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 0475368010
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_buite
nland_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.

Nieuwsbrief 2019-01
Houdt het “gepest” van Grensarbeiders en NederBelgen dan nooit op?
De meeste inwoners van België die in Nederland in loondienst zijn, hebben de afgelopen
weken een brief ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst met als titel:
“Heffingskortingen 2019”.
Zelfs gepensioneerden hebben van de SVB dezelfde brief ontvangen, ten onrechte blijkt bij
navraag, want het verdrag tussen Nederland en België bepaalt in welk land zij belasting
verschuldigd zijn.
Wat gaat er veranderen?
De algemene heffingskorting is opgebouwd uit een deel inkomstenbelasting en een deel
premieheffing volksverzekeringen. Het deel inkomstenbelasting, maximaal € 51,00 per
maand, komt met ingang van 1 januari te vervallen en u ontvangt dus tot € 51,00 per maand
minder salaris. Bij gepensioneerden kan er zelfs tot € 138,00 per maand ingehouden worden.
Mag Nederland dit zomaar doen?
Neen, maar ze doen het toch. In de non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag met
België is expliciet opgenomen, dat inwoners van België te allen tijde recht hebben op het
inkomstenbelastingdeel in de op hun van toepassing zijnde heffingskortingen, dus ook op de
algemene heffingskorting, wat nu aan de orde is.
Hoe kunt u de schade beperken?
Volgens de heer Carlo Douve van de Belastingdienst kan de belastingplichtige via de
werkgever rechtstreeks een beroep doen op deze non-discriminatiebepaling en de algemene
heffingskorting toch via het salaris laten uitbetalen. Ware het niet, dat softwarebedrijven in
hun loonpakketten van de Belastingdienst verplicht zijn om tabellen in te bouwen, waarbij
Grensarbeiders en NederBelgen dit niet kunnen aangeven en dus maandelijks toch € 51,00
gekort gaan worden. Een oplossing is om als woonland “Nederland” aan te geven. Immers in
het verdrag tussen Nederland en België worden inwoners van België gelijkgesteld met
inwoners van Nederland. Enkele multinationals hebben het op deze manier opgelost. Ook
kan uw werkgever aan u een lening verstrekken tot u het ten onrechte ingehouden bedrag
weer van de belastingdienst heeft terugontvangen.

Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een voorlopige aanslag voor 2019. Deze
aanslag kan niet elektronisch worden aangevraagd, maar moet op papier worden ingediend.
Het formulier moet echter wél elektronisch worden aangevraagd op
www.belastingdienst.nl/va19-buitenland en als men op de website van de belastingdienst zit,
blijkt dat u dit formulier alleen kunt gebruiken als u als kwalificerend buitenlands
belastingplichtige wordt aangemerkt. Dit staat echter weer haaks op de nondiscriminatiebepaling in het belastingverdrag met België. Alle inwoners van België hebben
recht op het inkomstenbelastingdeel in de op hun van toepassing zijnde heffingskortingen en
dus niet alleen diegenen die kwalificeren. U krijgt het formulier dan binnen een week
toegestuurd. Hoe het er precies gaat uitzien, is de vraag. In het verleden werd verlangd, dat
de Belgische belastingdienst een Inkomensverklaring zou afgeven voor een jaar wat nog niet
of nog maar pas begonnen was. Uiteraard kon hieraan niet worden voldaan, omdat een
Inkomensverklaring pas na afloop van een kalenderjaar en nadat de Belgische aangifte
inkomstenbelasting is ingediend kan worden afgegeven. Maar stel dat het wel mogelijk is om
een voorlopige aanslag aan te vragen, dan blijft nog de vraag hoe lang dat gaat duren. Op dit
moment staat de belastingdienst al ruim 340.000 bezwaarschriften achter en ik verwacht dat
ruim 200.000 mensen voor een voorlopige aanslag in aanmerking komen.
Tot slot kunt u ook wachten tot het jaar voorbij is en het inkomstenbelastingdeel in de
algemene heffingskorting dan via een C-biljet terugvragen. Wanneer de aanslag dan wordt
opgelegd, zijn we al snel enkele jaren verder.
Gepensioneerden kunnen zelf een “Verzoek om Vrijstelling Loonheffing” indienen, samen
met een “Verklaring Belastingplicht Woonland”. Wij kunnen dit voor u doen tegen € 50,00
inclusief BTW.
Wat is dan het doel van deze belastingmaatregel?
Als men iets doet, wat wettelijk niet toegestaan is, is dit strafbaar. Ook al doet de Overheid
dat. Wanneer de Overheid vervolgens met een oplossing komt, waarvan blijkt dat deze van
tevoren al vakkundig de nek omgedraaid is, noem ik dat oplichting. Vervolgens
mogelijkheden bieden, die pas jaren later tot teruggave van ten onrechte ingehouden
inkomstenbelasting leiden, is dat een farce. Belastingplichtigen, die niet aangifteplichtig zijn,
maar nu toch een aangiftebiljet moeten indienen om hun rechten te verkrijgen worden nu op
extra kosten gejaagd. En wie het niet snapt, of vergeet, of te laat terugvraagt, is gewoon zijn
geld kwijt. En dat is waarschijnlijk de werkelijke reden.

