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Voorwoord

Voorwoord

In 2002 dacht ik voor het eerst na over het schrijven van een proefschrift. Iedereen 

om mij heen waarschuwde dat het een hele opgave zou worden. Toen dacht ik nog 

dat het wel mee zou vallen. Nu, bijna twee decennia later, kom ik tot de conclusie 

dat zij gelijk hebben gehad…. Terugkijkend op deze periode ben ik blij dat ik heb 

doorgezet. Het kostte bloed, zweet, tranen en heel veel tijd maar ik ben erg trots 

op het eindresultaat. Dat ik mijn fiscale proefschrift kan afronden bij de Belasting-

dienst heeft zo moeten zijn. Toeval bestaat niet.

Het grootse gedeelte van mijn werkzame leven houd ik mij bezig met pensioenen en 

andere toekomstvoorzieningen. Na mijn studie bedrijfseconomie aan de Universiteit 

van Amsterdam begon mijn carrière bij een assurantietussenpersoon. Na de nodige 

branche-opleidingen en de postdoctorale opleiding belastingrecht aan de Erasmus 

Universiteit stapte ik als fiscalist over naar het fiscaal-juridisch adviesbureau van 

AMEV. In eerste instantie werkte ik voor de particuliere markt: lijfrenten, kapi-

taalverzekeringen en de eigen woning. Ik richtte mij steeds meer op het werkne-

merspensioen en met name de internationale, grensoverschrijdende kant daarvan. 

Het viel mij op dat consultants en grote werkgevers enthousiast waren over de 

mogelijkheden van grensoverschrijdende uitvoering van pensioenen. Zij zagen vele 

voordelen zoals schaalvoordelen, betere control, vergelijkbare arbeidsvoorwaarden 

in verschillende landen, contact met één toezichthouder, beperkt aantal pensioen-

aanbieders, etc. Het heeft mij altijd geïntrigeerd dat grensoverschrijdende uitvoering 

van pensioenregelingen ondanks al deze (vermeende?) voordelen zo moeizaam tot 

stand komt. Waarom lukt dat toch niet? Ik vond dat helemaal interessant worden 

toen ik bij Fortis Employee Benefits Europe in Utrecht en Brussel ging werken. Ik 

maakte van dichtbij mee hoe moeizaam de ontwikkeling van grensoverschrijdende 

pensioenproducten verliep. Ik wilde onderzoeken wat daarvan de redenen zijn en 

nog belangrijker, wat de mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn.

Na mijn overstap in 2009 naar het fiscaal-juridisch adviesbureau van Aegon, Aegon 

Adfis, specialiseerde ik mij steeds meer in internationale en grensoverschrijdende 

pensioenen. Ik kreeg veel te maken met vragen en problemen van grensoverschrij-

dende werknemers. Toen werd steeds duidelijker wat het onderwerp van mijn proef-

schrift zou gaan worden. Herman Kappelle, mijn manager en later mijn promotor, 

heeft hier een stimulerende rol in gespeeld.

Mijn motivatie werd nog groter toen ik in 2013 en 2014 namens het Verbond van 

Verzekeraars lid was van de Commission Expert Group on European Insurance Con-
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tract Law. Deze Expert Group adviseerde de Europese Commissie op het gebied van 

grensoverschrijdende obstakels in verzekeringscontractenrecht. Eén van de conclu-

sies op het gebied van grensoverschrijdende pensioenen was dat de belangrijkste 

obstakels zich op fiscaal gebied bevinden.

Nadat ik een aantal jaar bezig was met mijn onderzoek, kon ik een en ander wat meer 

formaliseren. Ik werd buitenpromovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 

was verbonden aan het Expertisecentrum Pensioenrecht van deze universiteit. Ik 

was graag aanwezig bij de periodieke vaktechnische bijeenkomsten. De levendige 

en soms scherpe discussies over pensioenrecht stimuleerden mij om verder te gaan 

met mijn proefschrift.

Een voorwoord van een proefschrift is niet compleet zonder een dankwoord aan 

mensen die mij hebben geholpen en hebben bijgestaan. Hoewel de lijst niet volledig 

is, wil ik een aantal mensen met name bedanken. Allereerst Gerry Dietvorst die mij 

in de verkennende en eerste fase van mijn proefschrift met raad en daad bijstond. 

Wat fijn dat hij aan het einde van de lange weg erbij kan zijn als lid van de pro-

motiecommissie. En mijn promotoren, Herman Kappelle en Erik Lutjens. Herman 

heeft met veel oog voor detail mijn conceptteksten doorgelezen en van commentaar 

voorzien. Door zijn opmerkingen en vragen werd de tekst steeds beter en scherper. 

Dankzij zijn vertrouwen in mij heb ik mijn onderzoek tot een goed einde weten te 

brengen. Erik dank ik voor zijn kritische opbouwende commentaar, zijn gedreven-

heid en ondersteuning bij het afronden van mijn onderzoek.

De leden van de promotiecommissie ben ik erg erkentelijk voor hun tijd en moeite 

om mijn teksten te lezen en te becommentariëren. Mijn leidinggevenden bij diverse 

werkgevers wil ik bedanken voor de mogelijkheden die zij hebben geboden om met 

mijn project bezig te kunnen zijn. Ik bedank mijn collega’s bij de Belastingdienst 

die gedeelten van mijn proefschrift hebben doorgelezen en van kritisch commen-

taar voorzagen. Een bijzonder woord van dank voor Michelle Tomeij, met wie ik 

een groot gedeelte van het promotietraject ben opgetrokken. Ik vond het heel fijn 

om te kunnen sparren en ervaringen te kunnen delen. Martin Sandford bedank ik 

voor zijn review van de Engelstalige samenvatting. En natuurlijk mijn oud-collega’s 

en paranimfen Vera Hek en Ingrid Sandford. Fijn dat jullie (letterlijk) achter mij 

stonden!

Veel dank voor mijn nicht Marit van den Tempel voor het ontwerp van de prach-

tige omslag van mijn boek. Mijn ouders en mijn zus Martine bedank ik voor hun 

vertrouwen in mij en alle steun die zij hebben geboden, zeker op momenten dat 
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het tegenzat. Edith dank ik voor de gelegenheid die zij mij bood om mij aan het 

schrijven van dit monnikenwerk te kunnen wijden toen onze kinderen nog klein 

waren.

Ten slotte Yvonne en mijn kinderen Mees, Mijntje en Suus. Door het schrijven van 

mijn proefschrift heb ik mij regelmatig moeten afsluiten. Bedankt voor jullie liefde, 

begrip, geloof in mij en voor de opbeurende woorden als ik soms aan mezelf twij-

felde. Ik draag dit proefschrift op aan jullie!

Houten, 1 september 2021
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1.1 Inleiding

1.1 InLEIdIng

1.1.1 opzet hoofdstuk
In dit inleidende hoofdstuk geef ik een toelichting op mijn onderzoek. Ik begin met 

een paragraaf over de achtergrond van grensoverschrijdend verkeer van werknemers 

met een inleidend overzicht van enkele Europeesrechtelijke aspecten. Verder ga ik 

in op enkele kwantitatieve gegevens, sta stil bij de positie van de gedetacheerde 

werknemer en geef een globaal overzicht van de fiscale behandeling van pensioe-

nen van grensoverschrijdende werknemers. Daarna staan grensoverschrijdende 

pensioenuitvoerders centraal. Ook hier sta ik stil bij Europeesrechtelijke aspecten, 

kwantitatieve gegevens en enkele obstakels die de totstandkoming van een interne 

pensioenmarkt bemoeilijken. Ook bespreek ik overwegingen van werkgevers wel of 

niet te kiezen voor grensoverschrijdende pensioenuitvoering.

In paragraaf 1.3 bespreek ik het onderzoeksdoel, de probleemstelling en de deel-

vragen van mijn onderzoek. In de daaropvolgende paragraaf geef ik aan wat de 

relevantie van mijn onderzoek is en ik eindig met een paragraaf over de afbakening 

en opzet van mijn onderzoek.

Dit manuscript is afgesloten op 1 januari 2021. Met ontwikkelingen van na deze 

datum kon ik slechts beperkt rekening houden.

1.2 achtErgrond

1.2.1 grensoverschrijdend werknemersverkeer
Eén van de doelstellingen van de Europese Unie (EU) is het realiseren van een interne 

markt zonder binnengrenzen.1 Om dit te bereiken geldt een viertal Europese grond-

rechten in de vorm van fundamentele vrijheden: het vrij verkeer van personen,2 

goederen,3 diensten4 en kapitaal5. Het vrij verkeer van personen valt in twee groe-

pen bepalingen uiteen: de bepalingen betreffende het vrij verkeer van werknemers6 

1 Artikel 3, lid 3 VEU.
2 Artikelen 45 t/m 55 VWEU.
3 Artikelen 28 t/m 37 VWEU.
4 Artikelen 56 t/m 62 VWEU.
5 Artikelen 63 t/m 66 VWEU.
6 Artikelen 45 t/m 48 VWEU.
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en die voor zelfstandigen of bedrijven: de vrijheid van vestiging7. Voor postactieven 

(pensioengerechtigden) is het recht van vrij verkeer en verblijf8 relevant.

Het Unierecht kent twee juridisch van elkaar te onderscheiden vormen van grens-

overschrijdende werknemersmobiliteit. Werknemers hebben op grond van het 

vrij verkeer van werknemers het recht zich van de ene lidstaat naar de andere te 

begeven om daar te gaan werken of een dienstbetrekking te zoeken. Zij worden 

beschermd tegen discriminatie op grond van nationaliteit door artikel 45 Verdrag 

betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Werknemers kunnen ook 

in een lidstaat werken omdat zij daar ‘ter beschikking worden gesteld’9 door hun 

in een andere lidstaat gevestigde werkgever. Er is dan sprake van detachering; 

de werkgever maakt gebruik van het vrij verkeer van diensten volgens artikel 56 

VWEU. Dit is verder uitgewerkt in Richtlijn 96/71/EG (Detacheringsrichtlijn). Deze 

twee vormen van werknemersmobiliteit verschillen in juridische zin en bespreek ik 

in de volgende paragrafen.

1.2.1.1 Vrij verkeer van werknemers
1.2.1.1.1 Migranten

In het kader van het vrij verkeer van werknemers is in artikel 45 VWEU vastgelegd 

dat “het verkeer van werknemers binnen de Unie vrij is” en dat dit “de afschaffing inhoudt 

van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers der lidstaten, wat 

betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden”. Dit betekent dat 

elke nationale autoriteit en elke - zowel publieke en particuliere - werkgever de 

rechten moet toepassen die voortvloeien uit artikel 45 VWEU en deze rechten moet 

eerbiedigen.

Volgens de Europese Commissie (de Commissie) draagt het vrij verkeer niet alleen 

bij aan de verwezenlijking van de interne markt. Het vrij verkeer heeft ook een be-

langrijke sociale dimensie omdat het de sociale, economische en culturele inclusie 

van migrerende EU-werknemers in de ontvangende lidstaten bevordert.10

7 Artikelen 49 t/m 55 VWEU.
8 Artikel 21 VWEU.
9 Artikel 2, lid 1 Richtlijn 96/71/EG verstaat onder ‘ter beschikking gestelde werknemer’: “iedere werkne-

mer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een Lid-Staat die niet de Staat is waar die 
werknemer gewoonlijk werkt”.

10 Zie ook Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch 
en Sociaal Comite en het Comite van de Regio’s, Het vrije verkeer van werknemers opnieuw garanderen: 
rechten en belangrijkste ontwikkelingen Brussel, 13 juli 2010, COM(2010)373 definitief.
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1.2 Achtergrond

Op een totale EU-bevolking in de werkende leeftijd (20-64 jaar) van 306 miljoen 

personen, verblijven in 2017 ongeveer 11 miljoen migranten in de werkende leeftijd 

langere tijd in een andere lidstaat dan hun lidstaat van herkomst.11 Zij maken 3,7 

procent uit van de totale bevolking in de werkende leeftijd in de EU. Wat betreft de 

jaarlijkse stromen van migranten in de werkende leeftijd migreerden er 1,1 miljoen 

mensen in 2014. Daarnaast steken 1,3 miljoen personen dagelijks de grens over om 

in een andere lidstaat dan die waar ze wonen, te gaan werken. Hoewel relatief wei-

nig mensen in een andere lidstaat verblijven dan hun lidstaat van herkomst, komt 

volgens de Commissie het vrij verkeer van werknemers niet alleen de werknemers 

zelf ten goede, maar profiteert ook de economie van de lidstaten ervan doordat 

vaardigheden en vacatures in de arbeidsmarkt van de EU beter op elkaar kunnen 

worden afgestemd.12

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er nooit eerder zoveel men-

sen geïmmigreerd én geëmigreerd van en naar Nederland als in 2017.13 In 2017 ves-

tigden zich 235.000 immigranten in Nederland en vertrokken 154.000 emigranten. 

In de periode 2013–2017 keerden gemiddeld per jaar 30.000 in Nederland geboren 

personen terug naar Nederland. De instroom van buiten Nederland geboren im-

migranten bestond in 2017 voor bijna de helft uit personen uit andere EU-lidstaten. 

Sinds de uitbreiding van de EU in 2004 met tien Midden- en Oost-Europese landen 

is de immigratie vanuit de EU sterk toegenomen. Veel immigranten kwamen voor 

werk of studie, en met deze migranten kwamen ook gezinsleden mee.

Specifiekere cijfers over grensoverschrijdende werknemers zijn te vinden in een 

publicatie van het CBS over migratiemotieven.14 In 2018 kwamen 191.000 immi-

granten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Voor de 110.000 

immigranten uit EU- of EVA-landen15 was werk het belangrijkste migratiemotief. Na 

de EU-uitbreidingen van 2004 en 2007 werd arbeidsmigratie een steeds belangrijker 

motief voor EU- en EVA-burgers. Sinds 2013 is werk belangrijker dan gezin als mi-

gratiemotief voor deze groep. Bijna 40 procent kwam in 2018 naar Nederland om 

11 Getallen en gegevens in deze alinea zijn afkomstig uit: Europese Rekenkamer, Vrij verkeer van werkne-
mers – de fundamentele vrijheid is gewaarborgd, maar de mobiliteit van werknemers zou gebaat zijn bij een doelge-
richter inzet van EU-middelen, speciaal verslag nummer 6, Luxemburg, 2018.

12 Zie ook Persbericht Europese Commissie, Free movement of people: five actions to benefit citizens, growth and 
employment in the EU, IP/13/1151, Brussel, 25 November 2013.

13 De gegevens uit deze alinea zijn afkomstig van: Centraal Bureau voor de Statistiek, Recordaantal im-
migranten en emigranten in 2017, 18 oktober 2018.

14 Centraal Bureau voor de Statistiek, Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten, 23 juli 
2020.

15 Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, 
IJsland en Zwitserland.
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te werken. Niet alle immigranten vestigen zich voor langere tijd in Nederland. Dit 

is mede afhankelijk van de reden waarom een immigrant naar Nederland komt. 

Arbeids- en studiemigranten komen doorgaans voor kortere tijd, terwijl gezins- en 

asielmigranten meestal langere tijd blijven. Van de EU- en EVA-immigranten die in 

1999 en 2009 naar Nederland kwamen om te werken was bijna drie kwart tien jaar 

later weer vertrokken.

Elke EU-burger heeft het recht in een andere lidstaat te wonen en te werken zonder 

op grond van zijn nationaliteit te worden gediscrimineerd. Ondanks de geboekte 

vooruitgang worden burgers bij de uitoefening van dit recht nog steeds met wet-

telijke, administratieve en praktische obstakels geconfronteerd. Een verslag16 over 

de toepassing van Richtlijn 2004/38/EG17 over het recht van vrij verkeer en verblijf 

op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de EU en hun familieleden, 

concludeerde in 2008 dat de omzetting van de richtlijn over het geheel genomen 

nogal teleurstellend is. Het verslag schenkt ook aandacht aan een aantal problemen 

waarmee EU-burgers wordt geconfronteerd. De conclusie naar aanleiding van het 

Europees Jaar van de mobiliteit van werknemers in 2006 was dat er naast wettelijke 

en administratieve obstakels (bijvoorbeeld de erkenning van kwalificaties) nog 

andere factoren de transnationale mobiliteit beïnvloeden: huisvesting, taal, werk-

gelegenheid van echtgenoten en partners, terugkeermechanismen en historische 

‘barrières’. Uit onderzoek van de Europese Rekenkamer in 201818 blijkt dat er nog 

steeds veel te verbeteren valt. Eén van de aanbevelingen is dat de Commissie meer 

gebruik moet maken van de gemakkelijk toegankelijke gegevens in de lidstaten om 

een betere indicatie te kunnen geven van de aspecten ten aanzien waarvan gediscri-

mineerd wordt en hoe dit verschilt tussen de lidstaten. Met behulp van dergelijke 

informatie kunnen doelgerichtere acties tegen discriminatie worden ondernomen.

1.2.1.1.2 Grenswerkers

Een grenswerker is een werknemer die woont aan de ene kant van de grens en 

werkt aan de andere kant van de grens en die dagelijks of ten minste eenmaal in 

16 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van richtlijn 
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor 
de burgers van de Unie en hun familieleden, COM(2008) 840 van 10 december 2008.

17 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, PbEU, L 229/35.

18 Europese Rekenkamer, Vrij verkeer van werknemers – de fundamentele vrijheid is gewaarborgd, maar de mobi-
liteit van werknemers zou gebaat zijn bij een doelgerichter inzet van EU-middelen, speciaal verslag nummer 6, 
Luxemburg, 2018, hoofdstuk “Conclusies en aanbevelingen”.
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de week naar de woonstaat terugkeert.19 Uit gegevens van het CBS20 blijkt dat het 

aantal werknemers dat in 2017 uit België en Duitsland naar Nederland kwam om 

te werken, aanzienlijk groter was dan het aantal dat in omgekeerde richting reisde. 

Vanuit Duitsland kwamen 39.560 werknemers in Nederland werken, vanuit België 

38.910. Vanuit Nederland werkten 9.560 werknemers in Nedersaksen of Noordrijn-

Westfalen en 12.010 in Vlaanderen. In Wallonië werken slechts 270 werknemers uit 

Nederland.

1.2.1.1.3 Gedetacheerde werknemers

Gedetacheerde werknemers worden door hun werkgever tijdelijk naar een andere 

lidstaat uitgezonden dan de staat waar de werknemer gewoonlijk werkt. Zij vallen 

niet onder de regels van de arbeidsmarkt van die andere lidstaat maar blijven vallen 

onder deze regels van het land van herkomst. De mogelijkheid om door detachering 

van werknemers arbeid te verrichten in andere lidstaten dan de lidstaat waar de 

werknemer gewoonlijk werkt, maakte het voor ondernemers in sommige branches 

aantrekkelijk om grensoverschrijdende opdrachten aan te nemen. De oorzaak 

voor deze populariteit van detachering is het verschil in arbeidskosten tussen de 

lidstaten. Economisch gezien is het aantrekkelijker om vanuit landen met lage 

lonen werknemers te detacheren naar landen met hoge lonen dan andersom. Het 

stimuleren van meer communautaire concurrentie tussen ondernemingen, brengt 

als neveneffect de mogelijkheid van concurrentie op arbeidskosten met zich via 

grensoverschrijdende detachering van werknemers. Tegenstanders noemen (uit-

wassen van) dit neveneffect ook wel ‘sociale dumping.’21 In deze context werd in 

1996 de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) gepubliceerd. De richtlijn beoogt 

een evenwicht te brengen tussen enerzijds de uitoefening van het vrij verkeer van 

diensten en anderzijds een passende arbeidsbescherming voor de betreffende werk-

nemers. Deze richtlijn is op 9 juli 2018 gewijzigd door Richtlijn (EU) 2018/957, de 

herziene Detacheringsrichtlijn.22

19 Vereniging voor Belastingwetenschap, Grenswerkers in Europa, een onderzoek naar fiscale, socialeverzekerings- 
en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken, Geschriften van de Vereniging voor Belastingweten-
schap no. 257, februari 2017, p. 8.

20 Databank “Grensdata”; https://opendata.grensdata.eu/#/InterReg/nl/dataset/22003NED/
table?ts=1589353805666. Website bezocht op 7 juli 2020.

21 Zie M.S. Houwerzijl, De Detacheringsrichtlijn. Over de achtergrond, inhoud en implementatie van richtlijn 96/71/
EG (diss.), Deventer, Kluwer (Handelseditie), 2005, p. 3.

22 Zie verder paragrafen 4.2.6 en 4.2.7.
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In 2016 waren er 2,3 miljoen gedetacheerde werknemers in de EU.23 Tussen 2010 en 

2016 was er een toename met 69%. Het aandeel gedetacheerde werknemers in het 

totale personeelsbestand blijft echter laag, aangezien zij slechts 0,4% van de totale 

werkgelegenheid in de EU vertegenwoordigen. In absolute termen ontvangen Duits-

land, Frankrijk en België het grootste aantal gedetacheerde werknemers (samen on-

geveer 50%). De meeste gedetacheerde werknemers komen uit Polen, Duitsland en 

Slovenië. Het aantal uitgaande gedetacheerde werknemers uit Nederland is in 2016 

ongeveer 99.000, het aantal inkomende gedetacheerde werknemers is ongeveer 

91.000. Meer dan de helft van de detacheringen vindt plaats tussen buurlanden, in 

sommige gevallen kan dit tot 80% oplopen. In 2016 kwamen de meeste gedetacheer-

den in Nederland uit Duitsland (31%), België (18%) en Polen (15%). Gedetacheerde 

werknemers gingen vanuit Nederland het meest naar België (45%), Duitsland (20%) 

en Frankrijk (10%).

1.2.1.2 Fiscale behandeling van grensoverschrijdende pensioenen van 
werknemers

Op fiscaal gebied zijn de lidstaten autonoom en hebben in beginsel volledige zeg-

genschap over hun eigen fiscale regelgeving. Op het gebied van directe belastingen 

moeten de lidstaten de verdragsvrijheden wel in acht nemen. Met andere woorden, 

ondanks dat de directe belastingen tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren, 

zijn zij verplicht die bevoegdheid in overeenstemming met het Unierecht uit te oe-

fenen. De nationale belastingwetgeving mag niet leiden tot een directe of indirecte 

discriminatie of een belemmering van het vrije verkeer.24

Specifieke fiscale bepalingen op het gebied van pensioenen verschillen in grote 

mate tussen de lidstaten. In principe zijn er drie aangrijpingspunten voor de belas-

tingheffing over pensioen, namelijk de betaalde premies, de beleggingsopbrengsten 

bij de pensioenuitvoerder en de pensioenuitkeringen. Zonder aanvullende fiscale 

maatregelen zou sprake zijn van drievoudige belastingheffing. In de meeste lidsta-

ten wordt de pensioenpremie echter niet tot het belastbaar loon van de werknemer 

23 De gegevens uit deze alinea zijn afkomstig van de website van het Europese Parlement: Hervor-
ming wetgeving gedetacheerde werknemers: https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/
society/20171012STO85930/hervorming-wetgeving-gedetacheerde-werknemers. Bezocht op 12 februari 
2021.

24 Zie HvJ EG 8 mei 1990, C175/88, ECLI:EU:C:1990:186, Jur. 1990, p. I-1789 (Biehl) en HvJ EG 13 juli 1993, 
C330/91, ECLI:EU:C:1993:303, Jur. 1993, I-4017 (Commerzbank).
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gerekend.25 In Nederland is dit ook de situatie; er wordt in dit verband gesproken 

over de omkeerregel; aanspraken uit een pensioenregeling behoren niet tot het 

loon26, alle daaruit voortvloeiende uitkeringen wel. De voorwaarden waaraan een re-

geling moet voldoen om door de fiscus te worden erkend, variëren sterk. De meeste 

lidstaten verlenen vrijstelling van belastingheffing voor de beleggingsopbrengsten 

en vermogenswinsten van pensioenuitvoerders27. Vrijwel alle lidstaten belasten de 

pensioenuitkeringen van gepensioneerden, ongeacht of deze als periodieke uitke-

ring dan wel als uitkering ineens worden uitbetaald. De gehanteerde tarieven en de 

hoogte van de belastingvrije bedragen zijn echter sterk verschillend. In sommige 

lidstaten geldt voor uitkeringen ineens een gunstiger tarief of zelfs een volledige 

vrijstelling, terwijl een uitkering ineens in andere lidstaten (zoals Nederland) juist 

verboden is.28 Doordat niet alle landen de omkeerregel op dezelfde wijze toepassen, 

kan er na emigratie sprake zijn van internationale economische dubbele heffing. In 

paragraaf 5.2.5 geef ik antwoord op de vraag of dit in het kader van een conserve-

rende aanslag een niet-gerechtvaardigde belemmering zou kunnen zijn.

Belastingverdragen spelen een belangrijke rol in de fiscale behandeling van grens-

overschrijdende pensioenen; zowel in opbouw- als in de uitkeringsfase. In een ver-

drag worden de heffingsrechten tussen twee landen verdeeld waardoor het risico op 

dubbele belastingheffing of dubbele non-heffing wordt tegengegaan. Werknemers 

die in het buitenland gaan werken en gepensioneerden die in het buitenland (gaan) 

wonen, kunnen tegen dubbele belastingheffing aanlopen in het geval beide landen 

(elk op basis van hun nationale wet) over hetzelfde inkomen van deze personen 

belasting wil heffen. Daarnaast kan het belastingverdrag een nuttige rol spelen 

bij het effectueren van belastingheffing in grensoverschrijdende situaties door 

bijvoorbeeld afspraken te maken over uitwisseling van informatie en bijstand bij 

invordering door de belastingdiensten.29

25 Zie ook Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en 
het Economisch en Sociaal Comité, De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspen-
sioenregelingen, Brussel, 19 april 2001, COM(2001) 214 definitief en Fiscale Geschriften nr. 27, Pensioen 
en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, P.H. Schonewille, Hoofstuk 9: Belastingen en pensioenen in EU-
context, 1 januari 2020.

26 Artikel 11, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964.
27 De heffing over beleggingsopbrengsten en vermogenswinsten vindt in de uitkeringsfase plaats, 

doordat de volledige periodieke of eenmalige pensioenuitkering belast is. En deze bestaat uit (globaal 
gesteld) premies plus beleggingsopbrengen en vermogenswinsten verminderd met kosten.

28 Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het 
Economisch en Sociaal Comité, De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioen-
regelingen, Brussel, 19 april 2001, COM(2001) 214 definitief, p. 6. Zie voor een uitvoerige uiteenzetting 
over deze problematiek bijvoorbeeld: D. Gutmann, Tax Treatment of Pensions – A Comparative Analysis, 
European Taxation, december 2001, p. 8–12.

29 Kamerstukken II 2019/2020, 25087, 256, par. 2.1 (Notitie Internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2020).
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De Commissie stelde zich in 2001 in de Pensioenmededeling op het standpunt 

dat nationale regels die de fiscale facilitering van pensioenpremies afhankelijk 

stellen van de voorwaarde dat zij aan een op het nationale grondgebied gevestigde 

pensioeninstelling worden betaald, in strijd zijn met de fundamentele vrijheden 

van het VWEU.30 De Commissie startte als vervolg op de Pensioenmededeling in-

breukprocedures tegen lidstaten die discrimineerden tegen grensoverschrijdende 

premiebetalingen.31 Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ)32 volgde het 

standpunt van de Commissie en dwong lidstaten hun fiscale regels aan te passen.33

1.2.2 grensoverschrijdende pensioenuitvoerders
Zoals hierboven in de inleiding is aangegeven, richt ik mijn onderzoek niet al-

leen op de grensoverschrijdende werknemer maar ook op grensoverschrijdende 

pensioenuitvoerders. Deze uitvoerders kunnen grensoverschrijdend binnen de EU 

opereren door ofwel zich in een andere lidstaat te vestigen (vrijheid van vestiging34) 

ofwel grensoverschrijdend hun diensten aan te bieden in andere lidstaten, terwijl 

zij gevestigd blijven in het land van herkomst (vrij verkeer van diensten35). Voor wat 

betreft onder andere beleggingen en investeringen van de pensioenuitvoerder zijn 

de bepalingen van omtrent het vrij verkeer van kapitaal36 van belang.

Op grond van Europese richtlijnen kunnen twee soorten pensioenuitvoerders 

grensoverschrijdend opereren: verzekeraars37 en instellingen voor bedrijfspensioen-

voorziening38.

30 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 
Comité, De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen, Brussel, 19 april 
2001, COM(2001) 214 definitief, p. 22. Zie verder paragraaf 2.4.

31 Persbericht van de EC van 17 december 2003, nr. IP/03/1756. Het gaat om de volgende landen: België, 
Denemarken, Frankrijk, Ierland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en nadien ook Zweden. 
Zie verder paragraaf 5.4.7.

32 Sinds het per 1 december 2009 in werking getreden Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is de bena-
ming van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gewijzigd in Hof van Justitie van de 
Europese Unie. Ik hanteer in mijn onderzoek voor beide de afkorting ‘HvJ’.

33 Zie verder paragraaf Bijlage A.
34 Artikel 49 VWEU.
35 Artikel 56 VWEU.
36 Artikel 63 VWEU.
37 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 

toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), OJ L 
335, 17 december 2009, p. 1–155.

38 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 
(herschikking), PbEU L 354/37 van 23 december 2016.
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1.2.2.1 weinig buitenlandse aanbieders
Nederlandse werkgevers hebben, behalve wanneer ze deel moeten nemen aan een 

verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, de mogelijkheid om hun pensioenrege-

ling onder te brengen bij een pensioenuitvoerder die niet in Nederland is gevestigd. 

Dat gebeurt op dit moment zelden. Zo waren er per 31 december 2016 volgens 

onderzoek van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA, 

de Europese toezichthouder voor bedrijfspensioenen en verzekeringen) slechts 16 

buitenlandse instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (of Institutions for Oc-

cupational Retirement Provision; IORPs) actief in Nederland.39 Deze IORPs zijn vooral 

gevestigd in België (zes), in Luxemburg (drie) en in Groot-Brittannië en Liechtenstein 

(per land twee).40 Uit een bekendmaking van de Belastingdienst van 21 maart 2018 

blijken er in Nederland 17 buitenlandse aanbieders41 te zijn toegelaten.42, 43 In Bijlage 

B: Toegelaten buitenlandse pensioenuitvoerders op Nederlandse markt staan de lijsten van de 

Belastingdienst en EIOPA naast elkaar. Dit geeft een overzicht van de namen van de 

betreffende pensioenuitvoerders en het land van vestiging. Opvallend is dat slechts 

negen uitvoerders op beide lijsten voorkomen. Op de lijst van de Belastingdienst 

komen acht uitvoerders voor die niet op de lijst van EIOPA staan; op de lijst van 

EIOPA staan zeven uitvoerders die niet op de lijst van de Belastingdienst staan.

Het verschil tussen de twee lijsten is naar mijn mening mogelijk te verklaren door 

het feit dat in de lijst van Belastingdienst ook buitenlandse verzekeraars voorkomen, 

door de datum van de telling, en dat blijkbaar niet alle IORPs op de lijst van EIOPA 

zich door de Belastingdienst hebben aan laten wijzen. Het overzicht van EIOPA 

bevat alle actieve IORPs; het is heel goed mogelijk dat op de lijst van Belastingdienst 

IORPs staan opgenomen die niet (meer) actief zijn.

39 2017 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs, EIOPA-BOS-18/013, 30 January 
2018, p. 25.

40 2017 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs, EIOPA-BOS-18/013, 30 January 
2018, p. 42-43.

41 Dit zijn zowel buitenlandse pensioenfondsen (IORPs) als lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf 
uit te oefenen.

42 De minister van Financiën kan ingevolge artikel 19a, lid 1, onderdeel d Wet LB 1964 onder voor-
waarden een professionele buitenlandse aanbieder aanwijzen als toegelaten verzekeraar. Zie verder 
paragraaf 13.2.

43 Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799, Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscali-
teit Internationaal belastingrecht, Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen.
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In Nederland zijn overigens geen Nederlandse IORPs (pensioenfondsen en premie-

pensioeninstellingen) grensoverschrijdend actief. Zij voeren dus geen pensioenrege-

lingen uit waarvan de bijdragende onderneming in een andere lidstaat is gevestigd.44

Verzekeraars zijn beperkt grensoverschrijdend actief. Dat constateert de Commissie 

in het Groenboek Pensioenen: hoewel de interne markt voor verzekeringsproducten 

reeds lang bestaat, zijn de grensoverschrijdende activiteiten voor levensverzeke-

ringsproducten altijd beperkt gebleven. Zij maken in de meeste lidstaten minder 

dan 10% van de totale levensverzekeringspremies uit.45 De Nederlandse regering 

trok deze conclusie reeds eerder. In de Memorie van Toelichting op het wetsvoor-

stel Wet introductie premiepensioeninstellingen wordt bijvoorbeeld opgemerkt: 

“Hoewel verzekeraars op grond van de levenrichtlijn als Europese pensioenverzekeraars kunnen 

optreden, kan geconstateerd worden dat verzekeraars om uiteenlopende redenen slechts beperkt 

grensoverschrijdend actief zijn op pensioengebied.”46

Pensioenconsultant Aon meldde in november 201947 te stoppen met het adviseren 

van het in België gevestigde fonds United Pensions aan nieuwe Nederlandse klanten. 

Ook het eigen ondernemingspensioenfonds van Aon zal niet naar België verhuizen. 

Een belangrijke reden is de sinds 2020 vereiste twee derde meerderheid onder 

deelnemers voor grensoverschrijdende pensioenoverdracht.48 Andere factoren zijn 

volgens Aon heersend wantrouwen tegen grensoverschrijdende pensioenen en de 

onzekerheid rond de regels van het Nederlandse stelsel.

De Nederlandse regering constateerde ook dat de introductie van een pan-Europese 

pensioenregeling niet eenvoudig lijkt. “De pensioenafspraken in de diverse landen zijn 

veelal te divers om deze zonder meer in één regeling of één fonds samen te kunnen voegen. Daar 

speelt ook een rol bij dat pensioenregelingen een onderdeel vormen van de arbeidsvoorwaarden 

en daardoor nauw verweven zijn met het nationale sociaal en arbeidsrecht. Tot slot kunnen 

verschillen in fiscale stelsels en financieringseisen de totstandkoming van een pan-Europees 

pensioenfonds vooralsnog bemoeilijken”.49

44 2017 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs, EIOPA-BOS-18/013, 30 January 
2018, p. 25.

45 Groenboek naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, Brussel, 7 juli 2010, 
COM(2010)365 definitief, p. 13.

46 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 18 (Wet introductie premiepensioeninstelling).
47 M. van Wijk, Aon ziet pensioenverhuizingen van Nederland naar België niet meer zitten, PensioenPro, 29 novem-

ber 2019.
48 Zie verder paragraaf 8.2.4.4.2.
49 Brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer, 19 december 2006, kenmerk AV/PB/2006/100941, 

bijlage 2, Modernisering van het uitvoeringsmodel voor pensioenregelingen, p. 6.
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Deze conclusies worden bevestigd door onderzoek naar de ontwikkeling van grens-

overschrijdende pensioenregelingen van SEO Economisch Onderzoek in opdracht 

van het kabinet.50 Uit dit onderzoek blijkt dat de omvang van het aantal Neder-

landse pensioenregelingen dat in een andere lidstaat wordt uitgevoerd in 2016 zeer 

beperkt is. Het betreft ongeveer 0,1% van het aantal deelnemers en 0,1% van het 

belegd vermogen.

Op basis van bovengenoemd onderzoek lijkt de aantrekkelijkheid van het uitvoeren 

van een Nederlandse pensioenregeling in België ook in de toekomst vooralsnog 

geen grote vormen aan te nemen. Het blijft beperkt tot enkele multinationals, veelal 

met een buitenlandse moederonderneming, die schaalvoordelen zoeken.51 Tussen 

1 januari 2016 en 4 oktober 2018 heeft DNB vijf grensoverschrijdende collectieve 

waardeoverdrachten beoordeeld, vier naar België en één naar Luxemburg. In geen 

van deze gevallen was er reden een verbod op te leggen op de aangevraagde grens-

overschrijdende collectieve waardeoverdracht. In totaal ging het daarbij om een 

bedrag van ongeveer 4,3 miljard euro aan beheerd vermogen.52

1.2.2.2 Verschillende rechtssystemen
In zijn algemeenheid lijkt onbekendheid met het buitenlandse sociale en arbeids-

recht53 en de kans op fouten bij de uitvoering die daarvan het gevolg kunnen zijn, 

een praktisch obstakel voor grensoverschrijdende uitvoering te zijn, naast – voor 

pensioenfondsen – de taakafbakeningsregels.54 Overweging 16 van de IORP- II-richt-

lijn bevestigt dat dit een uitdaging is voor IORPs die grensoverschrijdend (willen) 

opereren: “Ondanks de inwerkingtreding van Richtlijn 2003/41/EG zijn grensoverschrijdende 

activiteiten beperkt gebleven door de verschillen tussen het nationale sociale en arbeidsrecht 

(…).”55

Ook verschillen in het prudentiële- en toezichtskader maken grensoverschrijdende 

pensioenuitvoering ingewikkeld. Dit komt omdat er bij het opstellen van de IORP 

II-richtlijn voor is gekozen voor het prudentiële toezicht slechts minimale vereisten 

te stellen en dit niet op Europees niveau te harmoniseren. Zo kunnen lidstaten 

zelf hun prudentieel kader bepalen en rekening houden met elementen uit hun 

nationale pensioenstelsel. Bij eenzelfde pensioentoezegging kan er dus sprake zijn 

50 SEO Economisch Onderzoek, Grensoverschrijdende pensioenuitvoering, SEO-rapport nr. 2016-86, Amster-
dam, december 2016, Kamerstukken II 2016/2017, 32043, 352 (Toekomst pensioenstelsel).

51 Zie ook Kamerstukken II 2017/2018, 34934, 2, p. 3 (Implementatie IORP-II richtlijn).
52 Kamerstukken II 2018/2019, Aanhangsel van de Handelingen, 210.
53 Zie paragraaf 9.2.2.
54 Zie ook Asser/Lutjens 7-XI 2019/783.
55 Richtlijn (EU) 2016/2341. Zie ook paragraaf 8.2.4.
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van verschillende solvabiliteitseisen in verschillende lidstaten. De enige manier om 

dit verschil te adresseren, is door het toezichtkader verder te harmoniseren op Eu-

ropees niveau. Het Nederlandse kabinet is daar geen voorstander van.56 Sterker, de 

inzet van het kabinet bij de onderhandelingen van de IORP II-richtlijn was gericht 

op zo min mogelijk Europese harmonisatie. Een aantal citaten ter illustratie:57 “Het 

kabinet heeft zich vanaf het begin actief ingezet voor het Nederlandse belang bij de herziening 

van de IORP-richtlijn (…). Mede door de interventies van Nederland heeft de Europese Com-

missie uiteindelijk besloten om hier58 van af te zien en de huidige kapitaaleisen in de richtlijn 

ongewijzigd te laten.” En “Ook heeft uw Kamer middels een motie (Kamerstuk 21 501-20, nr. 

876) het kabinet opgeroepen om zich er voor in te zetten dat de Europese Commissie de pensi-

oenstelsels van individuele lidstaten ongemoeid laat”.59 In het verslag van het schriftelijk 

overleg staat het volgende: “Na een lange voorbereidingsperiode, waarin Nederland zich 

actief heeft ingezet om te bewerkstelligen dat het voorstel geen nadelige effecten zou hebben op 

het Nederlandse pensioenstelsel, (…)”.60 En “Ook bij andere lidstaten leven er sterke belangen 

voor hun pensioenstelsels. Dat is bijvoorbeeld gebleken uit de gezamenlijke inzet van Nederland, 

Duitsland, België, het V.K. en Ierland voorafgaand aan het uitbrengen van het voorstel door de 

Commissie om een verdere harmonisering van kapitaalseisen te voorkomen.” 61 Het kabinet 

geeft aan “Het zou onwenselijk zijn als pensioenregelingen op grote schaal buiten Nederland 

uitgevoerd zouden worden. Dat zou met name het geval zijn indien pensioeninstellingen hiervoor 

zouden kiezen vanwege toezichtsarbitrage of een hogere rekenrente”.62

Afzien van harmonisatie of de keuze voor minimum harmonisatie op een laag 

niveau heeft een aantal gevolgen. Zo kunnen bij afzien van harmonisatie lidstaten 

met een laag niveau van bijvoorbeeld prudentiële vereisten niet gedwongen worden 

om deze eisen te verhogen. Bij keuze voor een laag niveau van harmonisatie kunnen 

lidstaten dit minimum niveau in hun nationale wetgeving implementeren. Wan-

neer lidstaten kiezen voor een hoger niveau van bijvoorbeeld prudentiële vereisten, 

56 Kamerstukken II 2017/2018, 34934, 10, p. 2 (Implementatie IORP-II richtlijn).
57 Kamerstukken II 2015/2016, 33931, 4, p. 1. (EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspen-

sioenfondsen (IORP)).
58 ‘hier’ slaat terug op ‘een streven kenbaar naar harmonisatie van kapitaalseisen voor pensioenfondsen met als doel 

een gelijk speelveld te creëren met verzekeraars.’
59 Kamerstukken II 2015/2016, 33931, 4, p. 1 (EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfspen-

sioenfondsen (IORP)).
60 Kamerstukken II 2015/2016, 33931, 18, p. 9 (EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfs-

pensioenfondsen (IORP)).
61 Kamerstukken II 2015/2016, 33931, 18, p. 10 (EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfs-

pensioenfondsen (IORP)).
62 Kamerstukken II 2015/2016, 33931, 18, p. 15 (EU-voorstel: Herziening van de richtlijn over regels voor bedrijfs-

pensioenfondsen (IORP)).
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1.2 Achtergrond

kan dit tot gevolg hebben dat het verschil in het prudentieel kader een factor wordt 

in de keuze van bijvoorbeeld de vestigingsplaats van een pensioenfonds.

1.2.2.3 overwegingen van werkgevers om te kiezen voor 
grensoverschrijdende pensioenuitvoering

Het SEO deed onderzoek naar overwegingen van multinationals om het pensi-

oen in een ander land onder te brengen.63 Deze zijn gelegen in het bereiken van 

schaalvoordelen door regelingen uit verschillende landen onder te brengen in één 

fonds. Daarnaast zijn deze gelegen in onderdelen van het financieel toetsingskader 

in Nederland. Daarbij speelt met name de mogelijkheid in andere landen om de 

sponsorgarantie mee te nemen bij de vaststelling van de vereiste buffers, terwijl dat 

in Nederland niet kan. Daarnaast vinden werkgevers de complexe governance-eisen 

in Nederland bezwaarlijk. Overigens werden fiscale verschillen in de interviews 

niet genoemd als overweging om het pensioen in een ander land onder te brengen 

dan wel in Nederland te houden. Ook de verschillen in het toepasselijk sociaal- en 

arbeidsrecht worden niet als een groot probleem gezien bij een eventuele overstap. 

Aan de andere kant maakt de toepassing van het nationale sociaal- en arbeidsrecht 

van verschillende lidstaten de volledige centralisatie van activiteiten van pensioen-

fondsen erg lastig en beperkt daarmee de maximaal mogelijke reductie in operati-

onele kosten voor de uitvoering van grensoverschrijdende pensioenregelingen. Om 

het risico zoveel te beperken dat niet wordt voldaan aan het nationale sociaal- en 

arbeidsrecht, zullen sommige werkzaamheden in dat betreffende land uitgevoerd 

moeten worden.

Voor multinationals die gevestigd zijn in meerdere EU-landen kan het aantrekkelijk 

zijn om pensioenen van werknemers onder te brengen in één pensioenfonds. Daar-

mee kunnen ze besparen op de kosten van governance en vermogensbeheer. Wan-

neer het bedrijf in elk land een eigen fonds heeft, moeten in meerdere landen het 

bestuur van het fonds, de professionele ondersteuning die nodig is en het toezicht 

worden ingericht. Bundeling van bestuur en toezicht leidt tot besparing. Een ander 

voordeel van één pensioenfonds is dat men te maken heeft met één toezichthouder. 

De kosten van vermogensbeheer hangen sterk samen met de omvang. Door fondsen 

samen te voegen kunnen de kosten omlaag. Op vermogensbeheer kan overigens 

ook zonder de pensioenen in één fonds onder te brengen worden bespaard door het 

vermogen te poolen.

63 SEO Economisch Onderzoek, Grensoverschrijdende pensioenuitvoering, SEO-rapport nr. 2016-86, Amster-
dam, december 2016, Kamerstukken II 2015/2016, 32043, 352, p. 16 (Toekomst pensioenstelsel).
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Europese bedrijven die grensoverschrijdende pensioenuitvoering wel overwegen 

maar niet invoeren, noemen hiervoor enkele redenen.64

·	 Het proces duurt (erg) lang. Onder de IORP-I richtlijn65 moet een IORP een 

nieuwe notificatieprocedure starten voor iedere nieuwe werkgever, ook als er 

geen verandering is van bestaande grensoverschrijdende activiteit.

·	 Het is een erg bezwaarlijk administratief proces om grensoverschrijdende activi-

teiten te beginnen als gevolg van een gebrek aan duidelijke informatie.

·	 Gebrek aan medewerking of zelfs tegenwerking van bijvoorbeeld sociale part-

ners of lokaal management.

·	 Grensoverschrijdende pensioenuitvoering is niet altijd de beste optie voor 

mobiele werknemers, voornamelijk als gevolg van kosten en te weinig schaal-

voordelen.66

·	 Er is niet altijd voldoende schaalgrootte om grensoverschrijdende pensioenuit-

voering lonend te maken. Bijvoorbeeld het combineren van verschillende pensi-

oenregelingen uit diverse Europese landen, inclusief de complexe uitvoering van 

het nationale sociaal- en arbeidsrecht, kan de uitvoering erg kostbaar maken.

·	 De kosten en de risico’s zouden groter kunnen zijn dan de voordelen van en de 

kans op een succesvolle grensoverschrijdende uitvoering.

·	 Ten slotte het gebrek aan aanbieders die een complete pensioenoplossing (waar-

onder administratie en IT-platform) kunnen bieden die alle lidstaten omvat.

1.2.2.4 obstakels voor de uitvoerder
De totstandkoming van de interne pensioenmarkt kent een aantal beperkingen en 

obstakels. Een aantal belangrijke obstakels voor de uitvoerder is de volgende:

1. Toepasselijk recht en nationaal sociaal- en arbeidsrecht;

2. Bepalingen van algemeen belang;

3. Fiscale regelgeving.

De eerste twee obstakels bespreek ik in hoofdlijnen in hoofdstuk 9. De mogelijke 

obstakels die voort zouden kunnen vloeien uit de fiscale regelgeving onderzoek ik 

64 2017 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs, EIOPA-BOS-18/013, 30 January 
2018, p. 22-23.

65 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, PbEU L 235 van 
23 september 2003, p. 10-21, zie verder paragraaf 8.2.3.

66 Alternatieven die bedrijven noemden zijn expat plannen die het mobiele werknemers mogelijk maken 
om voor een bepaalde tijd te blijven deelnemen aan hun pensioenregeling in hun land van herkomst 
(zie voor een uiteenzetting over de Nederlandse fiscale tegemoetkoming voor een dergelijke regeling 
paragraaf 6.2.5.2). Ook bieden werkgevers compensatie bijvoorbeeld in de vorm van een hoger salaris 
als deelname aan een pensioenregeling gedurende de buitenlandse uitzending geen aantrekkelijke 
optie is of niet mogelijk is.



1

19

1.3 Onderzoeksvraag / probleemstelling

uitgebreid in deel 3 van mijn proefschrift, onderverdeeld naar belastingmiddel: ven-

nootschapsbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

1.3 ondErzoEksVraag / proBLEEMstELLIng

In mijn proefschrift onderzoek ik of er belemmeringen zijn in Nederlandse fiscale 

wet- en regelgeving met betrekking tot grensoverschrijdend pensioenverkeer vanuit 

en naar Nederland door werknemers en pensioenuitvoerders en als deze er zijn, 

welke. Hierbij richt ik mij op de lidstaten van de EU en de landen die behoren tot de 

Europese Economische Ruimte (EER). Na het onderzoek of er belemmeringen zijn, 

beoordeel ik welke hiervan niet gerechtvaardigd zijn of, als zij wel gerechtvaardigd 

zijn, disproportioneel zijn en welke oplossingen voor deze niet-gerechtvaardigde 

of disproportionele belemmeringen mogelijk zijn. De probleemstelling van mijn 

proefschrift luidt als volgt:

“Fiscale belemmeringen kunnen een belangrijk obstakel voor de interne markt van aanvul-

lende pensioenen vormen. Zijn er dergelijke belemmeringen in de Nederlandse fiscale wet- 

en regelgeving? Zo ja, in hoeverre zijn zij gerechtvaardigd en proportioneel en wat zijn 

mogelijke oplossingen om de niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen te 

elimineren?”

De vragen die uit deze probleemstelling voortvloeien, beantwoord ik voor zowel 

de grensoverschrijdende werknemer als voor de grensoverschrijdende pensioenuit-

voerder. Ik toets hierbij aan het vrij verkeer van werknemers (artikel 45 VWEU) 

respectievelijk de vrijheid van vestiging (artikel 49 VWEU), de vrij verkeer van 

diensten (artikel 56 VWEU) en het vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 VWEU).

Belemmeringen van het vrij verkeer kunnen gerechtvaardigd zijn. Volgens recht-

spraak67 van het HvJ zijn er twee categorieën rechtvaardigingsgronden:

1. Op grond van één van de redenen genoemd in het VWEU (de verdragsexcepties; 

‘geschreven rechtvaardigingsgronden’).

2. Op grond van ongeschreven rechtvaardigingsgronden (de ‘dwingende redenen 

van algemeen belang’ of ‘rule of reason’-uitzondering). Nationale maatregelen 

die een schending van het vrij verkeer inhouden zijn toelaatbaar, indien zij 

een doel van algemeen belang nastreven. Deze maatregelen moeten volgens 

het HvJ bovendien geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde 

67 Zie Bijlage A voor een overzicht van arresten van het HvJ.
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doel te waarborgen (geschiktheidstoets) en mogen niet verder gaan dan voor het 

bereiken van dat doel noodzakelijk is (proportionaliteitstoets).

Bij mijn onderzoek naar fiscale belemmeringen bekijk ik in hoeverre een gevonden 

belemmering gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Als dat niet het geval is, zoek ik een 

oplossing deze niet-gerechtvaardigde belemmering te elimineren.

Ik voer mijn onderzoek uit in twee gedeelten: de grensoverschrijdende werknemer 

en de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder. Ik kom tot de volgende deelvragen:

Grensoverschrijdende werknemers

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor het grensoverschrijdend pensi-

oenverkeer van werknemers?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

Grensoverschrijdende uitvoerders

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor de grensoverschrijdende dienst-

verlening van pensioenuitvoerders?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

1.4 rELEVantIE Van hEt ondErzoEk

Het aantal werknemers dat arbeid verricht in een andere lidstaat dan de lidstaat van 

herkomst is beperkt, maar groeit. Ondanks maatregelen van de Commissie ondervin-

den deze grensoverschrijdende werknemers nog steeds fiscale niet-gerechtvaardigde 

belemmeringen op het gebied van pensioenen. De Commissie bestrijdt (vermeende) 

belemmeringen, bijvoorbeeld door het voeren van inbreukprocedures.68 Pensioen-

uitvoerders bieden maar heel beperkt grensoverschrijdende pensioenregelingen 

aan. Nederlandse fiscale wet- en regelgeving zou hier een (belangrijke) rol in kunnen 

spelen.

68 Zie verder paragraaf 5.4.7 voor een uiteenzetting van twee inbreukprocedures die de Commissie tegen 
Nederland voert.
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1.4 Relevantie van het onderzoek

In mijn onderzoek bekijk ik voor zowel de grensoverschrijdende werknemer als voor 

de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder wat mogelijke belemmeringen zijn en 

welke mogelijke oplossingen er zijn. Hierbij richt ik mij op Nederland. Wellicht 

kan de markt voor grensoverschrijdende pensioenen voor zowel de werknemer als 

de uitvoerder bij het opvolgen van mijn aanbevelingen sterker groeien dan nu het 

geval is. En kunnen grensoverschrijdende werknemers makkelijker in een andere 

lidstaat gaan werken, tijdelijk of blijvend.

