Aan de Commissie Financiën van de Tweede Kamer
De Federatie van Nederlandse Verenigingen in Frankrijk (FANF), in samenwerking met de Vereniging
Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB), heeft het initiatief
genomen een bijeenkomst met Nederlandse parlementariërs te organiseren om met hen een aantal
problemen, die de Nederlanders in het buitenland raken, te bespreken om eventuele oplossingen te
bewerkstelligen.
De FANF heeft mij gevraagd om als coördinator op te treden om dit plan te realiseren. Daartoe heb ik
contact opgenomen met zowel Eerste Kamerlid Mart van de Ven, in zijn hoedanigheid van voorzitter
van de Nederlandse delegatie bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, als Kamerlid
Pieter Omtzigt, lid van deze delegatie. Het is op hun suggestie dat ik mij tot de Commissie van
Financiën wendt.
De FANF en de VBNGB stellen voor in eerste instantie drie thema’s te behandelen: belasting- en
premieheffing; de werking van de zorgverzekering voor Nederlanders in het buitenland (met name
de toepassing van zgn. woonlandfactor en het probleem van geen verzekering buiten Europa), en
subsidiering onderwijs Nederlandse taal in het buitenland.
Wat de belasting- en premieheffing betreft gaat het om drie aspecten: de regeling kwalificerende
buitenlandse belastingplicht (kbb), ingegaan op 1 januari 2015; de discoördinatie van fiscale
heffingen, en zorgbijdrage aan CAK bij verdragsgerechtigde gepensioneerden en hun gezinsleden.
Naar de mening van de VBNGB is de regeling kbb ingegaan zonder veel voorlichting, zonder
respectering van bestaande gevallen, zonder overgangsregeling en zonder compenserende
maatregelingen. Dit heeft tot gevolg dat velen zijn geconfronteerd met een grote netto
inkomstenterugval.
Wat de discoördinatie van fiscale heffingen betreft een kort résumé: Voor de in de woonstaat van
verdragsgerechtigde gepensioneerden gemaakte kosten krijgt de woonstaat een vergoeding van de
pensioenstaat die of gelijk is aan de gemaakte kosten of deze forfaitair zo dicht mogelijk benadert. In
veel belastingverdragen is de belastingheffing over hun wettelijke en aanvullende pensioenen al dan
niet onder condities en beperkingen - toegewezen aan de woonstaat. Indien de woonstaat de
wettelijke zorgverzekering geheel of gedeeltelijk financiert uit de algemene middelen, betalen
verdragsgerechtigde gepensioneerden (en onder omstandigheden ook hun
medeverdragsgerechtigde gezinsleden) dus dubbel voor hun wettelijke zorgverzekering. Weliswaar
bieden veel staten de mogelijkheid van aftrek van betaalde sociale zekerheids- en/of zorgpremies en
bijdragen (ook die aan CAK) voor de bepaling van het belastbare (fiscale) inkomen, maar dat lost het
aldus ontstane probleem van discoördinatie en dubbel betalen slechts zeer ten dele op.
Met betrekking tot de overgangsregeling voor pensioenemigranten inzake de toewijzing
heffingsrecht over pensioenen in belastingverdragen, wordt het beleid tot bronstaatheffing te komen
door de VBNGB als zodanig aanvaard, maar gewezen wordt op de wenselijkheid overgangsrecht in te
voeren voor al buiten Nederland wonende gepensioneerden met een Nederlands pensioen. Naar
hun mening is daaraan onvoldoende aandacht besteed bij de parlementaire behandeling van de
notitie internationaal fiscaal verdragsbeleid. Voor pensioenemigranten is overgang op Nederlandse
bronstaatheffing vaak financieel zeer ongunstig.
Bovengenoemde problemen worden nader toegelicht in vijf bijgaande informatie nota’s opgesteld
door respectievelijk de FANF en de VBNGB.
De besturen van de FANF en de VBNGB zouden de Commissie Financiën dankbaar zijn als zij hun
verzoek om een bijeenkomst met een delegatie van hun organisaties te organiseren, eventueel

aangevuld met Kamerleden uit andere commissies, in welwillende overweging zou willen nemen.
Onze hoop is dat zo’n bijeenkomst nog in september gehouden zou kunnen worden.
Voor verder gewenste inlichtingen sta ik graag ter beschikking.
Met vriendelijke groeten,
Drs. J.W.G. de Jonge, vm. directeur Externe Betrekkingen van de Raad van Europa; vice-voorzitter van
de Nederlandse Vereniging voor Straatsburg en Omgeving.