Deze ongeoorloofde belastingmaatregel valt aan te merken als een “Onrechtmatige Daad”. En
de veroorzaker hiervan is wettelijk verplicht de schade te vergoeden, dus ook onze kosten.
Tevens verwacht ik, dat hierop niet de normale verjaringstermijn van 5 jaar van toepassing is,
maar de termijn van 20 jaar, zoals die civielrechtelijk gehanteerd wordt. Alleen moet dat dan
wel via een advocaat, wanneer u er pas na 5 jaar achter komt dat u recht gehad heeft op een
teruggave.
Maar Grensarbeiders en NederBelgen worden de laatste decennia onophoudelijk “gepest”
met o.a. de terugploegregeling, de inhaalregeling, de voorkomingsregeling, de kwalificerende
belastingplicht, de Inkomensverklaring en nu weer de heffingskorting. Ook de Belgische
Belastingdienst is het stilaan beu om steeds maar weer gratis aan de Nederlandse grillen te
moeten voldoen en slaat momenteel keihard terug. Veel belastingplichtigen moeten een
verklaring geven op hoeveel dagen men buiten Nederland gewerkt heeft, ook werken vanuit
huis valt hier onder. Deze dagen zijn namelijk niet in Nederland belast, maar in België. Schrik
niet als u een dergelijke vragenbrief ontvangt, want ondanks dat deze dagen in België belast
zijn, krijgt men in Nederland in de hoogste schijf over het bruto terug en betaalt men in
België over het netto. Aftrekposten die nu geen belastingvoordeel opleveren, doen dat dan
wél. In de meeste gevallen leidt dit tot een flink voordeel. Wanneer men echter meer dan 25%
van de tijd in België werkzaam is, kantelt de sociale verzekeringsplicht en treedt salary-split
op. Voor deze extra werkzaamheden m.b.t. verbetering van de Nederlandse en Belgische
aangiften, bezwaarschriften en eventueel correspondentie met RSZ en SVB hanteren wij een
speciaal tarief.
Lijfrenten
Steeds vaker constateren wij, dat er op lijfrenten Inhoudingen Zorgverzekeringswet
plaatsvinden. Wanneer men de afrekening van het CAK goed bestudeert, blijkt dat deze
inhoudingen er vaak niet opstaan. De inhoudingen zijn dan niet afgedragen aan de
Belastingdienst, noch aan het CAK, maar zoals dat heet: “in eigen zak gestoken”. Wij komen
deze ontwikkelingen bij diverse maatschappijen tegen en het heeft veel voeten in de aarde,
om het ten onrechte ingehouden bedrag terug te krijgen. Daarom raad ik u aan, de afrekening
van het CAK goed te controleren, of alle inhoudingen er wel op staan en meteen bij de
maatschappij aan de bel te trekken, of contact met ons op te nemen.
Nieuwe gemeenten
Per 1 januari 2019 zijn een aantal gemeenten samengevoegd tot een nieuw grote gemeente,
met ook een andere naam. Ook een aantal straten hebben nieuwe namen gekregen. Wanneer
zich dat ook bij u heeft voorgedaan, verzoek ik u om even per mail uw nieuwe adres door te
geven.