Roland de Greef richt zich in zijn proefschrift69 uit 2004 op fiscale pensioenbelem-

meringen die het resultaat zijn van grensoverschrijdende arbeid en migratie binnen 

de EU. Twee belangen moeten volgens hem in evenwicht worden gehouden: het 

recht van de lidstaat om de mogelijkheid te hebben de fiscale claim op de pen-

sioenaanspraak te kunnen innen en het voorkomen van ongeoorloofde obstakels 

voor het vrij verkeer van werknemers in de vorm van pensioenverlies door dubbele 

belastingheffing. Zijn proefschrift heeft overeenkomsten met mijn onderzoek, maar 

de invalshoek is verschillend. De Greef richt zich alleen op grensoverschrijdende 

werknemers en kijkt niet naar grensoverschrijdende pensioenuitvoerders. Daar-

naast heeft het pensioenbeleid vanuit de Commissie en de Nederlandse wetgever 

zich sinds het verschijnen van zijn proefschrift verder ontwikkeld. Zo heeft de Com-

missie het Witboek, een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen 

gepubliceerd met daarin (fiscale) beleidsvoornemens op gebied van pensioenen70 

en heeft de Commissie verdere stappen gezet in twee fiscale inbreukprocedures 

tegen Nederland.71 In Nederland is onder andere het besluit van 9 oktober 2015 over 

internationale aspecten van pensioenen en stamrechten verschenen72 en heeft het 

verdragsbeleid op het gebied van pensioenen een duidelijke ontwikkeling doorge-

maakt.73 En er is na 2004 veel jurisprudentie over pensioenonderwerpen van het 

HvJ en de Hoge Raad verschenen.74 Zo heeft de jurisprudentie over de conserverende 

aanslag duidelijkheid gegeven over de juridische houdbaarheid hiervan.75

69 R.M.J.M. de Greef, Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt (Pension obstacles due to tax 
implications in the common market) (diss. Rotterdam), Rotterdam, 2004.

70 Zie paragraaf 4.2.15.
71 Zie paragraaf 5.4.7.
72 Zie o.a. paragraaf 5.3.5.2.1.
73 Zie paragraaf 5.2.3.
74 Zie bijlage A.1.
75 Zie paragraaf 5.2.
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1.5 aFBakEnIng En opzEt ondErzoEk

1.5.1 afbakening
In mijn probleemstelling en deelvragen is een aantal begrippen opgenomen dat 

ruim uitgelegd kan worden, zoals ‘aanvullende pensioenen’, ‘grensoverschrijdende 

werknemers’ en ‘grensoverschrijdende pensioenuitvoerders’. In de desbetreffende 

delen van mijn onderzoek breng ik een duidelijke afbakening aan in deze begrip-

pen waardoor het onderwerp van mijn onderzoek ingekaderd wordt. Het begrip 

aanvullend pensioen werk ik uit in de volgende subparagraaf, omdat dit begrip 

voor zowel het deel over de grensoverschrijdende werknemer als het deel over de 

grensoverschrijdende pensioenuitvoerder relevant is.

Voor de ‘grensoverschrijdende werknemer’ hanteer ik de volgende definitie: een 

werknemer die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties le-

vert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Hij werkt (al dan niet tijdelijk) in een andere 

lidstaat dan zijn land van herkomst. Dat houdt in dat ik in mijn onderzoek de zelfstandig 

ondernemer (al dan niet ZZP’er) en de resultaatgenieter buiten beschouwing laat.

Een ‘grensoverschrijdende pensioenuitvoerder’ definieer ik als volgt: een IORP (in 

Nederland een pensioenfonds of PPI) of een verzekeraar die gevestigd is in de ene lidstaat en een 

pensioenregeling uitvoert waarop het sociaal-, fiscaal- en arbeidsrecht van een andere lidstaat 

van toepassing is.

In mijn onderzoek richt ik mij op de fiscale situatie in Nederland. Ik beoordeel 

de Nederlandse wet- en regelgeving en geef oplossingen voor eventuele niet-

gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen. Uiteraard spelen Europese 

wetgeving en jurisprudentie van het HvJ een belangrijke rol in deze beoordeling.

Zoals in paragraaf 1.2.1.2 is aangegeven, spelen belastingverdragen een belangrijke 

rol in de fiscaliteit van grensoverschrijdende pensioenen, zowel in opbouw- als in 

de uitkeringsfase. In mijn onderzoek betrek ik, waar relevant, belastingverdragen.

1.5.2 definitie aanvullend pensioen
1.5.2.1 Inleiding
Er zijn veel verschillende mogelijkheden om te komen tot een definitie van aanvul-

lend pensioen. In deze subparagraaf bekijk ik in hoeverre het begrip is gedefinieerd 

in Europese wetgeving en kijk ik naar de definities in de Nederlandse wet- en regel-

geving. Eerst sta ik kort stil bij de mogelijke classificatie van pensioenregelingen.
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1.5 Afbakening en opzet onderzoek

Ik kies in mijn onderzoek voor het gebruik van de term ‘aanvullend pensioen’ in 

plaats van bijvoorbeeld ‘werknemerspensioen’ of ‘aanvullend werknemerspensioen’ 

om verschillende redenen. Zo is het pensioen dat onderwerp is van mijn onderzoek 

aanvullend op het sociale zekerheidspensioen (het is een tweede pijler pensioen, zie 

paragraaf 1.5.2.3). En de term werknemerspensioen dekt de lading niet volledig 

omdat ook het pensioen van niet-werknemers zoals beroepsbeoefenaren en (in som-

mige gevallen) zelfstandigen kan vallen onder de reikwijdte van mijn onderzoek. 

Dat is het geval wanneer zij onder een verplichtstelling van deelneming in een be-

drijfstakpensioenfonds of beroepspensioenregeling vallen.76 Ten slotte sluit de term 

aan bij EU- terminologie, zoals bijvoorbeeld de definitie van ‘aanvullend pensioen’ 

in artikel 3 Richtlijn 98/49/EG.77

1.5.2.2 classificatie van pensioenregelingen
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een 

classificatie gemaakt van aanvullende pensioenen.78 Deze classificatie bevat tevens 

een uitleg van pensioenbegrippen. Bij de classificatie van pensioenregelingen spelen 

veel verschillende aspecten een rol. Bijvoorbeeld79:

·	 De manier waarop deze tot stand komen (wettelijk, collectieve arbeidsovereen-

komst, individuele overeenkomst);

·	 Deelname (verplicht of vrijwillig);

·	 Karakter van de pensioenregeling (beschikbare premie of salarisdiensttijd).

1.5.2.3 driepijlerstelsel
De duiding van het pensioenstelsel als een driepijlerstelsel is gangbaar en ook inter-

nationaal gebruikelijk.80 De hoofdlijn van het driepijlerstelsel houdt in dat de eerste 

pijler bestaat uit de wettelijke sociale zekerheidspensioenen. In Nederland rekent 

men de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw) en 

de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) tot de pensioenvoorzienin-

gen in de eerste pijler. De tweede pijler bestaat uit pensioenen gebaseerd op het 

verrichten van arbeid in het kader van een arbeidsverhouding of een aanstelling, 

dan wel als beroepsbeoefenaar of zelfstandige. Kenmerkend voor de tweede pijler 

is het directe verband tussen het verrichten van arbeid en de deelneming in en 

het ontlenen van aanspraken aan de pensioenregeling. Deze tweede pijler omvat 

76 Zie verder paragraaf 1.5.2.6.
77 Zie verder paragraaf 1.5.2.4.1.
78 OECD, Private Pensions: OECD Classification and Glossary, 2005.
79 Gebaseerd op The Social Protection Committee: Privately managed funded pension provision and their contri-

bution to adequate and sustainable pensions, adopted 2008, p. 7.
80 Zie Asser/Lutjens 7-XI 2019/5 voor een literatuuroverzicht.
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niet alleen degene die pensioen verwerft uit hoofde van zijn arbeid als werknemer 

op grond van een arbeidsovereenkomst of een andere arbeidsverhouding, maar 

ook degene die pensioen verwerft wegens zijn arbeid als overheidswerknemer, als 

zelfstandige beroepsbeoefenaar of als zelfstandige op grond van een overeenkomst 

van opdracht of aanneming van werk.81

De derde pijler omvat de individuele voorzieningen die op persoonlijk initiatief van 

de betrokkene tot stand komen. Kenmerkend voor het pensioen in de derde pijler 

is dat er sprake is van een strikt individuele keuze van de betrokkene tot het zelf 

treffen van een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. 

Dit vindt zijn grondslag niet in het verrichten van arbeid.82

De wijze waarop de diverse lidstaten hun driepijlerstelsel hebben ingericht, kan 

van invloed zijn op de mate van arbeidsmobiliteit. Deze inrichting is echter de vrije 

keuze van de lidstaten en heb ik niet betrokken is in mijn onderzoeksvraag.

Het Nederlandse fiscale kader voor het driepijlerstelsel kan gekenschetst worden als 

een systeem dat gebaseerd is op communicerende vaten.83 In de derde pijler wordt 

bij het berekenen van de fiscale ruimte voor lijfrentepremieaftrek rekening gehou-

den met de voorzieningen uit de eerste respectievelijk tweede pijler. De essentie is 

dat de hoogte van de lijfrentepremieaftrek afhankelijk is van de pensioenopbouw 

in de tweede pijler. Alleen die belastingplichtige die een pensioentekort heeft, heeft 

recht op lijfrentepremieaftrek. Dit betekent dus dat wijzigingen in de eerste en de 

tweede pijler doorwerken in het fiscale kader van de derde pijler.84

1.5.2.3.1 Arbeidsvormneutraal pensioenkader

Opvallend is dat voor de tweede en derde pijler niet dezelfde fiscale regels gelden. 

Dit is merkwaardig omdat beide pijlers dezelfde doelstelling hebben: het faciliteren 

van een toekomstvoorziening. Ik ben het met Staats eens85 dat het is toe te juichen 

dat op grond van het pensioenakkoord een stap wordt gezet richting een meer 

arbeidsvormneutraal pensioenkader. In de consultatieversie van de Wet toekomst 

81 Zie ook Asser/Lutjens 7-XI 2019/11.
82 Zie ook Asser/Lutjens 7-XI 2019/12.
83 G.J.B. Dietvorst, Proposal for a pension model with a compensating layer, EC Tax Review 2007/3, p. 142-145.
84 Zie ook Bollen-Vandenboorn, A.H.H. (red), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, Den Haag: 

SDU 2020, paragraaf 12.1.
85 Zie G.M.C.M Staats, Verschillen tussen tweede en derde pijler van toekomstvoorzieningen, Weekblad Fiscaal 

Recht, 2020/2.
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pensioenen86 staat dat door fiscale verschillen waar mogelijk weg te nemen tus-

sen de tweede en derde pijler, meer gelijke mogelijkheden ontstaan voor fiscaal 

gefaciliteerde opbouw van een oudedagsvoorziening, ongeacht de arbeidsvorm van 

belastingplichtigen. De fiscale pensioenruimte voor zelfstandigen wordt hiermee 

nagenoeg gelijk getrokken aan die van werknemers.

In de consultatieversie van de Wet toekomst pensioenen87 wordt voorgesteld 

de tweede pijler zoveel mogelijk als uitgangspunt te nemen. Hiermee wordt het 

verschil in fiscale premieruimte tussen de tweede en de derde pijler weggenomen. 

Daarbij gaat het om verschillen op het gebied van het inhalen van niet gebruikte 

fiscale ruimte in het verleden om een oudedagsvoorziening op te bouwen, de mo-

gelijkheid om tijdelijk een hogere uitkering te ontvangen en het vervallen van de 

mogelijkheid van tijdelijke uitkeringen, het al dan niet meenemen van de auto als 

inkomensbestanddeel voor de in aanmerking te nemen inkomensbestanddelen, 

de maximale hoogte van het pensioen of de lijfrente waarbinnen afkoop mogelijk 

is (afkoop klein pensioen en afkoop kleine lijfrente) en de mogelijkheid om een 

variabele uitkering aan te kopen (doorbeleggen) na ingangsdatum.

Zoals hierboven in paragraaf 1.5.1 aangegeven, is het uitgangspunt van mijn onder-

zoek de grensoverschrijdende werknemer. Ik beperk mij hierdoor tot aanvullende 

pensioenen in de tweede pijler en richt me niet op individueel pensioen in de derde 

pijler. Hoewel het nu nog niet het geval is, zouden de conclusies uit mijn onderzoek 

mogelijk toch relevant kunnen zijn voor de derde pijler wanneer door het invoeren 

van de Wet toekomst pensioenen de verschillen tussen de tweede en de derde pijler 

zijn weggenomen waarbij de tweede pijler zoveel mogelijk als uitgangspunt is 

genomen.88

1.5.2.3.2 Nettopensioen

Sinds 1 januari 2015 is het pensioengevende salaris gemaximeerd op € 100.000 (dit 

wordt jaarlijks geïndexeerd, in 2021 bedraagt dit € 112.189).89 Voor het inkomen 

hoger dan deze grens is er een spaarmogelijkheid op vrijwillige basis, die vrijgesteld 

86 Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020, Memorie van toelich-
ting, paragraaf 5.5.

87 Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020, Memorie van toelich-
ting, paragraaf 5.5.

88 Zie Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020, Memorie van 
toelichting, paragraaf 5.5.

89 Artikel 18ga Wet LB 1964.
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is van vermogensrendementsheffing, het nettopensioen.90 Op het nettopensioen is 

de omkeerregel (de pensioenpremie wordt niet tot het loon van de werknemer ge-

rekend, de beleggingsopbrengst is onbelast en de pensioenuitkeringen zijn belast) 

niet van toepassing waardoor de aanspraak belast is en de uitkering belastingvrij. 

Het nettopensioen betrek ik niet in mijn onderzoek. De belangrijkste reden hiervoor 

is dat de fiscale facilitering van nettopensioen geheel anders is dan de facilitering 

van het ‘brutopensioen’ en daarmee ook de grensoverschrijdende problematiek. 

Bovendien komt deelname aan nettopensioen maar zeer beperkt voor. Van de circa 

200.000 mensen die in 2018 op grond van hun inkomen voor deelname aan net-

toregelingen in aanmerking kwamen, namen er circa 35.000 deel.91

1.5.2.3.3 Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

In mijn onderzoek ga ik evenmin in op het pan-Europees persoonlijk pensioenpro-

duct (PEPP).92 Volgens artikel 2 Verordening (EU) 2019/1238 is een PEPP een indivi-

dueel niet-bedrijfsgerelateerd pensioenproduct waarop een spaarder vrijwillig heeft 

ingeschreven. Dit product heeft als expliciet doel om een inkomen te verstrekken 

bij pensionering. Uit deze bepaling volgt dat het PEPP een product is dat valt in de 

derde pijler. Ook het kabinet ziet het PEPP als een persoonlijk pensioenproduct.93 Er 

is overigens een andere visie die in twijfel trekt of een PEPP een derdepijler product 

is.94 Naar mijn mening is er geen grond voor enige twijfel en is het volstrekt helder 

dat het PEPP een derde pijler product is. Een tweede pijler pensioen is een arbeids-

voorwaarde voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst. Het PEPP is een persoonlijk 

pensioenproduct gericht op individueel pensioensparen en is dus geen tweede pijler 

pensioen.95 Zoals hiervoor aangegeven, beperk ik mijn onderzoek tot de tweede 

pijler. Daarom ga ik niet verder in op het PEPP.

1.5.2.4 aanvullend pensioen in Europese wet- en regelgeving
In Europese wet- en regelgeving bestaat geen uniform begrippenkader wat betreft 

aanvullende pensioenen en zijn er geen definities van pensioenpijlers. Diverse 

richtlijnen hanteren eigen definities, maar uit het overzicht in deze paragraaf blijkt 

90 Nettopensioen is gedefinieerd in afdeling 5.3B Wet IB 2001. In de Pensioenwet is in artikel 1 PW een 
definitie van nettopensioen opgenomen die hier naar verwijst.

91 Kamerstukken II 2019/2020, 32043, 547, bijlage, p.1 (Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente).
92 Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-

Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP), OJ L 198, 25 juli 2019, p. 1–63.
93 Kamerstukken II 2017/2018, 22112, 2434, p. 16-17 (Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidsta-

ten van de Europese Unie)
94 H. van Meerten en L. van der Vaart, De pensioen opPEPPer?, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 

2017/44.
95 Voor een verdere onderbouwing verwijs ik naar E. Lutjens, E.A.P. Schouten en M.C.W. Tomeij, Reactie 

op: ‘De pensioen opPEPPer?’ (TPV 2017/44), Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2018/7.
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echter dat pensioenbegrippen wel op een vrij uniforme gedefinieerd worden. De 

hieronder geciteerde definities van ‘aanvullend pensioen’ gebruik ik in paragraaf 

1.5.2.6 om tot een definitie van dit begrip in mijn onderzoek te komen.

1.5.2.4.1 Richtlijn 98/49/EG - bescherming van rechten op aanvullend pensioen 

van grensoverschrijdende werknemers96

Richtlijn 98/49/EG richt zich op rechthebbenden van aanvullende pensioenregelin-

gen die in een of meer lidstaten rechten hebben verworven of daarmee bezig zijn.97 

De richtlijn definieert de term ‘aanvullend pensioen’ als volgt: “ouderdomspensioenen 

en, indien een in overeenstemming met de nationale wetgeving en gebruiken ingestelde aanvul-

lende pensioenregeling daarin voorziet, invaliditeits- en nabestaandenuitkeringen ter aanvul-

ling op of ter vervanging van de uitkeringen die voor dezelfde risico’s door de wettelijke sociale 

zekerheidsregelingen worden verstrekt.”98 Het begrip van ‘aanvullende pensioenregeling’ 

luidt: “elke in overeenstemming met de nationale wetgeving en gebruiken ingestelde onder-

nemings-, bedrijfs- en beroepspensioenregeling, zoals een groepsverzekeringscontract, een door 

een of meer bedrijfstakken of sectoren gesloten en via het omslagstelsel gefinancierde regeling, 

een op kapitalisatie gebaseerde regeling, een uit pensioenreserves bekostigde pensioentoezegging 

of elke collectieve of vergelijkbare regeling ter verschaffing van een aanvullend pensioen aan 

werknemers of zelfstandigen”.99

1.5.2.4.2 Richtlijn 2003/41/EG - werkzaamheden van en het toezicht op 

instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening100

Richtlijn 2003/41/EG is van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorzie-

ning. Uit de definitie van een dergelijke instelling kan de definitie van een ‘arbeids-

gerelateerde pensioenuitkering’ gehaald worden. Dat is een “(…) op basis van een als 

volgt gesloten overeenkomst of contract:

·	 individueel of collectief tussen de werkgever(s) en de werknemer(s) of hun respectieve verte-

genwoordigers, of

·	 met zelfstandigen, overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van herkomst en de lidstaat 

van ontvangst, en die hiermee rechtstreeks verband houdende werkzaamheden verricht”.101

96 Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van betreffende de be-
scherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen 
de Gemeenschap verplaatsen, PbEG 29 juni 1998, L209 p. 46 t/m 49. Zie verder paragraaf 4.2.10.

97 Artikel 2 Richtlijn 98/49/EG.
98 Artikel 3, sub a Richtlijn 98/49/EG.
99 Artikel 3, sub b Richtlijn 98/49/EG.
100 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 

werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, PbEU L 235 van 
23 september 2003, p. 10-21. Zie verder paragraaf 4.2.11 en paragraaf 8.2.3.

101 Artikel 6, sub a Richtlijn 2003/41/EG.
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De definitie van pensioenregeling is “een contract, een overeenkomst, een trustakte of 

voorschriften waarin is bepaald welke pensioenuitkeringen worden toegezegd en onder welke 

voorwaarden”.102

1.5.2.4.3 Richtlijn (EU) 2016/2341 betreffende de werkzaamheden van en het 

toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening103

Richtlijn (EU) 2016/2341 verving Richtlijn 2003/41/EG. Ook deze richtlijn is van 

toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. De definitie van een 

arbeidsgerelateerde pensioenuitkering is gelijk aan die van de vorige richtlijn.104 

De definitie van een ‘pensioenregeling’ is iets anders dan de definitie van de vorige 

richtlijn: “een overeenkomst, een trustakte of voorschriften waarin is bepaald welke pensioen-

uitkeringen worden toegezegd en onder welke voorwaarden”.105 Het woord ‘contract’ is uit 

de definitie geschrapt. Uit de overwegingen van Richtlijn (EU) 2016/2341 is echter 

niet aangegeven waarom deze keuze is gemaakt.

1.5.2.4.4 Groenboek over adequate, houdbare en zekere Europese 

pensioenstelsels106

Het Groenboek over adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels kent 

de volgende definitie voor het begrip ‘bedrijfsregeling’: “een bedrijfsregeling is een pen-

sioenregeling waarbij de toegang afhankelijk is van een betrekking of een beroepsmatige relatie 

tussen de deelnemer en de entiteit die de regeling heeft opgezet (de sponsor van de regeling). 

Bedrijfsregelingen kunnen worden opgezet door werkgevers of groepen werkgevers (bijv. bran-

cheorganisaties) of vakbonden of beroepsverenigingen, samen of afzonderlijk, of door zelfstandi-

gen. De regeling kan rechtstreeks worden bestuurd door de sponsor of door een onafhankelijke 

entiteit (een pensioenfonds of een financiële instelling die als pensioenverstrekker fungeert). In 

het laatstgenoemde geval kan de sponsor nog verantwoordelijk zijn voor de supervisie op de 

uitvoering van de regeling.”107

102 Artikel 6, sub b Richtlijn 2003/41/EG.
103 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de 

werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, PbEU 2016, L 
354. Zie verder paragraaf 4.2.12 en paragraaf 8.2.4.

104 Artikel 6, lid 1 Richtlijn 2016/2341/EU.
105 Artikel 6, lid 2 Richtlijn 2016/2341/EU.
106 Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, COM(2010)365 definitief, 

Brussel, 7 juli 2010, SEC(2010)830. Zie verder paragraaf 4.2.14.
107 Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, COM(2010)365 definitief, 

Brussel, 7 juli 2010, SEC(2010)830, p. 22.
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1.5.2.5 aanvullend pensioen in nederlandse wetgeving
In de Nederlandse wetgeving staan op verschillende plaatsen definities van aanvul-

lend pensioen en pensioenregeling. Hieronder citeer ik enkele definities uit de 

Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964. 

Deze definities gebruik ik in de volgende paragraaf om tot een definitie van ‘aanvul-

lend pensioen’ in mijn onderzoek te komen.

De Pensioenwet definieert in artikel 1 het begrip ‘pensioen’: “ouderdomspensioen, 

arbeidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen, zoals tussen werkgever en werkne-

mer overeengekomen”.108 Het begrip ‘pensioenregeling’ definieert de Pensioenwet in 

artikel 1 als “a. een pensioenregeling op grond van een pensioenovereenkomst; of b. indien de 

bijdragende onderneming zetel heeft in een andere lidstaat dan Nederland, een overeenkomst, 

een trustakte of voorschriften waarin is bepaald welke pensioenuitkeringen worden toegezegd 

en onder welke voorwaarden”.

De Wet inkomstenbelasting 2001 verstaat in artikel 1.7 onder een ‘pensioenrege-

ling’:

a. “een pensioenregeling overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting;

b. een pensioenregeling waaraan wordt deelgenomen op grond van de Wet verplichte deelne-

ming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet op het notarisambt of de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling, zowel voor het deel waarvoor deelneming verplicht is (basispensi-

oenregeling) als voor de vrijwillige aanvulling daarop.

c. een regeling van een andere mogendheid, die volgens de belastingwetten van dat land, welke 

naar aard en strekking overeenkomen met de Nederlandse loonbelasting of de inkomstenbe-

lasting, als een pensioenregeling wordt beschouwd;

d. een pensioenregeling van een internationale organisatie;

e. een pensioenregeling als bedoeld in artikel 6A van de Wet loonbelasting BES.”

De Wet op de loonbelasting 1964 verstaat in artikel 18, lid 1 onder een ‘pensioenre-

geling’ een regeling:

a. “die uitsluitend of, met het oog op uitzonderlijke gevallen van restbegunstiging, nagenoeg 

uitsluitend ten doel heeft het treffen van:

108 Artikel 2, lid 2, onderdeel a PW stelt de situatie waarin de werkgever en de werknemer geen afspraken 
maken betreffende pensioen, maar waarin wel sprake is van een verplichtstelling op basis van de 
Wet Bpf 2000, gelijk met de situatie waarin er sprake is van een pensioenovereenkomst. Artikel 2 lid 
2, onderdeel b PW bewerkstelligt dat de bepalingen in de Pensioenwet ten aanzien van de pensioen-
overeenkomst eveneens van toepassing zijn op de overeenkomst die de pensioenaanspraken van het 
overheidspersoneel regelt.
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 1°.  een levenslange inkomensvoorziening bij ouderdom voor werknemers en gewezen werk-

nemers (ouderdomspensioen);

 2°.  een inkomensvoorziening na hun overlijden ten behoeve van hun echtgenoten en gewezen 

echtgenoten, dan wel van degenen met wie zij duurzaam een gezamenlijke huishouding 

voeren of hebben gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad 

bestaat (partnerpensioen);

 3°.  een inkomensvoorziening na hun overlijden ten behoeve van hun kinderen en pleegkinde-

ren die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt (wezenpensioen);

 4°.  een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid zodra die langer dan een jaar duurt 

en welke niet uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet 

worden geacht (arbeidsongeschiktheidspensioen), en

b. waarin is bepaald dat de aanspraken ingevolge de regeling niet kunnen worden afgekocht, 

vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid kunnen 

worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet;

c. waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid; een 

en ander voor zover die regeling blijft binnen de in of krachtens dit hoofdstuk vastgestelde 

begrenzingen.”

1.5.2.6 aanvullend pensioen in dit onderzoek
In de hierboven genoemde regelgeving van de EU ziet het pensioenbegrip op aanvul-

lende pensioenen van werknemers én zelfstandigen. Dat geldt ook voor Nederlandse 

wetgeving.109 Voor aanvullende pensioenen is kenmerkend dat de deelneming 

in de betreffende pensioenregeling en het verwerven van aanspraken direct zijn 

gekoppeld aan het verrichten van arbeid. Aanvullend pensioen kan zijn gebaseerd 

op een dienstverband of andere arbeidsverhouding met een werkgever,110 op een 

aanstelling als ambtenaar111 en kan ook zijn gebaseerd op het werkzaam zijn in een 

bepaalde tak van bedrijf of het uitoefenen van een bepaald beroep, ongeacht of dit 

als werknemer of zelfstandige is112.

109 Deze alinea is gebaseerd op Asser/Lutjens 7-XI 2019/13 e.v..
110 Het pensioen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht kan zijn gebaseerd 

op een pensioenovereenkomst in de zin van artikel 1 PW of op de verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds ingevolge artikel 2 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen-
fonds 2000 (Wet Bpf 2000). Werknemers die als beroepsgenoot werken kunnen vallen onder van de 
verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensi-
oenregeling.

111 Voor overheidswerknemers in de zin van de Wet privatisering ABP (WPA), is de pensioenregeling 
vastgelegd in de overeenkomst naar burgerlijk recht bedoeld in artikel 4 lid 1 WPA, welke overeen-
komst door wetsduiding, artikel 4 lid 5 WPA, bindend is voor de betreffende overheidswerknemers. Zie 
verder paragraaf 4.3.1.2 over de gewijzigde rechtspositie van ambtenaren per 1 januari 2020.

112 Voor werknemers die deel uitmaken van een bepaalde beroepsgroep kan sprake zijn van de verplichte 
deelneming in een beroepspensioenregeling als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
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Voor de zelfstandige in zijn algemeenheid bestaat geen pensioenregeling in de twee-

de pijler. Een zelfstandige kan wel door het verrichten van arbeid in een bepaalde 

bedrijfstak of door de uitoefening van een bepaald beroep onder een verplichtstel-

ling van deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenregeling 

vallen.113

Voor een beperkt aantal beroepsgroepen, met name in de gezondheidszorg, zijn 

er verplicht gestelde beroepspensioenregelingen. Het gaat onder meer om medisch 

specialisten, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en apothekers. De beroeps-

pensioenfondsen hebben in totaal ongeveer 50.000 deelnemers (zowel werknemers 

als zelfstandigen). Voor zelfstandige schilders en stukadoors zijn er bedrijfstakpensi-

oenfondsen met verplichte aansluiting.114 Ten opzichte van het totaal aantal actieve 

deelnemers aan pensioenregelingen die bij pensioenfondsen zijn ondergebracht 

(bijna 5,6 miljoen in 2017)115 is het aandeel zelfstandigen en beroepsbeoefenaren 

beperkt.

Zoals hierboven in paragraaf 1.5.1 aangegeven, is het uitgangspunt van mijn onder-

zoek de grensoverschrijdende werknemer. Dat houdt in dat ik in mijn onderzoek de 

zelfstandig ondernemer (al dan niet ZZP’er) en de resultaatgenieter buiten beschou-

wing laat.

Gelet hierop staat het aanvullende pensioen, dat gekoppeld is aan de arbeidsrelatie 

tussen een werkgever en een werknemer, centraal in dit onderzoek. Ik richt mij 

daarom alleen op het ouderdomspensioen. Andere pensioenvormen die ik niet 

onderzoek zijn nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) en 

arbeidsongeschiktheidspensioen.

1.5.3 opzet van onderzoek
1.5.3.1 overzicht
De opzet van mijn onderzoek volgt de twee hoofdonderwerpen: de grensoverschrij-

dende werknemer en de grensoverschrijdende uitvoerder van pensioenregelingen. 

Ik bespreek beide onderwerpen in een apart deel. Het onderzoek kent in totaal vier 

delen.

113 Zie ook Asser/Lutjens 7-XI 2019/16.
114 Goudswaard, K. en K. Caminada, ‘Pensioenen voor zelfstandigen’, in: M. Kremer e.a (red.), Voor de zeker-

heid, de toekomst van flexibel werkenden en de moderne organisatie van arbeid, Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid, Den Haag 2017, p. 236.

115 Bron: Tabel 8.6 (Aantallen deelnemers pensioenfondsen), DNB statistiek, 20 september 2018.
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1. Het eerste deel is een inleiding op het daadwerkelijke onderzoek met paragrafen 

over de aanleiding en de achtergrond, de probleemstelling van mijn onderzoek, 

de relevantie, afbakening en opzet. In het volgende hoofdstuk in dit deel ga ik 

in op het Europese fiscaalrechtelijke kader. De inhoud van dit hoofdstuk is van 

toepassing op zowel de grensoverschrijdende werknemer en de grensoverschrij-

dende pensioenuitvoerder die in de volgende delen aan de orde komen. Ik intro-

duceer een beslisschema waarmee eventuele inbreuken op verdragsvrijheden 

beoordeeld en getoetst aan het Unierecht kunnen worden.

2. In deel twee ga ik in op de grensoverschrijdende werknemer en zijn aanvullende 

pensioen. Ik geef antwoord op de vraag wat de fiscale niet-gerechtvaardigde of 

disproportionele belemmeringen zijn in de Nederlandse wet- en regelgeving die 

een obstakel vormen voor het grensoverschrijdend verkeer van werknemers. En 

ik geef aan welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

3. In deel drie ga ik in op de grensoverschrijdende uitvoerder van pensioenre-

gelingen. Hierin geef ik een overzicht van de fiscale niet-gerechtvaardigde of 

disproportionele belemmeringen in de Nederlandse wet- en regelgeving die een 

obstakel vormen voor de grensoverschrijdende dienstverlening van pensioenuit-

voerders. En ik geef aan welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.

4. In deel vier sluit ik mijn onderzoek af met een samenvatting, een overzicht van 

de gevonden fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen 

en mijn voorgestelde oplossingen.

In bijlage A is een overzicht opgenomen van enkele belangrijke arresten van het HvJ 

en de Hoge Raad. Deze arresten zijn onderverdeeld naar het deel van het onderzoek 

waar zij het meest betrekking op hebben.

1.5.3.2 Fiscale belemmeringen voor grensoverschrijdend verkeer van 
werknemers

Voordat ik aan een inventarisatie van de fiscale belemmeringen voor grensover-

schrijdende werknemers in de Nederlandse wet- en regelgeving toekom, geef ik 

eerst een definitie van een grensoverschrijdende werknemer. Welke situaties vallen 

binnen de scope van mijn onderzoek en welke niet? Hier kijk ik naar het Unierecht, 

en naar de grensoverschrijdende werknemer in de Nederlandse wetgeving. Voor de 

inventarisatie van de fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmerin-

gen maak ik een onderscheid in de grensoverschrijdende uitgaande werknemer en 

de grensoverschrijdende inkomende werknemer. In beide gevallen bespreek ik zo-

wel de tijdelijke als de blijvende situatie, zowel in opbouw- als in de uitkeringsfase. 
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1.5 Afbakening en opzet onderzoek

Alle situaties werk ik volgens de volgende indeling uit:

1. Beschrijving van de situatie

2. Welke mogelijkheden heeft de werknemer?

3. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze mogelijkheden voor de werknemer?

4. In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?

5. Is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of wordt een tegemoetkoming 

geboden?

6. Conclusie: zijn er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele fiscale be-

lemmeringen die een obstakel vormen voor de interne markt van aanvullende 

pensioenen?

Speciale aandacht besteed ik aan de problematiek van de conserverende aanslag. 

Ik eindig ieder hoofdstuk met beantwoording van de deelvragen, een overzicht van 

de eventuele fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen voor 

grensoverschrijdende werknemers en aanbevelingen voor mogelijke oplossingen.

1.5.3.3 Fiscale belemmeringen voor grensoverschrijdende 
dienstverlening van pensioenuitvoerders

In deel drie van mijn proefschrift ga ik eerst in op grensoverschrijdende pensioen-

uitvoering in Europese wetgeving en beschrijf kort het Nederlandse juridische en 

fiscale kader. Daarna bespreek ik enkele beperkingen en obstakels voor een Eu-

ropese geïntegreerde pensioenmarkt. De belangrijkste hoofdstukken van dit deel 

gaan over de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, de omzetbelasting en 

de loonbelasting. In ieder hoofdstuk bekijk ik in hoeverre er belemmeringen zijn 

voor grensoverschrijdende dienstverlening van pensioenuitvoerders. Aan de hand 

van het in het volgende hoofdstuk beschreven beslisschema beoordeel en toets ik 

eventuele inbreuken op verdragsvrijheden aan het Unierecht. Nadat duidelijk is 

geworden welke fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen 

er zijn, kijk ik welke oplossingen mogelijk zijn. Ik eindig ieder hoofdstuk met be-

antwoording van de deelvragen.
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2.1 Inleiding

2.1 InLEIdIng

2.1.1 opzet hoofdstuk
In dit hoofdstuk staat het Europeesrechtelijk fiscaal kader centraal. Ik begin dit 

hoofdstuk met de verhouding tussen de EU en de lidstaten op fiscaal gebied. Daarna 

sta ik stil bij rechtvaardigingsgronden die lidstaten aandragen om inbreuken op het 

vrij verkeer voor het HvJ te rechtvaardigen. De belangrijkste redenen zijn nationale 

coherentie, verdragscoherentie, doeltreffendheid van fiscale controle, evenwichtige 

verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen lidstaten en bestrijding van belasting-

fraude of -ontwijking. Ik benoem enkele fiscale- en pensioenarresten van het HvJ 

waarin deze rechtvaardigingsgronden naar voren kwamen. Daarna introduceer ik 

een beslisschema om eventuele inbreuk op verdragsvrijheden te beoordelen waarbij 

ik de verschillende vragen van het beslisschema toelicht en uitwerk. Ik sluit dit 

hoofdstuk af met een aantal opmerkingen over de pensioenmededeling van de Com-

missie, de grote verschillen die er bestaan bij het toekennen van belastingfaciliteiten 

bij de opbouw van pensioenen en belastingheffing over pensioenuitkeringen tussen 

de lidstaten en de vraag in hoeverre fiscale ondersteuning van oudedagsvoorzienin-

gen effectief is.

In dit hoofdstuk schets ik een algemeen kader dat de basis vormt voor mijn onderzoek 

naar de grensoverschrijdende werknemer in deel twee en de grensoverschrijdende 

pensioenuitvoerder in deel drie. De rechtvaardigingsgronden en het beslisschema 

gebruik ik in volgende hoofdstukken bij mijn beoordeling in hoeverre er fiscale 

niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen zijn met betrekking tot 

grensoverschrijdend pensioenverkeer vanuit en naar Nederland door werknemers 

en uitvoerders.

2.2 EuropEEsrEchtELIJk FIscaaL kadEr

2.2.1 Lidstaten zijn autonoom op fiscaal gebied
De basis voor het Europeesrechtelijk fiscaal kader zijn de artikelen 113 VWEU 

(indirecte belastingen) en 115 VWEU (directe belastingen). In artikel 113 VWEU is 

een harmonisatieopdracht neergelegd voor de wetgeving inzake de omzetbelas-

ting, de accijnzen en de andere indirecte belastingen, “voor zover deze harmonisatie 

noodzakelijk is om de instelling en de werking van de interne markt (…) te bewerkstelligen en 

concurrentieverstoringen te voorkomen”. De besluitvorming vindt plaats op grond van de 

raadplegingsprocedure die inhoudt dat na voorstel van de Commissie, de Raad eerst 

advies vraagt aan het Europese Parlement en het Economisch en Sociaal Comité, 
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alvorens een besluit te nemen over het voorstel. Een voorstel moet vervolgens met 

unanimiteit worden aangenomen.

Voor de directe belastingen is in het VWEU geen harmonisatieopdracht neergelegd. 

Op basis van artikel 115 VWEU is voor harmonisatie op fiscaal gebied unanimiteit 

vereist van de lidstaten. Het harmonisatiestreven op fiscaal gebied binnen de EU ma-

nifesteerde zich aanvankelijk vooral op het terrein van de indirecte belastingen en 

douane. Op het gebied van de directe belastingen bestonden tot 1990 praktisch niet 

meer dan ontwerprichtlijnen. Een poging om te komen tot een Europees verdrag ter 

voorkoming van dubbele belasting heeft het in 1968 niet verder gebracht dan tot 

voorontwerp. Ook van een Europees modelverdrag verwachtte de staatssecretaris 

van Financiën in 1998 weinig.116

Op het gebied van directe belastingen moeten de lidstaten de verdragsvrijheden 

in acht nemen. Ondanks dat de directe belastingen tot de bevoegdheid van de 

lidstaten behoren, zijn zij verplicht die bevoegdheid in overeenstemming met het 

gemeenschapsrecht uit te oefenen. Het HvJ bepaalde: “Ofschoon bij de huidige stand 

van het gemeenschapsrecht de directe belastingen als zodanig niet tot de bevoegdheidssfeer 

van de Gemeenschap behoren, zijn de lidstaten niettemin verplicht om de bij hen verbleven 

bevoegdheden in overeenstemming met het gemeenschapsrecht uit te oefenen.”117 De nationale 

belastingwetgeving mag dus niet leiden tot een directe of indirecte belemmering 

van het vrije verkeer.118

Het subsidiariteitsbeginsel speelt een belangrijke rol op fiscaal gebied. Volgens het 

subsidiariteitsbeginsel mag de EU – behalve voor gebieden die onder haar exclusieve 

bevoegdheid vallen – slechts maatregelen nemen wanneer die doeltreffender zijn 

dan wanneer die op nationaal, regionaal of lokaal vlak worden genomen.119 Verschil-

lende belastingmiddelen zitten in verschillende fases van Europese integratie. Zo 

116 Brief 18 december 1998, nr. IFZ98/1036. Zie verder bijvoorbeeld Weber, in: Cursus Belastingrecht, 
EBR.2.0.1.A.

117 HvJ EG 14 februari 1995, C 279/93, ECLI:EU:C:1995:31, Jur. 1995, p. I-249, r.o. 21 (Schumacker). Zie 
ook arresten van HvJ EG 11 augustus 1995, C-80/94, ECLI:EU:C:1995:271, Jur. p. I-2493, r.o. 16 (Wie-
lockx); HvJ EG 16 juli 1998, C-264/96, ECLI:EU:C:1998:370, Jur. p. I-4695, r.o. 19 (ICI); HvJ EG 29 april 
1999, C-311/97, ECLI:EU:C:1999:216, Jur. p. I-2651, r.o. 19 (Royal Bank of Scotland), HvJ EG 6 juni 2000, 
C-35/98, ECLI:EU:C:2000:294, Jur. p. I-4071, r.o. 32 (Verkooijen), HvJ EG 21 november 2002, C-436/00, 
ECLI:EU:C:2002:704, Jur. p. I-10829, r.o. 32 (X en Y), HvJ EG 11 maart 2004, C-9/02, ECLI:EU:C:2004:138, 
Jur. p. I-2409, r.o. 44 (De Lasteyrie du Saillant) en HvJ EG 13 december 2005, C-446/03, ECLI:EU:C:2005:763, 
Jur. p. I-10837, r.o. 29 (Marks & Spencer).

118 Zie HvJ EG 8 mei 1990, C-175/88, ECLI:EU:C:1990:186, Jur. 1990, p. I- 1779 (Biehl) en HvJ EG 13 juli 1993, 
C-330/91, ECLI:EU:C:1993:303, Jur. 1993, I-4017 (Commerzbank).

119 Artikel 5, lid 3 VEU.
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zijn de btw en douane in sterke mate geharmoniseerd. De vennootschapsbelasting 

en de milieubelasting zijn in beperkte mate geharmoniseerd. De soevereiniteit 

bij de belasting op arbeid ligt in zeer grote mate bij de lidstaten.120 In het rapport 

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel worden enkele beleidsopties gegeven die wat 

subsidiariteit betreft per belastingmiddel verschillend zijn. Voor bijvoorbeeld de 

vennootschapsbelasting kan Europese harmonisatie de concurrentiekracht van de 

EU als handelsblok verbeteren, een einde maken aan belastingontwijking in lid-

staten en kan belastingconcurrentie tussen lidstaten stoppen. Voor de belasting op 

arbeid ligt Europese harmonisatie niet voor de hand.121

2.2.2 rechtvaardigingsgronden voor fiscale belemmeringen
Wanneer een maatregel een onderdaan van een lidstaat direct of indirect discri-

mineert vanwege diens nationaliteit, of wanneer een maatregel het vrije verkeer 

belemmert door onderscheid te maken tussen enerzijds een interne situatie en 

anderzijds een situatie waarin van het vrije verkeer gebruik wordt gemaakt, dan 

is deze maatregel volgens vaste rechtspraak van het HvJ slechts te rechtvaardigen 

op grond van één van de redenen genoemd in het VWEU (de verdragsexcepties; 

‘geschreven rechtvaardigingsgronden’122).123 Het verbod van discriminatie en belem-

meringen van artikel 45 VWEU treedt terug voor “de uit hoofde van openbare orde, 

openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen”.124 Dat fiscale belem-

meringen gerechtvaardigd zouden kunnen zijn wegens het belang van openbare 

veiligheid of volksgezondheid, is in de rechtspraak van het HvJ nog niet naar voren 

gekomen.125 Dat is anders ten aanzien van het belang van de openbare orde, aange-

zien de openbare orde is gemoeid met een goede werking van de belastingheffing. 

Het fiscale belang voor de staat kan echter niet als rechtvaardiging voor elke be-

lemmering worden ingeroepen. Ontoereikend is het argument dat een lidstaat een 

bepaald bedrag aan opbrengst niet kan missen; hetzelfde geldt voor het argument 

dat drainage optreedt doordat in een andere lidstaat een lager tarief geldt.126

120 Kamerstukken I 2019/2020, 32140, D (Bouwstenen voor een beter belastingstelsel), bijlage 7, Belastingheffing 
in Europa, p. 6.

121 Kamerstukken I 2019/2020, 32140, D (Bouwstenen voor een beter belastingstelsel), Syntheserapport, par. 8.2.
122 De geschreven rechtvaardigingsgronden zijn te vinden in artikel 36 (vrij verkeer van goederen), artikel 

45, lid 3 (vrij verkeer werknemers), artikel 52, lid 1 (vrije vestiging), artikel 62 jo. artikel 52, lid 1 (vrij 
verkeer van diensten) en artikel 65, lid 1 (vrij verkeer van kapitaal) VWEU.

123 In onder andere de arresten: HvJ EG 29 april 1999, C-311/97, ECLI:EU:C:1999:216, Jur.1999, p. I-2651, r.o. 
32 (Royal Bank of Scotland); HvJ EG 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, Jur. 1995, p. I-4165, 
r.o. 37 (Gebhard), HvJ EG 12 december 1996, C-3/95, ECLI:EU:C:1996:487, Jur. 1996, p. I-6511, r.o. 28-30 
(Broede).

124 Artikel 45, lid 3, aanhef, VWEU.
125 Zie ook J.J. van den Broek, commentaar op artikel 45 VWEU, NDFR.
126 J.J. van den Broek, commentaar op artikel 45 VWEU, NDFR, paragraaf 5.1.
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Belemmert een maatregel het vrije verkeer zonder voornoemd onderscheid, dan is 

deze maatregel niet verboden, indien er sprake is van ongeschreven rechtvaardi-

gingsgronden (de ‘dwingende redenen van algemeen belang’ of ‘rule of reason’127-

uitzondering).128 Nationale maatregelen die een schending van het vrij verkeer van 

werknemers inhouden zijn toelaatbaar, indien zij een doel van algemeen belang 

nastreven. Deze maatregelen moeten volgens het HvJ bovendien geschikt zijn om 

de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen (geschiktheidstoets) 

en mogen niet verder gaan dan voor het bereiken van dat doel noodzakelijk is 

(noodzakelijkheidstoets).129 Deze twee toetsen worden gezamenlijk aangeduid als de 

evenredigheids- of proportionaliteitstoets.

Wat betreft de directe belastingheffing droegen lidstaten vaak dezelfde rechtvaardi-

gingsgronden aan om inbreuken op het vrij verkeer van werknemers te rechtvaar-

digen. Dit zijn fiscale coherentie, verdragscoherentie, doeltreffendheid van fiscale 

controle, evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen lidstaten en 

bestrijding van belastingfraude of -ontwijking. Deze redenen komen hieronder aan 

de orde. In Bijlage A geef ik een schets van een aantal belangrijke arresten van het 

HvJ.

2.2.2.1 Fiscale coherentie
De noodzaak tot handhaving van de fiscale coherentie (of de noodzaak om de 

samenhang van het nationale belastingstelsel te waarborgen) vormt een erkende 

rechtvaardigingsgrond. Wanneer in een belastingstelsel een belastingvoordeel 

wordt gecompenseerd door belastingheffing, is sprake van een samenhang van het 

belastingstelsel. Met andere woorden: in de nationale wettelijke regeling dient een 

rechtstreeks verband te bestaan tussen het belastingvoordeel en de compensatie van 

127 Aangezien de geschreven rechtvaardigingsgronden een limitatief karakter hebben, en de daarin opge-
somde gronden onvoldoende waren om tegemoet te komen aan de publieke belangen van de lidstaten, 
heeft het HvJ de zogenaamde Cassis-de-Dijon uitzondering of de rule of reason geïntroduceerd: belem-
meringen van intracommunautaire verkeer moeten worden aanvaard voor zover dringende behoeften 
ze noodzakelijk maken (zie HvJ EG 20 februari 1979, C-120/78, ECLI:EU:C:1979:42, Jur. 1979, p. 649, 
(Rewe-Zentral, ‘Cassis de Dijon’). In latere rechtspraak wordt ook wel verwezen naar dwingende eisen van 
algemeen belang.

128 In onder andere de arresten: HvJ EG 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, Jur. 1995, p. 
I-4165 (Gebhard), HvJ EG 12 december 1996, C-3/95, ECLI:EU:C:1996:487, Jur. 1996, p. I-6511, r.o. 28-30 
(Broede) en HvJ EG 30 september 2003, C-167/01, ECLI:EU:C:2003:512, Jur. 2003, p. I-10155 (Inspire Art).

129 In onder andere de arresten HvJ EG 31 maart 1993, C-19/92, ECLI:EU:C:1993:125, Jur. 1993, p. I-1663 
(Kraus), HvJ EG 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, Jur. 1995, p. I-4165 (Gebhard), HvJ 
EG 15 december 1995, C-415/93, ECLI:EU:C:1995:463, Jur. 1995, p. I-4921 (Bosman), HvJ EG 15 mei 
1997, C-250/95, ECLI:EU:C:1997:239, Jur. 1997, p. I-2471 (Futura Participations SA en Singer); HvJ EG 9 
maart 1999, C-212/97, ECLI:EU:C:1999:126, Jur. 1999, p. I-1459 (Centros); HvJ EG 11 maart 2004, C-9/02, 
ECLI:EU:C:2004:138, Jur. 2004, p. I-2409 (De Lasteyrie du Saillant).
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dit voordeel door een bepaalde fiscale last. Het HvJ accepteerde deze ongeschreven 

rechtvaardigingsgrond voor het eerst in de arresten Bachmann130 en Commissie/

België131.

Een beroep op deze rechtvaardigingsgrond wordt door het HvJ alleen geaccepteerd 

indien een rechtstreeks verband bestaat tussen het betrokken fiscale voordeel en de 

compensatie van dit voordeel door een bepaalde heffing. Sinds Manninen132 is duide-

lijk dat dit verband ook kan bestaan indien het voordeel en de heffing niet binnen 

het kader van dezelfde belastingheffing en/of dezelfde belastingplichtige plaatsvin-

den. Uit onder andere Amurta133 blijkt bovendien dat deze rechtvaardigingsgrond 

moet worden beoordeeld op basis van de door de betrokken belastingregeling 

nagestreefde doelstelling. Deze doelstelling is dus tevens van belang om na te gaan 

of sprake is van een rechtstreeks verband.134

In Fidelity Funds135 gaat het om de vraag of de weigering om Deense dividendbelas-

ting terug te betalen aan buitenlandse beleggingsfondsen kan worden gerechtvaar-

digd, omdat Denemarken op de dooruitdeling van deze fondsen geen bronbelasting 

kan inhouden. Het HvJ erkende dat het Deense regime kan worden gerechtvaardigd 

door op basis van de noodzaak om de coherentie van het regime te waarborgen. 

De zaak strandt voor Denemarken op het proportionaliteitsvereiste. De coherentie 

wordt namelijk niet aangetast als het buitenlandse beleggingsfonds een belasting 

betaalt die gelijk aan de belasting die in Denemarken gevestigde fondsen bij (al dan 

niet fictieve) dooruitdeling aan Deense bronbelasting moeten inhouden.136

2.2.2.2 Verdragscoherentie
Bij verdragscoherentie gaat het om de noodzaak tot het waarborgen van de samen-

hang van het belastingstelsel op verdragsniveau. In het arrest Wielockx137 oordeelde 

het HvJ dat de fiscale samenhang tussen aftrek en heffing reeds verzekerd is doordat 

er een verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing is afgesloten. Hierbij 

wordt het heffingsrecht toegewezen aan de woonstaat, ongeacht in welke staat de 

130 HvJ EG 28 januari 1992, C-204/90, ECLI:EU:C:1992:35, Jur. 1992, p. I-249 (Bachmann), zie paragraaf A.1.1.
131 HvJ EG 5 juli 2007, C-522/04, ECLI:EU:C:2007:405, Jur. 2007, p. I-5701 (Commissie/België), zie paragraaf 

A.1.9.
132 HvJ EG 7 september 2004, C-319/02, ECLI:EU:C:2004:484, Jur. 2004, p. I-07477 (Manninen).
133 HvJ EG 8 november 2007, C-379/05, ECLI:EU:C:2007:655, Jur 2007, p. I-09569 (Amurta).
134 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 18 juni 2009, C-303/07, ECLI:EU:C:2009:377, Jur. 2009, p. I-5145 (Aberdeen), zie 

ook paragraaf A.2.5.
135 HvJ EU 21 juni 2018, C-480/16, ECLI:EU:C:2018:480 (Fidelity Funds e.a.), BNB 2018/165, m.nt. Meussen.
136 Aantekening 3.2.4 bij artikel 28, Vakstudie 05 – Vennootschapsbelasting.
137 HvJ EG 11 augustus 1995, C-80/94, ECLI:EU:C:1995:271, Jur. 1995, p. I-2493 (Wielockx), zie paragraaf 

A.1.2.
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premies zijn betaald en afgetrokken. Beide staten geven vrijwillig de mogelijkheid 

op om belasting te heffen over de uitkering. Er is zodoende sprake van verdragsco-

herentie, zodat de nationale coherentie geen uitzonderingsgrond kan zijn.

