Nieuwsbrief 2019-02 (Vervolg Nieuwsbrief 2019-01)
(Houdt het “gepest van Grensarbeiders en NederBelgen dan nooit op”)
Door een sortering op in België wonende klanten, blijken een aantal klanten de mail niet
ontvangen te hebben. Daarom sturen wij deze nogmaals door en ditmaal aan iedereen.
Inmiddels heb ik contact gehad met het SVB en daar zegt men het volgende: Nederland heeft
een verdrag met België, waarbij de belastingheffing over de AOW aan België is toegewezen.
Mocht er onverhoopt toch loonheffing worden ingehouden, dan volstaat één telefoontje aan de
SVB in Utrecht 030-2649010 of 030-2649020 om de zaak recht te zetten. Ook mensen buiten
België kunnen hiermee te maken krijgen, maar die bellen dan SVB Roermond 0475-368010
Zo heb ik ook contact gehad met de Nederlandse Belastingdienst via Team GWO en daar zegt
men het volgende: Het probleem is bij de belastingdienst bekend en men is het er over eens,
dat Nederland ten onrechte de loonheffing in de algemene heffingskorting niet toestaat. Op
mijn vraag, waarom ze het dan toch doen, antwoordde men, dat het niet zo simpel is om de
maatregel weer terug te draaien, maar op 01-01-2020 wordt de maatregel weer afgeschaft.
Op mijn opmerking, dat de tabel van 2018 zo weer in het loonprogramma van 2019 kan
worden gekopieerd, had men het antwoord, dat dat toch minimaal 15 maanden tijd vergt.
Zo was met het ook niet eens met mijn stelling, dat hier sprake is van een onrechtmatige daad.
Immers, alle belastingplichtigen waar de inhouding ten onrechte is toegepast, hebben het recht
om dit binnen een termijn van 5 jaar terug te vragen. Mijn opmerking, dat het waarschijnlijk
te doen is om de groep die het vergeet, niet weet of te laat terugvraagt, vond hij beneden alle
waardigheid. De kosten van een adviseur om de aangifte te verzorgen, waren volgens hem
niet noodzakelijk, want men kan ook het gratis programma van de Belastingdienst gebruiken.
Mijn opmerking, dat het programma van de Belastingdienst hiaten heeft, daar waar het gaat
om optimalisering van de aangifte, werd weggewuifd. Hier zou voor de adviseurs een taak
weggelegd zijn, waarmee wij onze kosten konden omzetten in een hogere teruggave en de
belastingplichtige dan kon kiezen tussen “gratis”, met de kans op nadeel, tegen “niet gratis”,
met de zekerheid van de hoogste teruggave of laagste aanslag. Wat zeg je daar nu op?
De Belastingdienst heeft eind 2018 geforceerd de definitieve aanslagen over 2015 af moeten
werken. Wij worden momenteel overstelpt met mails over al dan niet foutieve afrekeningen
zorgtoeslag 2015 en wij vragen u daarom een kopie hiervan in PDF aan ons toe te sturen,
zodat wij dit voor u kunnen controleren. Vooral gezinnen, waarvan één partner Belgisch
inkomen heeft, hebben hiermee te maken, alsook gezinnen die in 2015 gescheiden zijn.
Wat de gefuseerde gemeenten betreft, u moet de wijziging van de naam van de gemeente en
eventueel ook de wijziging van de straat doorgeven door op onderstaande link te klikken.
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/adreswijziging_doorgeven_buitenlan
d_al0802z6fol.pdf
Deze wijziging geldt voor ieder gezinslid dat banden heeft of gehad heeft met Nederland.
Tot slot wil ik nog meedelen, dat u online een afspraak kunt boeken op www.petervanlimpt.nl
U kunt hierbij kiezen wanneer en bij wie en tevens hoeveel tijd u wilt reserveren. Wij willen u
verzoeken om zoveel mogelijk de digitale weg te gebruiken, teneinde de balie te ontlasten.

Bij het reserveren vraagt het systeem naar uw klantnummer. Dat is het debiteurennummer wat
u terugvindt op uw factuur.

