telefonisch terecht wat heel duur is vanuit het 

buitenland. Facebook pagina bestaat wel maar die geven op alle vragen het antwoord bel de 

belastingdienst. Daar heb ik niets aan 

     Email adres wijzigen functioneert niet op een logische manier. Heb ik nu 1 keer meegemaakt.  

     Betere ziekte kosten vezekering, zoals we voor Hogenvorst hadden  

     ben 46 jaar gehuwd met een française en beiden hebben hierdoor de Ned.en franse  

Nartionaliteit 

     Ben zeer blij met deze vereniging! 

     Ben tevreden met ondersteuning  /  informatie 

     Ben tevreden met de huidige gang van zaken 

     Ben in het algemeen tevreden met de dienstverlening van de VBNGB en de inzet van haar 

vertegenwoordigers en adviseurs. Ga zo door 

     Ben bij toeval op de VBNGB gekomen. Het verwondert me, dan men op belastingtechnisch 

gebied zo thuis is, ook wel binnen Duits belastingrecht - op hoofdlijnen. Hopend dat EUR 35 p.j. 

alle kosten dekt, mag ook 40 of 45 zijn - naast mijn lidmaatschap in gelijke hoogte van SNBN. 

Waardeer betrokkenheid van de Stichting (zeker Roy) en spreek de wens uit, dat de VBNGB Ned. 

gepensioneerden buiten Nederland nog lang behouden blijft!  
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     Bedankt  

     Automartisering niet te ver doorvoeren. I.V.M. het ontvangen op de computer. Het codenummer 

wordt niet doorvermeld bij eventueel contact op Digid D.  

     AOW uitbetaling de regels van de gekke en discriminerend 

     Als men ouder wordt en niet meer zelf voor de belastingpapieren voor Nederland en in 

levenzijn verklaring kan zorgen, wie doet dat dan voor je? Heb geen familie en geen contact met 

Nederlanders hier. Ook geen familie meer in Nederland.  

     Afschaffing bijdrage voor thuiszorg inNL 

     ad stemrecht. Ik heb steeds begrepen dat ik geen stemrecht voor het parlement van mijn 

woonland heb. N.a.v. van uw vraag hierover twijfel ik nu of dit klopt. Het is mij een doorn in het 

oog dat ik hier niet mag stemmen voor het parlement.             

     (2x) ?? 

     een wirwar aan verschillende Europese Corona maatregelen 

     Enquete is goed initiatief.  

     Ik heb niet alle vragen kunnen beantwoorden omdat we nog niet geëmigreerd zijn. Heb al wel 

heel veel info van jullie website kunnen halen! Mijn behoefte ligt vooral op het vlak van 

voorkomen dubbele belasting betaling Fijn dat jullie er zijn!  

     heb geen opmerking - ben zeer tevreden  

     Ik ben pas lid sinds 2 weken - weet dus te weinig van VBNGB - maar een sociale functie zou 

leuk zijn (mogelijkheid om adressen uit te wisselen, etc)  

     Ik ben oud en heb zeker geen interesse voor de computer, en toch worden we verplicht er aan 

deel te nemen  

     Ik ben nog niet met pensioen maar werk in beide landen...  en het is allemaal zeer complex 

     Ik ben nog niet gepensioneerd dus veel van de vragen zijn niet van toepassing voor mij  

     Ik ben niet bekend met uw organisatie. Wil graag meer info ontvangen.  

     Ik ben lang geheel onzeker geweest over hoe lang ik nou uit Finland weg mag zijn in Nederland 

bv. Uitschrijving heeft ontzettend grote administratieve gevolgen. Ik wil gewoon daar kunnen zijn 

waar ik wil zijn zonder angst voor ambtenaren en verzekeringen en belastingen van twee landen.  

     Ik ben blij met jullie initiatieven om de contacten tussen de mensen in het buitenland en 

Nederland te verbeteren. Heel vaak loop je vast op bureaucratische rompslomp waar niet door 

heen te komen is. Daarom is de hele EU een aanfluiting.   

     Hoop dat de vereniging haar goed werk voortzet. Engelse gepensioneerden hopen dat zij door 

de Brexit tzt van die verdragsbijdragen verlostworden ook al omdat er inkomsten belasting wordt 

gehevn over hun voll  edog pensioen en niet over de binnenkomende bedragen na aftrek van de 

ZVW en ZVWBTL  

     Hoewel ik pensioenen uit Nederland krijg is mijn aanvraag destijd door CVZ afgewezen en ben 

ik particulier in Nederlad verzekerd (eerst Univé later VGZ. Ik kan de forse premies voor mij en 

mijn Vrouw in Nederland niet aftrekken van mijn in Nederland belast inkomen . Overigens wel in 

Duitsland, waargij in de belasting aangifte het Nederlandse inkomen wordt meegerekendn  

     hoe lees ik dit geheel ( ter controle ) nog eens terug ?? 

     Het zou ee groot goed zijn als er 1 verklaring van in leven zijn zou koem en alle 

pensioenfondsen er gebruik zouden maken. 

     Het CAK moet sneller met de te beyalen gegevens komen - nu 2 jaar na dato. Ik vind het 

eigenlijk gek dat betaald moet worden aan het CAK - snap het ook niet.  

     Het bewijs van in leven zijn en de daarbij behorende papieren vind ik lastig. Het heeft me heel 

wat tijd gekost om de Digid te gebruikersnaam ik weet nog steeds niet of ik het goed gedaan heb  

     Het aanvragen van een digid account met alle opdrachten eromheen was ingewikkeld en 

stressvol voordat het kon worden doorgevoerd. 

     Heb een volledige ziektekostenverzekering bij CZ in Nederland 

     enquete is prima 

     (7x) geen 

     Enquete prima initiatief, uiterst content met acties VBGNB 

     Enquete veel te uigebreid 
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     Er wordt in de enquête verwezen naar https://vbngb.eu/aftrekbaarheid-van-bijdragenpremies-

ziektekosten-in-uw-woonland/. Jammer dat daar alleen vragen staan en geen antwoorden per 

land. 

     Ga zo door 

     (3x) Ga zo door! 

     Ga zo door, fijn ! 

     (4x) Geen 

     Had 3 zusters overleden in Den Haag [Ria in Nov. j.l. Leny in Dec. Was onmogelijk om aanwezig 

te zijn 

     geen, ben tevreden met huidige aanpak en organisatie  

     Geen idee 

     gezamelijke europese aanpak 

     (2x) Goed 

     Graag een andere meer moderne methode voor het bewijs van in leven zijn. Bijvoorbeeld een 

oproep via whatsapp of iets dergelijks, maar dan ook buiten de Nederlandse kantooruren. 

Bespaart voor menig persoon een hoop onkosten en ongemak. 

     Grote problemen met aanvraag DigiD 

     1 loket voor info  alle instantie zowel  in Ned. als BE, en niet alleen doorverwijzingen naar 

websites of instanties, maar kennis van zaken 