Volgens De Greef is er sprake is van fiscale coherentie op verdragsniveau, in de 

termen van het arrest Wielockx, zodra het verdrag het heffingsrecht over de pensi-

oenuitkeringen toewijst aan het woonland.138 Indien het desbetreffende belasting-

verdrag het heffingsrecht over de pensioenuitkeringen toewijst aan het bronland, 

geldt dus het omgekeerde: er is dan geen sprake van verdragscoherentie. Als beide 

verdragsstaten op grond van het vigerende verdrag het recht hebben om belasting 

te heffen, dus indien er zowel sprake is van een bronheffingsrecht als van een 

woonstaatheffingsrecht, is het denkbaar dat dan alsnog geen sprake is van verdrags-

coherentie. Het betreffende land heeft immers niet afgezien van haar heffingsrecht.

2.2.2.3 doeltreffendheid van fiscale controle
Een nationale wettelijke regeling die in strijd is met het vrij verkeer van werknemers 

kan slechts gerechtvaardigd zijn, als het belang van doeltreffendheid van fiscale 

controle op niet minder vergaande wijze veilig is te stellen. Met andere woorden: 

wanneer zij de noodzakelijkheidstoets doorstaat. De noodzakelijkheidstoets leidt er 

in de praktijk vaak toe dat een beroep op de doeltreffendheid van fiscale controle als 

ongeschreven rechtvaardigingsgrond niet succesvol is. Immers, de lidstaten kunnen 

op basis van de Richtlijn 2011/16/EU139 gegevens op het gebied van belastingheffing 

met elkaar uitwisselen. En indien deze Richtlijn geen soelaas biedt, kan een lidstaat 

om bewijs vragen aan de belastingplichtige werknemer zelf.140 Andere internatio-

nale ontwikkelingen op het gebied van informatie-uitwisseling maken het steeds 

minder voor de hand liggend dat het beroep op doeltreffendheid van fiscale controle 

succesvol kan zijn. Deze ontwikkelingen zijn FATCA en CRS.

·	 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)141 is een Amerikaanse wet die 

financiële instellingen wereldwijd verplicht jaarlijks te rapporteren aan de 

Amerikaanse Belastingdienst. Zij moeten rapporteren over rekeningen van U.S. 

Persons (staatsburgers en fiscaal ingezetenen van de Verenigde Staten), waar 

ter wereld zij ook wonen. U.S. Persons moeten belastingaangifte doen in de VS. 

Nederland sloot met de VS een verdrag om de informatieverstrekking door finan-

138 R.M.J.M. de Greef, Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt (diss), Rotterdam, SDU, 
2004, paragraaf 6.7.2.3.4.

139 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking 
op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PbEU, L 64/1.

140 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 3 oktober 2002, C-136/00, ECLI:EU:C:2002:558, Jur. 2002, p. I-8147 (Danner), zie 
paragraaf A.1.4.

141 Public Law 111–147—March 18, 2010, 124 Stat. 71.
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ciële instellingen van financiële gegevens tussen Nederland en de VS mogelijk 

en verplicht te maken. In dit verdrag142 komen Nederland en de VS overeen dat 

op wederkerige basis inlichtingen over Amerikaanse respectievelijk Nederlandse 

belastingplichtigen door de Nederlandse en Amerikaanse Belastingdiensten wor-

den gerapporteerd.

·	 De Common Reporting Standard (CRS) is wat betreft vormgeving enigszins 

gebaseerd op FATCA. De systematiek, voorschriften en definities komen dan 

ook grotendeels overeen. CRS is een door de OESO ontwikkelde standaard voor 

de gegevensuitwisseling aangaande financiële rekeningen. De CRS is door de 

Europese Commissie opgenomen in een richtlijn die bovengenoemde Richtlijn 

2011/16/EU heeft aangepast. 143 Onder de CRS moeten financiële instellingen 

jaarlijks gegevens over hun rekeninghouders en diens rekeningen verstrekken 

aan de Belastingdienst. Op basis van CRS wisselen de landen die deelnemen aan 

CRS (waaronder alle EU-lidstaten) automatisch informatie met elkaar uit.

2.2.2.4 Evenwichtige verdeling heffingsbevoegdheid lidstaten
De noodzaak om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen 

lidstaten te waarborgen stoelt op twee uitgangspunten. Allereerst de gedachte dat 

een belemmerende maatregel kan worden aanvaard als deze ertoe strekt gedra-

gingen te vermijden die afbreuk kunnen doen aan het recht van een lidstaat om 

zijn belastingbevoegdheid uit te oefenen over op zijn grondgebied plaatsvindende 

activiteiten.144 In de tweede plaats de notie dat de lidstaten bij gebreke van com-

munautaire unificatie- of harmonisatiemaatregelen bevoegd blijven om, door het 

sluiten van overeenkomsten of unilateraal, de criteria voor de verdeling van hun 

heffingsbevoegdheid vast te stellen.145

Een nationale wettelijke regeling die in strijd is met het vrij verkeer van werknemers 

kan in dat geval echter slechts gerechtvaardigd zijn, indien een lidstaat bewijst dat 

er een probleem van dubbele heffing ontstaat of een situatie waarin de werknemer 

aan elke belasting ontsnapt.146

142 Verdrag van 18 december 2013, Trb. 2014, 22 p. 128 (Intergovernmental agreement).
143 Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU.
144 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 12 september 2006, C-196/04, ECLI:EU:C:2006:544, Jur. 2006 p. I-7995 r.o. 56 

(Cadbury Schweppes) en HvJ EU 29 november 2011, C-371/10, ECLI:EU:C:2011:785, Jur. 2011, p. I-12273, 
r.o. 46 (National Grid Indus).

145 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 12 mei 1998, C-336/96, ECLI:EU:C:1998:221, Jur. 1998, p. I-02793, r.o. 30 (Gilly); 
HvJ EU 29 november 2011, C-371/10, ECLI:EU:C:2011:785, Jur. 2011, p. I-12273 r.o. 45 (National Grid 
Indus).

146 Zie ook aantekening 7.1.3, artikel 45 VWEU, Vakstudie 08 - Nederlands Internationaal Belastingrecht.
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2.2.2.5 Bestrijding van belastingfraude of -ontwijking
Het HvJ oordeelde meermaals dat de noodzaak om belastingfraude of -ontwijking 

te kunnen bestrijden een dwingende reden van algemeen belang vormt die een 

beperking van de door het EU-verdrag gegarandeerde fundamentele vrijheden kan 

rechtvaardigen. Wanneer slechts van een algemeen vermoeden van belastingfraude 

of ontwijking sprake is, kan volgens het HvJ de bestrijding van belastingfraude 

of -ontwijking echter niet als een dwingende reden van algemeen belang worden 

ingeroepen ter rechtvaardiging van de inbreuk. In zijn arrest in de zaak-Marks & 

Spencer147 vormde deze grond tezamen met de noodzaak om een evenwichtige ver-

deling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te bewaren en om dubbele 

verliesverrekening te voorkomen een rechtvaardiging voor de gemaakte inbreuk op 

de EU-verdragsvrijheid.

Het HvJ lijkt, wellicht ook onder invloed van wet- en regelgeving in OESO- en EU-

verband ter bestrijding van fraude en misbruik, een aangescherpt standpunt in te 

nemen. Het HvJ lijkt in de zaken N Luxembourg en T Danmark148 (i) de ware betekenis 

te hebben ontdekt van het (al langer bekende) ‘algemene Unierechtelijke beginsel 

dat justitiabelen zich niet door middel van fraude of misbruik kunnen beroepen op 

het Unierecht’, vindt het (ii) dat de nationale autoriteiten en rechterlijke instanties 

dergelijk misbruik moeten bestrijden (in casu door de voordelen van de betreffende 

richtlijn te weigeren), zelfs als (iii) het nationale recht daar niet in voorziet, geeft 

het (iv) onverplicht tamelijk minutieus aan welke omstandigheden op fraude of 

misbruik (kunnen) duiden en oordeelt het (v) dat bij fraude of misbruik ook niet 

wordt toegekomen aan de primaire verdragsvrijheden.

147 HvJ EG 13 december 2005, C-446/03, ECLI:EU:C:2005:763, Jur. 2005, p. I-10837 (Marks & Spencer).
148 HvJ 26 februari 2019, gevoegde zaken C-115/16, C-118/16, C-119/16 en C-299/16, ECLI:EU:C:2019:134 (N 

Luxembourg en T Danmark), NTFR 2019-990, met noot W.F.E.M. Egelie.
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2.3 BEsLIsschEMa BEoordELEn InBrEuk 
VErdragsVrIJhEdEn

Het HvJ kan dus beoordelen of sprake is van een inbreuk op de verdragsvrijheden. 

Het HvJ bepaalde dat “nationale maatregelen die de uitoefening van de in het Verdrag 

gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder aantrekkelijk kunnen 

maken, aan vier voorwaarden moeten voldoen:

·	 zij moeten zonder discriminatie149 worden toegepast;

·	 zij moeten hun rechtvaardiging vinden in dwingende redenen van algemeen belang;

·	 zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen; en

·	 zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het bereiken van dat doel.”150

Vertaald in een beslisschema om inbreuk op verdragsvrijheden te kunnen beoorde-

len, moeten de volgende vragen beantwoord worden:151

1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VWEU?

2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de 

Verdragsvrijheden?

3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?

4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken (geschikt-

heidstoets)?

5. Zo ja, is het middel proportioneel (noodzakelijkheidstoets)?

Als een stappenplan ziet het beslisschema er als volgt uit.

149 Volgens Weber neemt het HvJ in het Gebhard-arrest de principiele beslissing dat artikel 52 EG-Verdrag 
(vrijheid van vestiging, nu artikel 49 VWEU) niet louter een discriminatieverbod is maar geïnterpre-
teerd moet worden als een (ruimer) verbod op alle belemmeringen van het vrije verkeer. Zie HvJ EG 15 
december 1995, C-415/93, ECLI:EU:C:1995:463, Jur. 1995, p. I-4921 (Bosman), FED 1997/176 met annotatie 
van D.M. Weber.

150 HvJ EG 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, Jur. 1995, p. I-4165, r.o. 37 (Gebhard).
151 Ontleend aan B.J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, FED 

Fiscale Brochure, Kluwer, Deventer 2009, p. 6 e.v.
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Toegang VWEU?

Discriminatie of 
belemmering?

Gerechtvaardigd 
doel?

Geschikt om doel 
te bereiken?

Proportioneel?

Geen 
belemmering

Nee, komt aan 
belemmering niet 

toe

Nee, geen 
belemmering

Nee, belemmering

Nee, belemmering

Nee, belemmering

Figuur 1: Stappenplan beslisschema belemmering Unierecht

In de volgende paragrafen bespreek ik de achtergrond van de vragen uit het beslis-

schema.

2.3.1 Vraag 1: heeft de belanghebbende toegang tot het 
VwEu?

Om een beroep te kunnen doen op de verdragsvrijheden moet een natuurlijk per-

soon rechtmatig verblijven in een lidstaat. Dat geldt ook voor vennootschappen: zij 

worden in artikel 54 VWEU gelijkgesteld met een natuurlijke persoon die onderdaan 

van een lidstaat is, als ze in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat 
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zijn opgericht en hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging 

binnen de EU hebben.152 Onder ‘vennootschappen’ worden in dit kader verstaan 

“maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve verenigingen of vennoot-

schappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, met 

uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen”.153

Voor toegang tot het VWEU geldt in algemene zin dat sprake moet zijn van een 

grensoverschrijdende economische activiteit binnen de EU, waarbij een beroep kan 

worden gedaan op een van de vrijheden genoemd in het VWEU.154 Toegang tot het 

VWEU bestaat niet als er sprake is van een zuiver nationale situatie.155

2.3.2 Vraag 2: Is er sprake van discriminatie of van een 
belemmering in de zin van één de Verdragsvrijheden?

Artikel 18 VWEU verbiedt elke discriminatie op grond van nationaliteit: “binnen 

de werkingssfeer van dit Verdrag en onverminderd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, 

(…) is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden”. Lidstaten mogen in hun 

wetgeving dus geen bepalingen opnemen die de nationaliteit van de belastingplich-

tige als onderscheidend criterium gebruiken, bijvoorbeeld door fiscale voordelen 

alleen toe te kennen aan belastingplichtigen met de nationaliteit van de betreffende 

lidstaat of aan vennootschappen die zijn opgericht naar het recht van die lidstaat. 

Volgens vaste rechtspraak van het HvJ kan het discriminatieverbod van artikel 18 

VWEU slechts autonoom toepassing vinden in situaties waarin het Unierecht geldt, 

maar waarvoor het VWEU niet in bijzondere discriminatieverboden voorziet.156 Met 

andere woorden: hoewel het non-discriminatiebeginsel een van de eerste materiële 

bepalingen van het VWEU is, kwalificeert de bepaling feitelijk als restbepaling. 

Indien de feitelijke situatie van belastingplichtigen namelijk tevens kwalificeert 

onder een van de verdragsvrijheden, doet het HvJ een zaak af op die meer specifieke 

bepaling. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal het HvJ een zaak beoordelen op basis 

van het meer generieke non-discriminatiebeginsel. Aan artikel 18 VWEU komt dus 

152 Zie ook paragraaf 10.1.2.
153 Artikel 54 VWEU.
154 D.S. Smit, J.A.R. van Eijsden en B.J. Kiekebeld, Nederlands belastingrecht in Europees perspectief, Deventer: 

Wolters Kluwer 2019, paragraaf 1.3.3.
155 Zie onder meer: HvJ EG 26 januari 1993, C-112/91, ECLI:EU:C:1993:27, Jur. 1993, p. I-00429, r.o.17 (Wer-

ner); HvJ EG 17 juli 1997, C-28/95, ECLI:EU:C:1997:369, Jur. 1997, p. I-04161, r.o. 33 (Leur-Bloem) en HvJ 
EG 22 december 2008, C-48/07, ECLI:EU:C:2008:758, PB C 44, p. 6, r.o. 27 (Les Vergers du Vieux Travers), 
HvJ EU 15 november 2016, C-268/15, ECLI:EU:C:2016:874 (Ullens de Schooten) en HvJ EU 20 september 
2018, C-343/17, ECLI:EU:C:2018:754 (Fremoluc).

156 Zie o.a. HvJ EG 29 februari 1996, C-193/94, ECLI:EU:C:1996:70, Jur. 1996, p. I-929, r.o. 20 (Skanavi); HvJ EU 
31 maart 2011, C-450/09, ECLI:EU:C:2011:198, Jur. 2011, p. I-2497, r.o. 28 (Ulrich Schröder).
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hoegenaamd geen betekenis meer toe nu de vrije verkeersbepalingen niet alleen 

betrekking hebben op belemmeringen maar ook op discriminatie.

Het onderscheid tussen directe discriminatie, indirecte discriminatie of een belem-

mering van Unierecht kan als volgt aangegeven worden:157

·	 Directe discriminatie: nationale wettelijke bepaling maakt onderscheid op grond 

van nationaliteit.

·	 Indirecte discriminatie: nationale wettelijke bepaling maakt onderscheid op 

grond van ander onderscheidend criterium dan nationaliteit (bijv. woonplaats, 

geslacht of leeftijd) dat materieel overeenkomt met een onderscheid naar natio-

naliteit.

·	 Belemmering: nationale wettelijke bepaling maakt geen onderscheid op grond 

van een onderscheidend criterium, maar heeft wel een vergelijkbaar effect.

Onder discriminatie naar nationaliteit wordt mede begrepen indirecte discrimina-

tie. Daarvan is sprake wanneer regels weliswaar niet uitdrukkelijk verschillend zijn 

naar gelang van de nationaliteit van de betrokken persoon, maar wel van dien aard 

zijn dat zij in het algemeen gunstiger zijn voor ingezetenen van de betreffende lid-

staat dan voor ingezetenen van andere lidstaten. Met name een nadelig onderscheid 

op basis van een buitenlandse woonplaats wordt als een indirecte discriminatie op 

grond van nationaliteit aangemerkt, omdat dit in het bijzonder nadelig werkt voor 

niet-ingezetenen die meestal de nationaliteit van een andere lidstaat hebben. Dat 

kwam bijvoorbeeld aan de orde in het arrest Asscher.158

Een belemmering maakt geen onderscheid naar nationaliteit en is dus iets anders 

dan directe discriminatie. Belemmeringen zijn nationale regelingen die het bij-

voorbeeld werknemers moeilijker maken om de rechten uit te oefenen die hun 

door het VWEU zijn toegekend. Belemmeringen onderscheiden zich van directe 

discriminatie doordat belemmeringen zowel eigen onderdanen als buitenlanders 

raken. Belemmeringen maken dus niet een direct onderscheid naar nationaliteit; zij 

kunnen nadelig werken ten opzichte van iedereen. Belemmeringen kunnen zowel 

ontstaan door regelingen van de lidstaat van vertrek159 als door regelingen van de 

157 Zie bijvoorbeeld J.J.A.M. Korving, Fiscale Praktijkreeks nr. 27, Europees Belastingrecht, 1 oktober 2011, 
paragraaf 3.3.1.

158 HvJ EU 17 juni 1996, C-107/94, ECLI:EU:C:1996:251, Jur. 1996 p. I-03089 (Asscher), BNB 1996/350, m.nt. 
J.A.G. van der Geld.

159 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 26 januari 1999, C-18/95, ECLI:EU:C:1999:22, Jur. 1999, p. I-345 (Terhoeve) en HvJ 
EG 12 december 2002, C-385/00, ECLI:EU:C:2002:750, Jur. 2002, p. I-11819 (De Groot).
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lidstaat van aankomst.160 Ook belemmeringen dienen te worden getoetst aan het 

VWEU. Een belemmering kan immers inbreuk maken op een van de vrijheden die 

door het VWEU zijn gegarandeerd.

De vraag of er sprake is van discriminatie of van een belemmering in de zin van 

één de Verdragsvrijheden komt neer op toepassing van het gelijkheidsbeginsel: 

vergelijkbare gevallen mogen niet verschillend worden behandeld tenzij dit objec-

tief gerechtvaardigd is en onvergelijkbare gevallen hoeven niet gelijk te worden 

behandeld.

2.3.3 Vraag 3: Is er sprake van een gerechtvaardigd doel?
Wanneer een beperking van een van de vrijheden is vastgesteld, komt de vraag aan 

bod of de vastgestelde inbreuk mogelijk kan worden gerechtvaardigd. Indien dit het 

geval is, mag de lidstaat de beperkende maatregel in beginsel (zie hierna) handhaven. 

Het VWEU voorziet in een aantal ‘geschreven’ rechtvaardigingsgronden. Indien een 

maatregel dient ter bescherming van de openbare orde, de openbare veiligheid of 

de volksgezondheid, mag een vastgestelde inbreuk op het Unierecht in de nationale 

wetgeving worden gecontinueerd.161

Het HvJ heeft ‘ongeschreven’, dat wil zeggen niet in het VWEU opgenomen, recht-

vaardigingsgronden ontwikkeld. Belemmeringen kunnen ook worden gerechtvaar-

digd door dwingende redenen van algemeen belang. Nationale maatregelen die een 

schending van het vrij verkeer van werknemers inhouden zijn toelaatbaar, indien 

zij een doel van algemeen belang nastreven. De belangrijkste rechtvaardigingsgron-

den op fiscaal gebied zijn fiscale coherentie, verdragscoherentie, doeltreffendheid 

van fiscale controle, evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen lid-

staten en bestrijding van belastingfraude of -ontwijking. Zie verder paragraaf 2.2.2.

2.3.4 Vraag 4: Is het middel geschikt om het gerechtvaardigde 
doel te bereiken (geschiktheidstoets)?

Wanneer een belemmering gerechtvaardigd is, moet deze geschikt zijn om de ver-

wezenlijking van het nagestreefde doel te waarborgen (geschiktheidstoets). Onder 

deze geschiktheidstoets wordt nagegaan of er een causaal verband bestaat tussen 

de nationale maatregel en het nagestreefde doel. De maatregel moet als het ware 

passend zijn.

160 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 28 januari 1992, C-204/90, ECLI:EU:C:1992:35, Jur. 1992, p. I-249 (Bachmann; 
zie verder paragraaf A.1.1) en HvJ EG 30 januari 2007, C-150/04, ECLI:EU:C:2007:69, Jur. 2007 p. I-1163 
(Commissie vs Denemarken, zie verder paragraaf A.1.8).

161 Zie verder paragraaf 2.2.2.
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2.3.5 Vraag 5: Is het middel proportioneel 
(noodzakelijkheidstoets)?

De noodzakelijkheidstoets houdt in, dat de geschikte en causaal met het te bereiken 

doel verbonden maatregelen niet verder mogen gaan dan noodzakelijk is voor het 

bereiken van dat doel. In de rechtspraak stelt het HvJ verdergaande eisen aan de 

noodzakelijkheid, in de zin dat in situaties waarin de belemmering van het vrij ver-

keer groot is de desbetreffende maatregel “onmisbaar” moet zijn om het beoogde 

doel te bereiken.162 Onderdeel van de noodzakelijkheidstoets is dan ook de vraag of 

geen minder belemmerende alternatieven voorhanden zijn om het beoogde doel 

te bereiken. Het HvJ gaat er ten aanzien van een bepaalde lidstaat niet van uit dat 

in het geval een andere lidstaat minder belemmerende regels kent, een nationale 

maatregel van de eerstbedoelde lidstaat altijd in gelijke mate onevenredig is. Een 

lidstaat hoeft dus niet altijd het minst belemmerende alternatief te kiezen.163

Ook onderdeel van de noodzakelijkheidstoets is de constatering dat een nationale 

maatregel wellicht geschikt is, maar in casu niet (meer) noodzakelijk, omdat het 

probleem via een andere weg (bijvoorbeeld een internationale overeenkomst) is 

opgelost.164

De geschiktheidstoets en de noodzakelijkheidstoets worden gezamenlijk aangeduid 

als de evenredigheidstoets.

2.3.6 Fiscale- en pensioenarresten hvJ
De vraag of er door middel van fiscale wet- en regelgeving inbreuk werd gemaakt 

op het vrij verkeer is diverse malen voorgelegd aan het HvJ. In Bijlage A geef ik een 

overzicht van enkele belangrijke fiscale- en pensioenarresten van het HvJ.

2.4 pEnsIoEnMEdEdELIng

Op 19 april 2001 publiceerde de Commissie de Pensioenmededeling.165 Deze mede-

deling heeft als doel te bewerkstelligen dat de opbouw van pensioen steeds fiscaal 

162 Zie onder andere: HvJ EG 9 juli 1997, C-222/95, ECLI:EU:C:1997:345, Jur. 1997, p. I-3899, r.o. 31 (Parodi).
163 Zie onder andere: HvJ EG 10 mei 1995, C-384/93, ECLI:EU:C:1995:126, Jur. 1995, p. I-1141, r.o. 51 (Alpine 

Investments).
164 Zie onder andere: HvJ EG 21 november 2002, C-436/00, ECLI:EU:C:2002:704, Jur. 2002, p. I-10829, r.o. 

56-57 (X en Y).
165 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 

Comité, De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen, Brussel, 19 april 
2001, COM(2001) 214 definitief.
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wordt gefaciliteerd, de rendementen bij de pensioenfondsen of verzekeraars onbe-

last blijven en de uiteindelijke uitkeringen bij de gerechtigden worden belast.166 

Volgens de mededeling167 betreft het met name de fiscale aspecten van grensover-

schrijdende bedrijfspensioenregelingen en beoogt een gecoördineerde aanpak, die 

niet zozeer de regels in de lidstaten probeert te harmoniseren als wel bij de diver-

siteit ervan aansluit, het roept op tot de afschaffing van alle fiscale regels die een 

onnodig restrictieve of discriminerende werking hebben en voorziet in maatregelen 

ter waarborging van de belastinginkomsten van de lidstaten.

Na een uitvoerige juridische analyse komt de Commissie tot de volgende conclusies.

·	 Het VWEU168 waarborgt het vrij verkeer van werknemers, de vrijheid van vesti-

ging, het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van kapitaal, en verbiedt 

beperkingen van deze vrijheden. Nationale regels die de aftrekbaarheid van 

bijdragen voor pensioenen en levensverzekeringen afhankelijk stellen van de 

voorwaarde dat zij aan een op het nationale grondgebied gevestigde pensioenin-

stelling werden betaald, zijn in strijd met deze artikelen.

·	 De Commissie maakt een onderscheid tussen migrerende en niet-migrerende 

werknemers. Wanneer inwoners van een lidstaat zich bij een buitenlandse 

regeling aansluiten, mag deze lidstaat verlangen dat deze regeling voldoet aan 

door hem gestelde eisen voor fiscale erkenning ten aanzien van de aard en de 

omvang van de uitkeringen, de pensioenleeftijd, de mogelijke begunstigden en 

soortgelijke proportionele eisen. Indien inwoners al deelnemen aan een in hun 

land van herkomst toegelaten regeling en daarna, vaak tijdelijk, naar een andere 

lidstaat verhuizen, kan het gastland de fiscale aftrek van premiebetalingen aan 

de buitenlandse regeling niet weigeren met het argument dat deze regeling niet 

aan zijn eisen inzake fiscale erkenning voldoet.169

·	 De Commissie is van oordeel dat nationale regels die een gelijke behandeling van 

pensioenregelingen van in een andere lidstaat gevestigde pensioeninstellingen 

166 Zie ook P. Kavelaars, EU en directe belastingen, Tijdschrift voor Fiscaal Ondernemingsrecht 2007/1, 1 
januari 2007, paragraaf 2.1.

167 Mededeling COM(2001) 214, p. 4.
168 De mededeling spreekt over de “artikelen 39, 43, 49 en 56 van het EG-Verdrag” (Mededeling COM(2001) 

214, p. 14).
169 Dit is door de Commissie al eerder geprobeerd. Het aanvankelijke voorstel van de Commissie dat heeft 

geleid tot richtlijn 98/49/EG, bevatte een fiscale bepaling met als strekking dat een lidstaat (werkstaat) 
de pensioenregeling van een uit een andere lidstaat gedetacheerde werknemer fiscaal diende te erken-
nen en te faciliteren. De werkstaat zou dan aftrek moeten verlenen voor pensioenpremies die die 
werknemer zou betalen aan de pensioeninstelling van de staat van waaruit hij was gedetacheerd, als 
een dergelijke aftrek ook in puur binnenlandse situaties werd toegestaan. Deze voorgestelde bepaling 
is door de Raad van ministers geschrapt; sommige lidstaten vonden zo’n bepaling te ver gaan. Zie ook 
paragraaf 4.2.10.
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in de weg staan een inbreuk vormen op het VWEU. De lidstaten moeten erop 

toezien dat zij dezelfde belastingaftrek toekennen voor premiebetalingen aan 

in het eigen land gevestigde pensioeninstellingen als aan in een andere lidstaat 

gevestigde pensioeninstellingen. Gelijke behandeling moet ook worden gegeven 

ten aanzien van rendementsheffingen en ten aanzien van de fiscale behandeling 

van uitkeringen. De Commissie zal de fiscale regimes in de lidstaten controleren 

en de nodige stappen zetten om de daadwerkelijke naleving van de fundamen-

tele vrijheden van het VWEU te garanderen, inclusief het aanhangig maken van 

zaken bij het HvJ op grond van artikel 258 VWEU.170

Verder pleit de Commissie voor het op één lijn brengen van de fiscale regimes in 

de lidstaten. Als basis stelt zij het EET-systeem (exempt, exempt, taxed) voor. In 

dit systeem worden de bijdragen van werkgevers en/of werknemers aan een pen-

sioenregeling (tot op zekere hoogte) niet tot het belastbaar loon gerekend, zijn de 

beleggingsopbrengsten bij de pensioenuitvoerder onbelast en in de meeste lidstaten 

worden de pensioenuitkeringen belast. Zie verder de volgende paragraaf.

Ook bepleit de Commissie dat inlichtingenuitwisseling tussen lidstaten onderling 

zoveel mogelijk moet worden nagestreefd en dat op termijn fiscaal gefaciliteerde 

internationale waardeoverdracht mogelijk zou moeten zijn.

De Commissie startte als vervolg op de Pensioenmededeling inbreukprocedures 

tegen lidstaten die discrimineerden tegen grensoverschrijdende premiebetalin-

gen.171 In deze landen zijn bijdragen aan buitenlandse pensioenfondsen fiscaal 

niet aftrekbaar, terwijl dit wel het geval is bij de premiebetaling aan binnenlandse 

pensioenfondsen. De Commissie is van mening dat een voorkeursbehandeling van 

binnenlandse pensioenfondsen niet verenigbaar is met het VWEU. De Commissie 

vroeg zes lidstaten om nadere informatie omtrent de fiscale facilitering van het 

pensioensysteem en maande hen zo nodig aan hun stelsel in overeenstemming te 

brengen met de Pensioenmededeling. Deze lidstaten voldeden aan dit verzoek en 

pasten hun wetgeving aan. Tegen drie lidstaten startte de Commissie inbreukpro-

cedures. Dit waren Denemarken, België en Zweden. Nadat zowel Denemarken172 en 

170 In paragraaf 5.4.7 ga ik in op twee inbreukprocedures die de Commissie tegen Nederland voert.
171 Zie het persbericht van de EC van 17 december 2003, nr. IP/03/1756. Het gaat om de volgende landen: 

België, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en nadien ook 
Zweden.

172 HvJ EU 30 januari 2007, C-150/04, ECLI:EU:C:2007:69, Jur. 2007, p. I-1193 (Commissie/Denemarken), zie 
paragraaf A.1.8.
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2.5 Belastingheffing over pensioenen: grote verschillen tussen lidstaten

België173 de procedure bij het HvJ verloren, paste Zweden zijn wetgeving aan zonder 

de uitspraak van het HvJ af te wachten. De Commissie spande daarna nog een aantal 

zaken aan tegen lidstaten die weigerden hun wetgeving aan te passen. Estland paste 

zijn wetgeving aan per 1 januari 2007, Bulgarije per 1 januari 2009 en Slowakije 

per 1 januari 2011. Tsjechië hield als enige lidstaat vol dat het het recht had buiten-

landse pensioenfondsen te discrimineren, maar nadat het op 28 oktober 2010 een 

met redenen omkleed advies kreeg, heeft het uiteindelijk zijn wetgeving aangepast. 

De Commissie heeft de zaak tegen Tsjechië gesloten op 16 februari 2011.174

2.5 BELastInghEFFIng oVEr pEnsIoEnEn: grotE 
VErschILLEn tussEn LIdstatEn

2.5.1 EEt meest voorkomende systeem
Met betrekking tot specifieke fiscale bepalingen op het gebied van pensioenen 

bestaan er tussen de lidstaten grote verschillen. Voor de grensoverschrijdende as-

pecten van pensioenen van werknemers is het relevant welk systeem de betreffende 

landen toepassen. In principe zijn er drie aangrijpingspunten voor de belastinghef-

fing over pensioen, namelijk de betaalde premies, de beleggingsopbrengsten bij de 

pensioenuitvoerder en de pensioenuitkeringen. Dit wordt per element beschreven 

met een letter: E (exempt; aftrekbaar of niet belast) of T (niet-aftrekbaar of belast). 

In Nederland wordt gesproken over de omkeerregel:175 de pensioenpremie wordt 

niet tot het loon van de werknemer gerekend, de beleggingsopbrengst is onbelast 

en de pensioenuitkeringen zijn belast. Dat is dus het EET-systeem. In de meeste 

lidstaten wordt de pensioenpremie niet tot het belastbaar loon van de werknemer 

gerekend.176 De voorwaarden waaraan een regeling moet voldoen om door de fis-

cus te worden erkend variëren echter sterk, evenals de maximale hoogte van de 

bedragen die niet tot het belastbaar loon worden gerekend. De meeste lidstaten 

verlenen vrijstelling van belastingheffing voor de beleggingsopbrengsten en ver-

mogenswinsten van pensioenuitvoerders. Zweden, Denemarken, Italië en Cyprus 

zijn de lidstaten met het ETT-systeem. De reden om het ETT-systeem te kiezen is 

173 HvJ EG 5 juli 2007, C-522/04, ECLI:EU:C:2007:405, Jur. 2007, p. I-5701 (Commissie/België), zie paragraaf 
A.1.9.

174 Zie de website van het Directoraat-Generaal Belastingen en Douaneunie van de Europese Commissie 
(DG TAXUD) voor een uitgebreid overzicht van de procedures en een aantal artikelen daarover: http://
ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/pensions/index_en.htm

175 Artikel 11, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964.
176 Zie ook Europese Commissie, Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement 

en het Economisch en Sociaal Comité, De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende 
bedrijfspensioenregelingen, Brussel, 19 april 2001, COM(2001) 214 definitief.
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praktisch: door belasting te heffen over de beleggingsresultaten van de fondsen 

ontvangt de lidstaat de belasting eerder dan wanneer gewacht moet worden tot 

de pensioenen worden uitgekeerd.177 Vrijwel alle lidstaten belasten de pensioenuit-

keringen van gepensioneerden, ongeacht of deze als periodieke uitkering dan wel 

als uitkering ineens worden uitbetaald. De gehanteerde tarieven en de hoogte van 

de belastingvrije bedragen zijn sterk verschillend. In sommige lidstaten geldt voor 

uitkeringen ineens een gunstiger tarief of zelfs een volledige vrijstelling, terwijl een 

uitkering ineens in andere lidstaten (zoals Nederland) juist verboden is.178 Dus wan-

neer de fiscale behandeling van pensioenen in alle lidstaten het EET- systeem zou 

volgen, is er geen garantie dat in alle gevallen dubbele belastingheffing (of dubbele 

belastingvrijstelling) voorkomen kan worden.179

In onderstaande tabel staat een overzicht van de pensioenbelastingsystemen in 

de EU-lidstaten.180 Hieruit blijkt dat het EET-systeem het vaakst voorkomt: het 

wordt door achttien landen gehanteerd. Het EET-systeem door vijf landen en het 

TEE-systeem door vier landen. Duitsland kent als enige lidstaat twee systemen: het 

EET- en het TEE-systeem.

177 P.H. Schonewille, Belastingen en pensioenen in EU-context in A.H.H. Bollen-Vandenboorn (red), Pensioen en 
de belangrijkste toekomstvoorzieningen, Den Haag: SDU 2020, hoofdstuk 9.

178 In het pensioenakkoord (Kamerstukken II 2018/2019, 32043, 457) zijn in 2019 afspraken gemaakt om 
meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Zo is afgesproken dat men-
sen meer keuzevrijheid krijgen bij de aanwending van hun pensioen, door mogelijk te maken dat zij 
op pensioendatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioenvermogen kunnen opnemen als een 
bedrag ineens. De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (Kamerstukken II, 2019/2020, 35555) maakt 
dit mogelijk.

179 Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over deze problematiek bijvoorbeeld: D. Gutmann, Tax Treatment 
of Pensions – A Comparative Analysis, European Taxation, december 2001, p. 8–12.

180 P.H. Schonewille Belastingen en pensioenen in EU-context in A.H.H. Bollen-Vandenboorn (red), Pensioen en 
de belangrijkste toekomstvoorzieningen, Den Haag: SDU 2020, hoofdstuk 9.
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2.5 Belastingheffing over pensioenen: grote verschillen tussen lidstaten

Land EEt Ett tEE

België X

Bulgarije X

Tsjechië X

Denemarken X

Duitsland X X

Estland X

Griekenland X

Spanje X

Frankrijk X

Italië X

Cyprus X

Letland X

Litouwen X

Ierland X

Luxemburg X

Hongarije X

Malta (geen tweede pijler)

Nederland X

Oostenrijk X

Polen X

Portugal X

Roemenië X

Slovenië X

Slowakije X

Finland X

Zweden X

Verenigd Koninkrijk X

tabel 1: Overzicht van de pensioenbelastingsystemen in de EU-lidstaten

2.5.2 In hoeverre is fiscale ondersteuning van 
oudedagsvoorzieningen effectief?

Een vraag om kort bij stil te staan is de vraag in hoeverre fiscale ondersteuning 

van oudedagsvoorzieningen wel effectief is. In de OECD Pensions Outlook 2016181 

probeert de OESO een antwoord te geven op de vraag of de fiscale behandeling van 

oudedagsvoorzieningen een fiscaal voordeel oplevert wanneer mensen sparen voor 

hun oudedag. Eerst onderzoekt de OESO uitvoerig 16 (!) verschillende combinaties 

181 OECD (2016), OECD Pensions Outlook 2016, OECD Publishing, Paris.
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van hoe de fiscus kan omgaan met inleg, beleggingsresultaat en uitkeringen van 

oudedagsvoorzieningen. De combinaties variëren van EET (omkeerregel) en TEE 

(netto pensioen)182 tot systemen met gedeeltelijke aftrek, speciale heffingskortingen, 

fiscale subsidies en speciale belastingtarieven over de uitkeringen. De uitkomsten 

vergelijkt de OESO vervolgens met traditioneel sparen zonder hulp van de fiscus, 

dus bijvoorbeeld op een ‘gewone’ spaar- of beleggingsrekening. De belangrijkste 

conclusie van deze berekeningen is dat voor alle belastingsystemen en vrijwel alle 

inkomensniveaus geldt dat het sparen via een oudedagsvoorziening in vergelijking 

met een traditionele spaarmethode fiscaal voordeliger is. De omvang van het totale 

belastingvoordeel verschilt echter.183

In het tweede gedeelte van het onderzoek maakt de OESO berekeningen voor de 

aangesloten landen, waarbij ze rekening houdt met alle specifieke regels en voor-

waarden uit die landen. Ongeveer de helft van de bij de OESO aangesloten landen en 

EU-lidstaten kennen een variant op het EET-systeem.184 Alle andere variaties komen 

ook voor, zelfs het EEE regime (in Bulgarije en Slowakije).

Iemand met een gemiddeld inkomen die in Nederland voor zijn oudedag spaart in 

een lijfrente, heeft 29% voordeel ten opzichte van traditioneel sparen.185 Dit voordeel 

varieert in andere landen tussen 281% (speciale spaarregeling voor ambtenaren in 

Mexico) en -14% (Oostenrijk).

In plaats van belastingaftrek, geven sommige landen een subsidie op betaalde pensi-

oenpremies. Op deze manier kunnen mensen met een laag inkomen ook profiteren 

van belastingvoordelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Duitsland met de Riesterrente.186

De conclusie van de OESO is dat belastingvoordelen mensen kunnen aanmoedigen 

om langer, maar niet noodzakelijkerwijs meer te sparen. Duidelijke en eenvoudige 

belastingregels kunnen het vertrouwen van de mensen vergroten, zodat ze vaker en 

meer aan privépensioenen bijdragen. De uitwerking van het arbeidsvormneutraal 

pensioenkader in de Wet toekomst pensioenen187 is wat mij betreft een belangrijke 

182 Zie paragraaf 1.5.2.3.2 voor enkele opmerkingen over netto pensioen in Nederland.
183 OECD (2016), OECD Pensions Outlook 2016, OECD Publishing, Paris, p. 60-61.
184 OECD (2015), Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU countries, OECD 

Publishing, Paris.
185 Als percentage van de contante waarde van de inleg. Het percentage van 29 is als volgt opgebouwd: 

belastingvoordeel mbt inleg 48%; belastingvoordeel mbt rendement 26%; belastingvoordeel mbt uitke-
ringen minus 46%.

186 G.M.C.M. Staats, Privépensioenen in de EU: richtlijnen voor een geïntegreerd model, PensioenMagazine 2014/18.
187 Zie paragraaf 1.5.2.3.1.
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2.6 Afsluitende opmerkingen

stap in de vereenvoudiging van belastingregels. Het is namelijk opvallend dat voor 

de tweede en derde pijler in Nederland niet dezelfde fiscale regels gelden, terwijl 

beide pijlers dezelfde doelstelling hebben: het fiscaal faciliteren van een toekomst-

voorziening. Ik vind het een positieve ontwikkeling dat in de consultatieversie van 

de Wet toekomst pensioenen188 is opgenomen dat door fiscale verschillen waar mo-

gelijk weg te nemen tussen de tweede en derde pijler, meer gelijke mogelijkheden 

ontstaan voor fiscaal gefaciliteerde opbouw van een oudedagsvoorziening, ongeacht 

de arbeidsvorm van belastingplichtigen.

2.6 aFsLuItEndE opMErkIngEn

Op fiscaal gebied zijn lidstaten autonoom en hebben volledige zeggenschap over 

hun eigen fiscale regelgeving. Dat neemt echter niet weg dat de lidstaten zich ook 

op dit terrein moeten houden aan het Unierecht. Wat betreft de directe belasting-

heffing droegen lidstaten vaak dezelfde rechtvaardigingsgronden aan om inbreuken 

op het vrij verkeer van werknemers voor het HvJ te rechtvaardigen. De belangrijkste 

redenen zijn nationale coherentie, verdragscoherentie, doeltreffendheid van fiscale 

controle, evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen lidstaten en 

bestrijding van belastingfraude of -ontwijking. Veel fiscale maatregelen van lidsta-

ten die vrij verkeer van werknemers of diensten beperkten (zoals bijvoorbeeld het 

vereiste dat alleen premieaftrek voor een pensioenvoorziening mogelijk is als de 

premie aan een in die lidstaat gevestigde uitvoerder wordt betaald) zijn door het 

HvJ verworpen.

Na het overzicht van de fiscale rechtvaardigingsgronden introduceerde ik een beslis-

schema om eventuele inbreuk op verdragsvrijheden te beoordelen. De rechtvaardi-

gingsgronden en het beslisschema gebruik ik in volgende hoofdstukken bij mijn 

beoordeling in hoeverre er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belem-

meringen zijn met betrekking tot grensoverschrijdend pensioenverkeer vanuit en 

naar Nederland door werknemers en uitvoerders.

188 Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020, Memorie van toelich-
ting, paragraaf 5.5.
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3 Opzet deel 2: de werknemer

In dit deel staat het grensoverschrijdend pensioenverkeer van de werknemer cen-

traal. In het eerste hoofdstuk van dit deel geef ik een schets van het Europese en 

Nederlandse juridische kader dat relevant is voor de beantwoording van mijn on-

derzoeksvragen. In dit hoofdstuk onderzoek ik eveneens of er binnen dit Europese 

en Nederlandse juridische kader een definitie bestaat van een grensoverschrijdende 

werknemer die ik als uitgangspunt kan gebruiken in mijn onderzoek.

Voor de inventarisatie van de mogelijke fiscale belemmeringen in de Nederlandse 

wet- en regelgeving maak ik een onderscheid tussen de grensoverschrijdende uit-

gaande werknemer en de grensoverschrijdende inkomende werknemer. In beide 

situaties bespreek ik zowel de tijdelijke als de blijvende situatie, zowel in opbouw- 

als in de uitkeringsfase. Ik besteed apart aandacht aan grenswerkers. Alle situaties 

werk ik volgens de volgende indeling uit:

1. Beschrijving van de situatie

2. Welke mogelijkheden heeft de werknemer?

3. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze mogelijkheden voor de werknemer?

4. In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?

5. Is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of wordt een tegemoetkoming 

geboden?

6. Conclusie: zijn er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmerin-

gen die een obstakel vormen voor de interne markt van aanvullende pensioenen?

Speciale aandacht besteed ik aan de problematiek van de conserverende aanslag. Ik 

onderzoek of als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017189, dubbele 

belastingheffing kan optreden. Voor zover dat het geval is, beantwoord ik de vraag of dit 

een fiscale niet-gerechtvaardigde belemmering voor het vrije verkeer van werknemers is.

Omdat belastingverdragen een belangrijke rol spelen in de fiscaliteit van grensoverschrij-

dende pensioenen, zowel in opbouw- als in de uitkeringsfase, ga ik apart in op het Neder-

landse verdragsbeleid dat op pensioengebied in de loop van de tijd aanzienlijk wijzigde.

Ik sluit dit deel af met antwoorden op de deelvragen van mijn probleemstelling:

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor het grensoverschrijdend pensi-

oenverkeer van werknemers?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

189 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324.
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4.1 Inleiding

4.1 InLEIdIng

4.1.1 doel en opzet hoofdstuk
Het doel van dit hoofdstuk is tweeledig. Aan de ene kant geef ik in dit hoofdstuk 

een schets van het Europese en Nederlandse juridische kader dat relevant is voor de 

beantwoording van mijn onderzoeksvragen. Aan de andere kant onderzoek ik of er 

binnen dit Europese en Nederlandse juridische kader een definitie bestaat van een 

grensoverschrijdende werknemer die ik als uitgangspunt kan gebruiken in mijn 

onderzoek. Als deze definitie er niet is, maak ik gebruik van de bouwstenen die ik 

in dit hoofdstuk vind om een eigen definitie van grensoverschrijdende werknemer 

te formuleren.

Dit hoofdstuk is verdeeld in drie onderdelen: het Europese juridische kader, het Ne-

derlandse juridische kader en ten slotte een paragraaf over de grensoverschrijdende 

werknemer in mijn onderzoek.

4.1.2 Europees juridisch kader
Eén van de doelstellingen van de EU is het realiseren van een interne markt zonder 

binnengrenzen.190 Om dit te bereiken geldt een viertal Europese grondrechten in 

de vorm van fundamentele vrijheden: het vrij verkeer van personen,191 goederen,192 

diensten193 en kapitaal194. Het vrij verkeer van personen valt in twee groepen be-

palingen uiteen: de bepalingen betreffende het vrij verkeer van werknemers195 en 

die voor zelfstandigen of bedrijven, de vrijheid van vestiging196. Voor postactieven 

(pensioengerechtigden) is het recht van vrij verkeer en verblijf197 relevant.

Het Unierecht kent twee juridisch van elkaar te onderscheiden vormen van grens-

overschrijdende werknemersmobiliteit. Werknemers hebben op grond van het vrij 

verkeer van werknemers het recht zich van de ene lidstaat naar de andere te begeven 

om daar te gaan werken of een dienstbetrekking te zoeken. Zij worden beschermd 

tegen discriminatie op grond van nationaliteit door artikel 45 VWEU (zie paragraaf 

4.2.2). Werknemers kunnen ook in een lidstaat werken omdat zij daar ‘ter beschik-

190 Artikel 3 lid 3 VEU.
191 Artikelen 45 t/m 55 VWEU.
192 Artikelen 28 t/m 37 VWEU.
193 Artikelen 56 t/m 62 VWEU.
194 Artikelen 63 t/m 66 VWEU.
195 Artikelen 45 t/m 48 VWEU.
196 Artikelen 49 t/m 55 VWEU.
197 Artikel 21 VWEU.
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king worden gesteld’198 door hun in een andere lidstaat gevestigde werkgever. Er is 

dan sprake van detachering; de werkgever maakt gebruik van het vrij verkeer van 

diensten volgens artikel 56 VWEU (zie paragraaf 4.2.5). Dit is verder uitgewerkt in 

de (herziene) Detacheringsrichtlijn (Richtlijn (EU) 2018/957, zie paragrafen 4.2.6 en 

4.2.7). Deze twee vormen van werknemersmobiliteit verschillen in juridische zin. In 

paragraaf 4.2.8 ga ik verder in op deze verschillen. In de paragrafen die daarop vol-

gen, bespreek ik enkele richtlijnen die betrekking hebben op grensoverschrijdende 

pensioenen alsmede het Groenboek en Witboek van de Commissie over adequate, 

veilige en duurzame pensioenstelsels.

4.1.3 nederlands juridisch kader
In de paragrafen over het Nederlandse juridische kader geef ik een schets van de 

onderwerpen die relevant zijn voor de beantwoording van mijn onderzoeksvragen. 

Ik geef een overzicht van enkele bepalingen omtrent de arbeidsovereenkomst in 

het Burgerlijk Wetboek en ik sta stil bij de rechtspositie van ambtenaren. In de 

daaropvolgende paragrafen bespreek ik de Pensioenwet, de Wet op de loonbelasting 

1964 en enkele aan deze wetten gerelateerde besluiten.

4.2 grEnsoVErschrIJdEndE wErknEMEr In 
EuropEsE wEtgEVIng

4.2.1 algemene werking unierecht
De rechtstreekse toepasselijkheid van het Unierecht blijkt uit een uitspraak van het 

HvJ uit 1963. Hier werd door het HvJ overwogen dat “de Gemeenschap in het volkenrecht 

een nieuwe rechtsorde vormt ten bate waarvan de staten, zij het op een beperkt terrein, hun 

soevereiniteit hebben begrensd en waarbinnen niet slechts deze lidstaten, maar ook hun on-

derdanen gerechtigd zijn. Dat het Gemeenschapsrecht derhalve, evenzeer als het, onafhankelijk 

van de wetgeving der Lidstaten, ten laste van particulieren verplichtingen in het leven roept, 

ook geëigend is rechten te scheppen welke zij uit eigen hoofde geldig kunnen maken (…).”199 

Hiermee is de autonomie van het Unierecht duidelijk gemaakt. Overigens wordt met 

‘particulieren’ gedoeld op alle subjecten niet zijnde overheidslichamen.200

198 Artikel 2, lid 1 Richtlijn 96/71/EG verstaat onder ‘ter beschikking gestelde werknemer’, iedere werkne-
mer die gedurende een bepaalde periode werkt op het grondgebied van een lidstaat die niet de Staat is 
waar die werknemer gewoonlijk werkt.

199 HvJ EG 5 februari 1963, 26/62, ECLI:EU:C:1963:1, Jur. 1963, p. 1 (Van Gend & Loos).
200 HvJ EG 4 december 1997, gevoegde zaken C-253/96 t/m C-258/96, ECLI:EU:C:1997:585, Jur. 1997, p. 

I-6907, r.o. 46 (Kampelmann).



4

69

4.2 Grensoverschrijdende werknemer in Europese wetgeving

Verder is een begrenzing ontstaan in de soevereiniteit van de lidstaten in de zaak 

Costa/ENEL uit 1964.201 Deze begrenzing is gelegen in de voorrang die het Unierecht 

heeft boven het nationaal recht. Deze voorrangspositie geldt voor zowel primair als 

secundair Unierecht, respectievelijk verdragen, en richtlijnen en verordeningen. Een 

gevolg van de voorrangspositie van het Unierecht is dat het nationaal recht buiten 

toepassing dient te worden gelaten, voor zover deze in strijd is met het Unierecht.202

Eveneens blijkt uit de zaak-Van Gend & Loos dat particulieren rechtstreeks beroep 

kunnen doen op een subjectief recht dat voortvloeit uit een bepaling van het Unie-

recht. Er is sprake van rechtstreeks werking van een bepaling van het Unierecht 

als voldaan is aan een tweetal voorwaarden: de bepaling moet ‘onvoorwaardelijk’ 

en ‘voldoende nauwkeurig’ zijn. Van een onvoorwaardelijke bepaling is sprake als 

“de verplichting die zij oplegt, van geen enkele voorwaarde en haar uitvoering of werking van 

generlei handeling van de instellingen der Gemeenschappen of van de Lid-staten afhankelijk 

is gesteld”.203 In dezelfde zaak bepaalde het HvJ dat een bepaling in het Unierecht 

voldoende nauwkeurig is “om door een justitiabele voor de nationale rechter te kunnen 

worden ingeroepen en door de rechter te kunnen worden toegepast, wanneer de verplichtingen 

die zij oplegt, in niet mis te verstane bewoordingen is gesteld.”204 De beroepsmogelijkheid 

door particulieren op rechtstreeks werkende bepalingen uit zich in de meeste 

gevallen door een beroep op deze bepalingen tegenover de overheid (de verticale 

rechtstreekse werking van het Unierecht).

Om beroep te kunnen doen op het VWEU dient sprake te zijn van een grensover-

schrijdende situatie. Of er moet sprake zijn van verschillende voorwaarden die de 

overheid stelt aan een binnenlandse ten opzichte van een grensoverschrijdende 

gebeurtenis. Bijvoorbeeld het verschil in voorwaarden voor een binnenlandse of 

een grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioenkapitaal.205 Voor een 

grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht is goedkeuring vereist van een 

tweederdemeerderheid van de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioenge-

rechtigden die hebben gereageerd op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek.206 

201 HvJ EG 3 juni 1964, 6/64, ECLI:EU:C:1964:66, Jur. 1963, p. 1203 (Costa/ENEL).
202 HvJ EG 19 november 2009, C-314/08, ECLI:EU:C:2009:719, Jur. 2009, p. I-11049, r.o. 82. (Filipiak).
203 HvJ EG 23 februari 1994, C-236/92, ECLI:EU:C:1994:60, Jur 1994, blz 483, r.o. 9 (Regione Lombardia).
204 HvJ EG 23 februari 1994, C-236/92, ECLI:EU:C:1994:60, Jur 1994, blz 483, r.o. 10 (Regione Lombardia).
205 Dit verschil staat vanaf 1 januari 2019 in de Pensioenwet als gevolg van de implementatie van Richtlijn 

2016/2341 (de IORP II-richtlijn, zie verder paragraaf 8.2.4).
206 Artikel 90a, lid 2, onderdeel b PW.
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Voor een binnenlandse waardeoverdracht geldt deze eis niet. Zowel Lutjens207 als 

Van Meerten208 zijn van mening dat dit in strijd is met het VWEU.209 Of de eis van 

tweederdemeerderheid inderdaad een inbreuk vormt op de Europese vrijheden, 

gaat het onderwerp van mijn onderzoek te buiten.

4.2.2 Vrij verkeer van werknemers
4.2.2.1 Inleiding
Artikel 45 VWEU bepaalt: “Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij. Dit houdt de 

afschaffing in van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen de werknemers der 

lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden.”210 

Dit artikel geeft werknemers het recht om zich vrij binnen de Europese Unie te 

bewegen, om in een andere lidstaat werk te zoeken en aan te nemen onder dezelfde 

voorwaarden als de lokale werknemers. Het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie bevestigt dat iedere burger van de Unie vrij is om werk te zoeken, te 

werken, zich te vestigen of diensten te verrichten in iedere lidstaat.211

4.2.2.2 definitie werknemer
In het VWEU is geen definitie opgenomen van het begrip ‘werknemer’. Het HvJ 

vult dit in, waarbij het HvJ het werknemersbegrip niet nationaalrechtelijk maar 

gemeenschapsrechtelijk interpreteert en materieel toetst.212 Met andere woorden, 

het begrip werknemers wordt niet door nationale voorschriften uitgelegd, maar 

heeft een Unierechtelijke betekenis. Om te bepalen wie als werknemer kwalificeert, 

sluit het HvJ desalniettemin aan bij de in de lidstaten meest gangbare criteria. Een 

werknemer is ieder die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens 

gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt.213 Als werk-

nemer kan slechts worden beschouwd degene die reële en daadwerkelijke arbeid in 

loondienst verricht, die niet van zo geringe omvang is dat het om louter marginale 

207 Kamerstukken I 2018/2019, 34934, B, bijlage: Vragen over implementatie IORP Richtlijn: grensoverschrijdende 
uitvoering in discussie (Prof. dr. Erik Lutjens – hoogleraar Pensioenrecht VU Amsterdam, Expertisecen-
trum Pensioenrecht).

208 Kamerstukken I 2018/2019, 34934, B, bijlage: Waarom artikel 12 IORP II in strijd is met het EU Verdragsrecht 
(Prof. Dr. Mr. H. van Meerten, hoogleraar EU Pensioenrecht). Zie ook H. van Meerten en L. Geerling, 
Build that wall? Het onderscheid tussen binnenlandse en grensoverschrijdende waardeoverdrachten van pensioenrege-
lingen, Tijdschrift Recht & Arbeid 2019/16.

209 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Raad van State zijn overigens een andere 
mening toegedaan, zie verder paragraaf 8.2.4.

210 Artikel 45, lid 1 en lid 2 VWEU.
211 Artikel 15, lid 2 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.
212 HvJ EG 19 maart 1964, C-75/63, ECLI:EU:C:1964:19, Jur. 1964, p. 371 (Unger).
213 HvJ EG 3 juli 1986, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284 , Jur. 1986, p. 2121, r.o. 16 en 17 (Lawrie-Blum). Zie ook 

HvJ EU 26 maart 2015, C-316/13, ECLI:EU:C:2015:200, r.o. 27 (Fenoll).
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en bijkomstige werkzaamheden gaat.214 Om te voorkomen dat alleen voltijdswer-

kenden rechten aan artikel 45 VWEU kunnen ontlenen, bepaalde het HvJ dat ook 

deeltijdarbeid en ander werk van geringe omvang reële en daadwerkelijke arbeid 

kan zijn.215 De arbeid moet bovendien bezoldigd zijn en van economische waarde. 

De rechtspraak legt dit ruim uit.216 Het HvJ oordeelde, bijvoorbeeld, dat een stage in 

het kader van een juridische opleiding, waarbij de stagevergoeding bestond uit een 

bijdrage in de kosten van levensonderhoud, binnen de werkingssfeer van artikel 

45 VWEU valt.217 Arbeid verricht in het kader van de revalidatie of re-integratie 

van de betrokkene in het arbeidsproces, wordt door het HvJ echter niet als reële en 

daadwerkelijke arbeid met een economische waarde beschouwd.218 De bepalingen 

aangaande het vrij werknemersverkeer bieden dus alleen waarborgen aan personen 

die een economische activiteit (wensen te) verrichten in loondienst.219

De belangrijkste kenmerken van de arbeidsverhouding zijn dat iemand gedurende 

een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegen-

prestatie een vergoeding ontvangt. Het is de ondergeschiktheid die de arbeidsrelatie 

typeert, en de werknemer onderscheidt van de zelfstandige (artikel 49 VWEU) en 

dienstverrichter (artikel 56 VWEU). Bij de bepaling van de grens tussen werknemer 

en zelfstandige in het Unierecht grijpt het HvJ terug op de elementen van het werk-

nemersbegrip uit het arrest Lawrie-Blum. Als zelfstandige wordt dan aangemerkt 

degene die niet onder gezag werkzaam is. Het HvJ geeft daarnaast de kaders aan 

waarbinnen op grond van het Unierecht schijnzelfstandigheid moet worden aan-

genomen, bijvoorbeeld in het arrest FNV KIEM.220 Volgens het HvJ kwalificeert een 

persoon als zelfstandige als hij als zelfstandige marktdeelnemer aan het economi-

sche verkeer deelneemt. Hij kan die hoedanigheid verliezen als hij niet zelfstandig 

zijn marktgedrag bepaalt, maar volledig afhankelijk is van zijn opdrachtgever. Dit is 

het geval als hij geen financiële en commerciële risico’s voor zijn werkzaamheden 

draagt. Aan de Unierechtelijke status van werknemer doet volgens het HvJ niet af 

214 HvJ EG 26 februari 1992, C-357/89, ECLI:EU:C:1992:87, Jur. 1992, p. I-1027, r.o. 10 (Raulin).
215 HvJ EG 23 maart 1982, C-53/81, ECLI:EU:C:1982:105, Jur. 1982, p. I-1035 r.o. 16-18 (Levin - deeltijdarbeid); 

HvJ EG 26 februari 1992, C-357/89, ECLI:EU:C:1992:87, Jur. 1992, p. I-1027, r.o. 14 (Raulin - oproeparbeid).
216 Zie ook M.S. Houwerzijlen en M. Kullmann, Werknemersmobiliteit binnen de EU, ArbeidsRecht, Maandblad 

voor de praktijk, 2010, 52.
217 HvJ EG 17 maart 2005, C-109/04, ECLI:EU:C:2005:187, Jur. 2005, p. I-2421, r.o. 14-19 (Kranemann). Zie 

tevens HvJ EG 17 juli 2008, C-94/07, ECLI:EU:C:2008:425, Jur. 2008 I-5939 (Racanelli) en HvJ EG 5 oktober 
1988, C-196/87, ECLI:EU:C:1988:475, Jur. 1988, p. 6159, r.o. 11-14 (Steymann).

218 HvJ EG 31 mei 1989, C-344/87, ECLI:EU:C:1989:226, Jur. 1989, p. 1621, r.o. 17-19 (Bettray). Maar anders 
HvJ EG 7 september 2004, C-456/02, ECLI:EU:C:2004:488, Jur. 2004, p. I-7573 (Trojani).

219 Ook werkzoekenden zijn werknemer in de zin van artikel 45 VWEU, zie HvJ EG 26 februari 1991, 
C-292/89, ECLI:EU:C:1991:80, Jur. 1991, p. I-745 r.o. 21 (Antonissen). Met een beperking van de zoekter-
mijn tot (min.) 3 maanden gecodificeerd in Richtlijn 2004/38/EG.

220 HvJ EU 4 december 2014, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411 (FNV Kiem).
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dat een persoon op grond van nationale regels als zelfstandige wordt aangemerkt, 

voor zover hij onder leiding van zijn werkgever handelt, de vrijheid heeft om zijn 

tijdschema en de plaats en de inhoud van zijn werk te kiezen, hij niet deelt in de 

commerciële risico’s van de werkgever en hij tijdens de duur van de arbeidsverhou-

ding is opgenomen in de onderneming van de werkgever. Schijnzelfstandigen zijn 

volgens het HvJ dienstverleners die zich in een situatie bevinden die vergelijkbaar is 

met die van werknemers.221, 222

Er moet sprake zijn van een grensoverschrijdend element om als werknemer in 

aanmerking te komen voor het vrij verkeer van werknemers. Dat is bijvoorbeeld het 

geval bij een werknemer die werkt in een andere lidstaat dan het land van herkomst 

of bij een werknemer die werkt in het land van herkomst, maar verblijft in een 

andere lidstaat.

Uitzonderingen op het vrij verkeer van werknemers zijn betrekkingen in overheids-

dienst.223 Het HvJ legt dit heel beperkt uit.224 De reikwijdte blijft beperkt tot wat 

strikt noodzakelijk is met het oog op de belangen die de lidstaten op grond van deze 

bepaling moeten beschermen. Alleen de betrekkingen die, al dan niet rechtstreeks, 

deelneming aan de uitoefening van openbaar gezag inhouden en die werkzaamhe-

den omvatten strekkende tot bescherming van de algemene belangen van de staat 

of van andere openbare lichamen, en die dus bij de functionaris een bijzondere 

band van solidariteit ten opzichte van de staat veronderstellen en een wederkerig-

heid van rechten en plichten die de grondslag vormen van de nationaliteitsverhou-

ding. Uitgesloten zijn dus enkel de betrekkingen die, wegens de ermee verbonden 

taken en verantwoordelijkheden, de kenmerken kunnen hebben van de specifieke 

taken van de administratie op de genoemde gebieden. Met andere woorden, onder 

‘betrekkingen in overheidsdienst’ vallen alleen functies die een speciale loyaliteits-

band met het land vereisen, zoals rechters, politieagenten, soldaten, ambtenaren 

op een beleidsmakend niveau en belastingontvangers. Ten aanzien van dergelijke 

functies mogen wel nationaliteitseisen worden gesteld. Andere functies, die geen 

loyaliteitsband vereisen, vallen niet onder deze bepaling (bijvoorbeeld leraren, 

verpleegkundigen, artsen en ambtenaren op een lager niveau).

221 Zie ook M.E.C. Boumans, Het FNV KIEM-arrest en de verplichte deelname van zelfstandigen in een bpf, Tijd-
schrift voor Pensioenvraagstukken 2016/21.

222 Zie paragraaf 4.3.3 voor fictieve werknemers uit artikel 3 en 4 Wet LB 1964.
223 Artikel 45 lid 4 VWEU.
224 Zie onder meer de arresten HvJ EG 17 december 1980, C-149/79, ECLI:EU:C:1982:195, Jur. 1980, p. 3881, 

r.o. 10 (Commissie/België) en HvJ EG 16 juni 1987, C-225/85, ECLI:EU:C:1987:284, Jur. 1987, p. 2625, r.o. 9 
(Commissie/Italië).
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4.2.3 recht van vrij verkeer en verblijf
De bepalingen in het VWEU die het vrij verkeer van personen moeten garanderen, 

waren lange tijd alleen gericht op economisch actieve personen. Voor post actieve 

personen (gepensioneerden) is het recht van vrij verkeer en verblijf relevant: artikel 

21, lid 1 VWEU bepaalt dat iedere burger van de Unie het recht heeft vrij op het 

grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven, onder voorbehoud van de 

beperkingen en voorwaarden die bij de Verdragen en de bepalingen ter uitvoering 

daarvan zijn vastgesteld.

Het recht van vrij verkeer en verblijf wordt hoofdzakelijk geregeld bij Richtlijn 

2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied 

van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.225 De richtlijn 

heeft betrekking op iedere burger van de EU die zich begeeft naar of verblijft in een 

andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit, en zijn familieleden die 

hem begeleiden of zich bij hem voegen. In richtlijn 2004/38/EG wordt ten aanzien 

van het verblijfsrecht van de burger van de Unie een onderscheid gemaakt tussen 

een kortdurend verblijfsrecht (maximaal drie maanden), het verblijf voor meer dan 

drie maanden en een duurzaam verblijfsrecht.226

De zaak Pusa227 betreft een naar Spanje geëmigreerde Fin die is gepensioneerd. Hij 

ontvangt pensioen uit Finland. Op het pensioen wordt in Finland (deels) beslag 

gelegd in verband met betalingsachterstanden. De Finse regelgeving maakt ten 

aanzien van het beslag een onderscheid tussen een pensioen dat wordt belast in 

Finland en een pensioen dat wordt belast buiten Finland (in casu Spanje). Er ontstaat 

door deze regelgeving een hoger beslag dan wanneer de Fin in Finland zou wonen. 

Het HvJ oordeelt dat dit onderscheid tussen in en buiten Finland belast pensioen 

in strijd is met artikel 21 VWEU. In de zaak Turpeinen228 wordt een hogere (bron)

belasting ingehouden op het pensioen van een uit Finland geëmigreerde persoon 

in vergelijking met iemand die in Finland woont en pensioen ontvangt. Ook hier 

oordeelt het HvJ dat de Finse regelgeving in strijd is met artikel 21 VWEU.229, 230

225 Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht 
van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun 
familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 
64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 
93/96/EEG, PB L 158 van 30 april 2004, p. 77.

226 Zie verder E.W. Ros, Burgerschap van de EU en fiscaliteit, Weekblad Fiscaal Recht 2008/1139.
227 HvJ EG 29 april 2004, C-224/02, ECLI:EU:C:2004:273, Jur. 2004, p. I-5763 (Pusa).
228 HvJ EG 9 november 2006, C-520/04, ECLI:EU:C:2006:703, Jur. 2006, p. I-10685 (Turpeinen).
229 In beide zaken betrof dit artikel 18 EG-verdrag, dat ongewijzigd is omgezet in artikel 21 VWEU.
230 Zie ook E.W. Ros, Burgerschap van de EU en fiscaliteit, Weekblad Fiscaal Recht 2008/1139, paragraaf 5.
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4.2.4 Verordening (Eu) 492/2011 - vrij verkeer van werknemers 
binnen de unie

Artikel 46 VWEU bepaalt dat bij verordening zal worden geregeld welke maatregelen 

moeten worden genomen om arbeids- en bestuursrechtelijk in gelijke behandeling 

te voorzien, en op welke wijze samenwerking tussen de nationale bestuursinstel-

lingen zal worden geregeld op het gebied van de arbeid. De desbetreffende regels 

zijn opgenomen in Verordening (EU) 492/2011 betreffende het vrij verkeer van 

werknemers binnen de Unie.231 Overweging 2 van Verordening (EU) 492/2011 luidt 

als volgt: “Het vrije verkeer van werknemers moet binnen de Unie worden gewaarborgd. De 

verwezenlijking van dit doel houdt de afschaffing in van elk discriminatie op grond van natio-

naliteit tussen de werknemers uit de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de beloning en 

de overige arbeidsvoorwaarden, alsook het recht voor deze werknemers, om zich vrij binnen 

de Unie te verplaatsen om er arbeid in loondienst te verrichten, behoudens de uit hoofde van 

openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid gerechtvaardigde beperkingen.” Deze 

verordening verbiedt dus, met het oog op de mobiliteit van werknemers in de Euro-

pese Unie, alle vormen van discriminatie op grond van nationaliteit voor Europese 

burgers die in een andere lidstaat willen werken. Ook indirecte discriminatie (zoals 

naar woonplaats) is verboden.232

De verordening is niet specifiek op pensioenen van toepassing, maar het tweede 

pijler pensioen is wel een arbeidsvoorwaarde waar deze verordening op ziet.233 Met 

name artikel 7 Verordening (EU) 492/2011 is hierbij van belang. Het eerste lid van dit 

artikel bepaalt dat een werknemer die onderdaan is van een lidstaat en die werkt op 

het grondgebied van een andere lidstaat, aldaar niet anders mag worden behandeld 

bij de arbeidsvoorwaarden dan de eigen onderdanen van de andere lidstaat. Uit het 

tweede lid blijkt dat de werknemer in de andere lidstaat dezelfde sociale en fiscale 

voordelen geniet als de nationale werknemers. Het is een lidstaat dus niet toege-

staan om een onderscheid te maken naar nationaliteit van werknemers werkzaam 

op haar gebied.

De verordening bevat geen definitie van het werknemersbegrip maar sluit aan bij 

het werknemersbegrip dat in het kader van artikel 45 VWEU in de jurisprudentie is 

ontwikkeld (zie vorige paragraaf ).

231 Verordening (EU) 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het 
vrije verkeer van werknemers binnen de Unie, Pb L 141, 27 mei 2011, p. 1–12.

232 Artikel 3, lid 1, onderdeel b Verordening (EU) 492/2011. Zie ook Van Leuken, Rechtsverhoudingen tussen 
particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden (O&R nr. 85) 2015/4.31.

233 Zie bijvoorbeeld het citaat van overweging 2 Verordening (EU) 492/2011: “(…) de afschaffing in van elk 
discriminatie op grond van nationaliteit tussen de werknemers uit de lidstaten, wat betreft de werkgelegenheid, de 
beloning en de overige arbeidsvoorwaarden (...)”.
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4.2.5 Vrij verkeer van diensten
4.2.5.1 detacheren van werknemers
Het vrij verkeer van diensten (artikelen 56 tot en met 62 VWEU) betreft het recht 

van ondernemingen om in een andere lidstaat tijdelijk een dienst aan te bieden. 

Het gaat om diensten die gewoonlijk tegen vergoeding tijdelijk verricht worden 

in een andere lidstaat dan waar men is gevestigd. De diensten omvatten met name 

werkzaamheden van industriële, commerciële en ambachtelijke aard en van de 

vrije beroepen. In paragraaf 8.2.1.2 ga ik verder in op het vrij verkeer van diensten.

Onder het vrij verkeer van diensten valt ook het tijdelijk ter beschikking stellen 

van werknemers in een andere lidstaat (detacheren). In het geval van grensover-

schrijdende detachering vindt de verplaatsing van werknemers dus niet plaats op 

basis van het recht op vrij verkeer van werknemers, maar op basis van een van de 

werkgever afgeleid recht op vrij verkeer van diensten.

4.2.5.2 Verordening rome I234

Wanneer werknemers worden door hun werkgever tijdelijk naar een andere lid-

staat worden uitgezonden, doet de vraag zich voor welk recht van toepassing is 

op de (arbeids)overeenkomst. Deze vraag wordt in beginsel beantwoord door het 

internationaal privaatrecht. In 1980 is terzake het Verdrag inzake het recht dat 

van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten (het EVO) gesloten, voor 

alle lidstaten van de EU. Per 25 juli 2008 is het EVO vervangen door Verordening 

593/2008 (Rome I). Ten aanzien van het op arbeidsovereenkomsten toepasselijke 

recht laat artikel 3 Rome I in principe een vrije rechtskeuze aan partijen bij de 

arbeids- en pensioenovereenkomst. Die vrijheid van rechtskeuze mag echter niet 

worden gebruikt om het dwingende op de arbeids- en daarvan onderdeel zijnde 

pensioenovereenkomst toepasselijke recht uit te sluiten. Artikel 8 Rome I geeft 

daartoe dwingende aanwijzingsregels over het objectief toepasselijke recht. Dit 

artikel is van toepassing op individuele arbeidsovereenkomsten en daarmee ook 

op de pensioenovereenkomst, aangezien een pensioenovereenkomst aangemerkt 

kan worden als onderdeel van de arbeidsovereenkomst.235 Artikel 8 Rome I geeft 

regels zodat de werknemer de bescherming behoudt van dwingend recht dat de 

arbeidsovereenkomst beheerst, ook ingeval een keuze voor ander toepasselijke 

recht is gemaakt.

234 Verordening 593/2008/EG van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst (Rome I), Pb L 177/6.

235 Zie Asser/Lutjens 7-XI 2019/764.
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Primair uitgangspunt bij de aanwijzingsregels is het werklandbeginsel236: de over-

eenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar, of bij gebreke daarvan, 

van waaruit de werknemer ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst gewoonlijk 

zijn arbeid verricht. Het land waar de arbeid gewoonlijk wordt verricht, wordt niet 

geacht te zijn gewijzigd wanneer de werknemer zijn arbeid tijdelijk in een ander 

land verricht. Voor tijdelijke detacheringssituaties betekent deze fictie dat in de re-

gel het recht van het herkomstland van toepassing blijft. Doel van deze fictie is het 

nastreven van een zekere continuïteit, zodat niet bij elke grensoverschrijding direct 

het toepasselijk recht verandert. Het begrip ‘tijdelijk’ is in Rome I niet uitgewerkt. 

In overweging 36 bij Rome I is over het begrip tijdelijk het volgende opgemerkt: 

‘Met betrekking tot individuele arbeidsovereenkomsten dient het verrichten van arbeid in een 

ander land als tijdelijk aangemerkt te worden wanneer van de werknemer wordt verwacht dat 

hij na de voltooiing van zijn taak in het buitenland opnieuw arbeid in het land van herkomst 

verricht. Het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst met de oorspronkelijke werkgever of 

met een werkgever die tot dezelfde groep van bedrijven behoort als de oorspronkelijke werkgever, 

mag niet beletten dat de werknemer geacht wordt zijn arbeid tijdelijk in een ander land te ver-

richten.’ Volgens Lutjens betekent dit dat tijdelijk werken in een land zit ingeklemd 

in het daaraan voorafgaand werken in een ander land en wordt gevolgd door het 

daarna opnieuw werken in dat andere land.237

Wanneer het toepasselijke recht niet op grond van artikel 8 lid 2 Rome I kan worden 

vastgesteld, geldt het recht van het land waar zich de vestiging van de werkgever 

bevindt die de werknemer in dienst heeft genomen.238 En wanneer uit het geheel 

van de omstandigheden blijkt dat de arbeidsovereenkomst een kennelijk nauwere 

band heeft met een ander land dan het in artikel 8 lid 2 en 3 Rome I bedoelde 

land (het land van de tijdelijke tewerkstelling), is het recht van dat andere land van 

toepassing (de exceptieregel).239

Volgens artikel 9 Rome I zijn bepalingen van bijzonder dwingend recht van toepas-

sing op elk geval “dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht het recht dat overigens op 

de overeenkomst van toepassing is”. Bijzonder dwingend recht in artikel 9 Rome I omvat: 

“bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor de handhaving 

van zijn openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische organisatie”. De vraag 

of de verplichtstelling van deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als dit 

236 Artikel 8 lid 2 Verordening 593/2008/EG.
237 Zie voor een uitvoerige uiteenzetting Asser/Lutjens 7-XI 2019/765.
238 Artikel 8 lid 3 Verordening 593/2008/EG.
239 Artikel 8 lid 4 Verordening 593/2008/EG.
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bijzonder dwingend recht is aan te merken, wordt in de literatuur niet eenduidig 

beantwoord.240

De regeling van artikel 8 Rome I is slechts van toepassing op individuele arbeids-

overeenkomsten. Bij een beoordeling van het toepasselijke recht op een collectieve 

arbeidsovereenkomst (cao), moet de algemene regel van Rome I worden toegepast. 

Bevat de cao geen rechtskeuze, dan zal het toepasselijke recht overeenkomstig 

artikel 4 Rome I moeten worden bepaald. Een cao wordt ingevolge artikel 4, lid 4 

Rome I beheerst door het recht van het land waarmee zij het nauwst is verbonden. 

Is een cao gesloten tussen de vertegenwoordigers van de werknemers en werkgevers 

in Nederland, dan wordt de cao door het Nederlandse recht beheerst. De vraag of 

een in Nederland algemeen verbindend verklaarde cao ook op een internationale 

arbeidsovereenkomst geldt, hangt van de regeling zelf af. Volgens Zilinsky241 wordt 

over het algemeen in de rechtspraak aangenomen dat de toepasselijkheid van het 

Nederlandse recht op een arbeidsovereenkomst de toepasselijkheid van een alge-

meen verbindend verklaarde cao tot gevolg heeft. De omvang van de werking van 

een cao is meestal in de regeling zelf gegeven.

Voor een uitvoeriger analyse inclusief een overzicht van de belangrijkste jurispru-

dentie verwijs ik naar bijvoorbeeld Asser/Lutjens 7-XI 2019/762-769.

4.2.6 richtlijn 96/71/Eg – detacheringsrichtlijn
4.2.6.1 Inleiding
Gedetacheerde werknemers worden door hun werkgever tijdelijk naar een andere 

lidstaat uitgezonden. Zij vallen niet onder de regels van de arbeidsmarkt van die 

andere lidstaat maar blijven vallen onder deze regels van het land van herkomst.

Om detachering te reguleren en uitwassen tegen te gaan (zie paragraaf 1.2.1.1.3) 

werd in 1996 de Detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG)242 ingevoerd. De richtlijn 

beoogt een evenwicht te brengen tussen enerzijds de uitoefening van het vrij ver-

keer van diensten en anderzijds een passende arbeidsbescherming voor de betref-

240 Zie Asser/Lutjens 7-XI 2019/769 voor een uiteenzetting en een overzicht van de literatuur.
241 M. Zilinsky, Rome I en arbeidsovereenkomst, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie 

2009(6824), paragraaf 4.6.
242 Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de 

terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, Publicatieblad nr. 
L 018, 21 januari 1997 p. 1 – 6.
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fende werknemers. Deze richtlijn is op 9 juli 2018 gewijzigd door Richtlijn (EU) 

2018/957,243 de herziene Detacheringsrichtlijn. Zie verder paragraaf 4.2.7.

4.2.6.2 Belangrijkste onderdelen van de detacheringsrichtlijn
De Detacheringsrichtlijn is van toepassing op ondernemingen die in een lidstaat 

zijn gevestigd en die in het kader van grensoverschrijdende dienstverrichtingen 

werknemers ter beschikking stellen op het grondgebied van een andere lidstaat.244

Een ter beschikking gestelde werknemer is een werknemer die gedurende een 

bepaalde periode op het grondgebied van een lidstaat werkt die niet de staat is 

waar hij gewoonlijk werkt.245 De Detacheringsrichtlijn geeft geen definitie van een 

werknemer, maar voor de toepassing van de richtlijn wordt het begrip ‘werknemer’ 

bepaald door het recht van de lidstaat waar de werknemer ter beschikking is ge-

steld.246

Artikel 1, lid 3 van de Detacheringsrichtlijn onderscheidt drie vormen van detache-

ring:

1. De situatie dat de werkgever met zijn eigen personeel een opdracht in een andere 

lidstaat uitvoert (aanneming/onderaanneming).

2. De situatie dat de werkgever binnen een concernverband werknemers ter be-

schikking stelt in een andere lidstaat (overplaatsing).

3. De situatie dat een uitzendorganisatie werknemers ter beschikking stelt aan een 

onderneming in een andere lidstaat (detachering via uitzendbureau).

Voor alle vormen geldt dat er een dienstverband moet zijn met de in een andere 

lidstaat gevestigde werkgever die voor de detachering gebruik maakt van het vrij 

verkeer van diensten.

4.2.6.3 Implementatie detacheringsrichtlijn in nederland
Nederland implementeerde de Detacheringsrichtlijn in artikel 1 van de Wet 

arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) en artikel 2 lid 6 Wet op 

het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van col-

lectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV). De Waga is per 18 juni 2016 komen te 

243 Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrich-
ten van diensten, PbEU L 173/16.

244 Artikel 1, lid 1 Richtlijn 96/71/EG.
245 Artikel 2, lid 1 Richtlijn 96/71/EG.
246 Artikel 2, lid 2 Richtlijn 96/71/EG.



4

79

4.2 Grensoverschrijdende werknemer in Europese wetgeving

vervallen en vervangen door de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werkne-

mers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet is de Nederlandse uitwerking van 

de Detacheringrichtlijn en de Handhavingsrichtlijn247. Op grond van deze wet is 

een buitenlandse werkgever verplicht om - ongeacht het recht dat van toepassing 

is op het dienstverband - een kern van dwingendrechtelijke bepalingen van het 

Nederlandse arbeidsrecht en algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen ook 

toe te passen op zijn werknemer tijdens de detachering in Nederland. De harde kern 

heeft betrekking op:248

·	 maximale werktijden en minimale rusttijden;

·	 gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;

·	 het minimumaantal vakantiedagen waarop de werkgever verplicht is om loon te 

betalen;

·	 minimumloon, daaronder begrepen vergoedingen voor overwerk, daaronder 

niet begrepen aanvullende bedrijfspensioenregelingen;

·	 voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers;

·	 beschermende maatregelen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden van kinderen, jongeren en zwangere of pas bevallen 

werkneemsters;

·	 gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede andere bepalingen inzake 

niet-discriminatie.

De Detacheringsrichtlijn, en daarmee ook de WagwEU, heeft alleen betrekking op 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en betreft niet sociale zekerheid, 

migratierecht, het aanvullend pensioen en fiscaal recht. Deze terreinen hebben een 

eigen juridisch kader. Wanneer een werknemer onder de Detacheringsrichtlijn c.q. 

de WagwEU valt, heeft dit geen gevolgen voor deelname aan een pensioenregeling. 

Pensioenregelingen zijn immers uitgesloten van de harde kern van arbeidsvoor-

waarden die van toepassing zijn op de gedetacheerde werknemer. De werknemer 

kan veelal blijven deelnemen aan de aanvullende pensioenregeling in zijn land van 

herkomst.249 Zie verder paragraaf 5.3 respectievelijk paragraaf 6.2.

247 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving 
van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administra-
tieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt, PbEU L 159, 28 mei 2014, p. 11-31.

248 Artikel 3, lid 1 Richtlijn 96/71/EG.
249 Artikel 97 PW maakt voortzetting van een buitenlandse pensioenregeling onder voowaarden mogelijk, 

zie paragraaf 4.3.2.
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4.2.7 richtlijn (Eu) 2018/957 – herziene detacheringsrichtlijn
Op 9 juli 2018 is Richtlijn (EU) 2018/957,250 de herziene Detacheringsrichtlijn 

gepubliceerd. Deze richtlijn is op 15 juli 2020 geïmplementeerd in de nationale 

wetgeving.251 Op 8 maart 2016 kondigde de Commissie een herziening van de De-

tacheringsrichtlijn aan.252 Volgens een toelichting van de Commissie zijn sinds 

1996 de economische situatie en de arbeidsmarkt in de Europese Unie aanzienlijk 

veranderd. In de laatste twintig jaar is de eengemaakte markt gegroeid en zijn de 

loonverschillen toegenomen. Daardoor is detachering ongewild een aantrekkelijk 

middel geworden om misbruik te maken van die verschillen. Het wetgevingska-

der dat door de richtlijn van 1996 tot stand is gekomen, beantwoordt niet meer 

volledig aan deze nieuwe realiteit. Aangezien detacherende ondernemingen zich 

bovendien enkel moeten houden aan de minimumlonen van de gastlidstaat, leidt 

dit vaak tot sterke loonverschillen tussen gedetacheerde en lokale werknemers, 

vooral in lidstaten met relatief hoge lonen. In bepaalde sectoren en lidstaten blijken 

gedetacheerde werknemers tot 50 % minder te verdienen dan lokale werknemers. 

Aanzienlijke loonverschillen verstoren de gelijke mededingingsvoorwaarden tussen 

ondernemingen en ondermijnen de vlotte werking van de eengemaakte markt. 

Daarom is het zowel vanuit economisch als vanuit sociaal oogpunt noodzakelijk 

de voorschriften voor detachering van werknemers aan te passen aan de huidige 

economische en sociale omstandigheden.

De herziening biedt bovendien de kans om te zorgen voor een betere coherentie 

met andere EU-wetgeving die na de richtlijn van 1996 is aangenomen. De oude 

richtlijn stemt niet volledig overeen met andere EU-wetgeving, zoals Verordening 

(EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en de 

richtlijn betreffende uitzendarbeid. Door relevante bepalingen op elkaar af te stem-

men, zijn de regels veel duidelijker voor ondernemingen, handhavingsorganen en 

werknemers.

250 Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrich-
ten van diensten, PbEU L 173/16.

251 Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de 
Europese Unie, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen 
van collectieve arbeidsovereenkomsten en enkele andere wetten in verband met de implementatie 
van Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrich-
ten van diensten (PbEU L 173/16), Stb. 2020, 249 (Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn).

252 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 
96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschik-
kingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, Straatsburg, 8 maart 2016, 
COM(2016) 128 final.
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Volgens de herziene richtlijn vallen werknemers die langer dan twaalf maanden 

(met een maximale verlenging van zes maanden) zijn gedetacheerd ten minste 

onder de verplichte beschermingsregels van het arbeidsrecht van de gastlidstaat.253

4.2.8 Vrij verkeer van werknemers versus vrij verkeer van 
diensten

Werknemersmobiliteit vindt, zoals uit bovenstaande paragrafen blijkt, binnen de 

EU zowel plaats via het vrij verkeer van werknemers als via het vrij verkeer van 

diensten. Wanneer de voorwaarden van het vrij verkeer van werknemers en het 

vrij verkeer van diensten worden bezien tezamen met de voorwaarden van de de-

tacheringsrichtlijn dan kan dit schematisch als volgt worden weergegeven, waarbij 

het uitgangspunt van deze tabel een werknemer is die tijdelijk in Nederland komt 

werken.254

Vrij verkeer van werknemers Vrij verkeer van diensten

Werknemers die voor een Nederlandse 
werkgever in Nederland komen werken

Werknemers die voor een buitenlandse werkgever 
in Nederland komen werken (detachering)

Werkgever is in Nederland gevestigd Werkgever gevestigd in andere lidstaat

Nederlandse sociale zekerheid Sociaal-zekerheidsrecht van andere lidstaat

Nederlands arbeidsrecht Arbeidsrecht van andere lidstaat

Nederlandse arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaarden van andere lidstaat, 
aangevuld met Nederlandse, wettelijke harde kern 
van arbeidsvoorwaarden

Eventueel Nederlandse cao van toepassing Eventueel Nederlandse wettelijke harde kern 
aangevuld tot avv cao-niveau

Nederlands pensioen (Onder voorwaarden) voortzetting pensioen andere 
lidstaat

tabel 2: Verschillen vrij verkeer van werknemers en vrij verkeer van diensten

4.2.9 Verordening (Eg) nr. 883/2004 - coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels

Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheids-

stelsels255 beschermt de rechten van de verzekerden op het gebied van sociale 

zekerheid wanneer zij zich verplaatsen op het grondgebied van de Europese Unie, 

IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Deze verordening is de opvolger 

253 Artikel 3, onderdeel 1 bis Richtlijn (EU) 2018/957.
254 Gebaseerd op: AWVN, Een WAGA-proof cao, juni 2015, p. 12.
255 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB L 166, 30 april 2004, p. 1–123.
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van Verordening (EEG) nr. 1408/71256. Deze verordeningen richten zich op het stelsel 

van de sociale zekerheid, dus wat pensioen betreft is dat de eerste pijler. Omdat som-

mige wet- en regelgeving over de tweede pijler verwijst naar deze verordeningen 

zijn deze relevant om hier kort te bespreken.

4.2.9.1 definitie werknemer
De werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 883/2004 is heel ruim. Het is van toepas-

sing op “onderdanen van een lidstaat, staatlozen en vluchtelingen, die in een van de lidstaten 

wonen, en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van toepassing is of geweest is, alsmede 

op hun gezinsleden en hun nabestaanden.”257 De verordening geeft geen definitie van 

het begrip werknemer. Dit in tegenstelling tot Verordening (EEG) nr. 1408/71. Het 

begrip werknemer moet volgens deze laatste verordening naar nationaal sociaal 

verzekeringsrecht worden uitgelegd.258

Verordening (EG) nr. 883/2004 verstaat onder werkzaamheden in loondienst “werk-

zaamheden of daarmee gelijkgestelde situaties die als zodanig worden beschouwd voor de 

toepassing van de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar die werkzaamheden worden 

verricht, of waar die gelijkgestelde situaties zich voordoen”.259 Bepalend voor het antwoord 

op de vraag of iemand werknemer is voor deze verordening is of die persoon volgens 

het nationaal sociaal verzekeringsrecht onder het begrip werknemer valt. In dat 

kader verwijs ik ook naar het HvJ dat in AFMB260 oordeelde dat de onderneming die 

het feitelijke gezag over een internationaal vrachtwagenchauffeur uitoefent, moet 

worden aangemerkt als diens werkgever. Verder moet deze onderneming ook het 

feitelijke gezag over hem uitoefenen, de loonkosten dragen en bevoegd zijn om 

hem te ontslaan. Als werkgever wordt niet aangemerkt de onderneming waarmee 

de vrachtwagenchauffeur een arbeidsovereenkomst heeft gesloten en die in deze 

overeenkomst formeel wordt aangewezen als zijn werkgever.

Voor wat betreft de directeur-grootaandeelhouder stelt de Commissie voor Verze-

keringsaangelegenheden in de Toelichting Verordening (EG) 883/2004 dat in Neder-

land met ‘werken in loondienst’ wordt bedoeld iedereen die verzekerd is voor de 

Nederlandse werknemersverzekeringen en met ‘werken anders dan in loondienst’ 

256 Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale 
zekerheidsregelingen op loontrekkende en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaat-
sen, PB L 149, 5 juli 1971, p. 2–50.

257 Artikel 2, lid 1 Verordening (EG) nr. 883/2004.
258 Artikel 1, sub a-i Verordening (EEG) nr. 1408/71. Zie ook HvJ EG 30 januari 1997, C 340/94, 

ECLI:EU:C:1997:43, Jur. 1997, p. I-00461 (De Jaeck).
259 Artikel 1, sub a Verordening (EG) nr. 883/2004.
260 HvJ EU 16 juli 2020, C-610/18, ECLI:EU:C:2020:565 (AFMB).
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iedereen die niet verzekerd is voor de Nederlandse werknemersverzekeringen.261 De 

verzekeringspositie van de directeur-grootaandeelhouder in de werknemersverze-

keringen is vastgelegd in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.262 

Als hij voor de werknemersverzekeringen als directeur-grootaandeelhouder wordt 

beschouwd, is hij niet verzekerd voor de Nederlandse werknemersverzekeringen en 

valt onder ‘werken anders dan in loondienst’.

4.2.9.2 gedetacheerde werknemer
Verordening (EG) nr. 883/2004 geeft de aanwijsregel voor de situatie waarin een 

werknemer tijdelijk gedetacheerd wordt in een andere lidstaat: “Degene die werk-

zaamheden in loondienst verricht in een lidstaat voor rekening van een werkgever die daar zijn 

werkzaamheden normaliter verricht, en die door deze werkgever wordt gedetacheerd om voor 

zijn rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten, blijft onderworpen aan de 

wetgeving van de eerstbedoelde lidstaat, mits de te verwachten duur van die werkzaamheden 

niet meer dan vierentwintig maanden bedraagt en de betrokkene niet wordt uitgezonden om 

een ander te vervangen.”263 De Commissie voor Verzekeringsaangelegenheden geeft de 

volgende toelichting op deze bepaling.264 Onder voorwaarden blijft de wetgeving van 

de uitzendstaat dus van toepassing, ondanks het feit dat de betrokken werknemer 

in een andere lidstaat werkt. De detacheringsbepaling is een uitzondering op het 

werklandbeginsel. Zou het werklandbeginsel gewoon gelden, dan zou de betrokken 

werknemer korte tijd in een andere lidstaat sociaal verzekerd zijn. Dit brengt veel 

administratieve verwikkelingen met zich. Bovendien is de sociale verbondenheid 

met de tijdelijke werkstaat gering. Om deze redenen blijft de werknemer tijdens 

de detachering verzekerd in de uitzendstaat. De detacheringsbepaling is bedoeld 

voor tijdelijke uitzending. Tijdelijk is in dit verband maximaal 24 maanden. Ver-

lenging van deze periode is in principe niet mogelijk. De lidstaten houden wel de 

mogelijkheid om onderling een langere detachering in het belang van de betrokken 

werknemer goed te keuren.265

Verordening (EG) 1408/71 kende eveneens een detacheringsbepaling: “de werknemer 

die op het grondgebied van een Lid-Staat tewerkgesteld is door een onderneming waaraan 

hij normaal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd wordt op het grondgebied 

261 Commissie voor Verzekeringsaangelegenheden, Toelichting Europese basisverordening sociale zekerheid Ver-
ordening (EG) 883/2004, april 2010, p. 17 en 18. De SVB stelt in zijn Beleidsregels Internationaal dat het 
moet gaan om verplichte verzekering voor de WW. Zie ook de website van het SVB.

262 Ministeriële regeling SZW van 19 december 1997, nr. SV/WV/97/5347, V-N 1998/13.20.
263 Artikel 12, lid 1 Verordening (EG) nr. 883/2004.
264 Commissie voor Verzekeringsaangelegenheden, Toelichting op de Europese basisverordening voor sociale zeker-

heid Verordening (EG) 883/2004, april 2010, p. 67-70.
265 Artikel 16 Verordening (EG) nr. 883/2004.
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van een andere Lid-Staat ten einde aldaar voor haar rekening arbeid te verrichten, blijft de 

wetgeving van eerstbedoelde Staat van toepassing, mits de te verwachten duur van die arbeid 

niet meer dan twaalf maanden bedraagt en hij niet wordt uitgezonden ter vervanging van een 

andere werknemer wiens detachering beëindigd is.”266 In de oude regeling was de duur 

van de detachering twaalf maanden met de mogelijkheid van verlenging met twaalf 

maanden. De verlenging diende bij de SVB te worden aangevraagd vóór het einde 

van het eerste tijdvak van twaalf maanden. In vervolg daarop bestonden er nog 

mogelijkheden voor verdere verlenging; de maximale detacheringstermijn was vijf 

jaar. De SVB voerde als beleid dat verdere verlenging alleen mogelijk was in bijzon-

dere gevallen, onder meer wanneer sprake was van onbillijkheden van overwegende 

aard.267

4.2.10 richtlijn 98/49/Eg - bescherming van rechten op 
aanvullend pensioen van grensoverschrijdende 
werknemers

Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend 

pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap 

verplaatsen268 had als eerste richtlijn rechtstreeks tweede pijler pensioenen van 

de grensoverschrijdende werknemer tot onderwerp. De richtlijn ziet op een aantal 

onderwerpen in relatie tot aanvullende pensioenen. Het gaat om het behoud van 

verworven pensioenrechten, grensoverschrijdend betalingsverkeer, detachering 

van werknemers en de informatieplicht van pensioenuitvoerders. De werkingssfeer 

van de richtlijn strekt zich uit tot alle vormen van ondernemings-, bedrijfs- en 

beroepspensioenregelingen en vergelijkbare regelingen met het doel om een 

aanvullend pensioen te verschaffen aan werknemers of zelfstandigen. Het betreft 

pensioenrechten uit hoofde van zowel vrijwillige als verplichte aanvullende rege-

lingen. Het kan hierbij zowel om door verzekeraars als om door pensioenfondsen 

uitgevoerde regelingen gaan.269 De richtlijn kent geen beperking tot de onderdanen 

van de lidstaten van de Europese Unie, maar geldt voor iedere deelnemer aan een 

pensioenregeling die zich van de ene lidstaat naar de andere begeeft.

266 Artikel 14, lid 1, onderdeel a Verordening (EG) 1408/71.
267 De Centrale Raad van Beroep acht dit een aanvaardbaar beleid. Zie CRvB 29 november 2002, nr. 

00/3183 ALGEM, RSV 2003/204. Zie ook H.B. Bröker, Internationale sociale zekerheid: in welk land is iemand 
sociaal verzekerd?, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2015/28.

268 Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van betreffende de be-
scherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen 
de Gemeenschap verplaatsen, PbEG L209, 29 juni 1998, p. 46 t/m 49.

269 Artikel 3 Richtlijn 98/49/EG.
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De richtlijn geeft geen definitie van het begrip ‘werknemer’. Het geeft wel een defi-

nitie van een ‘gedetacheerde werknemer’: “een werkende die in een andere lidstaat wordt 

gedetacheerd om daar te werken en die krachtens titel II van Verordening (EEG) nr. 1408/71 

onderworpen blijft aan de wetgeving van de lidstaat van oorsprong; ‘detachering’ dient dien-

overeenkomstig te worden geïnterpreteerd”.270

De richtlijn gaat niet in op fiscale behandeling van pensioenen. Het aanvankelijke 

voorstel van de Commissie dat leidde tot Richtlijn 98/49/EG, bevatte een fiscale 

bepaling met als strekking dat een lidstaat (werkstaat) de pensioenregeling van een 

uit een andere lidstaat gedetacheerde werknemer fiscaal diende te erkennen en te 

faciliteren.271 De werkstaat zou dan aftrek moeten verlenen voor pensioenpremies 

die de werknemer en de werkgever zouden betalen aan de pensioeninstelling van 

de staat van waaruit de werknemer was gedetacheerd, als een dergelijke aftrek ook 

in puur binnenlandse situaties werd toegestaan. Deze voorgestelde bepaling is door 

de Raad van ministers geschrapt; sommige lidstaten vonden zo’n bepaling te ver 

gaan. Nederland verleent een dergelijke fiscale faciliteit overigens wel, zie paragraaf 

6.2.5.2 en verder.

Artikel 6 Richtlijn 98/49/EG over bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen 

betreft gedetacheerde werknemers. Het gaat daarbij om situaties waarin een 

werknemer door zijn werkgever tijdelijk naar een andere lidstaat dan die waar hij 

gewoonlijk werkt wordt uitgezonden. Volgens de gehanteerde definitie, die aansluit 

bij Verordening (EG) nr. 883/2004272, kan een detachering 24 maanden duren. Ge-

durende de periode van detachering blijft er een directe (arbeids)relatie tussen de 

uitzendende onderneming en de gedetacheerde werknemer bestaan. Werkgevers 

en gedetacheerde werknemers moeten in staat zijn om bijdragen te blijven betalen 

aan de aanvullende pensioenregeling in de lidstaat van herkomst gedurende de 

detachering in een andere lidstaat. Indien de betalingen van deze bijdragen wordt 

voortgezet, zijn de lidstaten verplicht om ervoor te zorgen dat gedetacheerde werk-

nemers en hun werkgevers worden vrijgesteld van eventuele verplichtingen om 

bijdragen te betalen aan een aanvullende pensioenregeling in een andere lidstaat.

Deze richtlijn heeft dus als doel de rechten te beschermen van de deelnemers 

aan aanvullende pensioenregelingen die zich van de ene lidstaat naar de andere 

270 Artikel 3, onderdeel b Richtlijn 98/49/EG.
271 Zie ook L.J. Roos, De fiscale dimensie van de ontwerp-portabilityrichtlijn, PensioenMagazine 2006, 176.
272 Zie paragraaf 4.2.9.
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verplaatsen. Het draagt zo bij aan het wegnemen van belemmeringen van het vrij 

verkeer van werknemers en zelfstandigen in de Europese Unie.

4.2.11 richtlijn 2003/41/Eg - werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening

Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instel-

lingen voor bedrijfspensioenvoorziening273 (de IORP274-richtlijn) bespreek ik in 

paragraaf 8.2.3. Ik noem deze richtlijn hier in het kader van de definitiebepaling 

van de grensoverschrijdende werknemer. De richtlijn geeft geen definitie van het 

begrip ‘werknemer’. Het begrip ‘deelnemer’ kent wel een definitie: een “persoon die 

op grond van hun275 beroepswerkzaamheden gerechtigd is of zal zijn pensioenuitkeringen te 

ontvangen overeenkomstig de bepalingen van een pensioenregeling.”276 Dit begrip is breder 

dan alleen werknemer. Ook zelfstandigen kunnen onder het begrip deelnemer val-

len, afhankelijk van de juridische bepalingen in de betreffende lidstaat.277

4.2.12 richtlijn (Eu) 2016/2341 - werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (herschikking)

Eind 2016 werd een herziening van Richtlijn 2003/41/EG gepubliceerd: Richtlijn (EU) 

2016/2341.278 In paragraaf 8.2.4 ga ik verder in op deze richtlijn. Evenmin als in de 

IORP-I richtlijn is in de IORP-II richtlijn een definitie van het begrip ‘werknemer’ 

opgenomen. De definitie van de ‘deelnemer’ is enigszins gewijzigd en luidt: “een 

persoon, niet zijnde een pensioengerechtigde noch een toekomstige deelnemer, die op grond van 

zijn vroegere of huidige beroepswerkzaamheden gerechtigd is of zal zijn pensioenuitkeringen te 

ontvangen overeenkomstig de bepalingen van een pensioenregeling”.279 Net als bij de IORP-I 

richtlijn geldt ook hier dat dit begrip breder is dan alleen werknemer. Ook zelfstan-

273 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, PbEU L 235, 23 
september 2003, p. 10-21.

274 Een IORP is een institution for occupational retirement provision (een instelling voor bedrijfspensioen-
voorziening); deze Engelstalige afkorting wordt veelal gebruikt.

275 Het woord ‘hun’ lijkt een vertalingsfout. Omdat ‘persoon’ enkelvoudig is, zou de juiste vertaling ‘hem/
haar’ zijn.

276 Artikel 6, onderdeel e Richtlijn 2003/41/EG.
277 Zie overweging 10 Richtlijn 2003/41/EG.
278 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 

de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 
(herschikking), PbEU L 354/37, 23 december 2016.

279 Artikel 6, onderdeel 5 Richtlijn (EU) 2016/2341.
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digen kunnen onder het begrip ‘deelnemer’ vallen, afhankelijk van de juridische 

bepalingen in de betreffende lidstaat.280

4.2.13 richtlijn 2014/50/Eu - minimumvereisten voor de 
vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de 
lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het 
behoud van aanvullende pensioenrechten

Voor werknemers die in een andere lidstaat gaan werken is het erg lastig om op-

gebouwde pensioenrechten mee te nemen. Volgens de Commissie belemmert dit 

de arbeidsmobiliteit van werknemers in hoge mate. Daarom publiceerde de Com-

missie in 2005 een voorstel voor een richtlijn betreffende de verbetering van de 

meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten281. De lidstaten konden echter 

geen overeenstemming bereiken over de inhoud van de voorgestelde richtlijn. De 

richtlijn moest worden aangepast en de bepalingen over de meeneembaarheid van 

aanvullende pensioenrechten werden geschrapt. De bepalingen die overbleven, 

richten zich met name op de verwerving van pensioenrechten en het behoud van 

slapende pensioenrechten.282 Ten opzichte van de oorspronkelijke conceptrichtlijn 

gaat de inhoud van de laatste richtlijn veel minder ver. Er zijn geen bepalingen meer 

opgenomen die de werknemer het recht geven om pensioenaanspraken mee te ne-

men wanneer hij in een andere lidstaat gaat werken. Een dergelijke bepaling bleek 

politiek niet haalbaar. Wat er overblijft, is een richtlijn met een aantal algemene 

bepalingen die alleen zien op werknemers die een andere baan gevonden hebben in 

een andere lidstaat.

Het doel van Richtlijn 2014/50/EU is het verder vergemakkelijken van de mobiliteit 

van werknemers tussen de lidstaten door de verwerving en het behoud van aanvul-

lende pensioenrechten van deelnemers aan die aanvullende pensioenregelingen te 

verbeteren.283 De richtlijn geldt voor werknemers die van de ene lidstaat naar de 

andere verhuizen, maar een land kan dezelfde normen ook toepassen op werkne-

mers die binnen dat land van dienstbetrekking veranderen. De richtlijn gaat niet 

over de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen, dat wil zeggen de mogelijk-

280 Zie overweging 21 Richtlijn (EU) 2016/2341.
281 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verbetering van de 

meeneembaarheid van aanvullende pensioenrechten. COM(2005) 507 definitief, Brussel, 20 oktober 
2005.

282 Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimum-
vereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren 
van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, PbL 128/1, 30 april 2014.

283 Overweging 5 Richtlijn 2014/50/EU.
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heid om pensioenrechten bij verandering van werk over te dragen naar een andere 

pensioenregeling in dezelfde lidstaat.284

De richtlijn kent geen definitie van het begrip ‘werknemer’. Een ‘actieve deelnemer’ 

kent wel een definitie: “een werknemer die op grond van zijn huidige arbeidsverhouding 

aanspraak heeft of na vervulling van de eventuele verwervingsvoorwaarden waarschijnlijk 

aanspraak zal hebben op een aanvullend pensioen overeenkomstig de bepalingen van een aan-

vullende pensioenregeling”.285 Een ‘vertrekkende werknemer’ is een “actieve deelnemer 

van wie de huidige arbeidsverhouding eindigt om andere redenen dan dat hij aanspraak maakt 

op een aanvullend pensioen en die van de ene naar de andere lidstaat verhuist”.286

4.2.14 groenboek over adequate, houdbare en zekere Europese 
pensioenstelsels

Een Groenboek is een discussiedocument met als doel debat — in dit geval over aan-

vullende pensioenstelsels in de EU — te stimuleren en een proces van consultatie 

op gang te brengen. Het Groenboek over adequate, houdbare en zekere Europese 

pensioenstelsels287 was een opmaat voor het Witboek.288 In 2010 publiceerde de 

Commissie dit Groenboek; kern hiervan is dat een adequaat en houdbaar pensioen-

inkomen voor de EU-burgers nu en in de toekomst een prioriteit voor de EU vormt. 

Het bereiken van dit doel in een vergrijzend Europa is volgens de Commissie een 

grote uitdaging. In het Groenboek komt geen definitie voor van een werknemer. Uit 

de definities van ‘aanvullende pensioenregeling’ en ‘bedrijfsregeling’289 blijkt dat 

niet alleen werknemers deelnemer kunnen zijn aan een pensioenregeling maar ook 

zelfstandigen.

Volgens het Groenboek kunnen discriminerende belastingregels een belemmering 

zijn voor de mobiliteit van pensioenen.290 Het wijst erop dat volgens het HvJ het in 

strijd is met het Unierecht om belasting te heffen op overdrachten van het pensioen-

kapitaal van pensioenfondsen in het land van oorsprong naar fondsen elders in de 

284 Overweging 6 Richtlijn 2014/50/EU.
285 Artikel 3, onderdeel c Richtlijn 2014/50/EU.
286 Artikel 3, onderdeel g Richtlijn 2014/50/EU.
287 Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, COM(2010)365 definitief, Brussel, 7 

juli 2010, SEC(2010)830.
288 Een Witboek bevat doorgaans een set voorstellen om te kunnen komen tot de ontwikkeling van wet- 

en regelgeving.
289 Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, COM(2010)365 definitief, Brussel, 7 

juli 2010, SEC(2010)830, Glossarium, p. 22 e.v.
290 Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, COM(2010)365 definitief, Brussel, 7 

juli 2010, SEC(2010)830, par. 3.3.2.
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EER, indien overdrachten van pensioenkapitaal tussen binnenlandse pensioenfond-

sen belastingvrij zijn.291

4.2.15 witboek. Een agenda voor adequate, veilige en 
duurzame pensioenen

De Commissie publiceerde op 16 februari 2012 zijn definitieve versie van het Wit-

boek over pensioenen.292 Het Witboek kan worden gezien als het sluitstuk van de 

vaststelling van de kaders om te komen tot toekomstbestendige pensioenstelsels 

binnen de EU, in het belang van de financiële stabiliteit van de Eurozone.293 Het 

Witboek benoemt de pensioenuitdagingen binnen de EU. Deze zijn onder meer het 

behoud van adequate pensioenuitkeringen en de vergroting van de arbeidsmarkt-

participatie van vrouwen en oudere werknemers. Verder benadrukt de Commissie 

de noodzaak van pensioenhervormingen en schetst de nodige elementen van suc-

cesvolle hervormingen, zoals de koppeling van de pensioenleeftijd aan de toename 

van de levensverwachting, de beperking van de toegang tot vervroegde pensionering 

en de ondersteuning van een langer arbeidzaam leven. Evenmin als het Groenboek 

kent het Witboek een definitie van een werknemer.

Op fiscaal gebied staan twee initiatieven van de Commissie in het Witboek:

·	 De Commissie zal vanaf 2012 met de lidstaten samenwerken en daarbij een op 

beste praktijken gebaseerde aanpak volgen voor de beoordeling en optimalise-

ring van de efficiëntie en de kosteneffectiviteit van belasting- en andere prikkels 

voor particuliere pensioenspaarregelingen, waarbij de prikkels beter zullen wor-

den gericht op personen die anders geen adequaat pensioen zouden opbouwen. 

Zij zal ook financiële steun bieden aan de lidstaten en de sociale partners die 

kosteneffectieve aanvullende pensioenregelingen willen opzetten, om hen te 

helpen profiteren van de goede praktijken en ervaringen van andere landen.294

·	 De Commissie zal nagaan of de belastingregels betreffende i) grensoverschrijden-

de overdrachten van bedrijfspensioenkapitaal en levensverzekeringskapitaal, ii) 

levensverzekeringspremies betaald aan elders in de EU gevestigde verstrekkers 

en iii) grensoverschrijdende rendementen op investeringen van pensioen- en 

levensverzekeringsverstrekkers, inclusief hun inkomsten uit vastgoed en ka-

291 Het Groenboek verwijst in voetnoot 29 naar HvJ EG 5 juli 2007, C-522/04, ECLI:EU:C:2007:405, Jur. 
2007, p. I-5701 (Commissie/België). Zie verder paragraaf A.1.9.

292 Witboek: Een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen, COM(2012) 55 final, Brussel, 16 februari 
2012.

293 Zie ook R.M.J.M. de Greef, Witboek Pensioen en de (Nederlandse) Wet van de remmende voorsprong, Tijdschrift 
voor Pensioenvraagstukken 2012/22.

294 Witboek: Een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen, COM(2012) 55 final, Brussel, 16 februari 
2012, initiatief 9.
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pitaalwinsten, discriminerende belastingobstakels voor grensoverschrijdende 

mobiliteit en grensoverschrijdende investeringen vormen. Zij zal zo nodig in-

breukprocedures instellen. De Commissie zal met de lidstaten ook bespreken 

hoe het risico kan worden beperkt dat grensoverschrijdende pensioenen twee-

maal worden belast (of helemaal aan de heffing van belastingen ontsnappen).295

4.2.16 tussenconclusie
In bovenstaande paragrafen gaf ik een schets van het Europese juridische kader 

dat relevant is voor de beantwoording van mijn onderzoeksvragen. Tegelijk onder-

zocht ik of er binnen dit Europese juridische kader een definitie bestaat van een 

grensoverschrijdende werknemer die ik als uitgangspunt kan gebruiken in mijn 

onderzoek. Het blijkt dat deze definitie er niet is. Het HvJ heeft het begrip ‘werk-

nemer’ in diverse arresten ingevuld. Het HvJ sluit hierbij aan bij de in de lidstaten 

meest gangbare criteria: een werknemer is een ieder die gedurende een bepaalde 

tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een 

vergoeding ontvangt.296 Uit de volgende paragraaf zal blijken dat dit overeenkomt 

met de Nederlandse definitie van een werknemer.

Om als werknemer in aanmerking te komen voor het vrij verkeer van werknemers, 

moet sprake zijn van een grensoverschrijdend element. Wat betreft detachering: 

voor de toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn moet er tijdens de duur van 

de detachering een dienstverband of arbeidsovereenkomst bestaan. Daarnaast moet 

het gaan om detachering ‘gedurende een bepaalde periode’ en de detachering moet 

plaatsvinden naar een lidstaat die ‘niet de Staat is waar die werknemer gewoonlijk 

werkt’.297

Hoewel het begrip ‘werknemer’ dus niet gedefinieerd is in het Europese juridische 

kader, heb ik in verschillende verordeningen en richtlijnen relevante bouwstenen 

gevonden die ik gebruik om een eigen definitie van grensoverschrijdende werkne-

mer te formuleren. Ik doe dit in paragraaf 4.4.1.

295 Witboek: Een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen, COM(2012) 55 final, Brussel, 16 februari 
2012, initiatief 18. Zover ik kan nagaan, is de Commissie nog geen inbreukprocedures tegen lidstaten 
gestart op basis van dit initiatief uit het Witboek. Een overzicht van inbreukprocedures is te vinden op 
deze site van de Commissie: https://ec.europa.eu/taxation_customs/infringements_en. Bezocht op 31 
december 2018.

296 HvJ EG 3 juli 1986, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, Jur. 1986, p. 2121, r.o. 16 en 17 (Lawrie-Blum). Zie ook 
HvJ EU 26 maart 2015, C-316/13, ECLI:EU:C:2015:200, r.o. 27 (Fenoll).

297 Artikel 2 lid 1 Richtlijn 96/71/EG.
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4.3 grEnsoVErschrIJdEndE wErknEMEr In 
nEdErLandsE wEtgEVIng

4.3.1 Burgerlijk wetboek
4.3.1.1 arbeidsovereenkomst
In Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek gaat titel 10 over de arbeidsovereenkomst. 

Een arbeidsovereenkomst is “de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich 

verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te 

verrichten.”298 Hieruit blijkt dat voor een arbeidsovereenkomst de volgende elemen-

ten aanwezig moeten zijn:

·	 De werknemer verbindt zich arbeid te verrichten;

·	 De werkgever verbindt zich loon299 te betalen en

·	 De werknemer verricht de arbeid in dienst van de werkgever.

Asser/Heerma van Voss300 merkt op dat het element ‘in dienst’ als regel gelijk wordt 

gesteld met de aanwezigheid van een gezagsverhouding. Zo noemt de Hoge Raad 

de gezagsverhouding kenmerkend voor de arbeidsovereenkomst. Van belang is 

daarbij bijvoorbeeld of de werkgever de werknemer kan ontslaan.301 Het begrip ‘ge-

zagsverhouding’ wordt niet meer zodanig opgevat dat bepalend is of de werkgever 

daadwerkelijk aanwijzingen geeft. Voor de aanwezigheid van een gezagsverhouding 

is voldoende dat de werkgever bevoegd is de werknemer bindende aanwijzingen 

omtrent het te verrichten werk te geven; niet noodzakelijk is dat hij in feite van 

deze bevoegdheid gebruik maakt.302 Dit komt ook tot uitdrukking in het tegen-

woordig regelmatig gemaakte onderscheid tussen ‘formeel gezag’ en ‘inhoudelijk 

gezag’. 303 Voor veel werknemers beperken de instructies van de leidinggevende zich 

in hoge mate tot coördinatie en afstemming van hun werkzaamheden, meer dan dat 

zij in hun werk dagelijks aanwijzingen ontvangen. Omdat steeds meer taakgericht 

wordt gestuurd en werknemers zelf uitmaken hoe zij hun arbeid inrichten en op 

welk moment, ligt het veel meer voor de hand de woorden 'in dienst' van artikel 

298 Artikel 7:610 lid 1 BW.
299 Loon is de krachtens de arbeidsovereenkomst door de werkgever aan de werknemer verschuldigde 

vergoeding ter zake van de bedongen arbeid. Het Burgerlijk Wetboek bevat geen definitie van loon. 
De hier gegeven definitie is ontleend aan HR 18 december 1953, NJ 1954/242. De Hoge Raad overwoog 
in dit arrest dat uit de verschillende op het loon betrekking hebbende bepalingen de gevolgtrekking 
moet worden gemaakt dat onder loon in de definitie van de arbeidsovereenkomst dient te worden 
verstaan de vergoeding. Zie ook Asser/Heerma van Voss, 7-V 2020/24.

300 Asser/Heerma van Voss, 7-V 2012/20.
301 Hoge Raad 14 juni 1991, nr. 14220, ECLI:NL:HR:1991:ZC0280.
302 Hoge Raad 7 februari 2001, nr. 35 760, ECLI:NL:HR:2001:AA9845.
303 Asser/Heerma van Voss, 7-V 2012/20.
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7:610 BW primair uit te leggen op basis van het formele en niet of minder op basis 

van het materiële gezagscriterium.304

In geval van twijfel wordt de aanwezigheid van een gezagsverhouding beoordeeld 

door een afweging van verschillende factoren, zoals de vraag of de arbeid binnen 

een organisatorisch verband wordt verricht, of de arbeid een duurzaam of inci-

denteel karakter heeft, voor wiens risico het werk wordt gedaan, of de werkgever 

sociale premies en loonbelasting inhoudt, of degene die werkt BTW afdraagt, of 

deze vakantiedagen krijgt en andere aan het werknemerschap verbonden rechten 

geniet. Met name de gezagsverhouding onderscheidt de arbeidsovereenkomst van 

de contracten ‘opdracht’ en ‘aanneming van werk’.305

Bij de vraag of sprake is van een arbeidsovereenkomst, is niet van belang of par-

tijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke 

regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen.306 Waar het om gaat, is of de 

overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving 

van de arbeidsovereenkomst. De bedoeling van partijen speelt dus geen rol bij de 

vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. 

De kwalificatie van een overeenkomst moet worden onderscheiden van de – daar-

aan voorafgaande – vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeenge-

komen. Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Haviltexmaatstaf. 

Nadat de rechter met behulp van die maatstaf de overeengekomen rechten en 

verplichtingen heeft vastgesteld (uitleg), kan hij beoordelen of die overeenkomst de 

kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie).

In het Burgerlijk Wetboek zijn geen bepalingen te vinden over grensoverschrijdende 

werknemers. Voor gedetacheerde werknemers geldt de Wet arbeidsvoorwaarden 

gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).307 Volgens artikel 1 Wag-

wEU is een gedetacheerde werknemer: “de werknemer die in het kader van transnationale 

dienstverrichting op basis van een arbeidsovereenkomst tijdelijk arbeid verricht in een andere 

lidstaat dan de staat waar de werknemer gewoonlijk arbeid verricht”.

4.3.1.2 rechtspositie van ambtenaren
Ambtenaren in dienst van de overheid werkten tot 1 januari 2020 op basis van een 

aanstelling. Per 1 januari 2020 werd de aanstelling van veruit de meeste ambtenaren 

304 C.J. Loonstra, De gezagsverhouding ex art. 7:610 BW, Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005/17.
305 Zie ook Verhulp, in: T&C Burgerlijk Wetboek, artikel 7:610 BW, aant. 2.
306 Hoge Raad 6 november 2020, nr. 19/03369, ECLI:NL:HR:2020:1746. 
307 Zie verder paragraaf 4.2.6.3.
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omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.308 Hoewel de ambtenaar 

per 1 januari 2020 onder de werkingssfeer van titel 7.10 BW valt, heeft dit niet tot 

gevolg dat de ambtenaar volledig gelijkgesteld wordt met een gewone werknemer. 

Dit volgt alleen al uit het feit dat hij een ambtenaar blijft, op wie de Ambtenarenwet 

2017 van toepassing is.309 Voor de materiële arbeidsvoorwaarden (zoals de pensioen-

regeling) heeft deze wijziging geen gevolgen.

In mijn onderzoek besteed ik geen aparte aandacht aan de positie van ambtenaren, 

omdat deze in de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964 (zie de volgende 

paragrafen) gelijk worden gesteld aan werknemers. Waar het verschil tussen een 

publiekrechtelijke en een publiekrechtelijke dienstbetrekking wel relevant is (bij-

voorbeeld bij belastingverdragen, zie paragraaf 5.2.3.5) geef ik dat aan.

4.3.2 pensioenwet
Volgens de Pensioenwet is een ‘werknemer’ “degene die krachtens arbeidsovereenkomst 

naar burgerlijk recht of publiekrechtelijke aanstelling arbeid verricht voor een werkgever, 

met uitzondering van de directeur-grootaandeelhouder en de werknemer die onder de wer-

kingssfeer van een verplichtgestelde beroepspensioenregeling als bedoeld in de Wet verplichte 

beroepspensioenregeling valt”.310 Deze definitie van het begrip werknemer is ontleend 

aan de definitie van werknemer die wordt gebruikt in de Wet arbeid en zorg.311 

Hierin wordt verwezen naar de begrippen arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk 

Wetboek en naar de publiekrechtelijke aanstelling.312 Als gevolg van deze verwijzing 

wordt de reikwijdte van de Pensioenwet vergroot. Hierdoor vallen ambtenaren, 

uitzendkrachten en oproepkrachten ook onder bereik van de Pensioenwet. De 

directeur-grootaandeelhouder kan daarentegen weliswaar werknemer zijn van de 

onderneming maar is desondanks van de werking van de Pensioenwet uitgezonderd. 

Zijn hoedanigheid van werknemer is van ondergeschikt belang. Hij wordt geacht de 

bescherming van de Pensioenwet niet nodig te hebben.313

Een ‘gedetacheerde werknemer’ is volgens de Pensioenwet “een werknemer die in een 

andere lidstaat wordt gedetacheerd om daar te werken en die krachtens titel II van verordening 

(EEG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1971 betreffende 

308 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Stb. 2017, 123.
309 Zie verder bijvoorbeeld S. van Waegeningh en J. van Maurik, De genormaliseerde ambtenaar is (voorlopig) 

meer dan een ‘gewone’ werknemer, ArbeidsRecht 2020/2.
310 Artikel 1 PW.
311 Artikel 1:1 Wet arbeid en zorg , Stb. 2001, 567.
312 Vanaf 1 januari 2020 werkt de ambtenaar niet meer op basis van een aanstelling, maar op basis van 

een arbeidsovereenkomst (zie voorgaande pargraaf).
313 Kamerstukken II 2005/2006, 30413, 3, p. 20 (Pensioenwet).
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de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich 

binnen de gemeenschap verplaatsen (PbEG L 149),314 onderworpen blijft aan de wetgeving van 

de lidstaat van oorsprong”.315

Dit artikel is in de Pensioenwet opgenomen in verband met de implementatie van 

artikel 6 van Richtlijn 98/49/EG.316 Dit artikel ziet alleen op detacheringen binnen 

de EU, waarbij de werknemer onderworpen blijft aan de wetgeving van de lidstaat 

van oorsprong.

Bij detachering vanuit Nederland naar een andere lidstaat mag de werknemer tijdens 

de periode van detachering blijven deelnemen aan de Nederlandse pensioenregeling 

waaraan hij al deelnemer is.317 In andere lidstaten zal de keerzijde van deze bepaling 

opgenomen moeten zijn in de wetgeving, zodat de gedetacheerde werknemer niet 

verplicht wordt tot deelname aan een pensioenregeling in het land waarnaar hij 

gedetacheerd is.

De spiegelbeeldsituatie, detachering vanuit een andere lidstaat naar Nederland, gaat 

er vanuit dat een in Nederland gedetacheerde werknemer deelneemt aan een aan-

vullende pensioenregeling in een andere lidstaat. Die deelneming moet blijken uit 

het feit dat voor en/of door hem een bijdrage wordt betaald in die andere lidstaat.318 

Is dat het geval dan kan noch de gedetacheerde werknemer, noch de werkgever 

verplicht worden tot het afdragen van pensioenpremie in Nederland. Er geldt in dit 

geval ook een ontheffing van premiebetaling aan een verplicht bedrijfstakpensioen-

fonds.319

4.3.3 wet op de loonbelasting 1964
4.3.3.1 werknemer en dienstbetrekking
Volgens de Wet op de loonbelasting 1964 is een ‘werknemer’: “de natuurlijke persoon die 

tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat of 

van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 

dienstbetrekking van hemzelf of van een ander, dan wel uit een bestaande privaatrechtelijke of 

publiekrechtelijke dienstbetrekking van een ander.” 320

314 Thans Verordening (EG) 883/2004 (zie paragraaf 4.2.9).
315 Artikel 1 PW.
316 Zie paragraaf 4.2.10.
317 Artikel 97, lid 1 PW.
318 Artikel 97, lid 2 PW.
319 Artikel 15, lid 1 Wet Bpf 2000.
320 Artikel 2, lid 1 Wet LB 1964.



4

95

4.3 Grensoverschrijdende werknemer in Nederlandse wetgeving

Onder privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van de loonbelasting moet wor-

den verstaan, de arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (artikel 7:610 van het 

BW, zie verder paragraaf 4.3.1.1).321 De civielrechtelijke arbeidsovereenkomst is dus 

leidend voor de vraag of sprake is van een dienstbetrekking voor de loonbelasting 

en de werknemersverzekeringen.322

Ook voor de loonbelasting geldt dat het begrip ‘gezagsverhouding’ tegenwoordig 

niet meer zo wordt opgevat dat bepalend is of de werkgever daadwerkelijk aanwij-

zingen geeft. Reeds het hebben van de bevoegdheid om aanwijzingen te geven is 

voldoende.323

Een werknemer is de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in privaat-

rechtelijke of in publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Een publiekrechtelijke 

dienstbetrekking berust niet op een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 

maar op een (eenzijdige) aanstelling door een overheidsorgaan. Per 1 januari 2020 

werd de aanstelling van veruit de meeste ambtenaren omgezet in een arbeidsover-

eenkomst naar burgerlijk recht.324 Zie verder paragraaf 4.3.1.2.

De loonbelasting maakt geen onderscheid tussen binnenlandse belastingplichtigen 

(belast voor het wereldinkomen) en buitenlandse belastingplichtigen (belast voor 

het Nederlandse inkomen).325 Personen die niet in Nederland wonen en die al dan 

niet (gedeeltelijk) in Nederland hun dienstbetrekking vervullen, kunnen aange-

merkt worden als werknemer, onder de loonbelasting vallen en daarmee fiscaal 

gefaciliteerd deelnemen aan een Nederlandse pensioenregeling.

Personen die niet in Nederland wonen zijn slechts onder omstandigheden als werk-

nemer aan te merken.326 Het gaat daarbij veelal om de situatie dat een persoon loon 

geniet dat betrekking heeft op een binnen Nederland vervulde dienstbetrekking 

bij een Nederlandse werkgever. De heffing in het woonland kan daarbij een rol 

spelen. Niet in Nederland wonende personen die in dienstbetrekking staan tot een 

Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon en bestuurders van een in Nederland 

gevestigd lichaam zijn in de regel werknemer. Personen die werkzaamheden ver-

321 Zie Hoge Raad 8 november 1978, nr. 18804, ECLI:NL:HR:1978:AX2890.
322 Hoge Raad 1 mei 2020, nr. 19/03059, ECLI:NL:HR:2020:820.
323 Zie ook paragraaf 4.3.1.1.
324 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, Stb. 2017, 123.
325 De inkomstenbelasting doet dat wel in artikel 2.1, lid 1 Wet IB 2001.
326 Artikel 2, lid 3 tot en met 5 Wet LB 1964 is van toepassing op personen die niet in Nederland wonen 

en die al dan niet (gedeeltelijk) in Nederland hun dienstbetrekking vervullen. Zie ook aantekening 1, 
artikel 2 Wet LB 1964, Vakstudie 04 - Loonbelasting en Premieheffingen.
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richten aan boord van schepen of luchtvaartuigen in het internationale verkeer van 

een onderneming die in Nederland is gevestigd, worden niet als werknemer aange-

merkt indien zij hun werkzaamheden geheel buiten Nederland verrichten, zij in het 

buitenland wonen en het loon in een ander land belast wordt en mag worden. Over 

het loon verdiend door een in Nederland wonende werknemer die de dienstbetrek-

king in Nederland vervult, moet altijd loonbelasting worden ingehouden, als tevens 

een inhoudingsplichtige aanwezig is.

Naast de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke dienstbetrekking kent de Wet 

op de loonbelasting 1964 ook de zogenoemde fictieve dienstbetrekkingen.327 De wet 

merkt sommige arbeidsverhoudingen, die niet voldoen aan de ‘vereisten’ van de 

privaatrechtelijke dienstbetrekking, toch aan als dienstbetrekking. Voorts opent de 

wet de mogelijkheid om bepaalde andere arbeidsverhoudingen of uitkeringen aan 

loonbelasting te onderwerpen via een aanwijzing in een algemene maatregel van 

bestuur. De fictieve dienstbetrekkingen zijn in de wet opgenomen om te voorkomen 

dat geschillen over deze arbeidsverhoudingen ontstaan. De ficties voorkomen een 

onderzoek naar het wezen van die arbeidsverhoudingen. Voor de fictieve dienstbe-

trekkingen gelden in beginsel dezelfde heffingsregels als voor de echte dienstbe-

trekkingen.

De fictiebepalingen kunnen dus worden beschouwd als een vangnet voor de si-

tuaties, waarin twijfel mogelijk is of sprake is van een ‘echte’ privaatrechtelijke 

dienstbetrekking. Bij deze twijfelgevallen zou geoordeeld kunnen worden dat er 

sprake zou kunnen zijn van een zelfstandig ondernemer. Dat is hier dus niet aan de 

orde omdat de twijfelgevallen bij fictie onder de Wet LB 1964 vallen. Daarmee zijn 

zij dus geen zelfstandig ondernemer of schijnzelfstandige die ik in paragraaf 4.2.2.2 

besprak.

4.3.3.2 30%-regeling
In deze subparagraaf ga ik in op 30%-regeling omdat in deze regeling een definitie 

wordt gegeven van ‘extraterritoriale werknemer’, ‘ingekomen werknemer’ en 

‘uitgezonden werknemer’. Deze definities gebruik ik als bouwsteen in de bepaling 

van mijn definitie van ‘grensoverschrijdende werknemer’ in mijn onderzoek in 

paragraaf 4.4.

327 Artikel 3 en 4 Wet LB 1964. Zie bijvoorbeeld K. Jansen. e.a., Wegwijs in de Loonbelasting (Wegwijs reeks), 
Den Haag: Sdu Uitgevers 2019, paragaaf 2.5 voor een overzicht van fictieve dienstbetrekkingen.
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Extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van 

de dienstbetrekking (extraterritoriale kosten) zijn binnen de werkkostenregeling 

gericht vrijgesteld.328 Als hoofdregel geldt dat extraterritoriale kosten kunnen wor-

den vergoed conform de regels van de loonbelasting. Indien een werknemer voldoet 

aan de criteria voor toepassing van de 30%-regeling kan een werkgever aan bepaalde 

werknemers 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking verstrekken als 

vrijgestelde vergoeding voor de extraterritoriale kosten.329 De 30%-regeling geldt 

zowel voor de uitgezonden als de ingekomen werknemer.

In artikel 10e Uitvoeringsbesluit LB 1965 staan de definities voor toepassing van de 

30%-regeling. Onder een ‘extraterritoriale werknemer’ wordt verstaan “een ingekomen 

werknemer en uitgezonden werknemer.”330 Onder het begrip ‘ingekomen werknemer’ 

verstaat het besluit:331 “door een inhoudingsplichtige uit een ander land aangeworven, of 

naar een inhoudingsplichtige gezonden werknemer in de zin van artikel 2 van de wet:

1. met een specifieke deskundigheid die op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aan-

wezig is; en

2. die in meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvang 

van de tewerkstelling in Nederland woonachtig was op een afstand van meer dan 150 kilo-

meter van de grens van Nederland (…)”

Onder het begrip ‘uitgezonden werknemer’ verstaat het uitvoeringsbesluit: 332 “werk-

nemer in de zin van artikel 2 van de wet, door een inhoudingsplichtige naar het buitenland 

gezonden met het oog op:

1. plaatsing als ambtenaar bij een vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in 

het buitenland (post);

2. tewerkstelling als ambtenaar, rechterlijk ambtenaar of militair op Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

3. tewerkstelling als militair buiten het Koninkrijk der Nederlanden;

4. tewerkstelling in een bij ministeriële regeling, in overeenstemming met Onze Minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, aangewezen regio;

5. het beoefenen van wetenschap of het geven van onderwijs.”

328 Op grond van artikel 31a lid 2 aanhef en onderdeel e Wet LB 1964.
329 Deze extraterritoriale kosten vormen overigens wel fiscaal loon maar worden niet belast. Daardoor 

kunnen deze kosten onderdeel uitmaken van het pensioengevend loon.
330 Artikel 10e, lid 2, onderdeel a Uitvoeringsbesluit LB 1965.
331 Artikel 10e, lid 2, onderdeel b Uitvoeringsbesluit LB 1965.
332 Artikel 10e lid 2 onderdeel c Uitvoeringsbesluit LB 1965.
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4.3.3.3 Besluit internationale aspecten van pensioenen en 
stamrechten

Het besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten uit 2015 

behandelt enige situaties van pensioenopbouw en pensioenafwikkeling met inter-

nationale aspecten.333 Het besluit geeft een definitie van een grensoverschrijdende 

werknemer, waarbij het een onderscheid maakt tussen een inkomende en uitgaande 

werknemer.334

Volgens dit besluit is een ‘inkomende werknemer’ een “werknemer die vanuit het buiten-

land in Nederland komt wonen of werken”. Een ‘uitgaande werknemer’ is een “werknemer 

die in het buitenland gaat werken of die in Nederland gaat werken voor een internationale 

organisatie”.

Onder ‘detachering’ verstaat het besluit “tijdelijke uitzending voor werkzaamheden op het 

grondgebied van een andere lidstaat; de werknemer blijft op grond van de artikelen 12, eerste 

lid, en 16, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 883/2004 voor de sociale verzekeringen verzekerd 

in de lidstaat van uitzending”. En onder ‘tewerkstelling’ “tijdelijke uitzending voor werk-

zaamheden vanuit een staat naar het grondgebied van een andere staat, daaronder begrepen 

een detachering die valt onder de artikelen 12, eerste lid, en 16, eerste lid, van Verordening (EG) 

nr. 883/2004”.

4.3.4 tussenconclusie
In de Nederlandse wetgeving zijn verschillende definities opgenomen van een werk-

nemer. De definitie uit de loonbelasting is de meest ruime. Een belangrijk verschil 

met de definitie uit de Pensioenwet is dat voor de loonbelasting een gepensioneerde 

ook kwalificeert als een werknemer. Beide definities grijpen terug op artikel 7:610 

uit het Burgerlijk Wetboek. Voor een arbeidsovereenkomst moeten de volgende 

elementen aanwezig zijn: de werknemer verbindt zich arbeid te verrichten, de 

werkgever verbindt zich loon te betalen en de werknemer verricht de arbeid in 

dienst van de werkgever (er is sprake van een gezagsverhouding).

In de Nederlandse wetgeving is geen definitie opgenomen van een grensoverschrij-

dende werknemer. Alleen het besluit Internationale aspecten van pensioenen en 

stamrechten kent een definitie van een inkomende- en uitgaande werknemer (zie 

vorige paragraaf ).

333 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten (Stcrt. 2015, 36798). Zie verder paragraaf 5.3.5.2.1.

334 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten (Stcrt. 2015, 36798) paragraaf 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen.
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Er zijn op meerdere plaatsen definities van een gedetacheerde werknemer te vinden. 

Overeenkomst in deze definities is de verwijzing naar de sociale zekerheidsverorde-

ning (zie paragraaf 4.2.9) en daarmee de tijdelijkheid van de detachering.

De uitkomsten van de inventarisatie in de bovenstaande paragrafen over de grens-

overschrijdende werknemer in Nederlandse wetgeving gebruik ik de volgende 

paragraaf om te komen tot mijn definitie van een grensoverschrijdende werknemer 

voor mijn onderzoek.

4.4 grEnsoVErschrIJdEndE wErknEMEr In dIt 
ondErzoEk

4.4.1 werknemer
Aangezien de grensoverschrijdende werknemer binnen de Europese Unie centraal 

staat in dit deel van mijn onderzoek, neem ik het werknemersbegrip als bedoeld in 

artikel 45 VWEU en de daarop gebaseerde jurisprudentie als uitgangspunt. Deze de-

finitie (“werknemer is iedereen die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens 

gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt”335) komt sterk overeen 

met de bepaling in artikel 7:610 BW. De eisen van arbeid, loon en gezagsverhouding 

zijn in beide gevallen van toepassing.

De aard van de rechtsbetrekking tussen de werknemer en de werkgever is niet 

van belang: de definitie van werknemer geldt zowel voor personen met een pu-

bliekrechtelijke status (ambtenaren en werknemers in de overheidssector met een 

publiekrechtelijk arbeidscontract) als een privaatrechtelijk contract.

Naast de noodzaak om aan de bovenstaande definitie van werknemer te voldoen moet 

er sprake zijn van een grensoverschrijdend aspect: een werknemer moet van zijn 

recht op vrij verkeer gebruik maken. De werknemer moet in een andere lidstaat dan 

zijn land van herkomst werken of hij werkt in zijn land van herkomst maar verblijft 

in een andere lidstaat.336 Een werknemer die in het kader van zijn dienstbetrekking 

tijdelijk te werk gesteld is in een andere lidstaat valt ook binnen de scope van mijn 

onderzoek. Het gaat hier om de gedetacheerde werknemer. Europeesrechtelijk is in 

dat geval niet het vrij verkeer van werknemers van toepassing maar het vrij verkeer 

335 HvJ EG 3 juli 1986, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284, Jur. 1986, p. 2121, r.o. 16 en 17 (Lawrie-Blum).
336 Zie ook Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch 

en Sociaal Comité en het Comité van de Regio�s, Het vrije verkeer van werknemers opnieuw garanderen: 
rechten en belangrijkste ontwikkelingen, COM(2010)373 definitief, Brussel, 13 juli 2010.
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van diensten (voor de werkgever). De situatie dat een werknemer in de ene lidstaat 

woont en werkt in een buurland komt regelmatig voor. Dit zijn grenswerkers; in de 

volgende paragrafen ga ik nader in op grenswerkers en gedetacheerde werknemers.

Mijn definitie van een ‘grensoverschrijdende werknemer’ in dit onderzoek is de 

volgende: Een grensoverschrijdende werknemer is een werknemer die gedurende een 

bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie 

een vergoeding ontvangt. Hij werkt (al dan niet tijdelijk) in een andere lidstaat dan zijn 

land van herkomst of zijn woonland.

Verderop in dit deel van mijn proefschrift onderzoek ik de deelvragen of er fiscale 

niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Nederlandse wet- en 

regelgeving zijn en zo ja, welke. Vervolgens beoordeel ik of de gevonden belemme-

ringen een obstakel voor het grensoverschrijdend verkeer van werknemers vormen 

en wat mogelijke oplossingen voor deze obstakels zijn. Ik maak hierin onderscheid 

in de grensoverschrijdende uitgaande werknemer en de grensoverschrijdende inko-

mende werknemer. In beide situaties bespreek ik zowel de tijdelijke als de blijvende 

situatie, zowel in opbouw- als in de uitkeringsfase.

4.4.2 grenswerker
Een grenswerker is een werknemer die woont aan de ene kant van de grens en die 

werkt aan de andere kant van de grens en die dagelijks of ten minste eenmaal in de 

week naar de woonstaat terugkeert.337 Hij voldoet daarmee aan mijn definitie van 

een grensoverschrijdende werknemer.338, 339

De mogelijke fiscale gevolgen van deelname aan een Belgische pensioenregeling 

voor een werknemer die in België woont, in Nederland werkt en een arbeidsover-

eenkomst heeft met een Belgische werkgever bespreek ik in paragraaf 6.2.6. In deze 

337 Vereniging voor Belastingwetenschap, Grenswerkers in Europa, een onderzoek naar fiscale, socialeverzekerings- 
en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken, Geschriften van de Vereniging voor Belastingweten-
schap no. 257, februari 2017, p. 13.

338 Via de website www.grensinfo.nl wordt namens de overheid informatie gegeven aan grenswerkers en 
werkzoekenden over de gevolgen van het werken over de grens. De website is opgezet door de Sociale 
Verzekeringsbank (Bureau Belgische Zaken en Bureau Duitse Zaken) in nauwe samenwerking met de 
Belastingdienst, het UWV, en het zorginstituut Nederland. Voor de voorlichting aan grenswerkers heeft 
de Belastingdienst een speciaal team grensoverschrijdend werken en ondernemen (GWO). Bij het team 
GWO in Maastricht werken de Nederlandse, Belgische en Duitse belastingdiensten samen.

339 Zie verder: Vereniging voor Belastingwetenschap, Grenswerkers in Europa, een onderzoek naar fiscale, 
socialeverzekerings- en pensioenaspecten van grensoverschrijdend werken, Geschriften van de Vereniging voor 
Belastingwetenschap no. 257, februari 2017.
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paragraaf bespreek ik eveneens de situatie dat de werknemer geen arbeidsovereen-

komst heeft met een Belgische, maar met een Nederlandse werkgever.

De spiegelbeeldsituatie (de werknemer woont in Nederland, werkt in België voor 

een in Nederland gevestigde werkgever) bespreek ik in paragraaf 5.3.6.

4.4.3 gedetacheerde werknemer
De gedetacheerde werknemer valt ook onder de definitie van een grensoverschrij-

dende werknemer. Deze werknemer wordt door zijn werkgever tijdelijk naar 

een andere lidstaat uitgezonden. De Detacheringsrichtlijn340 is van toepassing op 

ondernemingen die in een lidstaat zijn gevestigd en die in het kader van grens-

overschrijdende dienstverrichtingen werknemers ter beschikking stellen op het 

grondgebied van een andere lidstaat.341 Een ter beschikking gestelde werknemer 

is een werknemer die gedurende een bepaalde periode op het grondgebied van een 

lidstaat werkt die niet de staat is waar hij gewoonlijk werkt.342 De vraag of een 

persoon als werknemer kwalificeert wordt bepaald door het recht van de lidstaat 

waar de werknemer ter beschikking wordt gesteld.343

340 Richtlijn (EU) 2018/957, zie paragrafen 4.2.6 en 4.2.7.
341 Artikel 1, lid 1 Richtlijn (EU) 2018/957.
342 Artikel 2, lid 1 Richtlijn (EU) 2018/957.
343 Artikel 2, lid 2 Richtlijn (EU) 2018/957.
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5.1 Inleiding

5.1 InLEIdIng

5.1.1 opzet hoofdstuk
Voor de beoordeling van de fiscale obstakels voor de pensioenopbouw van de grens-

overschrijdende werknemer maak ik een onderscheid in de grensoverschrijdende 

uitgaande en de grensoverschrijdende inkomende werknemer. In dit hoofdstuk 

staat de grensoverschrijdende uitgaande werknemer centraal. In deze paragaaf geef 

ik een definitie van de grensoverschrijdende uitgaande werknemer en schets ik 

verschillende scenario’s. Deze scenario’s pas ik toe op respectievelijk de tijdelijk 

uitgaande werknemer en de permanent uitgaande werknemer. Ik doe dat eveneens 

in de situatie dat de werknemer die in Nederland pensioenaanspraken heeft op-

gebouwd, is geëmigreerd en pensioenuitkeringen in een andere lidstaat ontvangt. 

In de paragraaf over de tijdelijke uitgaande werknemer besteed ik afzonderlijk 

aandacht aan de grenswerker.

De uitgaande werknemer die Nederland metterwoon verlaat, krijgt te maken met 

de conserverende aanslag. Daarom staat deze conserverende aanslag centraal in de 

volgende paragraaf. Daarin onderzoek ik of als gevolg van het arrest van de Hoge 

Raad van 14 juli 2017344, dubbele belastingheffing kan optreden. Aan de hand van 

het beslisschema dat ik in paragraaf 2.3 beschreef, beantwoord ik de vraag of dit een 

fiscale niet-gerechtvaardigde belemmering voor het vrije verkeer van werknemers 

is. Er kan namelijk dubbele belastingheffing optreden in de volgende situatie. Wan-

neer een geëmigreerde pensioengerechtigde een verboden handeling verricht met 

zijn pensioenaanspraak, trekt Nederland het uitstel van betaling van de conserve-

rende aanslag in en heft belasting over de pensioenaanspraak op grond van artikel 

15 van het OESO-modelverdrag. Het woonland kan indien en nadat de pensioenen 

tot uitkering komen ook heffen op basis van artikel 18 van het OESO Model-verdrag.

Sinds de invoering van de conserverende aanslag staat deze ter discussie. Nationale 

en Europese rechters hebben vele arresten gewezen over de vragen in hoeverre de 

conserverende aanslag in strijd is met het Unierecht en in hoeverre deze in strijd 

is met goede verdragstrouw. Na een korte beschrijving van de achtergrond van de 

conserverende aanslag en de parlementaire geschiedenis, ga ik verder in op deze 

vragen.345

344 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, zie paragraaf 5.2.2.9.
345 Meer informatie is o.a. te vinden in: C. Douven, “Revival van de conserverende aanslag?”, TPV 2017/38, 

H.M. Kappelle, Reparatiewetgeving conserverende aanslag pensioen minder effectief dan wetgever beoogde, WFR 
2017/96 en A.H.H. Bollen-Vandenboorn (red.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, Den Haag: 
SDU 2020, paragraaf 11.6.



5 Grensoverschrijdende uitgaande werknemer

106

Omdat belastingverdragen een belangrijke rol spelen in de werking van en de 

discussie over de conserverende aanslag, ga ik in paragraaf 5.2.3 dieper in op het 

verdragsbeleid van Nederland. Ik sluit dit hoofdstuk af met de beantwoording van 

de deelvragen van mijn probleemstelling.

5.1.2 definitie grensoverschrijdende uitgaande werknemer
In paragraaf 4.4 gaf ik mijn definitie van een ‘grensoverschrijdende werknemer’: 

“een werknemer die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties 

levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Hij werkt in een andere lidstaat dan zijn 

land van herkomst.”

Voor de definitie van de grensoverschrijdende uitgaande werknemer neem ik de 

definitie uit het besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten als 

uitgangspunt. Het besluit verstaat onder een ‘uitgaande werknemer’ een “werknemer 

die in het buitenland gaat werken of die in Nederland gaat werken voor een internationale or-

ganisatie”. 346 Voor mijn onderzoek pas ik deze definitie enigszins aan. Ik richt mij op 

de lidstaten van de Europese Unie en ik ga niet in op de situatie dat een werknemer 

voor een internationale organisatie gaat werken.

Mijn definitie van een ‘grensoverschrijdende uitgaande werknemer’ is: “een werkne-

mer die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert 

en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Hij werkt in een andere lidstaat dan in 

Nederland, zijn land van herkomst.”

5.1.3 scenario’s voor grensoverschrijdende uitgaande 
werknemer

Voor de grensoverschrijdende uitgaande werknemer zijn er voor zijn pensioensi-

tuatie verschillende scenario’s mogelijk die ik in onderstaand schema samenvat. 

Zo kan een werknemer tijdelijk naar het buitenland gaan om daar te werken, 

waarbij hij zijn pensioenopbouw in Nederland voortzet. Wanneer een werknemer 

permanent naar het buitenland gaat, kan hij pensioen opbouwen in zijn nieuwe 

woonstaat. Wellicht dat hij zijn opgebouwde pensioenkapitaal vanuit Nederland 

wil overdragen. En hij als de pensioengerechtigde leeftijd in zijn nieuwe woonstaat 

bereikt, wil hij daar van zijn pensioen gaan genieten.

346 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, paragraaf 1.1.
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Figuur 2: Scenario’s grensoverschrijdende uitgaande werknemer

Ieder scenario werk ik volgens de volgende indeling uit.

1. Beschrijving van de situatie

2. Welke mogelijkheden heeft de werknemer?

3. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze mogelijkheden voor de werknemer?

4. In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?

5. Is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of wordt een tegemoetkoming 

geboden?

6. Conclusie: zijn er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmerin-

gen die een obstakel vormen voor de interne markt van aanvullende pensioenen?

Als blijkt dat er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen 

zijn die een obstakel vormen voor de interne markt van aanvullende pensioenen, 

beëindig ik de paragraaf met aanbevelingen voor een mogelijke oplossing. Voordat 

ik de scenario’s voor de grensoverschrijdend uitgaande werknemer uitwerk, start ik 

met de conserverende aanslag.



5 Grensoverschrijdende uitgaande werknemer

108

5.2 consErVErEndE aansLag

5.2.1 achtergrond
5.2.1.1 ratio achter de conserverende aanslag
Tijdens de opbouwfase van pensioen kent Nederland fiscale faciliteiten toe in de 

veronderstelling dat de Nederlandse fiscus de uitkeringen ook zal belasten.347 Het 

merendeel van de bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting die 

Nederland gesloten heeft met andere landen, wijst de heffingsbevoegdheid over 

pensioen toe aan de woonstaat.348 De Nederlandse regering stelt zich op het stand-

punt dat een onverkorte woonstaatheffing voor pensioen niet altijd redelijk is in 

de situaties waarin de bronstaat de faciliteiten heeft verstrekt.349 Wanneer in het 

buitenland op oneigenlijke wijze wordt gehandeld met betrekking tot in Nederland 

opgebouwd pensioen, dient volgens de regering het recht om het voordeel terug te 

nemen toe te komen aan de staat die het voordeel verleend heeft. De Nederlandse 

regering vindt het wenselijk in alle gevallen, ook in verdragssituaties, gerechtigd 

te zijn om het achteraf ten onrechte verleende voordeel terug te nemen en het ver-

leende uitstel van betaling te beëindigen. Iedereen die in Nederland pensioen heeft 

opgebouwd en emigreert, krijgt daarom te maken met een conserverende aanslag.

5.2.1.2 korte omschrijving
Bij iedereen die emigreert (meer precies: “ophoudt binnenlands belastingplichtige te 

zijn anders dan door overlijden, of indien na zijn overlijden de gerechtigde tot de uitkeringen 

ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn”350) en in Nederland pensioenaanspraken351 

heeft opgebouwd, wordt de waarde in het economische verkeer van opgebouwde 

aanspraken uit een pensioenregeling tot het loon gerekend.352 Wanneer artikel 3.83, 

lid 1 Wet IB 2001 als gevolg van een regeling ter voorkoming van dubbele belasting 

niet door Nederland kan worden toegepast, worden op grond van artikel 3.136, lid 3 

Wet IB 2001 de aanspraken en bijdragen ingevolge een pensioenregeling (voor zover 

deze op grond van artikel 3.83, lid 1 Wet IB 2001 niet tot het loon zijn gerekend) 

als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen. Deze 

negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen worden geacht te zijn genoten 

op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan dat waarop de belastingplichtige 

347 De omkeerregel van artikel 11, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964. Zie ook paragraaf 2.5.
348 Zie paragraaf 5.2.3 over het Nederlandse verdragsbeleid.
349 Kamerstukken II 1998/1999, 26727, 3, p. 49-50 (Belastingherziening 2001).
350 Artikel 3.83, lid 1 Wet IB 2001.
351 De conserverende aanslag is ook van toepassing op opgebouwde lijfrenteaanspraken. Gezien het 

onderwerp van mijn onderzoek beperk ik mij vooral tot een beschrijving voor de gevolgen voor pensi-
oen.

352 Artikel 3.83, lid 1 Wet IB 2001.
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ophoudt binnenlands belastingplichtig te zijn.353 Deze waarde wordt op het moment 

onmiddellijk voor de emigratie belast als conserverend inkomen.354

Het conserverend inkomen wordt samengevoegd met het reguliere belastbare inko-

men van het jaar van emigratie.355 De belasting verschuldigd over het conserverend 

deel van het inkomen wordt begrepen in de conserverende aanslag waardoor uitstel 

van betaling wordt verkregen. Ook wordt in de conserverende aanslag revisierente 

van 20% in aanmerking genomen.356 Voor de conserverende aanslag wordt bij een 

emigratie naar een lidstaat van de EER automatisch uitstel van betaling verleend.357 

Bij emigratie naar andere landen moet expliciet worden verzocht om uitstel van 

betaling en moet — op verzoek van de ontvanger — zekerheid worden gesteld voor 

de belastingschuld.358 De conserverende aanslag wordt negen jaar na afloop van het 

kalenderjaar waarin men geëmigreerd is, kwijtgescholden359 indien in deze periode 

geen fiscaal verboden handeling is verricht.360

5.2.1.3 parlementaire geschiedenis
5.2.1.3.1 1992 – Brede Herwaardering I

Op 1 januari 1992 is de Brede Herwaardering I361 in werking getreden. Onderdeel 

van deze wet was een aanpassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (de 

Wet IB 1964), onder meer op het gebied van de aftrek van premies voor lijfrenten als 

persoonlijke verplichtingen en inzake de negatieve persoonlijke verplichtingen in 

het kader van lijfrenten. Bij het emigreren van een belastingplichtige - de verzeke-

ringnemer of, als deze overleden is, de gerechtigde – werden negatieve persoonlijke 

verplichtingen in aanmerking genomen, wanneer de op grond van artikel 45 Wet IB 

1964 in aftrek gebrachte premies voor lijfrenten meer bedroegen dan fl. 100.000.362 

De verschuldigde belasting over deze negatieve persoonlijke verplichting werd 

opgenomen in een conserverende aanslag ter behoud van de rechten van de Neder-

landse overheid. Op verzoek van de belastingplichtige werd voor het bedrag van de 

353 Artikel 3.146, lid 3 Wet IB 2001.
354 Artikel 2.8, lid 2 en 3 Wet IB 2001.
355 Artikel 2.9 Wet IB 2001. Zie ook de omschrijving van de systematiek van de berekening van de belas-

ting die ziet op het te conserveren inkomen van artikel 2.9 Wet IB 2001 in parlementaire geschiedenis: 
Kamerstukken II, 1998/1999, 26727, 3, p. 70 (Belastingherziening 2001).

356 Artikel 30i AWR.
357 Artikel 25, lid 5 IW 1990 jo. Hoofdstuk 1A, artikel 1e Uitvoeringsregeling IW 1990.
358 Artikel 44a e.v. IW 1990 jo. Hoofdstuk 1A, artikel 1e Uitvoeringsregeling IW 1990.
359 Volgens artikel 25, lid 5 IW 1990 is er uitstel tot uiterlijk het begin van het tiende jaar na afloop van 

het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft.
360 Een handeling waarop artikel 19b Wet LB 1964 van toepassing is.
361 Wet van 12 december 1991, Staatsblad 697 (Wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en 

spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen).
362 Artikel 45c, lid 3 Wet IB 1964.
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ten gevolge van deze negatieve persoonlijke verplichtingen verschuldigde belasting 

uitstel van betaling verleend.363 Dit uitstel werd verleend bij beschikking. Het uitstel 

werd beëindigd als een verboden handeling plaatsvindt.364

5.2.1.3.2 1995 - Brede Herwaardering II

In het wetsvoorstel Brede Herwaardering II365 werd de regeling ten aanzien van de 

pensioenpremies aangescherpt. Hiertoe werd in artikel 11c (oud) Wet LB 1964366 

bepaald dat, ingeval op enig tijdstip een aanspraak ingevolge een pensioenregeling 

niet langer als zodanig is aan te merken, of een aanspraak ingevolge een pensioenre-

geling of een regeling voor vervroegde uittreding wordt afgekocht of vervreemd dan 

wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid wordt, op het onmiddellijk daaraan 

voorafgaande tijdstip de aanspraak wordt aangemerkt als loon uit een vroegere 

dienstbetrekking van de werknemer of gewezen werknemer dan wel, indien deze is 

overleden, van de gerechtigde tot de aanspraak.

Ten aanzien van emigratie is echter geen bijzondere regeling opgenomen. De me-

morie van toelichting stelt hierover het volgende: “Het vorenstaande laat onverlet dat 

de belastingheffing zowel onder het huidige regime als onder het voorgestelde regime niet onder 

alle omstandigheden kan plaatsvinden. Ingeval de gewezen werknemer in het buitenland woont 

en het heffingsrecht ingevolge verdragsbepalingen aan het woonland is toegewezen, zal de fiscale 

claim niet in Nederland kunnen worden geëffectueerd. Hoewel het technisch denkbaar is voor 

pensioenen een met een voor het lijfrenteregime overeenkomende sanctiebepaling in de vorm 

van een conserverende aanslag op te nemen ingeval de belastingplichtige emigreert, hebben 

wij dit niet wenselijk geacht. Wij hebben er de voorkeur aan gegeven een oplossing voor deze 

problematiek te zoeken in een aanpassing van de Pensioen- en spaarfondsenwet. De Pensioen- en 

spaarfondsenwet staat thans afkoop van pensioen bij emigratie toe. De beoogde aanpassing 

van de Pensioen- en spaarfondsenwet zal inhouden dat emigratie niet tot afkoop mag leiden. 

Aangenomen kan worden dat van dit afkoopverbod een prohibitieve werking uitgaat, omdat 

pensioenfondsen niet in strijd met de Pensioen- en spaarfondsenwet zullen handelen”.367

5.2.1.3.3 2001 – Wet IB 2001

Bij de totstandkoming van de Wet IB 2001 werd de conserverende aanslag bij emi-

gratie voortgezet. De systematiek werd enigszins gewijzigd. Voor lijfrenten werd 

363 Artikel 25 IW 1990.
364 Als bedoeld in artikel 45c, lid 2 Wet IB 1964.
365 Kamerstukken II 1992/1993, 23046 (Wetsvoorstel Wet Aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 en 

andere wetten aan Brede Herwaardering).
366 Thans artikel 19b Wet LB 1964.
367 Kamerstukken II 1992/1993, 23046, 3, p. 5-6 (Aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 en andere wetten 

aan Brede Herwaardering).
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in de wet opgenomen dat niet meer de lijfrentepremies in aanmerking worden 

genomen als conserverend inkomen, maar de lijfrentepremies die in aftrek zijn ge-

bracht alsmede het daarover behaalde rendement368 (de waarde in het economisch 

verkeer). De grens van fl. 100.000 verviel.

Voor pensioenen kent de Wet IB 2001 een soortgelijke (maar niet identieke) bepaling 

in artikel 3.83. Volgens dit artikel bestaat het conserverend inkomen uit “de waarde 

in het economische verkeer van opgebouwde aanspraken uit een pensioenregeling (…)”. Volgens 

de memorie van toelichting369 beoogt dit artikel het genoten belastingvoordeel bij 

pensioenopbouw terug te nemen als het pensioen wordt afgekocht, verpand e.d. in 

een periode waarin de belastingplichtige niet langer in Nederland woont. Dit wordt 

bereikt door de tot de emigratiedatum opgebouwde pensioenaanspraken tot het 

loon te rekenen door middel van een conserverende aanslag waarvoor uitstel van 

betaling wordt verleend totdat een omstandigheid zoals afkoop of verpanding van 

pensioen zich voordoet.

Op 16 juli 2009 vond belangrijke reparatiewetgeving370 plaats na een arrest van de 

Hoge Raad van 19 juni 2009.371

5.2.2 conserverende aanslag in strijd met goede 
verdragstrouw?

5.2.2.1 Inleiding
Nederland achtte zich bij het opleggen van een conserverende aanslag heffingsbe-

voegd omdat de belastingschuld ter zake waarvan de conserverende aanslag is opge-

legd, is ontstaan op het laatste moment waarop de belastingplichtige binnenlands 

belastingplichtig was. Er kon in de ogen van Nederland dus geen sprake zijn van 

dubbele heffing, ook al woont de belastingplichtige ten tijde van de inning van de 

conserverende aanslag niet meer in Nederland. De vraag of sprake is van dubbele 

heffing en welke staat op grond van het verdrag heffingsbevoegd is, speelde dan dus 

alleen in de gevallen wanneer de oneigenlijke handeling plaatsvindt na afloop van 

de periode van tien jaar, als de conserverende aanslag is vervallen. Dit standpunt is 

enkele malen voorgelegd aan de rechter. Een onderwerp dat regelmatig terugkomt 

in de gerechtelijke procedures is schending van goede verdragstrouw.

368 Artikel 3.136 Wet IB 2001.
369 Kamerstukken II 1998/1999, 26727, 3, p. 125 (Wet inkomstenbelasting 2001).
370 Zie paragraaf 5.2.2.7.
371 Zie paragraaf 5.2.2.6.
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5.2.2.2 Verdragsinterpretatie
5.2.2.2.1 Inleiding

Bij de uitleg van belastingverdragen spelen twee regelingen een belangrijke rol: 

artikelen 26 en 31 tot en met 33 van het Verdrag van Wenen en een interpretatie-

voorschrift dat in veel belastingverdragen is opgenomen conform artikel 3, tweede 

lid van het OESO-modelverdrag dat een eigen uitleggingsmethodiek bevat. Op beide 

regelingen ga ik hieronder kort in.

5.2.2.2.2 Verdrag van Wenen

Op 23 mei 1969 werd het Verdrag van Wenen gesloten dat ziet op het verdragen-

recht. Op grond van artikel 26 van het Verdrag van Wenen verbindt elk in werking 

getreden verdrag de partijen en moet deze door hen te goeder trouw worden uitge-

legd. Uit artikel 31 volgt dat een verdrag te goeder trouw dient te worden uitgelegd 

overeenkomstig de gewone betekenis van de termen van het verdrag in hun context 

en in het licht van voorwerp en doel van het verdrag. Nederland is op grond van 

het Verdrag van Wenen dus verplicht zich te houden aan de in bilaterale verdragen 

gemaakte afspraken en behoort deze te goeder trouw uit te leggen. Als een land 

in strijd handelt met het Verdrag van Wenen, is sprake van schending van goede 

verdragstrouw, een zogenoemd treaty override.

5.2.2.2.3 Artikel 3, lid 2 OESO-modelverdrag

De meeste belastingverdragen kennen een interpretatievoorschrift conform artikel 

3, lid 2 OESO-modelverdrag. Dit artikel bevat een algemene interpretatieregel voor 

begrippen in een verdrag, waarvan geen definitie is opgenomen. In artikel 3, lid 2 

OESO-modelverdrag wordt bepaald dat een verdragsterm die niet wordt gedefinieerd 

in het verdrag, wordt uitgelegd volgens het recht van de verdragsluitende staat die 

het verdrag toepast. Artikel 3, lid 2 OESO-modelverdrag vormt een lex specialis van 

het hiervoor beschreven Verdrag van Wenen.372

Bij de beoordeling of de uit het nationale recht voortvloeiende betekenis van een 

verdragsterm zich met de verdragscontextuele betekenis van die term verdraagt, 

verwijst artikel 3, lid 2 OESO-modelverdrag naar de betekenis van een term in het 

nationale recht zoals dat luidt ten tijde van de toepassing van het verdrag, de zoge-

noemde dynamische interpretatie. De dynamische interpretatie is alleen mogelijk 

indien de context geen alternatieve interpretatie vereist. Deze context moet bepaald 

worden door de intentie van de overeenkomst sluitende staten ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst, maar ook rekening houdend met de betekenis van de 

372 Zie F.P.G. Pötgens, in: Cursus Belastingrecht, IBR.3.2.4.A.c.
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desbetreffende uitdrukking in de wetgeving van de andere staat.373 De interpretatie 

moet evenwichtig zijn; aan de ene kant mag een staat niet na het sluiten van de 

overeenkomst deze feitelijk buiten werking stellen door niet in de overeenkomst 

gedefinieerde begrippen aan te passen in haar nationale wet en anderzijds moet 

de mogelijkheid bestaan om de overeenkomst gedurende de tijd praktisch toe te 

passen.374

De Hoge Raad375 oordeelde dat de goede trouw die bij de uitleg van verdragsbepa-

lingen moet worden betracht, aan een dynamische verwijzing naar het nationale 

recht grenzen stelt: niet is toegestaan dat de ene staat door een wijziging van zijn 

nationale wetgeving zich een heffingsrecht binnen het verdrag verwerft dat vóór die 

wijziging slechts aan de andere staat toekomt.376

5.2.2.2.4 Conserverende aanslag en uitleg belastingverdrag

Het (fictieve) genietingsmoment van de conserverende aanslag is gelegen op het mo-

ment direct voor de emigratie. Op dat moment is er nog geen sprake van emigratie 

en is nog steeds sprake van inwonerschap van Nederland (dat wil zeggen binnen-

landse belastingplicht377). Het belastingverdrag tussen Nederland en het land van 

emigratie is dan nog niet van toepassing. Dat gebeurt pas enkele momenten later na 

de emigratie. Als dan in het belastingverdrag is opgenomen dat Nederland niet het 

heffingsrecht heeft over de betreffende inkomsten, bepaalde de Hoge Raad in een 

aantal hieronder te bespreken arresten dat een verdrag ter voorkoming van dub-

bele belasting niet uitgehold mag worden door in nationale wetgeving een bepaling 

op te nemen dat het heffingsrecht eenzijdig naar zich toetrekt. De conserverende 

aanslag is dan in strijd met de goede trouw jegens de Nederlandse verdragspartners. 

Nederland omzeilt als het ware het belastingverdrag door het heffingsmoment 

te verleggen naar het moment direct voor de emigratie. In zijn arrest van 14 juli 

2017378 lijkt de Hoge Raad overigens een ander standpunt in te nemen. Zie verder 

paragraaf 5.2.2.9.

373 Aantekening 11.2 bij artikel 3 OESO-modelverdrag 1992, Vakstudie 08 – Nederlands Internationaal 
Belastingrecht.

374 Aantekening 11.3 bij artikel 3 OESO-modelverdrag 1992, Vakstudie 08 – Nederlands Internationaal 
Belastingrecht.

375 Hoge Raad 5 september 2003, nr. 37657, ECLI:NL:PHR:2003:AE8403. Zie verder paragraaf 5.2.2.4.
376 Zie F.P.G. Pötgens, in: Cursus Belastingrecht, IBR.3.2.4.A.c.
377 Artikel 2.1 Wet IB 2001.
378 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324.



5 Grensoverschrijdende uitgaande werknemer

114

5.2.2.3 7 december 2001 – hoge raad: hongarije-arrest379

Hoewel het Hongarije-arrest geen betrekking heeft op pensioenen maar op lijfren-

ten, neem ik dit arrest toch op in deze paragraaf. De afweging van de Hoge Raad of 

er sprake is van schending van goede verdragstrouw komt terug in het arrest van de 

Hoge Raad van 14 juli 2017380 dat wel over pensioenen gaat.

Belastingplichtige had in 1993 twee lijfrenteverzekeringen afgesloten. De premies 

die hij daarvoor had betaald, waren in aftrek genomen als persoonlijke verplich-

tingen. Een paar maanden later emigreerde hij naar Hongarije en in 1994 kocht 

hij de lijfrenteverzekeringen af. De inspecteur nam het bedrag van de afgetrokken 

premies in aanmerking als negatieve persoonlijke verplichtingen.381 Belangheb-

bende en Hof ’s-Hertogenbosch stelden zich op het standpunt dat de heffing ter 

gelegenheid van de afkoop over het bedrag van de aftrokken premies niet wezenlijk 

afwijkt van heffing over de afkoopsom zelf. Er was door de invoering van artikel 

45c, lid 3 Wet IB 1964 sprake van schending van goede verdragstrouw omdat het 

Verdrag Nederland-Hongarije ten tijde van de invoering van dit artikel de heffing 

over een afkoopsom aan Hongarije toewijst. In het Verdrag tussen beide landen is 

geen expliciete bepaling opgenomen over lijfrente-inkomsten. Er is wel een restar-

tikel, dat regelt dat bestanddelen van het inkomen van een inwoner van een van de 

staten die niet in de voorgaande artikelen zijn behandeld, alleen in de woonstaat 

belastbaar zijn.

Onder de Wet IB 1964 werd niet de waarde in het economische verkeer bij emigratie 

belast, maar werden de eerder betaalde premies bij emigratie teruggenomen. De 

Hoge Raad oordeelde dat naar blijkt uit de wetsgeschiedenis “heeft de wetgever tot 

uitgangspunt genomen dat de aftrek van de premies wordt verleend onder de voorwaarde dat 

de betrokken overeenkomst daadwerkelijk op de overeengekomen wijze wordt uitgevoerd en 

niet wordt gewijzigd, afgekocht, vervreemd of beleend, en dat, zo dit wél geschiedt, die aftrek 

wordt teruggenomen, en wel aldus dat deze aftrek als negatieve persoonlijke verplichtingen in 

aanmerking wordt genomen. Dit brengt mee dat, anders dan het Hof heeft geoordeeld, hef-

fing ter gelegenheid van de afkoop van een lijfrente over het bedrag van de premies die voor 

de verwerving van die lijfrente zijn betaald, wel degelijk wezenlijk afwijkt van de heffing over 

(een gedeelte van) de afkoopsom zelf; de afkoopsom wordt niet belast en de ontvangst van die 

afkoopsom heeft slechts deze betekenis dat de ontbindende voorwaarde waaronder de aftrek 

destijds is verleend, in vervulling gaat.”382

379 Hoge Raad 7 december 2001, nr. 35231, ECLI:NL:HR:2001:AD6774.
380 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, zie paragraaf 5.2.2.9.
381 Op grond van de toenmalige tekst van artikel 45c, lid 3 Wet IB 1964.
382 Hoge Raad 7 december 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD6774, r.o. 3.3.
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Met andere woorden: het terugnemen van de premieaftrek voor de Wet IB 1964 

leverde wel belastbaar inkomen op, maar was geen inkomen in de zin van de 

belastingverdragen. De lijfrentepremieaftrek was een voorwaardelijke aftrek. De 

voorwaarde was dat de lijfrenteovereenkomst daadwerkelijk op de overeengekomen 

wijze werd uitgevoerd en niet werd gewijzigd, afgekocht, vervreemd of beleend. Als 

dit wel gebeurde, werd de verleende aftrek teruggenomen, toentertijd als negatieve 

persoonlijke verplichting. Dit is niet gelijk aan de heffing over de afkoopsom zelf. 

Deze negatieve persoonlijke verplichtingen vallen volgens de Hoge Raad niet onder 

het verdrag en daarom kan Nederland toch heffen.383

Ik kan mij vinden in het Hongarije-arrest. Belastingheffing over de afkoopsom is in 

dit geval wezenlijk anders dan het terugnemen van de premieaftrek onder de Wet 

IB 1964. Een afkoopsom bestaat uit het gezamenlijke bedrag van premies plus het 

daarop behaalde rendement (minus eventuele kosten). De heffingsgrondslag is in 

dit arrest echter alleen de som van de betaalde premies en dat is niet vergelijkbaar 

met de afkoopsom. Vandaar ook dat de Hoge Raad tot een andere conclusie kwam 

toen de heffingsgrondslag bij de invoering van de Wet IB 2001 werd verbreed tot 

afgetrokken premies plus het daarop gemaakt rendement. Want dat is (materieel) 

de afkoopsom.

5.2.2.4 5 september 2003 – hoge raad: singapore-arrest384

Een belastingplichtige woonde in Singapore en werkte gedurende ongeveer 23 

jaar in dienstbetrekking voor een Nederlandse werkgever. Vóór beëindiging van de 

dienstbetrekking kocht hij het gedeelte van de pensioenaanspraak af die correspon-

deert met de dienstjaren buiten Nederland (ongeveer 18 jaar). Over dit deel van de 

waarde van de pensioenaanspraak is loonbelasting ingehouden. Het heffingsrecht 

over pensioenen en andere soortgelijke beloningen (waaronder een afkoopsom) 

was op grond van artikel 18 van het Verdrag met Singapore385 toegewezen aan de 

woonstaat. Nederland betrok de voorheen vrijgestelde aanspraak in de heffing, 

omdat volgens de staatssecretaris de ontbindende voorwaarde waaronder eerder 

vrijstelling is verleend in vervulling is gegaan. Omdat de aanspraak in het verleden 

is verkregen als loon uit dienstbetrekking, is hetgeen nu wordt belast dus niet een 

afkoopsom maar een voorheen vrijgestelde aanspraak die alsnog belast wordt. Het 

383 Zie ook G.M.C.M. Staats, Reparatie treaty override Nederlandse pensioen- en lijfrentewetgeving mogelijk?, Pensi-
oenMagazine 2009, 142.

384 Hoge Raad 5 september 2003, nr. 37657, ECLI:NL:PHR:2003:AE8403.
385 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Re-

publiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van 
belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, Trb 1971, 95.
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komt er op neer dat Nederland het heffingsrecht naar zich toe trekt door kwalifi-

catie als loon uit vroegere dienstbetrekking op een fictief moment. Op grond van 

deze kwalificatie valt dit belastingobject niet onder het pensioenartikel, volgens de 

staatssecretaris.

De Hoge Raad oordeelt anders. De conclusie die uit het Singapore-arrest volgt, is dat 

een verdragsbepaling die aan de woonstaat het exclusieve heffingsrecht verleent, 

niet kan worden ontgaan door de invoering van een nationaal rechtelijke fictiebe-

paling.386

Op dezelfde datum als het Singapore-arrest wees de Hoge Raad arrest in twee andere 

zaken, de fictief loonarresten387. Ook in deze twee arresten ging het om de vraag of 

Nederland terecht heffingsrecht naar zich toe trekt door het opnemen van de fictief 

loonregeling in artikel 12a Wet LB 1964. Terwijl de Hoge Raad in het Singapore-arrest 

voor de ‘te goeder trouw uitleg’ verwijst naar het Verdrag van Wenen, verwijst hij in 

de fictief loonarresten naar de context in de zin van artikel 3, lid 2 van het Verdrag 

met België. Hierbij verwees de Hoge Raad naar het commentaar op artikel 3 OESO-

modelverdrag. Dit artikel probeert een balans te vinden tussen ‘permanency of 

commitments’ en het praktisch toepasbaar houden van het verdrag. De verzekering 

van de ‘permanency of commitments’ kan als een equivalent worden gezien van de 

goede trouw.388 De Hoge Raad wenste in dezen aan de goede trouw te refereren.389

5.2.2.5 2003 – 2009: verschillende opvattingen
De problematiek van de conserverende aanslag en het te goeder trouw uitleggen 

van belastingverdragen kwam in een aantal gerechtelijke procedures aan de orde. 

In veel gevallen oordeelde de rechter conform het hierboven beschreven Singapore-

386 F.P.G. Pötgens en H.M. Kappelle, Over conserverende aanslagen, belastingverdragen en reparatiewetgeving: de 
geschiedenis lijkt zich te herhalen! Weekblad Fiscaal Recht, 2010/74.

387 Hoge Raad 5 september 2003, nr. 37651, ECLI:NL:PHR:2003:AE8398 en nr. 37670, 
ECLI:NL:PHR:2003:AE8404.

388 De verzekering van de ‘permanency of commitments’ wordt door A-G Wattel in punt 2.26 bijlage bij 
zijn conclusie bij beide fictief loonarresten vertaald als ‘pacta sunt servanda’. Dit beginsel is op zijn 
beurt weer neergelegd in artikel 26 Verdrag van Wenen. Voor de interpretatie is deze goede trouw 
vervat in artikel 31, eerste lid, Verdrag van Wenen. Zie verder F.P.G. Pötgens en H.M. Kappelle, Over con-
serverende aanslagen, belastingverdragen en reparatiewetgeving: de geschiedenis lijkt zich te herhalen! Weekblad 
Fiscaal Recht, 2010/74, paragraaf 4.3.

389 Zie litertuuroverzicht in F.P.G. Pötgens en H.M. Kappelle, Over conserverende aanslagen, belastingverdragen 
en reparatiewetgeving: de geschiedenis lijkt zich te herhalen! Weekblad Fiscaal Recht, 2010/74, voetnoot 32.
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arrest.390 Rechtbank Haarlem daarentegen kwam in een tweetal uitspraken tot het 

oordeel dat de Nederlandse wetgeving niet in strijd is met verdragen of de goede 

trouw die moet worden in acht genomen tegenover de verdragspartners.391 Uiteinde-

lijk sprak de Hoge Raad in een drietal uitspraken op 19 juni 2009 een finaal oordeel 

uit.

5.2.2.6 19 juni 2009 – hoge raad: conserverende aanslag kan 
schending goede verdragstrouw betekenen

Op 19 juni 2009 werd door de Hoge Raad drie arresten gewezen die zagen op con-

serverende aanslagen over in Nederland opgebouwde pensioenen392 bij emigratie 

van de pensioengerechtigden naar Frankrijk393, Korea394 en de Filippijnen395. De 

belastingverdragen met deze landen dateren uit respectievelijk 1973, 1978 en 

1989. Nederland kende op het moment van tekenen van deze verdragen nog een 

onvoorwaardelijke vrijstelling van heffing over de aanspraken in de loon- en in-

komstenbelasting. In deze drie procedures legde de Belastingdienst op grond van 

artikel 3.83 jo. 3.146 Wet IB 2001 een conserverende aanslag op over de waarde van 

de in Nederland opgebouwde pensioenaanspraken. Bij emigratie wordt deze waarde 

geacht te zijn genoten vlak voor het moment van emigratie. De belastingheffing 

over het fictieve inkomen lijkt zich daarmee te onttrekken aan de toepassing van 

een bilateraal belastingverdrag. De vraag die de Hoge Raad moest beantwoorden 

was of het opleggen van een conserverende aanslag in strijd is met de goede trouw 

volgens het Verdrag van Wenen.

De Hoge Raad oordeelde dat zonder de fictie van artikel 3.83 en artikel 3.146, lid 3 

Wet IB 2001 de inkomsten die uit de pensioenaanspraken voortvloeien, op grond 

van artikel 18 van het belastingverdrag uitsluitend belastbaar zouden zijn in het 

woonland.

390 Bijvoorbeeld: Hoge Raad 23 januari 2004, nr. 37978, ECLI:NL:PHR:2004:AF7824; Recht-
bank Breda, 15 maart 2006, nr. AWB 05/1048, ECLI:NL:RBBRE:2006:AV9096; Hoge Raad 
13 mei 2005, nr. 39610, ECLI:NL:PHR:2005:AR1683; Hof Den Bosch 15 september 2005, 
nr. 03/00689, ECLI:NL:GHSHE:2005:AU3682; Rechtbank Breda 15 maart 2007, nr. AWB 
06/2331, ECLI:NL:RBBRE:2007:BA4903 en Hof Den Bosch 12 oktober 2007, nr. 06/00388, 
ECLI:NL:GHSHE:2007:BB7903.

391 Rechtbank Haarlem, 26 april 2007, nr. 06/4218, ECLI:NL:RBHAA:2007:BA4789; Rechtbank Haarlem, 1 
november 2007, nr. 05/6620, ECLI:NL:RBHAA:2007:BB8600.

392 Daarnaast werd een arrest gewezen over afkoop van lijfrente na emigratie (Hoge Raad 19 juni 2009, nr. 
44050, ECLI:NL:HR:2009:BC4725). Dit arrest bespreek ik niet verder.

393 Hoge Raad 19 juni 2009, nr. 43978,ECLI:NL:HR:2009:BC5201.
394 Hoge Raad 19 juni 2009, nr. 07/13267, ECLI:NL:HR:2009:BI8563.
395 Hoge Raad 19 juni 2009, nr. 08/02288, ECLI:NL:HR:2009:BI8566.
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Een fictie op grond waarvan de waarde van de opgebouwde pensioenrechten (als 

loon) in de Nederlandse heffing wordt betrokken op een ondeelbaar moment voor-

afgaand aan de emigratie - zoals in de onderhavige belastingverdragen (Frankrijk, 

Korea en de Filippijnen) - komt in strijd met de goede trouw die Nederland bij de uit-

leg en toepassing van het belastingverdrag in acht moet nemen. De conserverende 

aanslag bij emigratie naar Frankrijk, Korea en de Filippijnen houdt dus geen stand.

5.2.2.7 16 juli 2009 - reparatiewetgeving
De arresten van de Hoge Raad van 19 juni 2009 creëerden een heffingslek voor de 

overheid. De wetgever reageerde onmiddellijk en repareerde het lek bij een wet die 

in werking trad op 16 juli 2009 met terugwerkende kracht tot 19 juni 2009.396 Bij 

deze reparatie greep de wetgever terug naar het Hongarije-arrest397, dat betrekking 

had op de systematiek van de conserverende aanslagen van voor invoering van de 

Wet IB 2001.

Volgens het kabinet398 laten de arresten van de Hoge Raad ruimte om de wet zodanig 

aan te passen dat ook in situaties waarin een regeling ter voorkoming van dubbele 

belasting van toepassing is die dateert uit de periode voor de invoering van het ge-

noemde regime en welke voorziet in een exclusieve woonstaatheffing ter zake van 

(niet-periodieke) pensioen- en/of lijfrente-inkomsten, toch heffing kan plaatsvinden 

bij belastingplichtigen die in Nederland een belastingfaciliteit hebben gehad voor 

de premies voor pensioen of een lijfrente. De heffing zal dan niet naar de waarde in 

het economische verkeer van de pensioen- of lijfrenteaanspraak plaatsvinden, maar 

naar de bedragen waarvoor bij de verwerving van de pensioen- of lijfrenteaanspraak 

een belastingvoordeel is genoten.

De reparatie in 2009 hield in dat bij emigraties naar een land, waarbij in het belas-

tingverdrag is opgenomen dat Nederland geen volledig heffingsrecht heeft over de 

lijfrenten en/of pensioenen, niet meer de waarde in het economische verkeer wordt 

aangemerkt als conserverend inkomen, maar enkel nog de fiscaal gefaciliteerde 

premies van deze lijfrenten of pensioenen. Voor emigraties naar landen, waarbij in 

het belastingverdrag is opgenomen dat Nederland wel het heffingsrecht heeft over 

in elk geval afkoopsommen, trad geen verandering op en wordt dus wel de waarde 

in het economische verkeer in de heffing betrokken.

396 Artikel 3.136, lid 3 Wet IB 2001.
397 Hoge Raad 7 december 2001, nr. 35231, ECLI:NL:HR:2001:6774, BNB 2002/42, zie paragraaf 5.2.2.3.
398 Kamerstukken II 2009/2010, 31990, 3, p. 2-5 (Wetsvoorstel reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad 

inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken).
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Door de invoering van de reparatiewetgeving maakt de Wet IB 2001 onderscheid 

tussen de volgende situaties:

·	 Bronstaatheffing: indien een belastingplichtige emigreert naar een staat waar-

mee Nederland in het belastingverdrag een bronstaatheffing is overeengekomen 

of emigreert naar een staat waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft af-

gesloten, wordt nog steeds uitgegaan van de waarde in het economische verkeer 

(artikel 3:83 Wet IB 2001).

·	 Woonstaatheffing: indien de belastingplichtige emigreert naar een staat waar-

mee Nederland in het belastingverdrag een woonstaatheffing is overeengeko-

men, wordt uitgegaan van het genoten belastingvoordeel (artikel 3:136, lid 3 Wet 

IB 2001).

Leden uit de Tweede Kamer vroegen de staatssecretaris van Financiën of de repara-

tiewetgeving niet in strijd zou komen met de goede trouw die tussen verdragspart-

ners geldt. Het antwoord daarop luidde dat daarvan geen sprake zou zijn, waarbij 

van belang was dat het nieuwe regime er volgens de staatssecretaris niet feitelijk op 

neer zou komen dat nog steeds de afkoopsom wordt belast.399

Deze reparatiewetgeving stuitte op veel kritiek in de vakliteratuur400. Staats401 vraagt 

zich af of de wetswijziging wel binnen de grenzen van het verdragenrecht blijft. 

De heffing die Nederland nu oplegt - ook al bestaat dit uit het terugnemen van de 

pensioenpremieaftrek van werkgever en werknemer - komt naar zijn mening wel 

weer erg dicht in de buurt van het belasten van pensioenaanspraken, hetgeen in het 

verdrag nu juist meestal is ‘weggegeven’ aan de woonstaat. Kemmeren402 meent dat 

de arresten van de Hoge Raad van 19 juni 2009 geen ruimte bieden voor de voor-

gestelde reparatiewetgeving en is van mening dat ook deze reparatiewetgeving in 

strijd is met de goede verdragstrouw. Pötgens en Kappelle403 betwijfelen of de repara-

tiewetgeving voor pensioenen wel tot het door de wetgever gewenste resultaat leidt. 

Ook met deze wetswijziging tracht Nederland eenzijdig een aan de verdragspartner 

toegewezen heffingsrecht naar zich toe te trekken, hetgeen evenmin in overeen-

stemming kan worden geacht met de goede trouw die bij de toepassing en uitleg 

399 Kamerstukken II 2008/2009, 31990, 9, p. 1-2 (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake 
pensioen- en lijfrenteaanspraken).

400 Zie voor een uitgebreid overzicht: Conclusie A-G Niessen, 8 juni 2017, nr. 17/01256, 
ECLI:NL:PHR:2017:417, bij Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324.

401 G.M.C.M. Staats, Reparatie treaty override Nederlandse pensioen- en lijfrentewetgeving mogelijk?, PensioenMaga-
zine 2009, 142.

402 E.C.C.M. Kemmeren, Exitheffing bij pensioenen; Financiën is hardleers, Weekblad Fiscaal Recht 2009/881.
403 F.P.G. Pötgens en H.M. Kappelle, Over conserverende aanslagen, belastingverdragen en reparatiewetgeving: de 

geschiedenis lijkt zich te herhalen!, Weekblad Fiscaal Recht, 2010/74.
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van een belastingverdrag in acht moet worden genomen. Stevens404 twijfelt eraan of 

de nieuwe vormgeving van de conserverende heffing wetstechnisch sluitend is. De 

‘oplossing’ de heffing te beperken tot het bedrag waarvoor bij de verwerving van de 

pensioen- en lijfrenteaanspraak in Nederland een belastingvoordeel is genoten, is 

volgens hem twijfelachtig. Zeker economisch bezien blijft de conserverende aanslag 

strijdig met de verdragstechnisch aan het woonland toegescheiden heffingsbevoegd-

heid.

In de literatuur was dus eensgezinde twijfel te lezen of de reparatiewetgeving zijn 

doel wel zou bereiken. Veel auteurs waren van mening dat de reparatiewetgeving 

in strijd blijft met de goede verdragstrouw, ook omdat de gewijzigde wetgeving niet 

door Nederland is besproken bij de verdragsonderhandelingen met de diverse ver-

dragspartners. Het leek wel duidelijk dat gerechtelijke procedures gezien de twijfel 

over deze wetgeving niet gestopt zouden zijn. Op 14 juli 2017 wees de Hoge Raad 

wederom arrest en kwam tot een voor velen verrassende conclusie. Zie paragraaf 

5.2.2.9.

5.2.2.8 15 april 2011 – hoge raad: als nederland kán heffen dan geen 
schending verdragstrouw

Belanghebbende is in 2003 naar België verhuisd. Naar aanleiding van deze verhui-

zing is een conserverende aanslag opgelegd, revisierente in rekening gebracht en 

zijn voorwaarden gesteld aan het uitstel van betaling. In deze zaak komen twee 

vragen aan de orde: is er sprake van in strijd handelen met de goede verdragstrouw 

en is er sprake van strijdigheid met het Unierecht. De eerste vraag komt in deze 

paragraaf aan de orde, de tweede vraag bespreek ik in paragraaf 5.2.4.2.3.

De Hoge Raad405 stelt voorop dat een heffing die aangrijpt bij emigratie in strijd kan 

komen met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitleg en toe-

passing van het belastingverdrag tussen de desbetreffende staten, als daarmee een 

voordeel wordt belast dat naar zijn werkelijke aard bezien (al dan niet potentieel) ter 

heffing is toegewezen aan de woonstaat. Uit artikel 18, paragraaf 1 van het Verdrag 

Nederland-België vloeit als hoofdregel voort dat de woonstaat heffingsbevoegd is. 

Daarop worden uitzonderingen gemaakt in pararaaf 2 en 3 van dit artikel, waardoor 

in bepaalde situaties de bronstaat heffingsbevoegd is. Op het moment van emigratie 

naar België is niet (altijd) te voorzien of Nederland als bronstaat heffingsbevoegd zal 

zijn. Op dit punt verschilt deze regeling van de bepaling die aan de orde was in het 

404 L.G.M. Stevens, Fiscale Beleidsnotities 2010, Weekblad Fiscaal Recht 2009/1183.
405 Hoge Raad 15 april 2011, nr. 10/00990, ECLI:NL:HR:2011:BN8728, r.o. 4.4.2.
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arrest van 19 juni 2009.406 In dat arrest ging het om een verdragsbepaling op grond 

waarvan de heffingsbevoegdheid ten aanzien van pensioen onder alle omstandig-

heden was toegewezen aan de woonstaat. In onderhavige zaak is sprake van een 

verdrag met daarin opgenomen een geclausuleerde bronstaatheffing.407

De Hoge Raad ziet in deze zaak in het opleggen van een conserverende aanslag van-

wege de emigratie geen strijdigheid met de verdragstrouw. Het is immers een reële 

mogelijkheid dat Nederland in een groot aantal gevallen als bronstaat heffingsbe-

voegd zal zijn met betrekking tot het pensioen. Bovendien hoeft de conserverende 

aanslag in beginsel niet betaald te worden. De ontvanger verleent ambtshalve en 

zonder het stellen van bezwarende voorwaarden uitstel van betaling. Tevens wordt 

de conserverende aanslag kwijtgescholden indien binnen een termijn van tien jaren 

geen zogenoemde besmette behandeling ten aanzien van het pensioen plaatsvindt.

De Hoge Raad is daarentegen van oordeel dat wel strijdigheid met de goede ver-

dragstrouw ontstaat wanneer na emigratie een besmette handeling plaatsvindt en 

de ontvanger naar aanleiding daarvan tot invordering van de conserverende aanslag 

overgaat in die gevallen waarin het belastingverdrag de heffingsbevoegdheid ter 

zake van die handeling heeft toegewezen aan de woonstaat. Die heffing betreft 

weliswaar de waarde van de aanspraak ten tijde van de emigratie, en dus niet de 

waarde ten tijde van de besmette handeling, maar met het oog op de toepassing van 

het verdrag is dat volgens de Hoge Raad geen wezenlijk verschil. Aan de genoemde 

invloed van de goede trouw bij uitleg en toepassing van het verdrag kan niet afdoen 

dat België ten tijde van de totstandkoming van het verdrag op de hoogte was van 

de regeling in artikel 3.83, lid 1 Wet IB 2001. Evenmin kan daaraan afdoen dat het 

verdrag van kracht is geworden na de inwerkingtreding van deze wettelijke rege-

ling. Hieruit vloeit voort dat de verdragstekst bepalend is en dat niet gekeken hoeft 

te worden naar data van totstandkoming van een verdrag, noch of andere landen 

bekend waren met de inhoud van de Nederlandse wetgeving. Het vorenstaande 

brengt met zich dat de ontvanger het uitstel van betaling voor de conserverende 

aanslag niet mag intrekken naar aanleiding van een besmette handeling in de geval-

len waarin het verdrag de heffingsbevoegdheid ter zake van die handeling toewijst 

aan de woonstaat. De rechtsbescherming van belanghebbenden is volgens de Hoge 

Raad op deze wijze voldoende gewaarborgd, aangezien de intrekking door de ont-

vanger van het uitstel van betaling plaatsvindt door middel van een voor bezwaar 

406 Hoge Raad 19 juni 2009, nr. 43978, ECLI:NL:HR:2009:BC5201, zie paragraaf 5.2.2.6.
407 Zie paragraaf 5.2.3.6.
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vatbare beschikking. De Hoge Raad concludeert dat de goede verdragstrouw niet is 

geschonden.

5.2.2.9 14 juli 2017 – hoge raad: geen schending goede verdragstrouw 
bij conserverende aanslagen voor pensioenaanspraken

5.2.2.9.1 Situatie

Belanghebbende heeft een direct belang van 100% in A BV en een indirect belang van 

100% in B BV. In 1997 heeft hij zijn onderneming ingebracht in deze BV-structuur. 

Daarbij heeft belanghebbende een zogenoemde gerichte lijfrente bedongen. Belang-

hebbende heeft tot en met 2009 pensioenrechten opgebouwd bij A BV (pensioen in 

eigen beheer). Hij is op 31 december 2014 geëmigreerd naar Frankrijk. In verband 

hiermee heeft de inspecteur een conserverende aanslag opgelegd. In geschil is of de 

conserverende aanslag en de beschikking revisierente terecht zijn opgelegd. Belang-

hebbende stelt dat het opleggen van de conserverende aanslag in strijd is met de 

goede verdragstrouw. Rechtbank Zeeland-West-Brabant408 stelde prejudiciële vragen 

aan de Hoge Raad. Deze vragen betreffen de toelaatbaarheid van de reparatiewetge-

ving van 16 juli 2009 (zie paragraaf 5.2.2.7) in het licht van de goede verdragstrouw. 

De Hoge Raad beantwoordt de vragen in zijn arrest van 14 juli 2017.409

5.2.2.9.2 Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad gaat in zijn arrest uitvoerig in op lijfrenteaanspraken en pensioen-

regelingen. In deze paragraaf beschrijf ik alleen de overwegingen die betrekking 

hebben op pensioenregelingen. De Hoge Raad formuleert met betrekking tot pen-

sioenregelingen het volgende uitgangspunt:410 “een heffing die aangrijpt bij emigratie 

[kan] in strijd komen met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitleg en 

toepassing van het belastingverdrag tussen de betrokken staten, als daarmee een voordeel wordt 

belast dat naar zijn werkelijke aard bezien – al dan niet potentieel – ter heffing is toegewezen 

aan de immigratiestaat.”

De Hoge Raad kijkt ten aanzien van pensioen naar twee artikelen uit het Verdrag 

Nederland-Frankrijk die achtereenvolgens voor toepassing in aanmerking kunnen 

komen en elkaar wederzijds uitsluiten: de artikelen 15 (niet-zelfstandige arbeid) 

en 18 (pensioenen). De toekenning van een pensioenaanspraak is een beloning ter 

zake van een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 15 van het belastingverdrag. 

408 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 maart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464.
409 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324.
410 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, r.o. 5.10.
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Op grond van deze bepaling mag Nederland in een verdragssituatie de waarde van 

de aanspraak belasten, als de dienstbetrekking in Nederland wordt uitgeoefend.411

Wanneer in het geval van een emigrerende belastingplichtige niet de waarde in het 

economische verkeer van de pensioenaanspraak in aanmerking kan worden geno-

men412, neemt Nederland de niet tot het loon gerekende aanspraken en bijdragen 

ingevolge de pensioenregeling413 in aanmerking als negatieve uitgaven voor inko-

mensvoorzieningen. Artikel 18 van het belastingverdrag, dat de heffing ter zake van 

pensioenen toewijst aan de woonstaat, staat hieraan niet in de weg. Artikel 18 heeft 

betrekking op inkomsten die naderhand voortvloeien uit aanspraken en bijdragen 

ingevolge een pensioenregeling (in de regel de pensioenuitkeringen). Artikel 18 ziet 

niet op het alsnog belasten van een voorwaardelijk vrijgestelde aanspraak op of bij-

dragen voor pensioen in gevallen waarin aan de voorwaarden voor vrijstelling niet 

langer wordt voldaan. Dat geldt volgens de Hoge Raad ook wanneer het terugnemen 

van de eertijds verleende vrijstelling in de nationale wetgeving is vormgegeven als 

het in aanmerking nemen van negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen.414 

Die vormgeving in de nationale wetgeving heeft niet tot gevolg dat de betreffende 

bijtelling geen beloning in de zin van artikel 15 of 18 van het belastingverdrag zou 

zijn, en daardoor aan de werking van de toewijzingsregels in het belastingverdrag 

en de daarbij in acht te nemen goede trouw zou zijn onttrokken.

Artikel 3.136, lid 3 Wet IB 2001 voorziet in het terugnemen van een voorwaardelijk 

verleende vrijstelling, waarbij is gekozen voor de vorm van het bij conserverende 

aanslag in aanmerking nemen bij emigratie van negatieve uitgaven voor inkomens-

voorzieningen. Deze regeling komt daarmee niet in strijd met de goede verdrags-

trouw, waarmee deze regeling wezenlijk verschilt van de regeling die voordien gold. 

Vóór de inwerkingtreding van artikel 3.136, lid 3, Wet IB 2001 werd immers – ook 

onder een regeling ter voorkoming van dubbele belasting – de waarde in het eco-

nomische verkeer van opgebouwde aanspraken uit een pensioenregeling belast op 

basis van de fictiebepaling van artikel 3.83, lid 1 Wet IB 2001. Dit artikel voorzag 

daarmee in het terugnemen van een onvoorwaardelijk verleende vrijstelling, waar-

411 Hoge Raad 19 juni 2009, nr. 43978, ECLI:NL:HR:2009:BC5201, zie verder paragraaf 5.2.2.6.
412 Artikel 3.83, lid 1 Wet IB 2001: het verdrag wijst de heffing over pensioenen toe aan de bronstaat 

(Nederland). Zie verder paragraaf 5.2.2.7.
413 Op grond van artikel 3.136, lid 3 Wet IB 2001: het verdrag wijst de heffing over pensioenen toe aan de 

woonstaat. Zie verder paragraaf 5.2.2.7.
414 Zoals het geval is in artikel 3.136, lid 3 Wet IB 2001.
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mee deze bepaling wel in strijd kwam met de goede verdragstrouw. Dit blijkt ook 

uit de 19 juni-arresten.415

Volgens de Hoge Raad416 heeft zijn conclusie tot gevolg dat bij de vaststelling van een 

conserverende aanslag ter zake van pensioenaanspraken compartimentering dient 

plaats te vinden al naar gelang het moment waarop de aanspraken en bijdragen 

ingevolge een pensioenregeling niet tot het loon zijn gerekend. Bij pensioen kun-

nen alleen de premies die niet tot het loon zijn gerekend na 15 juli 2009 tot het 

te conserveren inkomen worden gerekend. Deze compartimentering kan worden 

weergegeven in het volgende schema:
  

 

Figuur 3: Compartimentering pensioenregelingen n.a.v. arrest HR 14 juli 2017417

5.2.2.9.3 Terugwerkende kracht reparatiewetgeving?

Van Dun werpt in zijn aantekening op het arrest de vraag op of de compartimen-

teringsperiode vanaf 16 juli 2009 dan wel 29 juni 2009 zou moeten lopen. De Hoge 

Raad is in zijn oordeel uitgegaan van het tijdstip van inwerkingtreding van leden 

2 en 3 van artikel 3.136 Wet IB 2001, zijnde 16 juli 2009. Dit artikel is aangepast 

bij Wet van 8 juli 2009.418 Het Staatsblad waarin de aankondiging is geplaatst, is 

uitgegeven op 15 juli van dat jaar. Daarmee treedt de betreffende Wet in op 16 juli 

2009. Van Dun is van mening dat daar de wet terugwerkende kracht heeft tot 29 juni 

415 Zie ook M. van Dun, Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over strijd met goede verdragstrouw bij conserve-
rende aanslag ter zake van pensioen- en lijfrenteaanspraken, NTFR 2017/1862.

416 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, r.o. 5.12.
417 Bron: M. van Dun, Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen over strijd met goede verdragstrouw bij conserve-

rende aanslag ter zake van pensioen- en lijfrenteaanspraken, NTFR 2017/1862.
418 Stb. 2009, 304.
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2009 12 uur, dat de compartimentering dient plaats te vinden per die dag en tijdstip 

en niet per 16 juli 2009.

Van Bijnen419 vindt het verdedigbaar te stellen dat de terugwerkende kracht niet 

in het voordeel is van de belastingplichtige. En omdat de Hoge Raad expliciet deze 

datum heeft uitgesproken dient 16 juli te worden aangehouden. Douven420 is van 

mening dat de Hoge Raad vindt dat premies voor lijfrenten en de aanspraak en 

bijdragen betaald in de periode tussen 29 juni en 16 juli 2009 ook onvoorwaardelijk 

zijn verleend. Hij vindt de datum die de Hoge Raad hanteert goed verdedigbaar en 

passend bij de systematiek van de (on)voorwaardelijke toekenning die de Hoge Raad 

kiest in dit arrest. Ik ben het met de laatste auteurs eens. Ik trek een parallel met de 

mogelijkheid van de wetgever om terugwerkende kracht aan de inwerkingtreding 

van een wet te geven. Bij wetgeving hanteert de Afdeling advisering van de Raad van 

State het uitgangspunt dat aan belastende maatregelen geen terugwerkende kracht 

gegeven wordt. Voor de toelaatbaarheid van terugwerkende kracht bij belastende 

maatregelen moet voldaan worden aan twee vereisten: 421

·	 het kenbaarheidsvereiste: de voorgenomen wijziging moet voldoende kenbaar 

zijn voor de belastingplichtigen voor wie de wijziging gevolgen heeft;

·	 het bijzondere omstandigheden-vereiste: is deze in de toelichting op het wets-

voorstel voldoende gemotiveerd, gekwantificeerd of anderszins voldoende aan-

nemelijk gemaakt. Wat betreft de bijzondere omstandigheden dient er sprake 

te zijn van één van de volgende twee situaties: aanmerkelijke aankondigingsef-

fecten of omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik.

Naar mijn mening wordt aan deze vereisten niet voldaan. De verzwaring die terug-

werkende kracht met zich brengt was niet voldoende kenbaar, ook al niet omdat de 

Advocaat-Generaal (A-G) een andersluidende conclusie formuleerde. Wat betreft het 

laatste vereiste: beide genoemde situaties kunnen niet aan de orde komen. Kortom: 

er is geen basis voor terugwerkende kracht.

419 H.P.M. van Bijnen, Commentaar op artikel 3.136 Wet inkomstenbelasting 2001 - Uitbreiding begrip 
negatieve uitgaven bij emigratie, Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht, paragraaf 7.

420 C. Douven, Revival van de conserverende aanslag?, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2017/38.
421 Zie Kamerstukken II 1994/1995, 24172, A (Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968). Zie ook Kamerstukken 

II, 2008/2009, 31990, 4 (Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge 
Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken)).
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5.2.2.9.4 Conclusie A-G arrest Hoge Raad 14 juli 2017

A-G Niessen volgde in zijn conclusie422 de lijn zoals die tot nu toe in de jurisprudentie 

was gevormd. In overweging 9.52 schrijft hij dat heffing over pensioen ofwel onder 

artikel 15, ofwel onder artikel 18 belastingverdrag valt. Hij concludeerde dat het in 

de heffing betrekken bij conserverende aanslag van negatieve uitgaven bij emigratie 

ter zake van een pensioenaanspraak voor het op grond van artikel 3.136 lid 3 Wet 

IB bepaalde bedrag (het bedrag van de vrijgestelde aanspraak) in strijd komt met de 

goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitleg en toepassing van het 

Verdrag Nederland-Frankrijk.423

De Hoge Raad volgt echter een andere redenering dan de lijn van de jurisprudentie 

tot dan toe en de conclusie van Niessen.424 Volgens de Hoge Raad bevat het verdrag 

met Frankrijk twee toewijzingsregels die achtereenvolgens voor toepassing in 

aanmerking kunnen komen en elkaar wederzijds uitsluiten, namelijk artikel 15 

(arbeidsartikel) en artikel 18 (pensioenartikel). Artikel 3.136 lid 3 Wet IB 2001 op 

grond waarvan Nederland de niet tot het loon gerekende aanspraken en bijdragen 

ingevolgde de pensioenregeling in aanmerking neemt als negatieve uitgaven voor 

inkomensvoorziening, komt niet in strijd met het pensioenartikel dat de heffing 

ter zake van pensioenen en soortgelijke beloningen toewijst aan de woonstaat. De 

bepaling van artikel 18 heeft betrekking op inkomsten die naderhand voortvloeien 

uit de aanspraak op of bijdragen voor pensioen en niet op het alsnog belasten van 

een voorwaardelijk vrijgestelde aanspraak op of bijdragen voor pensioen. De Hoge 

Raad concludeert dat het in de heffing betrekken bij conserverende aanslag van 

negatieve uitgaven bij emigratie ter zake van een pensioenaanspraak voor het op 

grond van artikel 3.136 lid 3 Wet IB 2001 bepaalde bedrag niet in strijd komt met 

de goede verdragstrouw, voor zover het gaat om aanspraken en bijdragen ingevolge 

een pensioenregeling die na 15 juli 2009 niet tot het loon zijn gerekend.

5.2.2.9.5 Tussenconclusie

Kappelle425 is van mening dat de Hoge Raad in zijn arrest van 14 juli 2017 een verras-

sende draai maakt door te spreken over een voorwaardelijk vrijgestelde aanspraak 

op pensioen. In de arresten van 19 juni 2009 oordeelde de Hoge Raad nu juist dat 

422 Conclusie A-G Niessen, 8 juni 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:PHR:2017:417, bij Hoge Raad 14 juli 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:1324.

423 Conclusie A-G Niessen, 8 juni 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:PHR:2017:417, bij Hoge Raad 14 juli 2017, 
ECLI:NL:HR:2017:1324, r.o. 9.57.

424 Zie ook H.M. Kappelle, noot bij Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, Pensioen-
Jurisprudentie 2017/138.

425 H.M. Kappelle, noot bij Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, PensioenJurispru-
dentie 2017/138.
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als sprake is van een pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk IIB Wet LB 1964, 

de daaruit voortvloeiende aanspraken onvoorwaardelijk zijn vrijgesteld. De repa-

ratiewetgeving van artikel 3.136, lid 3 Wet IB 2001 bracht geen verandering in het 

systeem van hoofdstuk IIB Wet LB 1964. Toch leidt de reparatiewetgeving er volgens 

de Hoge Raad toe dat sprake is van een voorwaardelijk vrijgestelde aanspraak.

Kavelaars426 is dezelfde mening toegedaan. Naar zijn oordeel heeft de Hoge Raad 

de door de wetgever tot stand gebrachte treaty override (artikel 3.136 Wet IB 2001) 

ten onrechte aanvaardbaar geacht. Het belastingverdrag Nederland – Frankrijk is 

volgens Kavelaars duidelijk: ongeacht de wijze waarop het pensioen, respectievelijk 

de lijfrente tot uitkering komt, hebben de verdragspartijen beoogd dat Frankrijk 

heffingsbevoegd is. Dat betekent dat ook in de onderhavige zaak de beide afkoop-

sommen door Frankrijk in de heffing mogen worden betrokken en Nederland 

(verdragsrechtelijk) niet mag heffen. De conclusie kan dan toch niet anders zijn 

dan dat de Nederlandse eenzijdige posterieure – dat wil zeggen na het sluiten van 

het verdrag – aanpassing van de nationale regelgeving, die heffingsbevoegdheid 

creëert die de facto over een bedrag (terugname premie) gaat dat voor het grootste 

deel overeenkomt met de uitkering (van pensioen, respectievelijk lijfrente), een 

directe vorm van treaty override is. Met andere woorden: wanneer de Nederlandse 

wetgever een wet aanpast nadat een verdrag is gesloten waardoor het heffingsrecht 

aan Nederland toekomt, terwijl het voor de wetswijziging toekwam aan het andere 

verdragsland, is er sprake van treaty override.

Het dient volgens Kavelaars daarbij natuurlijk niet uit te maken op welke wijze de 

fiscale facilitering – voorwaardelijk of onvoorwaardelijk – plaatsvindt. Dit geldt te 

meer daar de voorwaardelijke fiscale facilitering helemaal niet zo duidelijk ‘voor-

waardelijk’ is. Er wordt immers bij het fiscaal in aanmerking nemen van de premies 

door de wetgever op geen enkele wijze een voorbehoud gemaakt dat de facilitering 

kan worden teruggenomen of slechts wordt verleend zolang aan bepaalde voorwaar-

den wordt voldaan, althans niet anders dan dat voor invoering van artikel 3.136 

Wet IB 2001 het geval is. De gevallen waarin de fiscale facilitering ongedaan wordt 

gemaakt zijn precies dezelfde voor als na invoering van het artikel. Kavelaars ziet 

dan ook niet in dat er nu ineens sprake zou zijn van een voorwaardelijke fiscale 

facilitering.

Ik ben het met bovengenoemde auteurs eens. Uit de fiscale pensioenwetgeving 

blijkt niet dat de fiscale facilitering een voorwaardelijk karakter heeft. Volgens 

426 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, m.nt. P. Kavelaars, BNB 2017/186.
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artikel 10, lid 1, Wet LB 1964 is loon al hetgeen dat uit een dienstbetrekking of een 

vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Aanspraken op toekomstige uitkeringen 

vallen hier ook onder en worden direct belast, tenzij deze onder de uitzondering 

van artikel 11, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964 vallen: tot het loon behoren niet 

aanspraken ingevolge een pensioenregeling, een en ander volgens de in of krach-

tens hoofdstuk IIB Wet LB 1964 gestelde normeringen en beperkingen. Voor deze 

pensioenaanspraken geldt de zogenoemde omkeerregel. Deze regel houdt in dat –in 

afwijking van de hoofdregel- de toegekende aanspraak niet als loon in aanmerking 

wordt genomen en dat de uit die aanspraak voortvloeiende uitkeringen worden 

belast. In aanvulling op de toepassing van de omkeerregel op de aanspraken, is 

in artikel 11, lid 1, onderdeel j, onder 1° Wet LB 1964 opgenomen dat bijdragen 

die op het loon van de werknemer worden ingehouden als bijdrage ingevolge een 

pensioenregeling eveneens niet tot het loon behoren.

In beide genoemde onderdelen van artikel 11 Wet LB 1964 die zien op de omkeer-

regel is geen voorwaardelijke bepaling opgenomen. Dat is evenmin het geval in 

hoofdstuk IIB Wet LB 1964 waarin normeringen en beperkingen inzake pensioenen 

zijn opgenomen. De enige bepaling waarin een vorm van voorwaardelijkheid is 

te vinden, is artikel 19c Wet LB 1964. Volgens dit artikel kunnen beoogde (wijzi-

gingen in) pensioenregelingen ter beoordeling aan de Belastingdienst voorgelegd 

worden. De inspecteur beslist bij voor bezwaar vatbare beschikking of de regeling 

een pensioenregeling is. Wanneer na het indienen van een verzoek als bedoeld in 

artikel 19c, lid 1 Wet LB 1964 onherroepelijk komt vast te staan dat de regeling geen 

pensioenregeling is in de zin van hoofdstuk IIB Wet LB 1964, mag die regeling met 

terugwerkende kracht (al dan niet op basis van een glijclausule) zodanig worden 

aangepast dat zij wel een zodanige pensioenregeling wordt. In dat geval wordt de re-

geling geacht met terugwerkende kracht een pensioenregeling te zijn. Eventueel in 

dat kader door werknemers te veel betaalde (en daarom normaliter gerestitueerde) 

premies worden in dat geval alsnog als loon belast. Deze vorm van voorwaardelijk-

heid heeft echter niets te maken met de voorwaardelijk vrijgestelde aanspraak op 

pensioen waar de Hoge Raad over spreekt in zijn arrest van 14 juli 2017 waarmee hij 

terugkomt op eerdere arresten van 19 juni 2009 waarin juist werd geoordeeld dat de 

vrijstelling van pensioenaanspraken niet voorwaardelijk was.

5.2.2.10 24 november 2017 – hoge raad: bij emigratie naar Israël hoeft 
geen sprake te zijn van strijd met goede verdragstrouw

Belanghebbende houdt de aandelen in A BV, waarin de zijn pensioenaanspraken 

zijn ondergebracht. Hij emigreert in 2012 naar Israël. De inspecteur legt een con-
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serverende aanslag op. Rechtbank Den Haag oordeelt427 dat het opleggen van een 

conserverende aanslag op grond van artikel 3.136 lid 3 Wet IB 2001 in strijd is met 

de goede verdragstrouw die Nederland ten aanzien van het belastingverdrag met 

Israël in acht dient te nemen. De rechtbank verwijst daarbij naar de arresten van 

de Hoge Raad van 19 juni 2009.428 De rechtbank overweegt daarbij dat Nederland, 

met de invoering van dit artikel, als reactie op het arrest, wederom een fictie in de 

nationale wetgeving heeft geïntroduceerd waarmee door een eenzijdige nationale 

wetswijziging het toewijzingsartikel in het belastingverdrag Nederland - Israël van 

zijn werking wordt ontdaan. De rechtbank stelt vervolgens vast dat ten tijde van de 

totstandkoming van het belastingverdrag ten aanzien van pensioenen niet een met 

artikel 3.136 lid 3 Wet IB 2001 vergelijkbare bepaling in de Nederlandse wetgeving 

was opgenomen. Door invoering van dit artikel is een wezenlijk andere situatie 

ontstaan dan die welke ten tijde van het afsluiten van het belastingverdrag Neder-

land - Israël van toepassing was. De rechtbank stelt belanghebbende in het gelijk. De 

staatssecretaris gaat in (sprong)cassatie.

De Hoge Raad429 verwijst naar zijn arrest van 14 juli 2017 (zie vorige paragraaf ) en 

oordeelt dat er geen sprake is van strijd met de goede verdragstrouw die Nederland 

ten aanzien van het belastingverdrag met Israël in acht dient te nemen, voor zover 

het gaat om aanspraken en bijdragen ingevolge de pensioenregeling die na 15 juli 

2009 op grond van artikel 3.81 Wet IB 2001 niet tot het loon zijn gerekend. De Hoge 

Raad vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag.

5.2.2.11 tussenconclusie
Het ziet er naar uit dat het arrest van 14 juli 2017 het sluitstuk is van vele gerech-

telijke procedures over de vraag of de conserverende aanslag in strijd is met de 

goede verdragstrouw. In de tussenconclusie uit bovenstaande paragraaf 5.2.2.9.5 gaf 

ik mijn visie op dit arrest. Na dit arrest ziet de situatie er als volgt uit.

·	 Als een belastingplichtige emigreert naar een land waarmee Nederland geen 

verdrag heeft of een belastingverdrag waarin Nederland als bronland het hef-

fingsrecht heeft over (de afkoopsom van) pensioenen, legt Nederland een conser-

verende aanslag op tegen de waarde in het economische verkeer.

·	 Wanneer een belastingplichtige emigreert naar een land waarmee Nederland 

een belastingverdrag heeft dat het heffingsrecht over (afkoopsom van) pensioen 

aan het woonland toekent, kunnen de premies die niet tot het loon zijn gere-

427 Rechtbank Den Haag 20 december 2016, nr. AWB - 16_5504, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251.
428 Zie paragraaf 5.2.2.6.
429 Hoge Raad 24 november 2017, nr. 17/00515, ECLI:NL:HR:2017:2985.
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kend na 15 juli 2009 tot het te conserveren inkomen worden gerekend. Niet de 

waarde van de aanspraak op pensioen maar de voorwaardelijk verleende aftrek 

van pensioenpremies kan in aanmerking worden genomen als negatieve uitga-

ven voor inkomensvoorzieningen. Dit is volgens de Hoge Raad niet in strijd met 

verdragsbepalingen en evenmin een schending van verdragstrouw.

5.2.3 Verdragsbeleid nederland
5.2.3.1 driesporenbeleid
Het belang van de conserverende aanslag zal in de loop van tijd steeds kleiner 

worden. De conserverende aanslag is namelijk de eerste van de drie sporen die Ne-

derland volgt in haar strijd tegen de onverkorte woonstaatheffing voor particuliere 

pensioenen en lijfrenten dat Nederland niet redelijk vindt in de gevallen waarin de 

bronstaat daarvoor een faciliteit heeft verleend.430 Het tweede spoor betreft het stre-

ven naar een multilaterale oplossing in EU-verband. Inzet van Nederland daarbij is 

het bereiken van een gecoördineerde aanpak. Dat wil zeggen dat Nederland streeft 

naar het wegnemen van fiscale belemmeringen voor onder meer de opbouw van 

pensioen door migrerende werknemers, en daarbij wil komen tot goede afspraken 

voor het behoud van fiscale claims en het voorkomen van oneigenlijk gebruik. Het 

blijkt lastig om op dit spoor stappen te zetten.431 Het derde spoor bestaat uit het, waar 

nodig, aanpassen van de bestaande bilaterale belastingverdragen, bijvoorbeeld door 

deze meer toe te spitsen op de specifieke situatie van Nederland en de betrokken 

verdragsstaat. Over het Nederlandse fiscale verdragsbeleid heeft de staatssecretaris 

van Financiën in 1987, 1996, 1998, 2011 en 2020 notities uitgebracht,432 waar pensi-

oenen altijd een belangrijk onderdeel van uitmaken. In deze paragraaf geef ik een 

kort overzicht van het Nederlandse verdragsbeleid met betrekking tot pensioenen.

5.2.3.2 streven naar bronstaatheffing
Artikel 18 OESO-modelverdrag (zie de volgende paragraaf ) wijst het heffingsrecht 

over particuliere pensioenuitkeringen toe aan de woonstaat van de pensioengerech-

tigde in plaats van aan de bronstaat. In de notitie internationaal fiscaal (verdrags)

beleid 1998433 is aangegeven dat het Nederlandse verdragsbeleid artikel 18 OESO-

modelverdrag als hoofdregel zou volgen. Maar anders dan in 1987 streeft de staats-

430 Kamerstukken II 1998/1999, 26727, 3, p. 50 (Wet inkomstenbelasting 2001).
431 Zie ook de beschrijving over de autonomie van de lidstaten op fiscaal gebied in paragraaf 2.2.1.
432 Respectievelijk Kamerstukken II 1987/1988, 20365, 2 (Notitie algemeen fiscaal verdragsbeleid), Kamerstuk-

ken II 1996/1997, 25087, 1 (Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 1996), Kamerstukken II 1997/1998, 
25087, 4 (Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 1998), Kamerstukken II 2010/2011, 25087, 7 (Notitie 
internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2011) en Kamerstukken II 2019/2020, 25087, 256 (Notitie Internationaal 
fiscaal (verdrags)beleid 2020).

433 Kamerstukken II 1997/1998, 25087, 4 (Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 1998)
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secretaris niet zondermeer een onverkorte woonstaatheffing na. Onder bepaalde 

omstandigheden is als inbreuk op die woonstaatheffing een bronstaatheffing op 

zijn plaats. Ten eerste wilde Nederland fiscaal geïndiceerde emigratie naar een staat 

met een gunstig fiscaal regime voor pensioenafkoop tegengaan. Ten tweede streefde 

Nederland naar een al dan niet gedeeltelijke bronstaatheffing voor reguliere pensi-

oenuitkeringen, indien de bronstaat de pensioenopbouw fiscaal gefaciliteerd heeft 

en de woonstaat de uitkeringen aan een bijzonder regime onderwerpt.

In de notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2011 staat de insteek van 

Nederland in verdragsonderhandelingen beschreven:434 “Nederland streeft naar het 

overeenkomen van bronstaatheffing voor gefacilieerd opgebouwde pensioenen – zowel voor 

reguliere pensioenuitkeringen als voor afkoopsommen van pensioenen – onafhankelijk van de fis-

cale behandeling van de pensioenen in de (nieuwe) woonstaat van de pensioengerechtigde. In het 

kader van een finaal compromis kan Nederland met individuele verdragspartners als alternatief 

een beperkt heffingsrecht voor de bronstaat overeenkomen, afhankelijk van de interactie tussen 

de fiscale stelsels van de beide verdragspartners en de waarschijnlijke migratiepatronen tussen 

de desbetreffende staten. In dit scenario mag de bronstaat slechts tot een vooraf vastgesteld 

maximumpercentage heffen. De woonstaat, de pensioengerechtigde toegang geeft tot openbare 

voorzieningen, kan dan desgewenst de pensioenuitkering eveneens belasten, onder verrekening 

van de door het verdrag gelimiteerde belasting die is geheven door de bronstaat.” In de notitie 

internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2020 is de Nederlandse insteek in verdragson-

derhandelingen aangescherpt. Van het hierboven weergegeven citaat uit de notitie 

uit 2011 is namelijk alleen de eerste volzin overgebleven.435

5.2.3.3 oEso-modelverdrag: exclusieve woonstaatheffing436

Met het streven naar bronstaatheffing wijkt Nederland af van de exclusieve woon-

staatheffing voor particuliere pensioenen en socialezekerheidsuitkeringen uit 

artikel 18 van het OESO-modelverdrag. Het OESO-commentaar437 noemt een aantal 

beleidsredenen die pleiten voor een exclusieve woonstaatheffing. De woonstaat 

heeft beter zicht op de gehele financiële situatie van de belastingplichtige en kan 

daar beter rekening mee houden. De belastingplichtige heeft minder administra-

tieve rompslomp omdat hij met één belastingdienst te maken heeft. Echter, het 

OESO-commentaar beschrijft ook dat landen kunnen kiezen hiervan af te wijken 

indien de pensioenopbouw fiscaal gefaciliteerd was tijdens het werkzame leven in 

434 Kamerstukken II 2010/2011, 25087, 7, par. 2.12.1 (Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2011).
435 Kamerstukken II 2019/2020, 25087, 256, par. 4.10.1 (Notitie Internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2020).
436 Kamerstukken II 2019/2020, 25087, 256, par. 4.10.1 (Notitie Internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2020).
437 OECD (2019), Commentary on Article 18 concerning the taxation of pensions, Model tax convention 

(full version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g972 ee-en.
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de bronstaat. Landen kiezen ook voor een integrale of partiële bronstaatheffing om 

dubbele non-belasting tegen te gaan. Dit is het geval indien een pensioen onbelast 

kan worden afgekocht bij een relatief kort verblijf in het buitenland, maar ook 

in geval het nieuwe woonland niet heft over vanuit het buitenland ontvangen 

periodieke pensioenuitkeringen. Het OESO-commentaar reikt een alternatieve 

verdragstekst aan voor landen die een bronstaatheffing nastreven voor pensioenuit-

keringen en andere betalingen die voortkomen uit de socialezekerheidswetgeving 

(zoals Nederland).

De in het OESO-commentaar geformuleerde afwijking van de exclusieve woonstaat-

heffing is van toepassing op het Nederlandse pensioensysteem. Vanuit het Neder-

landse pensioensysteem en om budgettaire redenen is het volgens de Nederlandse 

regering goed te beargumenteren om de pensioenuitkeringen en de pensioenafkoop 

ineens, ook te belasten in Nederland indien het pensioen in Nederland fiscaal gefa-

ciliteerd is opgebouwd. Verder is de regering van mening dat het voor het draagvlak 

voor het pensioensysteem van belang is, dat het risico op non-belasting bij afkoop 

van het pensioen na (tijdelijke) emigratie wordt beperkt.

5.2.3.4 Verdragsonderhandelingen438

Gelet op het feit dat het Nederlandse uitgangspunt afwijkt van het OESO-model-

verdrag, zal Nederland op dit punt doorgaans de vragende partij zijn bij verdrags-

onderhandelingen. Het zal daarom vaak voorkomen dat de Nederlandse wens voor 

een integrale bronstaatheffing niet wordt gedeeld door de verdragspartner. In dat 

geval kan een alternatieve heffingsverdeling overeen worden gekomen. Afhankelijk 

van de bilaterale situatie, kan Nederland bijvoorbeeld overeenkomen om slechts 

een partiële bronstaatheffing op te nemen in het verdrag. Een dergelijk compromis 

zal ook afhangen van de budgettaire belangen, de uitvoeringsaspecten voor de 

Belastingdienst en de administratieve lasten voor de burger. Indien een integrale 

bronstaatheffing niet kan worden overeengekomen, streeft Nederland naar het 

behouden van de heffingsrechten over de grote pensioenen en over alle afkoopsom-

men. De Notitie Internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2020 geeft overigens geen 

nadere invulling aan het begrip ‘grote pensioenen’. Ik ga ervan uit dat hiermee de 

omvang van de periodieke pensioenuitkeringen bedoeld wordt. Het is niet duidelijk 

bij welke omvang pensioenuitkeringen in de categorie ‘grote pensioenen’ vallen. 

Het lijkt mij echter aannemelijk dat hiermee het bedrag bedoeld wordt dat als 

grensbedrag voor bronstaatheffing in verdragen met beperkte bronstaatheffing is 

vastgelegd. Dit verdrag verschilt per verdragsstaat, zie verder paragraaf 5.2.3.6.

438 Kamerstukken II 2019/2020, 25087, 256, par. 4.10.2 (Notitie Internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2020).



5

133

5.2 Conserverende aanslag

5.2.3.5 particulier pensioen versus overheidspensioen439

Van oudsher wordt er in belastingverdragen onderscheid gemaakt tussen pensioe-

nen die in de particuliere sfeer worden betaald aan voormalige werknemers en die 

welke door de overheid worden betaald aan gewezen ambtenaren. Veelal wordt het 

heffingsrecht over particuliere pensioenen toegekend aan de woonstaat van de ont-

vanger440, terwijl het heffingsrecht over de overheidspensioenen wordt overgelaten 

aan de staat die de betalingen verricht (de betaalstaat).441 Op grond van artikel 19, 

tweede lid OESO-modelverdrag zijn overheidspensioenen belastbaar in het bron-

land. Met overheidspensioen wordt geen socialezekerheidsuitkering zoals de AOW 

bedoeld, maar een pensioen dat is opgebouwd vanwege een dienstbetrekking of 

aanstelling bij de overheid. De toewijzing van heffingsbevoegdheid met betrekking 

tot overheidspensioenen aan het bronland kent overigens een uitzondering indien 

het pensioen wordt genoten door een inwoner van de andere verdragsluitende staat 

die tevens de nationaliteit van die staat heeft.

Het is ook mogelijk dat één pensioenuitkering deels uit particulier- en deels uit over-

heidspensioen bestaat. Dit kan zich onder andere voordoen bij waardeoverdracht 

(als een werknemer van baan wisselt van de particuliere naar de overheidssector 

en zijn opgebouwde pensioen via waardeoverdracht inbrengt in zijn overheidspen-

sioen of omgekeerd) of bij privatisering (bijvoorbeeld de privatisering van de PTT). 

Het verdelen van heffingsrechten over dergelijke samengestelde pensioenen vindt 

plaats op basis van diensttijdevenredige toerekening. Dit is althans het Nederlandse 

uitgangspunt.442 Veel andere landen sluiten zich aan bij wat hierover in het OESO-

commentaar is vastgelegd, namelijk dat de kwalificatie van de laatste dienstbetrek-

king leidend is. De afwijkende visie van landen kan leiden tot een situatie van dub-

bele (niet-)heffing. Als zich dit voordoet, zullen beide landen een oplossing moeten 

vinden via de onderlinge overlegprocedure.

5.2.3.6 Belastingverdragen
In de meeste oudere belastingverdragen (afgesloten tot ongeveer 1999) wijst het 

pensioenartikel het heffingsrecht over pensioenen en soortgelijke beloningen toe 

439 Deze paragraaf is mede gebaseerd op: B. Starink, Woon- en bronlandheffing over particulier- en overheids-
pensioen, PensioenMagazine 2015/48. Zie uitgebreid: B. Starink, Belastingheffing over particulierpensioen en 
overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties, Fiscale Monografieën nummer 144, Deventer: Kluwer 
2015.

440 Nederland streeft er in verdragsonderhandelingen naar om dit te wijzigen in bronstaatheffing (zie de 
vorige paragraaf).

441 Kamerstukken II 1987/1988, 20365, 2, par. 7.a (Notite algemeen fiscaal verdragsbeleid).
442 Hoge Raad 12 juni 1991, nr. 27310, ECLI:NL:HR:1991:BH8209 en Hoge Raad 8 juli 1980, nr. 19875, 

ECLI:NL:HR:1980:AW9937.
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aan het woonland. Voorbeelden van deze bepalingen zijn te vinden in de belas-

tingverdragen met bijvoorbeeld Spanje (artikel 19, gesloten in 1971) en Frankrijk 

(artikel 18, gesloten in 1973). In enkele verdragen werden wel al bepalingen op-

genomen betreffende afkoopsommen van pensioen. Nederland wilde toen al het 

heffingsrecht hiervan claimen.443 Een voorbeeld is het belastingverdrag met Italië 

(artikel 18, gesloten in 1990).

Met het sluiten met het verdrag met Portugal op 20 september 1999 begon een 

volgende fase van de Nederlandse verdragspolitiek met betrekking tot pensioe-

nen. Zoals opgenomen in de notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 1998444 

streefde Nederland naar bronstaatheffing indien de bronstaat de pensioenopbouw 

fiscaal gefaciliteerd heeft en de woonstaat de uitkeringen aan een bijzonder regime 

onderwerpt. Als hoofdregel geldt dat periodieke particuliere pensioen-, lijfrente- en 

socialezekerheidsuitkeringen door de woonstaat worden belast. Als wordt voldaan 

aan drie cumulatieve voorwaarden heeft echter niet de woonstaat maar de bronstaat 

het recht om deze uitkeringen te belasten (ook wel beperkte bronstaatheffing ge-

noemd). De cumulatieve voorwaarden zijn:

1. er heeft een gefaciliteerde opbouw van het pensioen plaatsgevonden (de aan-

spraak op het pensioen of de lijfrente was in de bronstaat vrijgesteld of de 

daarvoor betaalde premies in de opbouwfase werden niet tot het loon gerekend 

of waren fiscaal aftrekbaar); en

2. bij betaling wordt het pensioen niet volledig of niet tegen het normale tarief in 

de heffing betrokken (in de woonstaat wordt de uitkering niet belast tegen het 

normale tarief voor inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid of wordt voor minder 

dan 90% van de uitkering in de belastingheffing betrokken); en

3. de betaling van het pensioen overschrijdt in een belastingjaar een bepaald be-

drag (afhankelijk van het land waarmee het verdrag is gesloten).445 Dit bedrag 

heeft betrekking op het gezamenlijke bedrag van alle pensioen-, lijfrente- en 

sociale zekerheidsuitkeringen in een belastingjaar.

Belastingverdragen met beperkte bronstaatheffing zijn gesloten met Portugal (ar-

tikel 18, gesloten in 1999), België (artikel 18, gewijzigd in 2001), Polen (artikel 18, 

gewijzigd in 2002), Slovenië (artikel 17, gewijzigd in 2004) en Saoedi Arabië (artikel 

18, gesloten in 2008).

443 Kamerstukken II 1987/1988, 20365, 2, par. 7.b (Notite algemeen fiscaal verdragsbeleid).
444 Kamerstukken II 1997/1998, 25087, 4, par. 4.3.4.4 (Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 1998). Zie 

ook paragraaf 5.2.3.2.
445 Dit bedrag verschilt per verdragspartner als gevolg van de inzet in verdragsonderhandelingen (zie 

paragraaf 5.2.3.4).
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In recente onderhandelingen over belastingverdragen is Nederland bronstaatheffing 

overeengekomen. Voorbeelden hiervan zijn het verdrag met Duitsland (artikel 17, 

gewijzigd in 2016), Denemarken (artikel 18, gewijzigd in 2018) en Ierland (artikel 

17, gewijzigd in 2019). In deze verdragen zijn alleen de hierboven genoemde eerste 

en soms de derde voorwaarde van toepassing. Zo wijst het verdrag met Ierland het 

volledige heffingsrecht over pensioenen toe aan het bronland wanneer het totaal 

van de uitkeringen meer bedraagt dan € 25.000 per jaar. Wanneer het gezamenlijke 

bedrag van de uitkeringen onder deze grens blijft, mag het woonland heffen. Op 

basis van het verdrag met Duitsland mag het bronland heffen als het gezamenlijke 

bedrag van pensioen, lijfrente en sociale zekerheidsuitkeringen, dat een inwoner 

ontvangt, afkomstig is uit het bronland en meer bedraagt dan € 15.000. In het ver-

drag met Denemarken is opgenomen dat het bronland altijd het heffingsrecht heeft 

over pensioenuitkeringen. In dit verdrag is geen grensbedrag opgenomen.

5.2.3.7 conserverende aanslag nog nodig bij bronstaatheffing?
Wanneer er sprake is van bronstaatheffing, kan de vraag worden gesteld of het 

opleggen van een conserverende aanslag nog wel nodig is. In die situatie kan 

Nederland als bronstaat immers heffen over pensioenuitkeringen en eventuele 

pensioenafkoopsommen. Datzelfde geldt voor pensioenen die zijn opgebouwd in 

een publiekrechtelijke dienstbetrekking; overheidspensioenen worden belast in 

het bronland. Ik vermoed echter dat de wetgever de vraag of een conserverende 

aanslag bij bronstaatheffing nog wel nodig is, bevestigend zal beantwoorden. De 

conserverende aanslag zorgt er immers voor dat de eventueel verschuldigde belas-

ting ook daadwerkelijk en relatief eenvoudig kan worden geïnd bij de Nederlandse 

pensioenuitvoerder dan wel via de gestelde zekerheid. En de conserverende aanslag 

behoudt zijn doel als iemand doorverhuist van een staat waarmee Nederland een 

verdrag met bronstaatheffing heeft, naar een staat waarmee Nederland een verdrag 

heeft zonder bronstaatheffing.

5.2.4 conserverende aanslag in strijd met unierecht?
5.2.4.1 Inleiding
Al bij de invoering van de conserverende aanslag werd de vraag gesteld of het op-

leggen van een dergelijke aanslag in strijd met het Unierecht zou zijn. Tijdens de 

parlementaire behandeling446 werd de vraag gesteld of de conserverende aanslag wel 

kan worden gerechtvaardigd met een beroep op de coherentie van het Nederlandse 

stelsel nu het HvJ dit argument uitdrukkelijk heeft verworpen in het Wielockx-

446 Kamerstukken II 1998/1999, 26727, 17, p. 183 (Belastingherziening 2001).
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arrest447. In deze zaak oordeelde het HvJ dat een verdragsstaat geen beroep kan doen 

op fiscale coherentie wanneer die verdragsstaat de heffingsbevoegdheid op verdrag-

sniveau heeft prijsgegeven ten gunste van de andere staat. De wetgever verdedigt 

zijn stelling door te verklaren dat bij de toepassing van artikel 3.83 Wet IB 2001 

geen sprake is van een Wielockx-situatie. Zo is er geen sprake van discriminatie, 

aangezien iedereen gelijk behandeld wordt. Het gaat hier niet om het toekennen 

van een aftrek aan een belastingplichtige die bij een andere belastingplichtige 

geweigerd wordt. Bovendien is volgens de wetgever geen sprake van een verdrags-

situatie. Ingevolge artikel 3.146, lid 3 Wet IB 2001 vindt de heffing plaats onmid-

dellijk voorafgaand aan de emigratie. Dit betekent dat de belastingplichtige nog als 

binnenlands belastingplichtige in de heffing wordt betrokken voor een voordeel dat 

ziet op de binnenlandse periode. Dat de inning van de conserverende aanslag bij 

oneigenlijk handelen zich voordoet in de buitenlandse periode, doet niet af aan het 

gegeven dat het genietingsmoment nog voor de emigratie ligt.

5.2.4.2 Jurisprudentie hvJ en hoge raad en nederlandse reactie 
daarop

5.2.4.2.1 11 maart 2004 – HvJ: Hughes de Lasteyrie du Saillant

In 2004 besliste het HvJ over de destijds geldende Franse emigratieheffing in het 

arrest Hughes de Lasteyrie du Saillant.448 Frankrijk stelde als voorwaarde voor het 

verlenen van uitstel van betaling voor de conserverende aanslag dat de geëmigreerde 

aanmerkelijkbelanghouder afdoende zekerheid stelde en dat een fiscaal verte-

genwoordiger werd aangewezen in Frankrijk. Het HvJ ziet in het opleggen van de 

conserverende aanslag een ontoelaatbare belemmering van het vrij verkeer omdat 

het beoogde doel ook kon worden bereikt met minder belemmerende maatregelen.

Het Nederlandse systeem van conserverende aanslagen kwam destijds sterk overeen 

met het Franse systeem. De Nederlandse wetgever reageerde op dit arrest door de 

wet met terugwerkende kracht tot 11 maart 2004 aan te passen.449 Bij emigratie naar 

een andere lidstaat van de EU of een staat binnen de EER hoeft geen zekerheid meer 

te worden gesteld. Nederland verleent automatisch uitstel van betaling voor de over 

de conserverende aanslag verschuldigde belasting. De voorwaarde dat buitenlandse 

aanbieders of verzekeraars een in Nederland uitwinbare zekerheid ten gunste van 

447 HvJ EG 11 augustus 1995, C-80/94, ECLI:EU:C:1995:271, Jur. p. I-2493 (Wielockx), BNB 1995/319, zie ook 
paragraaf A.1.2.

448 HvJ EG 11 maart 2004, C-9/02, ECLI:EU:C:2004:138, Jur. p. I-2409 (De Lasteyrie du Saillant). Zie voor een 
bespreking van dit arrest paragraaf A.1.6.

449 Zie Kamerstukken II, 2003/2004, 29758 (Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 
2005)). Wijzigingen vonden plaats van artikelen 25, 26, 44a en 44b Invorderingswet 1990, het Uitvoe-
ringsbesluit Inkomstenbelasting 2001 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
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de Nederlandse Belastingdienst moeten stellen is vervallen wanneer deze aanbieders 

of verzekeraars zijn gevestigd in een andere lidstaat. Tenslotte wordt kwijtschelding 

verleend voor zover het pensioen- en lijfrentekapitaal ten tijde van de niet-reguliere 

afwikkeling ten opzichte van het moment van grensoverschrijding in waarde is 

gedaald.

5.2.4.2.2 7 september 2006 – HvJ: Zaak-N

In de zaak-N450 oordeelde het HvJ dat de voorwaarden die werden gesteld aan het 

verkrijgen van uitstel van betaling op een conserverende aanslag in beginsel een 

belemmering vormen voor het vrije verkeer. Dit komt met name doordat er zeker-

heid moest worden gesteld en er geen rekening werd gehouden met een eventuele 

latere daling van de waarde van de –in dit geval- aanmerkelijk belangaandelen, 

waardoor de heffingsgrondslag lager zou zijn. Uit de uitspraak van het HvJ kan a 

contrario worden afgeleid dat de conserverende aanslag wel is toegestaan indien 

geen aanvullende zekerheid hoeft te worden gesteld en er wel rekening wordt 

gehouden met latere waardedaling.451 In de Nederlandse wetgeving zijn beide 

elementen inmiddels verwerkt.452 Als de conserverende aanslag wordt ingevorderd, 

wordt kwijtschelding verleend voor zover de waarde in het economische verkeer 

van de pensioenaanspraak is gedaald in vergelijking met de waarde ten tijde van 

het opleggen van de conserverende aanslag.453 En geen zekerheid hoeft te worden 

gesteld als de pensioenaanspraken zijn ondergebracht bij een verzekeraar die is 

gevestigd in een andere EU-lidstaat.454 Een buitenlandse verzekeraar moet aanspra-

kelijkheid aanvaarden voor de belasting die verschuldigd wordt door oneigenlijke 

handelingen.455

5.2.4.2.3 15 april 2011 - Hoge Raad: Conserverende aanslag niet in strijd met 

Unierecht

Belanghebbende is in 2003 naar België verhuisd. Naar aanleiding van deze verhui-

zing is een conserverende aanslag opgelegd, revisierente in rekening gebracht en 

zijn voorwaarden gesteld aan het uitstel van betaling. In deze zaak speelden twee 

vragen: is er sprake van in strijd handelen met de goede verdragstrouw en is er 

450 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, ECLI:EU:C:2006:525, Jur. 2006, p. I-7409 (Zaak-N). Zie voor een 
uiteenzetting paragraaf A.1.7.

451 Zie ook H.M. Kappelle, Reparatiewetgeving conserverende aanslag pensioen minder effectief dan wetgever be-
oogde, Weekblad Fiscaal Recht 2017/96.

452 Zie ook J.M. van der Vegt, De N-zaak in formeelrechtelijk perspectief, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 
nr. 7 – oktober 2006, p. 6-10.

453 Artikel 26, lid 3 IW 1990.
454 Artikel 1e, lid 2, onderdeel b Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.
455 Artikel 10d, lid 3 Uitvoeringsbesluit loonbelasting.
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sprake van strijdigheid met het Unierecht. De eerste vraag besprak ik in paragraaf 

5.2.2.8, de tweede vraag bespreek ik in deze paragraaf.

De belastingplichtige voerde in deze procedure aan dat sprake zou zijn van strijd 

met het VWEU. Volgens de Hoge Raad456 wordt een belastingplichtige die zijn woon-

plaats vanuit Nederland naar een andere lidstaat van de EU wenst te verleggen, als 

gevolg van de Nederlandse wetgeving457 minder gunstig behandeld dan een persoon 

die zijn woonplaats in Nederland behoudt. Dit betreft weliswaar een beperking 

van het vrij verkeer binnen de EU, maar kan in beginsel worden gerechtvaardigd 

omdat zij een doel van algemeen belang nastreeft en de verwezenlijking van dat 

doel daarmee kan worden gewaarborgd. Volgens de Hoge Raad wordt het in de 

internationale praktijk aanvaard dat staten die op grond van hun nationale wetge-

ving belastingfaciliteiten verstrekken aan een werknemer ter verkrijging van een 

pensioenaanspraak, in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting afspra-

ken maken op grond waarvan zij bevoegd zijn alsnog belasting te heffen over een 

pensioen dat uit hun land afkomstig is, maar in de andere staat tot uitkering komt. 

Dergelijke afspraken zien met name op afkoop van pensioen. In dit kader wijst de 

Hoge Raad naar de toelichting bij artikel 18 OESO-modelverdrag waarin sinds 2005 

onderhavige problematiek wordt vermeld en waarin is opgenomen dat de staten de 

vrijheid hebben om hieromtrent bilaterale afspraken te maken. In het licht hiervan 

kan volgens de Hoge Raad worden aangenomen dat het in overeenstemming met 

het fiscale territorialiteitsbeginsel is dat de toepasselijke Nederlandse wettelijke 

regeling de inning voorschrijft van belasting ter zake van pensioenaanspraken die 

uit Nederland afkomstig zijn en waarvan het bedrag is vastgesteld bij vertrek van de 

belastingplichtige naar het andere land en waarvoor uitstel van betaling is verleend 

totdat zich ten aanzien van die aanspraken een besmette handeling voordoet.458

Aan een beperking van het vrij verkeer moet de eis worden gesteld dat zij niet ver-

der mag gaan dan noodzakelijk is om het daarmee nagestreefde doel van algemeen 

belang te bereiken. Voor zover een inwoner van Nederland die geëmigreerd is naar 

een andere lidstaat, naar aanleiding van een besmette handeling meer Nederlandse 

belasting zou moeten betalen dan een belastingplichtige die in Nederland woont, 

voldoet de regeling niet aan het evenredigheidsvereiste. Dat is slechts anders voor 

zover een door waardevermindering van de pensioenaanspraken optredend verschil 

in belastingdruk wordt gecompenseerd doordat reeds met die waardevermindering 

456 Hoge Raad 15 april 2011, nr. 10/00990, ECLI:NL:HR:2011:BN8728, r.o. 4.6.2.
457 Artikel 3.83, lid 1 en artikel 3.146, lid 3 Wet IB 2001.
458 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, ECLI:EU:C:2006:525, Jur. 2006, p. I-7409, r.o. 46 en 47 (Zaak-N). Zie 

ook paragrafen A.1.7 en 5.2.4.2.2.
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rekening is gehouden in de lidstaat waar de belastingplichtige is gaan wonen.459 De 

Hoge Raad oordeelt vervolgens dat, voor zover het bedrag van de conserverende aan-

slag dat als gevolg van een besmette handeling op grond van de Nederlandse nationale 

wetgeving invorderbaar wordt hoger is dan op grond van het voorgaande evenredig 

is, een ontvanger ter voldoening aan de eisen die uit het VWEU voortvloeien het 

meerdere niet zal mogen invorderen. Dit betekent dat een ontvanger het uitstel van 

betaling voor dat deel van de conserverende aanslag niet mag beëindigen.460 Op deze 

wijze wordt voorkomen dat uit een conserverende aanslag een inbreuk op het vrij 

verkeer zou voortvloeien. De Hoge Raad acht een vernietiging van de conserverende 

aanslag, met het (gedeeltelijk) in stand laten van de rechtsgevolgen daarvan, niet 

noodzakelijk aangezien het verder zou gaan dan nodig is om een inbreuk op het 

VWEU te voorkomen. Daarbij dient volgens de Hoge Raad in aanmerking te worden 

genomen dat in deze zaak recht bestaat op uitstel van betaling voor die aanslag 

zolang zich geen besmette handeling voordoet, zonder dat daarom verzocht hoeft 

te worden en zonder dat zekerheid gesteld behoeft te worden,461 met als gevolg dat 

deze conserverende aanslag geen grondslag biedt voor onmiddellijke invordering 

van de belasting. De Hoge Raad concludeert dat het VWEU geen aanleiding geeft tot 

vernietiging van de conserverende aanslag, noch tot aanpassing van de berekening 

van de revisierente.

Het arrest van 15 april 2011 brengt met zich dat er geen beletsel is om op grond 

van nationale wetgeving een conserverende aanslag op te leggen in geval van emi-

gratie. Pas op het moment dat de ontvanger de conserverende aanslag zou willen 

invorderen, omdat de belastingplichtige een besmette handeling heeft verricht 

(bijvoorbeeld afkoop), moet de vraag beantwoord worden welke staat heffingsbe-

voegd is volgens het vigerende verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Deze 

problematiek speelt alleen bij die verdragen waarin Nederland een geclausuleerde 

bronstaatheffing heeft opgenomen. In alle andere situaties is immers op voorhand 

duidelijk of een woonstaatheffing van toepassing is, dan wel een bronstaatheffing. 

Wanneer ten tijde van de besmette handeling blijkt dat de heffingsbevoegdheid 

aan Nederland, als bronstaat, wordt toegewezen, kan de conserverende aanslag 

ingevorderd worden.

459 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, ECLI:EU:C:2006:525, Jur. 2006, p. I-7409, r.o. 54 (Zaak-N).
460 Op grond van artikel 25, lid 5, slotzin IW 1990.
461 Op grond van artikel 1e, lid 2, Uitv.reg. IW 1990.
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5.2.4.2.4 Aanpassing wetgeving

Het arrest van de Hoge Raad geeft aanleiding tot wijziging van artikel 26 IW 1990. In 

artikel 26, lid 3, IW 1990 is opgenomen dat onder voorwaarden een conserverende 

aanslag kan worden kwijtgescholden. Met ingang van 1 januari 2012 is deze bepa-

ling uitgebreid: op het moment dat het verleende betalingsuitstel wordt beëindigd 

vanwege een onregelmatige afwikkeling van de aanspraak, wordt een vergelijking 

gemaakt met de belasting die zou zijn geheven ter zake van de hiervoor bedoelde 

omstandigheid indien de belastingschuldige op het moment waarop die omstandig-

heid zich voordeed in Nederland zou hebben gewoond. Hierbij wordt niet alleen 

rekening gehouden met een waardedaling van de heffingsgrondslag maar vindt 

ook een tariefvergelijking plaats. Als de ‘binnenlandse’ heffing lager zou uitvallen, 

wordt voor het verschil kwijtschelding verleend. Door de ontvanger kan kwijtschel-

ding worden verleend wanneer de heffingsbevoegdheid ter zake van de oneigenlijke 

handeling aan de woonstaat van de emigrant is toegewezen, terwijl daar bij het 

opleggen van de conserverende aanslag door de inspecteur nog geen rekening mee 

is gehouden.

5.2.4.3 tussenconclusie
Uit de arresten van het HvJ in de zaken Hughes de Lasteyrie du Saillant462 en de zaak-

N463 blijkt naar mijn mening dat de toepassing van een conserverende aanslag niet in 

strijd is met het Unierecht, mits er geen beperkende voorwaarden gesteld worden. 

Als reactie op deze jurisprudentie heeft de Nederlandse wetgever stapsgewijs de 

wetgeving aangepast door geen of minder belastende voorwaarden te verbinden aan 

een conserverende aanslag. Zo wordt bij de toepassing van de conserverende aanslag 

automatisch uitstel van betaling verleend voor de duur van tien jaren beginnend na 

afloop van het kalenderjaar waarin de conserverende aanslag is opgelegd. Er hoeft 

geen zekerheid meer gesteld te worden, er vindt een correctie plaats ingeval sprake 

is van een waardedaling, er vindt een kwijtschelding plaats na verloop van tien jaren 

en er wordt geen heffingsrente meer in rekening gebracht ten aanzien van het con-

serverend inkomen mits er sprake is van emigratie naar een andere lidstaat. Door de 

verplichting om inlichtingen te verschaffen en de aansprakelijk voor de loonheffing 

te aanvaarden gelden voor een buitenlandse pensioenuitvoerder vergelijkbare eisen 

als die voor binnenlandse pensioenuitvoerders. Zie ook paragraaf 5.4.4.7.

462 HvJ EG 11 maart 2004, C-9/02, ECLI:EU:C:2004:138, Jur. p. I-2409 (De Lasteyrie du Saillant). Zie verder 
paragraaf A.1.6.

463 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, ECLI:EU:C:2006:525, Jur. 2006, p. I-7409 (Zaak-N). Zie verder para-
graaf A.1.7.
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Tevens vindt er naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 15 april 2011 

een tarieftoets plaats bij een onregelmatige afwikkeling van een pensioenaanspraak. 

Hierdoor wordt het verschil tussen de belasting volgens de conserverende aanslag 

en de belasting die in een binnenlandse situatie verschuldigd zou zijn, kwijtgeschol-

den.

Alle elementen van de conserverende aanslag die volgens de hierboven genoemde 

jurisprudentie ervoor zorgden dat deze aanslag in strijd met het Unierecht was, 

zijn door de wetgever gecorrigeerd. Daarmee voldoet de conserverende aanslag aan 

het Unierecht. Hiermee volg ik Advocaat-generaal Wattel in zijn conclusie voor het 

arrest van de Hoge Raad over een conserverende aanslag over in Nederland opge-

bouwd pensioen bij emigratie van de pensioengerechtigden naar Frankrijk.464 Het 

Unierecht staat naar zijn oordeel niet in de weg aan de in die zaak aan de orde zijnde 

conserverende aanslag, omdat de fiscus geen zekerheid heeft geëist of gesteld en 

ook geen sprake is van een nadeliger heffing voor de emigrant dan voor een inwoner 

van Nederland in overigens dezelfde omstandigheden.465

5.2.5 Vormt de conserverende aanslag (nog steeds) een 
fiscale niet-gerechtvaardigde belemmering voor 
grensoverschrijdend pensioenverkeer?

5.2.5.1 Inleiding
Sinds de invoering van de conserverende aanslag staat deze ter discussie. Nationale 

en Europese rechters hebben vele arresten gewezen over de vragen in hoeverre de 

conserverende aanslag in strijd is met goede verdragstrouw en in hoeverre deze 

in strijd is met het Unierecht. Deze laatste vraag leek afgerond te zijn in 2007. De 

langlopende discussie of de conserverende aanslag in strijd is met de belastingver-

dragen lijkt sinds 14 juli 2017 ook beantwoord. Ik deel de conclusie van Douven466 

dat de afschrikkende werking van de conserverende aanslag sinds 1992 heeft stand 

gehouden, al is de conserverende aanslag er niet zonder (flinke) kleerscheuren door-

heen gekomen. En zoals Kappelle schrijft: “Conclusie is in ieder geval dat de Nederlandse 

wetgever zijn met de reparatiewetgeving beoogde doel heeft bereikt; zij het met een kleine nu-

ancering in de tijd. Aan het Korte Voorhout kan de vlag uit.”467 Het arrest van de Hoge Raad 

van 14 juli 2017, en met name de mogelijke gevolgen ervan, roept echter toch weer 

464 Hoge Raad 19 juni 2009, nr. 43978, ECLI:NL:HR:2009:BC5201. Eén van de 19 juni arresten; zie verder 
paragraaf 5.2.2.6.

465 Conclusie van P. J. Wattel, 31 januari 2008, ECLI:NL:PHR:2009:BC5201, overwegingen 7.3 en 7.4.
466 C. Douven, Revival van de conserverende aanslag?, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2017/38.
467 H.M. Kappelle, noot bij Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, PensioenJurispru-

dentie 2017/138.
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de vraag op of de conserverende aanslag een fiscale niet-gerechtvaardigde belem-

mering vormt voor grensoverschrijdend pensioenverkeer en daardoor in strijd is 

met het Unierecht.

5.2.5.2 arrest hoge raad: mogelijk dubbele heffing
Het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 kan leiden tot mogelijk dubbele 

belastingheffing.468 Stel dat een geëmigreerde pensioengerechtigde een verboden 

handeling verricht met zijn pensioenaanspraak. Hierdoor wordt het uitstel van beta-

ling van de conserverende aanslag ingetrokken en kan Nederland belasting heffen 

op grond van artikel 15 van het OESO-modelverdrag (zie verder paragraaf 5.2.5.4). 

Het woonland kan indien en nadat de pensioenen tot uitkering komen ook heffen 

op basis van artikel 18 van het OESO Modelverdrag. Of en in hoeverre het woonland 

dan rekening houdt met het feit dat er al door Nederland belasting is geheven, is 

nog maar de vraag. En als dat niet zo is, is deze dubbele heffing dan een fiscale niet-

gerechtvaardigde belemmering voor grensoverschrijdend verkeer van werknemers?

5.2.5.3 Internationale dubbele heffing
Voordat ik bovenstaande vraag beantwoord, ga ik eerst kort in op internationale 

dubbele belastingheffing. Belastingverdragen worden afgesloten om dubbele be-

lastingheffing te voorkomen en om te voorkomen dat inkomensbestanddelen 

helemaal niet belast worden. Er kunnen zich twee soorten dubbele belastingheffing 

voordoen:469

·	 Internationale juridische dubbele heffing. Dit treedt op als twee of meer staten 

een vergelijkbare belasting (bijvoorbeeld een inkomstenbelasting of een vermo-

gensbelasting) willen heffen van één belastingplichtige, over één object in het-

zelfde tijdvak. Internationale juridisch dubbele heffing kan ontstaan als staten 

verschillende heffingsbeginselen hanteren. Verdragen proberen internationale 

juridisch dubbele heffing te voorkomen door de heffingsbevoegdheden van de 

staten onderling te verdelen.470

·	 Internationale economische dubbele heffing. Dit doet zich voor in de situatie 

waarin twee personen voor eenzelfde inkomens- of vermogensbestanddeel door 

belastingheffing worden getroffen. Een andere vorm van economisch dubbele 

heffing is de situatie waarbij één persoon twee keer in de heffing wordt betrok-

468 Zie ook H.M. Kappelle, noot bij Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, Pensioen-
Jurisprudentie 2017/138.

469 Zie voor een uitvoerige beschrijving Van Raad, in: Cursus Belastingrecht, EBR.1.1.2.
470 Zie ook OECD (2017), Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017, OECD 

Publishing, Paris, Commentary on articles 23A and 23B concerning the methods for elimination of 
double taxation, par. I, onderdeel A.
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ken voor inkomsten of vermogen die formeel verschillend maar materieel het-

zelfde zijn.

Bij de voorliggende vraag zou er sprake kunnen zijn van internationale economische 

dubbele heffing. Eén persoon wordt twee maal belast: in Nederland door het intrek-

ken van het uitstel van betaling van de conserverende aanslag (belastingheffing over 

de aanspraak) en in de andere lidstaat door de (reguliere) belastingheffing over de 

pensioenuitkeringen.

5.2.5.4 artikel 15 en artikel 18 oEso-modelverdrag
Artikel 15 OESO-modelverdrag – dat als basis geldt voor veel door Nederland geslo-

ten verdragen – wijst de heffing van inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid primair 

toe aan het woonland. Wordt de dienstbetrekking uitgeoefend in een ander land, 

dan mag het werkland heffen. De heffing wordt weer toegewezen aan het woonland 

als aan een drietal cumulatieve voorwaarden is voldaan:

1. de werknemer verblijft minder dan 183 dagen in het werkland in een periode 

van twaalf maanden beginnend of eindigend in het fiscale jaar en

2. de beloning komt niet ten laste van een werkgever uit de werkstaat en

3. de beloning komt niet ten laste van een vaste inrichting van de werkgever in de 

werkstaat.

Hoewel in de tekst van artikel 15 OESO-modelverdrag staat dat de dienstbetrekking 

‘wordt uitgeoefend’, vallen hieronder ook inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. 

Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ontslagvergoedingen onder de toepassing van  dit 

artikel vallen; het is hierbij van belang waar de beëindigde dienstbetrekking in het 

verleden feitelijk werd uitgeoefend.471

Hoewel pensioen ook als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt aangemerkt472, 

valt dit niet onder artikel 15 maar onder artikel 18 OESO-modelverdrag. In het 

OESO-modelverdrag wordt het begrip ‘pensioenen’ niet gedefinieerd, zodat inge-

volge artikel 3, lid 2 OESO-modelverdrag die term de betekenis krijgt die eraan 

471 Zie aantekening 2.4 bij artikel 15 OESO-modelverdrag 1992, Vakstudie 08 – Nederlands Internationaal 
Belastingrecht.

472 Zie ook in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011: “De Nederlandse belastingwetgeving gaat voor inkomsten 
uit dienstbetrekking in de particuliere sector uit van een heffing door de werkstaat, dat wil zeggen: een heffing door 
de staat waar de arbeid is verricht. Dit geldt voor inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking, maar ook voor 
inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, waaronder pensioenen.” Kamerstukken II 2010/2011, 25087, 7, p. 53. 
In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 is dit citaat overigens niet opgenomen.
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gegeven wordt in het Nederlandse fiscale recht473, tenzij de context anders vereist. 

Als pensioen zal in het algemeen het (privaatrechtelijke) ouderdomspensioen 

worden aangemerkt in verband met de voorziening in het levensonderhoud van de 

voormalige werknemer.474 

Artikel 18 OESO-modelverdrag heeft betrekking op de toewijzingsregels voor 

pensioen dat wordt genoten uit een vroegere privaatrechtelijke dienstbetrekking. 

Volgens dit artikel is de woonstaat heffingsbevoegd ten aanzien van pensioenuit-

keringen en soortgelijke uitkeringen. Nederland sluit hier overigens niet (meer) bij 

aan; in verdragsonderhandelingen probeert Nederland beperkte bronstaatheffing of 

volledige bronstaatheffing met het andere verdragsland overeen te komen.475

De Hoge Raad omschrijft de relatie tussen artikel 15 en artikel 18 Verdrag Nederland 

– Frankrijk als volgt.476 “Ten aanzien van (aanspraken op) pensioen bevat het Verdrag twee 

toewijzingsregels die achtereenvolgens voor toepassing in aanmerking kunnen komen en elkaar 

wederzijds uitsluiten, namelijk de artikelen 15 en 18. De toekenning van een aanspraak op 

pensioen is een beloning ter zake van een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 15 van het 

Verdrag. Op grond van deze bepaling mag Nederland in een verdragssituatie (de waarde van) 

de aanspraak belasten, indien de dienstbetrekking in Nederland wordt uitgeoefend (zie HR 19 

juni 2009, nr. 43978, ECLI:NL:HR:2009:BC5201, BNB 2009/263). Indien in het geval van een 

emigrerende belastingplichtige de hoofdregel van artikel 3.83, lid 1, van de Wet IB 2001 geen 

toepassing kan vinden, neemt Nederland op grond van het bepaalde in artikel 3.136, lid 3, van 

de Wet IB 2001 de niet tot het loon gerekende aanspraken en bijdragen ingevolge de pensioen-

regeling in aanmerking als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Het bepaalde in 

artikel 18 van het Verdrag, dat de heffing ter zake van pensioenen en soortgelijke beloningen 

toewijst aan de woonstaat, staat hieraan niet in de weg. Die bepaling heeft betrekking op 

inkomsten die naderhand voortvloeien uit de aanspraak op of bijdragen voor pensioen (in de 

regel de pensioenuitkeringen), en niet op het alsnog belasten van een voorwaardelijk vrijgestelde 

aanspraak op of bijdragen voor pensioen in gevallen waarin aan de voorwaarden voor vrijstel-

ling niet langer wordt voldaan. Dat heeft ook te gelden indien het terugnemen van de eertijds 

verleende vrijstelling in de nationale wetgeving is vormgegeven als het in aanmerking nemen 

van negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals het geval is in artikel 3.136, lid 3, 

van de Wet IB 2001. Die vormgeving in de nationale wetgeving heeft voorts niet tot gevolg dat 

473 Artikel 18 Wet LB 1964. Zie aantekening 2.1.2 bij artikel 18 OESO-modelverdrag 1992, Vakstudie 08 – 
Nederlands Internationaal Belastingrecht voor een overzicht van jurisprudentie.

474 Aantekening 2.1.4 bij artikel 15 OESO-modelverdrag 1992, Vakstudie 08 – Nederlands Internationaal 
Belastingrecht.

475 Zie verder paragraaf 5.2.3.
476 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, r.o. 5.11.
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de betreffende bijtelling geen beloning in de zin van artikel 15 of 18 van het Verdrag zou zijn, en 

daardoor aan de werking van de toewijzingsregels in het Verdrag en de daarbij in acht te nemen 

goede trouw zou zijn onttrokken.”

5.2.5.5 sfeerovergang na invordering conserverende aanslag
De voorliggende vraag betreft een mogelijke internationale economische dubbele 

heffing. Deze dubbele heffing vindt zijn oorsprong in de classificatie van de bron 

van inkomen en de werking van het belastingverdrag. Voordat ik beoordeel of er 

sprake is van een fiscale niet-gerechtvaardigde belemmering van het vrije verkeer, 

ga ik eerst verder in op de conserverende aanslag en het belastingverdrag.

Wanneer de belastingplichtige na emigratie een niet-toegestane handeling verricht 

met zijn pensioenaanspraak, trekt Nederland het uitstel van betaling van de con-

serverende aanslag in en heft op dat moment over de pensioenaanspraak. Na de 

belastingheffing over deze aanspraak treedt een sfeerovergang op. Het recht van de 

belaste pensioenaanspraak valt niet meer onder hoofdstuk IIB Wet LB 1964 maar 

vormt een vermogensbestanddeel. Voor een binnenlands belastingplichtige zal deze 

aanspraak behoren tot de werkingssfeer van de vermogensrendementsheffing.477 

Gerechtigden die in het buitenland wonen, zijn in Nederland niet belastingplichtig 

voor deze aanspraak omdat zij geen buitenlands belastingplichtige zijn. Er is sprake 

van een buitenlands belastingplichtige als deze buiten Nederland woont, maar 

wel Nederlands inkomen geniet.478 Dat inkomen bestaat uit belastbare inkomen 

uit werk en woning in Nederland, belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang in 

een in Nederland gevestigde vennootschap en belastbare inkomen uit sparen en 

beleggen in Nederland.479 Onder het belastbare inkomen uit sparen en beleggen val-

len (kortgezegd) onroerende zaken in Nederland, rechten op in Nederland gelegen 

onroerende zaken en rechten op aandelen in de winst van een onderneming in 

Nederland.480 De hier bedoelde pensioenaanspraken vallen niet onder het belastbare 

inkomen uit sparen en beleggen en daarom is er geen sprake van buitenlandse 

belastingplichtige.

Voor belastingplichtigen die in het buitenland wonen is het de vraag of de sfeerover-

gang inhoudt dat latere periodieke pensioenuitkeringen nog onder artikel 18 van 

het OESO-modelverdrag vallen.

477 Zie ook B.G.J. Schuurman, Pensioen in de loonsfeer (FED Fiscale Brochures), Deventer: Wolters Kluwer 2019, 
par. 3.8.1.

478 Artikel 2.1, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001.
479 Artikel 7.1 Wet IB 2001.
480 Artikel 7.7, lid 2 Wet IB 2001.
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5.2.5.6 toewijzing heffingsrecht nog op basis van artikel 18 oEso-
modelverdrag?

Artikel 18 OESO-modelverdrag heeft betrekking op de toewijzingsregels voor pen-

sioen dat wordt genoten uit een vroegere privaatrechtelijke dienstbetrekking. In 

deze paragraaf beoordeel ik of de periodieke uitkeringen na de sfeerovergang van de 

pensioenaanspraak nog kwalificeren als pensioen in de zin van artikel 18.

Omdat de pensioenaanspraak belast is, de loonsfeer heeft verlaten en een vermo-

gensbestanddeel vormt, zou Nederland het standpunt in kunnen nemen dat artikel 

18 OESO-modelverdrag niet van toepassing is. Hieronder beargumenteer ik dat dit 

standpunt naar mijn mening niet houdbaar is.

In het OESO-modelverdrag wordt het begrip ‘pensioenen’ niet gedefinieerd, zodat 

volgens artikel 3, tweede lid van het OESO-modelverdrag die term de betekenis 

krijgt die eraan gegeven wordt in het Nederlandse fiscale recht, tenzij de context 

anders vereist. Volgens paragraaf 3 van het OESO-commentaar bij artikel 18 OESO-

modelverdrag481 is de fiscale kwalificatie van een pensioenregeling voor de inkom-

stenbelasting en de loonbelasting echter niet relevant voor de toepasselijkheid van 

artikel 18 OESO-modelverdrag: ”The Article applies regardless of the tax treatment of the 

scheme under which the relevant payments are made; thus, a payment made under a pension 

plan that is not eligible for tax relief could nevertheless constitute a “pension or other similar 

remuneration”. Niet alleen fiscaal gefaciliteerde pensioenregelingen vallen dus onder 

de reikwijdte van artikel 18 OESO-modelverdrag.

Volgens Starink valt een fiscaal onzuiver pensioen, waarvan de aanspraak is belast 

(geweest) en de uitkeringen belastingvrij horen plaats te vinden, onder de reikwijdte 

van het pensioenbegrip van artikel 18 OESO-modelverdrag.482

Hoewel hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964 na invordering van de conserverende 

aanslag niet meer van toepassing is en er sfeerovergang optreedt, blijven naar mijn 

mening de periodieke uitkeringen dus vallen onder artikel 18 OESO-modelverdrag.

5.2.5.7 toewijzing heffingsrecht over uitkeringen
Artikel 18 OESO-modelverdrag wijst het heffingsrecht over pensioenuitkeringen 

toe aan het woonland. Het Nederlandse verdragsbeleid is in de loop van de tijd 

481 OECD (2019), Commentary on Article 18 concerning the taxation of pensions, Model tax convention 
(full version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g972ee-en.

482 B. Starink, Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties, Fiscale 
Monografieën nummer 144, Deventer: Kluwer 2015, par. 6.4.1.
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echter steeds meer gericht op bronstaatheffing, zie paragraaf 5.2.3.2. Door het in de 

loop van de tijd veranderende verdragsbeleid kan het pensioenartikel in verdragen 

die Nederland heeft gesloten, gebaseerd zijn op woonstaatheffing, beperkte bron-

staatheffing of bronstaatheffing.483 In de volgende paragrafen ga ik verder in op 

de situatie dat het heffingsrecht wordt toegewezen aan Nederland (het bronland) 

respectievelijk het woonland.

5.2.5.7.1 Toewijzing heffingsrecht aan Nederland

Wanneer Nederland het heffingsrecht over de uitkeringen heeft, is de vraag of en 

zo ja op welke manier Nederland de uitkeringen zal belasten. De uitkeringen vallen 

nog wel onder het pensioenartikel van het verdrag, maar voor de Nederlandse hef-

fing worden de uitkeringen niet belast als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking. 

Na het invorderen van de conserverende aanslag is er immers een sfeerovergang 

geweest.

De pensioenaanspraak is na de sfeerovergang een vermogensbestanddeel geworden 

van de pensioengerechtigde die in het buitenland woont. Nederland heeft hier geen 

heffingsrecht over. Dat vind ik een acceptabele uitkomst omdat de pensioenge-

rechtigde al in Nederland heeft afgerekend over zijn pensioenaanspraak door het 

invorderen van de conserverende aanslag. De waarde van de pensioenaanspraak 

waarover hij heeft afgerekend is overigens afhankelijk van het land waarnaar hij 

is geëmigreerd. Als een belastingplichtige emigreert naar een land waarmee Ne-

derland geen belastingverdrag heeft gesloten of een belastingverdrag waarin Ne-

derland als bronland het heffingsrecht heeft over (de afkoopsom van) pensioenen, 

legt Nederland een conserverende aanslag op tegen de waarde in het economische 

verkeer van de pensioenaanspraak. Wanneer een belastingplichtige emigreert naar 

een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft dat het heffingsrecht over 

(afkoopsom van) pensioen aan het woonland toekent, worden de pensioenpremies 

die niet tot het loon zijn gerekend na 15 juli 2009 tot het te conserveren inkomen 

worden gerekend.484

5.2.5.7.2 Toewijzing heffingsrecht aan het woonland

De toewijzing van het heffingsrecht over de uitkeringen aan het woonland kan 

betekenen dat de uitkeringen belast worden. Dat is uiteraard afhankelijk van de 

belastingwetgeving van dat land. Dat betekent dubbele belastingheffing omdat de 

aanspraak al is belast door het invorderen van de conserverende aanslag.

483 Zie paragraaf 5.2.3.2 voor een overzicht.
484 Zie paragraaf 5.2.2.1.
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Deze situatie lijkt op een nettopensioenaanspraak zoals Nederland die sinds 1 ja-

nuari 2015 kent. Vanaf dat moment is het pensioengevende salaris gemaximeerd 

op € 100.000 (wordt jaarlijks geïndexeerd, bedraagt in 2021 € 112.189).485 Voor het 

inkomen hoger dan deze grens is er een spaarmogelijkheid op vrijwillige basis, die 

vrijgesteld is van vermogensrendementsheffing, het nettopensioen.486 Op het net-

topensioen is de omkeerregel van artikel 11, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964 niet van 

toepassing waardoor de aanspraak belast is en de uitkering belastingvrij. De ver-

dragsrechtelijke aspecten zijn aan de orde geweest tijdens de parlementaire behan-

deling. Op vragen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer antwoordde de regering 

als volgt: “Het kabinet merkt overigens op dat een belastingplichtige een eventuele dubbele 

belastingheffing over de nettolijfrente487 kan voorkomen door de aanspraak op de nettolijfrente 

af te kopen op het moment dat de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtige te 

zijn. Het vrijvallen van een aanspraak op een nettolijfrente wordt niet als afkoop en dus niet als 

onregelmatige handeling aangemerkt. Dit voorkomt de dubbele belasting die zou plaatsvinden 

als het andere land de uitkeringen in de heffing zou betrekken, terwijl ter zake van de premies 

voor de nettolijfrente geen aftrek heeft plaatsgevonden.”488 

De suggestie van afkoop van de pensioenaanspraak kan in geval van het intrek-

ken van het uitstel van betaling op een conserverende aanslag echter niet gevolgd 

worden. Want hoewel de pensioenaanspraak niet meer valt onder hoofdstuk IIB van 

de Wet LB 1964 en een uitkering ineens fiscaal dus geen problemen oplevert, blijft 

de Pensioenwet op de aanspraak van toepassing. En volgens artikel 65 PW is afkoop 

van pensioenen nietig (afgezien van enkele uitzonderingen die in dat artikel worden 

genoemd en hier niet van toepassing zijn).

Afhankelijk van het belastingverdrag kan er dus dubbele belastingheffing optreden: 

in Nederland door het intrekken van het uitstel van betaling van de conserverende 

aanslag (belastingheffing over de aanspraak) en in het woonland door de belasting-

heffing over de pensioenuitkeringen. Dit blijkt ook uit de laatste volzin van boven-

staand citaat waarin de Nederlandse regering onderkent dat in dit geval sprake kan 

zijn van economisch dubbele heffing.

485 Artikel 18ga Wet LB 1964.
486 Nettopensioen is gedefinieerd in afdeling 5.3B Wet IB 2001. In de Pensioenwet is in artikel 1 PW een 

definitie van nettopensioen opgenomen die hier naar verwijst.
487 Onder de term nettolijfrente valt ook nettopensioen. Kamerstukken II 2013/2014, 33847, 25 (Wet verla-

ging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen).
488 Kamerstukken II 2013/2014, 33847, 7 (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en 

maximering pensioengevend inkomen), p. 14.
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5.2.5.8 toetsing dubbele belastingheffing aan het unierecht
5.2.5.8.1 Beslisschema

Met de dubbele belastingheffing die kan optreden, ben ik weer terug bij de vraag die 

ik aan het begin van deze paragraaf stelde: is deze dubbele heffing een fiscale niet-

gerechtvaardigde belemmering voor grensoverschrijdend verkeer van werknemers? 

In deze paragraaf geef ik antwoord op deze vraag waarbij ik gebruik maak van het 

beslisschema dat ik in paragraaf 2.3 beschreef. Dat schema kent de volgende vragen:

1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VWEU?

2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de 

Verdragsvrijheden?

3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?

4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken (geschikt-

heidstoets)?

5. Zo ja, is het middel proportioneel (noodzakelijkheidstoets)?

Op de eerste vraag van het schema kan bevestigend worden geantwoord omdat de 

belastingplichtige in een andere lidstaat dan Nederland woont. Zijn in Nederland 

opgebouwde pensioenaanspraken zijn in Nederland belast door het intrekken van 

het uitstel van betaling van de conserverende aanslag en in het woonland belast de 

uit Nederland afkomstige pensioenuitkeringen.

Na dit bevestigende antwoord moet de volgende vraag van het schema beantwoord 

worden, namelijk of er sprake is van discriminatie of van een belemmering in de zin 

van één de Verdragsvrijheden.

5.2.5.8.2 Inrichting belastingstelsel

Zoals ik in paragraaf 2.2.1 al aangaf, behoren directe belastingen tot de soevereini-

teit van de lidstaten. Wanneer een lidstaat als woonstaat op grond van de toewij-

zingsregel van het belastingverdrag een pensioenuitkering belast zonder rekening 

te houden met het feit dat de aanspraak al in de bronstaat Nederland is belast, is dat 

het gevolg van het feit dat de belastingstelsels binnen de EU niet geharmoniseerd 
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zijn. Een dergelijke dispariteit489 levert echter geen strijdigheid op met het Unie-

recht. Het vrije verkeer van werknemers kan immers niet aldus worden begrepen 

dat een lidstaat verplicht is zijn belastingregeling af te stemmen op die van een 

andere lidstaat, teneinde te waarborgen dat in alle situaties de belasting aldus wordt 

geheven dat alle verschillen als gevolg van de nationale belastingregelingen verdwij-

nen.490 Er is dus geen sprake van discriminatie of van een belemmering waardoor ik 

aan de behandeling van de andere vragen niet toekom. Naast de inrichting van het 

belastingstelsel van een lidstaat zijn ook de toewijzingsregels die twee landen met 

elkaar overeenkomen in een belastingverdrag van invloed op de dubbele heffing.

5.2.5.8.3 Overeengekomen toewijzingsregels in belastingverdrag

Net als bij de inrichting van hun belastingstelsels, zijn de lidstaten soeverein in 

het overeenkomen en toepassen van een belastingverdrag. Hun bevoegdheid wordt 

slechts beperkt indien er strijdigheid ontstaat met het Unierecht. Het HvJ oordeelde 

in de zaak N dat “de lidstaten bij gebreke van communautaire unificatie- of harmonisatie-

maatregelen bevoegd blijven om, door het sluiten van overeenkomsten of unilateraal, de criteria 

voor de verdeling van hun heffingsbevoegdheid vast te stellen teneinde onder meer dubbele 

belasting af te schaffen (…). In dit verband is het niet onredelijk dat de lidstaten zich laten 

leiden door de internationale praktijk, met name de door de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) opgestelde modelverdragen” 491 In het arrest Gilly 

beschouwde het HvJ het OESO-modelverdrag in beginsel als complementair met het 

Gemeenschapsrecht.492

489 Zie bijvoorbeeld Weber, in: Cursus Belastingrecht, EBR.5.0.6.B en R. Barents en L.J. Brinkhorst, Grondlij-
nen van Europees recht, Deventer: Kluwer 2006, p. 304-305, merken op: “Het kenmerkende van de maatrege-
len zonder onderscheid is dat zij juist vanwege hun gelijke toepassing op nationale uit andere lidstaten afkomstige 
personen, diensten en kapitaal tot belemmeringen leiden omdat geen rekening wordt gehouden met het feit dat in 
de lidstaat van herkomst al soortgelijke regels zijn toegepast. In deze gevallen is er sprake van een toepassing van 
meerdere nationale wetgevingen op één persoon, dienst of kapitaal. Dit kan tot concurrentienadelen leiden ( ) De 
belemmeringen voor het vrije verkeer vloeien al in deze gevallen voort uit het feit dat de wetgevingen van de lidstaten 
uit elkaar lopen. Het is gebruikelijk een dergelijke situatie aan te duiden als een dispariteit. Het verschil tussen discri-
minaties (maatregelen met onderscheid) en de handelsbelemmeringen die uit dispariteiten voortvloeien (maatregelen 
zonder onderscheid), is dat bij een discriminatie de belemmering voortvloeit uit één en dezelfde wetgeving (die dus een 
onderscheid maakt) en bij een dispariteit uit twee of meer uiteenlopende wetgevingen, die elk voor zich geen onder-
scheid maken.”

490 Zie onder andere HvJ EU 28 februari 2008, C-293/06 , ECLI:EU:C:2008:129. Jur 2008 I-01129, r.o. 43 (Deut-
sche Shell) en HvJ EU 23 oktober 2008, C-157/07, ECLI:EU:C:2008:588, Jur 2008 I-08061, r.o. 50 (Kranken-
heim). Zie ook Kamerstukken II 2013/2014, 33847, 7 (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages 
pensioen en maximering pensioengevend inkomen), p. 34.

491 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, ECLI:EU:C:2006:525, Jur. 2006, p. I-7409, r.o. 44-45 (Zaak-N) met 
daarin ook een overicht van jurisprudentie van het HvJ.

492 HvJ EG 12 mei 1998, C-336/96, ECLI:EU:C:1998:221, Jur. 1998, p. I-02793, r.o. 31 (Gilly).
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Het pensioenartikel in veel verdragen die Nederland heeft gesloten wijkt af van 

het OESO-modelverdrag (zie verder paragraaf 5.2.3.3). Het is de vraag of deze be-

palingen voldoen aan de bovengenoemde norm van het HvJ of dat deze, vanwege 

de verschillen met het OESO-modelverdrag, in strijd komen met het Unierecht. Ik 

ben van mening dat dit laatste niet het geval is. Uit bovenstaand citaat van het HvJ 

in de zaak N blijkt dat lidstaten bevoegd zijn belastingverdragen te sluiten zolang 

er op dat gebied geen harmonisatie heeft plaatsgevonden. De verwijzing naar het 

OESO-modelverdrag heeft geen andere bedoeling dan aan te geven dat lidstaten 

een belastingverdrag zouden kunnen baseren op het OESO-modelverdrag. Belas-

tingverdragen die hiervan afwijken, zullen ook door het HvJ geaccepteerd worden, 

mits hierdoor niet een nieuwe belemmering wordt veroorzaakt.493 In een aantal 

zaken494 concludeerde het HvJ dat een dubbele belastingheffing het gevolg kan zijn 

van de parallelle uitoefening van de heffingsbevoegdheid door beide staten. Volgens 

het HvJ voorziet het Unierecht niet in algemene criteria die voor de verdeling van 

heffingsbevoegdheden moeten zorgen. Het is aan de staten zelf om eventueel een 

oplossing te vinden voor de situaties van dubbele belastingheffing. En dat is precies 

wat de lidstaten doen bij het afsluiten van een belastingverdrag.

5.2.6 conclusie
In deze paragraaf onderzocht ik of als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 

14 juli 2017495, dubbele belastingheffing kan optreden. Voor zover dat het geval is, 

beantwoordde ik de vraag of dit een fiscale niet-gerechtvaardigde belemmering voor 

het vrije verkeer van werknemers is.

Er kan namelijk dubbele belastingheffing optreden in de volgende situatie. Wanneer 

een geëmigreerde pensioengerechtigde een verboden handeling verricht met zijn 

pensioenaanspraak, trekt Nederland het uitstel van betaling van de conserverende 

aanslag in en heft belasting over de pensioenaanspraak op grond van artikel 15 

van het OESO-modelverdrag. Het woonland kan indien en nadat de pensioenen tot 

uitkering komen ook heffen op basis van artikel 18 van het OESO Modelverdrag. 

Of en in hoeverre het woonland dan rekening houdt met het feit dat er al door 

Nederland belasting is geheven, is nog maar de vraag.

493 Zie in dezelfde zin: H.T.P.M. van den Hurk, Reikt het gemeenschapsrecht het volkenrecht de hand?, Tijdschrift 
voor Fiscaal Ondernemingsrecht 1998/207 en Weber, in: Cursus Belastingrecht, EBR.5.1.0.E.

494 HvJ EG 14 november 2006, C-513/04, ECLI:EUC:2006:713, Jur. 2006, p. I-10967 (Kerckhaert Morres), HvJ 
EU 12 februari 2009, C-67/08, ECLI:EU:C:2009:92, Jur. 2009, p. I-00883 (Block), HvJ EG 16 juli 2009, 
C-128/08, ECLI:EU:C:2009:471, Jur. 2009, p. I-06823 (Damseaux), HvJ EU 1 december 2011, C-250/08, 
ECLI:EU:C:2011:793, Jur. 2011, p. I-1234, (Commissie/België).

495 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324, zie paragraaf 5.2.2.9.
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Na het invorderen van de conserverende aanslag treedt een sfeerovergang op. Het 

recht van de belaste pensioenaanspraak valt niet meer onder hoofdstuk IIB Wet LB 

1964 maar vormt een vermogensbestanddeel. Voor belastingplichtigen die in het 

buitenland wonen is het de vraag of de sfeerovergang inhoudt of latere periodieke 

pensioenuitkeringen nog onder artikel 18 van het OESO-modelverdrag vallen. Ik 

kom tot de conclusie dat dit wel het geval is.

De pensioenartikelen in de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten, wijzen 

(in tegenstelling tot artikel 18 OESO-modelverdrag) het heffingsrecht niet standaard 

toe aan het woonland. Het pensioenartikel in verdragen die Nederland heeft ge-

sloten, is gebaseerd op woonstaatheffing, beperkte bronstaatheffing of bronstaat-

heffing. De pensioenaanspraak is na de sfeerovergang een vermogensbestanddeel 

geworden van de pensioengerechtigde die in het buitenland woont. Nederland 

heeft hier geen heffingsrecht over. Dat vind ik een acceptabele uitkomst omdat de 

pensioengerechtigde al in Nederland heeft afgerekend over zijn pensioenaanspraak 

door het invorderen van de conserverende aanslag.

De toewijzing van het heffingsrecht over de uitkeringen aan het woonland kan 

betekenen dat de uitkeringen belast worden. Dat is uiteraard afhankelijk van de 

belastingwetgeving van dat land. In combinatie met het invorderen van de conser-

verende aanslag kan er dus dubbele heffing optreden.

De dubbele belastingheffing is enerzijds een gevolg van de inrichting van het belas-

tingstelsel van een land en anderzijds van de toewijzingsregels die twee landen met 

elkaar overeenkomen in een belastingverdrag. Voor beide situaties kom ik tot de 

conclusie dat zij niet in strijd zijn met het Unierecht.

De conserverende aanslag vormt op het specifieke punt dat ik in deze alinea onder-

zocht dus geen fiscale niet-gerechtvaardigde belemmering voor grensoverschrijdend 

pensioenverkeer en is niet in strijd met het Unierecht.

5.3 tIJdELIJkE uItgaandE wErknEMEr

5.3.1 Beschrijving van de situatie
Het uitgangspunt van dit scenario is een werknemer die in dienst is van een in 

Nederland gevestigde onderneming. Hij wordt tijdelijk vanuit Nederland naar 

een andere lidstaat uitgezonden. Er kan sprake zijn van detachering (waarbij de 

arbeidsovereenkomst met de Nederlandse werkgever wordt voortgezet) of van een 
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uitzending waarbij de werknemer een arbeidsovereenkomst aangaat met een bui-

tenlandse werkgever.

Bij detachering is de Detacheringsrichtlijn496 van toepassing. Dat houdt onder andere 

in dat ‘een kern van dwingendrechtelijke bepalingen’ van het buitenlandse arbeids-

recht van toepassing is op deze werknemer. De Detacheringsrichtlijn heeft alleen 

betrekking op bepaalde arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en betreft 

niet het aanvullend pensioen. Een tijdelijk uitgaande werknemer is op basis van de 

Detacheringsrichtlijn niet verplicht deel te nemen aan een lokale pensioenregeling.

In paragraaf 5.3.6 komt de grenswerker aan de orde die woont in Nederland, werkt 

in een andere lidstaat en een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever geves-

tigd in Nederland.497

5.3.2 welke mogelijkheden heeft de werknemer?
De werknemer gaat op tijdelijke basis in een andere lidstaat werken. De arbeids-

overeenkomst van de werknemer is bepalend welke mogelijkheden er zijn met 

betrekking tot zijn pensioenopbouw. Wanneer de werknemer een arbeidsovereen-

komst aangaat met een buitenlandse werkgever, is er sprake van een uitzending. 

Wanneer de arbeidsovereenkomst tijdens het tijdelijk werken in het buitenland 

met de Nederlandse werkgever wordt voortgezet, is er sprake van detachering. De 

verschillen op pensioengebied tussen beide vormen zijn de volgende.

1. Tijdens de periode van uitzending neemt de werknemer niet deel aan de Neder-

landse pensioenregeling. Hij kan, wanneer hij weer terug in Nederland is, de 

diensttijd in het buitenland in één keer inhalen. Hiertoe moet de werkgever een 

koopsom storten bij de Nederlandse pensioenuitvoerder.

2. De werknemer kan tijdens zijn detachering deelnemer blijven in de Nederlandse 

pensioenregeling. Bij voortzetting betaalt de werkgever de pensioenpremie aan 

de Nederlandse pensioenuitvoerder. Indien van toepassing betaalt de werknemer 

zijn eigen bijdrage.

In het vervolg van deze paragraaf houd ik bovenstaande tweedeling aan.

496 Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrich-
ten van diensten, PbEU L 173/16. Zie verder paragrafen 4.2.6 en 4.2.7.

497 Hoewel een grenswerker in het algemeen niet tijdelijk in een andere lidstaat werkt (en daarom niet 
goed in deze paragraaf lijkt te passen), is het gezien de mogelijke fiscale gevolgen voor deelname aan 
een pensioenregeling bij zijn Nederlandse werkgever de meest logische plek om de grenswerker te 
bespreken. 
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5.3.3 wat zijn de fiscale gevolgen van de mogelijkheden voor 
de werknemer?

5.3.3.1 pensioenopbouw – inhaal dienstjaren
Artikel 10a, aanhef en lid 1, onderdeel b Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (UB 

LB 1965) bepaalt: “Als perioden die meetellen als dienstjaren dan wel als diensttijd (…) worden 

in aanmerking genomen: perioden gedurende welke de werknemer in dienstbetrekking heeft 

gestaan tot een met de inhoudingsplichtige verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde 

lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat niet in Nederland is gevestigd, voorzover 

hij bij dat verbonden lichaam niet heeft deelgenomen aan een pensioenregeling.”

De woorden uit het hierboven geciteerde artikel “in dienstbetrekking heeft gestaan” 

impliceren dat de dienstbetrekking moet zijn beëindigd voordat een beroep kan 

worden gedaan op de mogelijkheid om dienstjaren in te kopen. Dat betekent dat pas 

bij terugkeer naar Nederland en nadat hij (weer) in dienst treedt bij het inhoudings-

plichtige lichaam, pensioen kan worden toegezegd en een koopsom kan worden 

gestort.

De koopsom ziet op de periode dat de werknemer in dienst was van een buitenlandse 

werkgever en in het buitenland woonde en werkte. Hoewel de pensioengevende 

dienstjaren worden toegekend in de periode dat de werknemer weer in Nederlandse 

dienst is, zou betoogd kunnen worden dat de koopsom toegerekend kan worden 

aan het land waar de werkzaamheden zijn verricht. Er is in die periode immers 

geen sprake van een werknemer noch een werkgever in de zin van de Wet LB 1964. 

Dat zou kunnen betekenen dat de omkeerregel van artikel 11, lid 1, onderdeel c 

Wet LB 1964 op de koopsom niet van toepassing is. Wanneer een oorspronkelijk in 

Nederland woonachtige werknemer gedurende een langere tijd in het buitenland 

werkzaamheden gaat verrichten, zal de werknemer voor de verdragstoepassing in 

de meeste gevallen geacht worden buiten Nederland te wonen. Dan is Nederland al-

leen heffingsbevoegd voor arbeidsinkomen dat betrekking heeft op verrichte arbeid 

in Nederland. Ook naar nationaal recht beoordeeld, wordt de werknemer als buiten 

Nederland woonachtig en dus als buitenlands belastingplichtig aangemerkt en kan 

hij alleen voor arbeidsinkomen dat betrekking heeft op in Nederland verrichte 

werkzaamheden in Nederland worden belast.498 Als de niet in Nederland woonach-

tige werknemer geen werknemer is zoals bepaald in artikel 2, lid 3 Wet LB 1964 is 

hij slechts krachtens artikel 2, lid 5 Wet LB 1964 werknemer voor de loonbelasting 

indien en voor zover hij zijn werkzaamheden in Nederland uitoefent.499 Uiteraard is 

498 Zie artikel 4 AWR en artikel 7.1 Wet IB 2001.
499 Zie ook Weerepas, in: Cursus Belastingrecht, LB.10.4.1.e1.
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het ook mogelijk dat de werknemer geen Nederlandse bron van inkomsten heeft en 

daardoor niet belastingplichtig is in Nederland.

Bollen500 stelt dat de betreffende bepaling een inbreuk vormt op de in internationale 

verhoudingen geldende hoofdregel dat loonkosten, inclusief de pensioenlasten, fis-

caal in aanmerking dienen te komen in het land waar de arbeid is verricht. Derhalve 

mag aan de wettelijke bepaling geen breder toepassingsbereik gegeven worden dan 

dat er staat. Dieleman501 geeft aan dat het niet kunnen inhalen van de diensttijd 

zolang de werknemer een dienstbetrekking heeft met een verbonden buitenlandse 

werkgever, voor de tijdelijk uitgaande werknemer niet leidt tot extra complicaties. 

De betreffende bepaling is alleen “effectief als het loon uit dienstbetrekking van een werk-

nemer (mede) aan Nederlandse belastingheffing is onderworpen.” Het in de Nederlandse 

pensioenregeling toekennen van extra pensioengevende jaren is dus mogelijk als de 

betreffende werknemer weer terug is in Nederland en aan de overige voorwaarden 

is voldaan. Deze inkoop vindt fiscaal gefaciliteerd plaats.

Na afloop van een uitzendperiode kunnen de in het buitenland doorgebrachte 

dienstjaren in één keer worden ingekocht. Zoals hierboven aangegeven, kunnen als 

dienstjaren in de Nederlandse regeling worden aangemerkt de perioden waarin de 

werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een met de inhoudingsplichtige 

verbonden lichaam, dat niet in Nederland is gevestigd, voor zover de werknemer 

aldaar niet heeft deelgenomen aan een pensioenregeling.502 Er is een met de belas-

tingplichtige verbonden lichaam503 als er sprake is van:

1. een lichaam waarin de belastingplichtige voor ten minste een derde gedeelte 

belang heeft;

2. een lichaam dat voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de belasting-

plichtige;

3. een lichaam waarin een derde voor ten minste een derde gedeelte belang heeft, 

terwijl deze derde tevens voor ten minste een derde gedeelte belang heeft in de 

belastingplichtige, waarbij een belang dat wordt gehouden door de partner of 

een minderjarig kind van een natuurlijk persoon aan die persoon wordt toege-

rekend, waarbij onder een kind mede wordt verstaan een kind van een partner 

alsmede een pleegkind; of

500 A.H.H. Bollen-Vandenboorn (red), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, Den Haag: SDU 2020, 
paragraaf 11.8.2.

501 B. Dieleman, Voortzetting Nederlandse pensioenregeling door uitgaande werknemers, PensioenMagazine 
2015/67.

502 Artikel 10a, eerste lid, onderdeel b, UB LB 1965.
503 Volgens artikel 10a, lid 4 Wet Vpb 1969.
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4. een lichaam dat met de belastingplichtige deel uitmaakt van een fiscale eenheid 

als bedoeld in de artikelen 15 en 15a Wet Vpb 1969.

Wanneer er sprake is van een pensioentekort als gevolg van buitenlandse dienst-

tijd buiten concernverband is inkoop van pensioen om dat tekort op te heffen niet 

mogelijk.

5.3.3.2 pensioenopbouw – voortzetten van nederlandse 
pensioenregeling in buitenland

De werknemer woont en werkt tijdelijk in een andere lidstaat. Hij is daar belas-

tingplichtig voor zijn wereldinkomen (hij is in dat land dus binnenlands belasting-

plichtig). Wanneer hij deel blijft nemen aan zijn Nederlandse pensioenregeling, is 

het de vraag wat de fiscale behandeling van de pensioenregeling is. De Nederlandse 

regeling zal in het algemeen niet voldoen aan de voorwaarden van de woonstaat 

voor fiscale facilitering. Dat zou kunnen betekenen dat de omkeerregel niet van 

toepassing is; de premie die de werkgever betaalt, is dan bij de werknemer belast als 

loon. Een eventuele eigen bijdrage betaalt de werknemer uit zijn netto inkomen. Op 

grond van jurisprudentie van het HvJ504 moet de andere lidstaat echter in veel geval-

len de buitenlandse regeling accepteren als deze lidstaat dit ook voor zijn inwoners 

ook doet.

5.3.4 In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?
5.3.4.1 pensioenopbouw – inhaal dienstjaren
5.3.4.1.1 Niet-fiscale obstakels

Eerst sta ik kort stil bij enkele niet-fiscale obstakels. De Nederlandse werknemer 

bouwt gedurende de periode in het buitenland geen pensioenaanspraken op. 

Dat houdt in dat hij ook niet gedekt is voor nabestaanden- en arbeidsongeschikt-

heidspensioen. Uiteraard kan de werknemer zelf, privé, verzekeringen afsluiten. 

Hij kan dan geconfronteerd worden met gezondheidswaarborgen en extra kosten. 

Daarnaast loopt de werknemer een betalingsrisico: de werkgever moet na terugkeer 

van de werknemer in Nederland in staat zijn om de koopsom voor het inhalen van 

het pensioen te kunnen betalen. In een dergelijke situatie is het raadzaam dat, 

voor zover mogelijk, de werknemer en de Nederlandse werkgever voorafgaand aan 

de uitzending naar het buitenland besluiten of, en zo ja, voor wiens rekening bij 

terugkeer naar Nederland een beroep op de koopsom komt.505

504 In paragraaf 5.3.5.1.4 ga ik verder in op deze jurisprudentie.
505 Zie ook B. Dieleman, Voortzetting Nederlandse pensioenregeling door uitgaande werknemers, PensioenMaga-

zine 2015/67.
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5.3.4.1.2 Mogelijke fiscale obstakels

De hoogte van de koopsom om de in het buitenland doorgebrachte dienstjaren in te 

kopen moet worden berekend aan de hand van de rekenregels van de Handreiking 

inhaal en inkoop van pensioen.506 Voor het bepalen van de fiscale ruimte voor inhaal 

moet worden uitgegaan van het fiscale pensioenkader zoals dat van toepassing is 

op het moment dat de inhaal plaatsvindt. Dat betekent dat er geen rekening gehou-

den kan worden met het Nederlandse fiscale kader ten tijde van het verblijf in het 

buitenland. Eventuele neerwaartse aanpassingen van dit fiscale kader door wetswij-

zigingen (bijvoorbeeld verlaging van maximale opbouwpercentages, verlaging van 

het maximum pensioengevende salaris of verhoging van de pensioendatum) zorgen 

voor een lagere pensioenopbouw dan wanneer de werknemer in die jaren deel had 

kunnen blijven nemen aan de Nederlandse pensioenregeling. In hoeverre is dit een 

fiscaal niet-toegestaan obstakel voor grensoverschrijdend pensioenverkeer? Hoewel 

de werknemer mogelijk minder pensioen kan opbouwen dan wanneer hij deel 

bleef nemen aan zijn Nederlandse pensioenregeling, is dit naar mijn mening geen 

obstakel. De Handreiking inhaal en inkoop van pensioen is namelijk ook van toepas-

sing op binnenlandse situaties waarbij werknemers met een vergelijkbaar probleem 

worden geconfronteerd. Zowel binnenlandse als grensoverschrijdende werknemers 

worden op dezelfde manier behandeld. Daarnaast is deze regeling bedoeld als tege-

moetkoming voor werknemers die een tekort hebben in hun pensioenopbouw. In 

het vervolg van deze paragraaf bespreek ik het inhalen van dienstjaren niet meer.

5.3.4.2 pensioenopbouw – voortzetten van nederlandse 
pensioenregeling in buitenland

5.3.4.2.1 Niet-fiscale obstakels

Stel dat een werknemer tijdelijk in het buitenland gaat werken en hij kan in die 

periode zijn Nederlandse pensioenregeling niet voortzetten. Als hij deel zou nemen 

aan een pensioenregeling in dat andere land – aangenomen dat er een dergelijke 

regeling bestaat en dat hij aan deze regeling deel zou kunnen nemen – zou dat voor 

hem de volgende negatieve (financiële) gevolgen kunnen hebben:

·	 De werknemer bouwt helemaal geen rechten op gedurende de periode van deta-

chering, omdat hij de wachtperiode die in het betreffende land geldt niet heeft 

vervuld of te jong is om aan de pensioenregeling deel te kunnen nemen.

·	 De werknemer werkt te kort in dat land zodat hij niet voldoet aan de ‘vesting 

period’ en de opgebouwde pensioenrechten komen te vervallen.507

506 Handreiking inhaal en inkoop van pensioen, Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, 22 januari 2020.
507 Bijvoorbeeld is in Duitsland de zogenaamde vestingperiod per 1 januari 2018 verlaagd van vijf naar 

drie jaar. Dat houdt in dat wanneer een werknemer korter dan drie jaar deelnemer is in de pensioenre-
geling, de opgebouwde rechten vervallen. Voor 2001 was deze periode zelfs tien jaar.
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·	 De werknemer zou medisch gekeurd moeten worden.

·	 De hoogte van het opgebouwde pensioen komt niet overeen met de hoogte van 

het pensioen dat hij in Nederland op had kunnen bouwen. Dit zal zich bijvoor-

beeld voor kunnen doen bij landen met een relatief omvangrijke eerste pijler 

(het wettelijke sociale zekerheidspensioen, zie verder paragraaf 1.5.2.3). De rol 

van het aanvullende pensioen in de opbouw van oudedagsvoorzieningen is klei-

ner dan in landen met een beperktere eerste pijler.

·	 De dekking van het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen verschilt 

van de dekking in een Nederlandse regeling.

5.3.4.2.2 Mogelijke fiscale obstakels

De Nederlandse tijdelijk uitgaande werknemer woont en werkt tijdelijk in een 

andere lidstaat. Hij is in dat land binnenlands belastingplichtig. De Nederlandse 

pensioenregeling waaraan hij deel wil blijven nemen, zal in het algemeen niet 

voldoen aan de voorwaarden van de lidstaat voor fiscale facilitering waardoor de 

lidstaat deze tegemoetkoming niet toekent. Het niet-toekennen van een fiscale 

tegemoetkoming bij tijdelijke voortzetting van een Nederlandse pensioenregeling 

in een andere lidstaat zou een mogelijke belemmering kunnen vormen.

In de volgende paragraaf ga ik verder in op de vraag of er een Europese of nationale 

tegemoetkoming of rechtvaardiging is.

5.3.5 Is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of 
wordt een tegemoetkoming geboden?

5.3.5.1 Europese tegemoetkoming voortzetten van nederlandse 
pensioenregeling in buitenland

5.3.5.1.1 Richtlijn 98/49/EG: inhoud

Wanneer een werknemer onder de Detacheringsrichtlijn valt, heeft dit geen gevol-

gen voor zijn deelname aan een pensioenregeling. Pensioenregelingen zijn immers 

uitgesloten van de harde kern van arbeidsvoorwaarden van het werkland die van 

toepassing zijn op de gedetacheerde werknemer. De werknemer is dus niet verplicht 

om deel te nemen aan een pensioenregeling in zijn tijdelijke werkland.508

508 Wanneer er sprake is van oneigenlijke detachering (een detachering duurt bijvoorbeeld een lange tijd 
of is permanent, waarbij niet duidelijk is wat partijen hebben bedoeld over een eventuele terugkeer) 
is het recht van het tijdelijke werkland van toepassing. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele 
deelname aan een buitenlandse pensioenregeling. Omdat de Detacheringsrichtlijn niet (meer) van 
toepassing is, is de buitenlandse wetgeving op het gebied van pensioenen van toepassing.
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Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend 

pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de Europese Unie ver-

plaatsen509 heeft betrekking op een aantal onderwerpen in relatie tot aanvullende 

pensioenen. Het gaat om het behoud van verworven pensioenrechten, grensover-

schrijdend betalingsverkeer, detachering van werknemers en de informatieplicht 

van pensioenuitvoerders. De werkingssfeer van de richtlijn strekt zich uit tot alle 

vormen van ondernemings-, bedrijfs- en beroepspensioenregelingen en verge-

lijkbare regelingen met het doel om een aanvullend pensioen te verschaffen aan 

werknemers of zelfstandigen. Zie ook paragraaf 4.2.10.

De richtlijn heeft betrekking op de situatie waarin een werknemer door zijn werk-

gever tijdelijk naar een andere lidstaat dan die waar hij gewoonlijk werkt, wordt 

uitgezonden. Gedurende de gehele periode van detachering blijft er een directe 

arbeidsrelatie tussen de uitzendende onderneming en de gedetacheerde werknemer 

bestaan. Volgens artikel 6 Richtlijn 98/49/EG moeten werkgevers en gedetacheerde 

werknemers bijdragen kunnen blijven betalen aan de aanvullende regeling in de 

lidstaat van oorsprong gedurende de detachering. Indien de betalingen van deze 

bijdragen worden voortgezet, zijn de lidstaten verplicht om ervoor te zorgen dat 

gedetacheerde werknemers en hun werkgevers worden vrijgesteld van eventuele 

verplichtingen om bijdragen te betalen aan een aanvullende pensioenregeling in 

een andere lidstaat.

5.3.5.1.2 Richtlijn 98/49/EG: evaluatie

De Commissie publiceerde in 2006 een onderzoek naar de implementatie van Richt-

lijn 98/49/EG in de lidstaten van de EU.510 Wat betreft de maatregelen om de betaling 

van bijdragen door en namens gedetacheerde werknemers mogelijk te maken511 

lieten enkele lidstaten weten dat het niet nodig was specifieke maatregelen in te 

voeren. In de meeste gevallen voeren deze lidstaten als reden daarvoor aan dat bij 

een detachering de regelingen in arbeidsovereenkomsten en collectieve overeen-

komsten met betrekking tot aanvullende pensioenvoorzieningen in de lidstaat van 

oorsprong van toepassing blijven op de betrokkenen. Dit betekent volgens deze lid-

509 Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van betreffende de be-
scherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen 
de Gemeenschap verplaatsen, PbEG 29 juni 1998, L209 p. 46 t/m 49.

510 Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europese Parlement, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio�s over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 98/49/EG van de Raad 
van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers 
en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, Brussel, 26 januari 2006, COM(2006) 22 
definitief.

511 Artikel 6, lid 1 Richtlijn 98/49/EG.
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staten dat de bijdragen door en ten behoeve van gedetacheerde werknemers worden 

doorbetaald als gebruikelijk, overeenkomstig de geldende bepalingen betreffende 

de betaling van bijdragen. Enkele lidstaten (waaronder Nederland) keurden speci-

fieke bepalingen goed om de mogelijkheid van doorbetaling tijdens een detachering 

te garanderen.

De vrijstelling van de verplichting om bijdragen te betalen in het tijdelijke werkland 

is relevant voor lidstaten die verplichte aanvullende pensioenregelingen kennen. 

Net als verplichte aanvullende pensioenregelingen in het algemeen of verplichte 

deelname voor een bepaalde sector, zouden dergelijke regelingen een belemmering 

kunnen vormen voor de toepassing van het beginsel van vrijstelling van betaling 

van bijdragen aan aanvullende pensioenregelingen in een andere lidstaat. In derge-

lijke gevallen dient de ontvangende lidstaat er dus voor te zorgen dat gedetacheerde 

werknemers en hun werkgevers niet aan de verplichte regeling onderworpen wor-

den. De Nederlandse Pensioenwet bepaalt dat wanneer gedurende een detachering 

in Nederland de betaling van bijdragen in een andere lidstaat wordt voortgezet, de 

gedetacheerde werknemer in Nederland en zijn werkgever zijn vrijgesteld van de 

verplichting bijdragen in Nederland te betalen.512

Wat betreft een mogelijk fiscaal obstakel: de richtlijn gaat in het geheel niet in op de 

fiscale behandeling van pensioenpremies. In het voorstel tot richtlijn werd, in het 

verlengde van artikel 6, lid 1 bepaald dat de lidstaat van ontvangst, voor zover deze 

het recht heeft belastingen te heffen, de bijdragen betaald aan een pensioenregeling 

in het land van oorsprong, op dezelfde wijze moet behandelen als de bijdragen die 

aan een gelijkaardige pensioenregeling in het land van ontvangst zouden worden 

betaald. Dit artikel, dat een coherente fiscale behandeling van bijdragen en uitkerin-

gen beoogde, is evenwel geschrapt.513

5.3.5.1.3 Pensioenmededeling

Eén van de conclusies van de Pensioenmededeling van de Commissie uit 2001514 ziet 

op het bovengenoemde mogelijke fiscale obstakel van het niet-toekennen van een 

fiscale tegemoetkoming bij tijdelijke voortzetting van een Nederlandse pensioenrege-

ling in een andere lidstaat. De Commissie maakt een onderscheid tussen migrerende 

512 Artikel 97, lid 2 PW.
513 C. Hendrickx en M. Vandendijk, Aanvullende pensioenen: Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Euro-

pees perspectief, Larcier, 9 mei 2008, p. 197. Zie ook paragraaf 4.2.10.
514 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 

Comité, De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen, Brussel, 19 april 
2001, COM(2001) 214 definitief. Zie verder paragraaf 2.4.
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en niet-migrerende werknemers. Wanneer inwoners van een lidstaat zich bij een 

buitenlandse regeling aansluiten, mag deze lidstaat verlangen dat deze regeling 

voldoet aan door hem gestelde eisen voor fiscale erkenning ten aanzien van de aard 

en de omvang van de uitkeringen, de pensioenleeftijd, de mogelijke begunstigden en 

soortgelijke proportionele eisen. Indien inwoners al deelnemen aan een in hun land 

van herkomst toegelaten regeling en daarna, vaak tijdelijk, naar een andere lidstaat 

verhuizen, kan het gastland de fiscale aftrek van premiebetalingen aan de buiten-

landse regeling niet weigeren met het argument dat deze regeling niet aan zijn eisen 

inzake fiscale erkenning voldoet. Nederland volgde dit advies van de Commissie op.515

5.3.5.1.4 Arresten HvJ

Het HvJ heeft een aantal arresten gewezen die betrekking hebben op de fiscale 

behandeling van pensioenpremies die betaald worden aan een pensioenuitvoerder 

die in een andere lidstaat is gevestigd. In de zaak Danner516 oordeelde het HvJ dat de 

aangevoerde drie rechtvaardigingsgronden (de noodzaak tot fiscale samenhang van 

het nationale stelsel, de doeltreffendheid van fiscale controles en het streven de be-

lastinggrondslag van de desbetreffende lidstaat te vrijwaren) niet voldoende waren 

om aftrek van betaalde premies aan een verzekeraar gevestigd in een andere lidstaat 

te weigeren. In het arrest Skandia517 oordeelde het HvJ dat de fiscale behandeling van 

een pensioenregeling die bij een niet-ingezeten verzekeraar wordt afgesloten, niet 

ongunstiger mag zijn dan een die bij een ingezeten verzekeraar wordt verzekerd. 

Op basis van deze jurisprudentie zou men verwachten dat lidstaten de buitenlandse 

pensioenregeling die de werknemer tijdelijk voortzet, fiscaal op een vergelijkbare 

manier faciliteert als een lokale pensioenregeling. Ik vraag mij af of alle lidstaten dat 

ook doen. Als dat niet het geval is, voldoet de betreffende wetgeving mogelijk niet en 

kan er sprake zijn van een fiscaal obstakel. Het beantwoorden van deze vragen past 

niet in de opzet van mijn onderzoek omdat ik mij richt op de Nederlandse wet- en 

regelgeving, maar het leent zich wat mij betreft zeker voor een vervolgonderzoek.

5.3.5.2 nationale tegemoetkoming voortzetten van nederlandse 
pensioenregeling in buitenland

5.3.5.2.1 Besluit van 9 oktober 2015

In het inmiddels vervallen besluit van 16 april 2001518 werd aangegeven dat een 

Nederlandse inhoudingsplichtige tijdens het bestaan van een dienstbetrekking met 

515 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, paragraaf 2.2. Zie verder paragraaf 6.2.5.2.

516 HvJ EG 3 oktober 2002, C-136/00, ECLI:EU:C:2002:558, Jur. 2002, p. I-8147 (Danner), zie paragraaf A.1.4.
517 HvJ EG 26 juni 2003, C-422/01, ECLI:EU:C:2003:380, Jur 2003, p. I-6817 (Skandia), zie paragraaf A.1.6.
518 Nr. RTB2001/1325M, NTFR 2001/687.
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een met de inhoudingsplichtige in concernverband verbonden buitenlands lichaam 

geen vrijgestelde pensioenaanspraken kan toezeggen over de diensttijd bij dat 

lichaam.519 Door toepassing van artikel 10a, lid 1, onderdeel b Uitvoeringsbesluit LB 

1965 is inkoop over de buitenlandse, binnen concernverband doorgebrachte dienst-

tijd, gezien de letterlijke tekst van de bepaling, feitelijk alleen achteraf mogelijk. 

Tegenwoordig kan de Nederlandse pensioenregeling – bij aanvaarding van een 

buitenlands dienstverband binnen concernverband – onder voorwaarden worden 

voortgezet. Deze voortzetting vond haar basis in het eveneens vervallen besluit van 

24 juli 2002520. Inmiddels zijn beide besluiten ingetrokken en is de staatsecretaris 

van oordeel dat het hier rechtstreekse wetstoepassing betreft.521

Wanneer de buitenlandse werkgever of concernmaatschappij de toezegging uit de 

Nederlandse pensioenregeling tijdens de tewerkstelling in het buitenland geheel of 

gedeeltelijk (bij een salarysplit) overneemt of voortzet, kunnen volgens het fiscale 

besluit van 9 oktober 2015 de pensioenaanspraken in de Nederlandse pensioenrege-

ling en bij de Nederlandse pensioenverzekeraar opgebouwd en verzekerd blijven. 

De voortzetting van de regeling door de buitenlandse concernmaatschappij dient 

wel reëel en materieel te zijn. Zo moeten de integrale kosten van de voortgezette 

opbouw (inclusief eventuele backservicekosten) voor rekening komen van de bui-

tenlandse werkgever of concernmaatschappij, eventueel via een doorbelasting 

door de Nederlandse werkgever aan de buitenlandse concernmaatschappij. Als de 

buitenlandse werkgever een werknemersbijdrage in de pensioenregeling inhoudt 

op het loon van de werknemer, mag deze bijdrage fiscaal alleen ten laste komen 

van zijn buitenlandse loon. Bij een salarysplit worden dus alleen de ingehouden 

werknemersbijdragen die zijn toe te rekenen aan het Nederlandse loon niet tot dat 

loon gerekend.522

De betreffende werknemers wonen en werken in het buitenland en betalen daar 

belasting. Het is de vraag hoe de buitenlandse fiscus omgaat met de Nederlandse 

pensioenregeling. Het is erg aannemelijk dat de Nederlandse pensioenregeling niet 

voldoet aan de in de andere lidstaat geldende fiscale wetgeving. Mogelijk is er een 

fiscale tegemoetkoming voor een tijdelijke voortzetting (zoals Nederland deze kent, 

519 Deze paragraaf is mede gebaseerd op R.E.H.M. Bremmers, NDFR commentaar op artikel 18g Wet op de 
loonbelasting 1964 - Diensttijd en pensioengevend loon.

520 Nr. CPP2002/1073M, NTFR 2002/1075.
521 Zie het inmiddels vervallen besluit van 31 januari 2008, nr. CPP2007/98M. Dit besluit is vervangen 

door het besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en 
stamrechten.

522 Zie paragraaf 3.2 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioe-
nen en stamrechten.
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zie paragraaf 6.2.5.2). Wanneer echter de aanspraak in het buitenland belast is (en/

of de premie belast is als loon), kent Nederland hiervoor een tegemoetkoming zodra 

de pensioengerechtigde pensioenuitkeringen gaat ontvangen en hij op dat moment 

in Nederland woont. Een deel van de pensioenuitkeringen kan buiten de heffing 

van loon- en inkomstenbelasting blijven en wordt onbelast uitgekeerd. Dan moet 

de pensioengerechtigde aannemelijk maken dat in verband met de verkrijging van 

de pensioenaanspraken in het buitenland de aanspraak daadwerkelijk belast is 

geweest. Zie verder paragraaf 6.4.5.1.

5.3.5.2.2 Aanwijzing op basis van belastingverdragen

In diverse belastingverdragen is een non-discriminatiebepaling opgenomen op basis 

waarvan de Nederlandse pensioenregeling als een kwalificerende pensioenregeling 

moet worden behandeld in het verdragsland. In de volgende tabel staat een over-

zicht van de lidstaten waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten waarin een 

non-discriminatiebepaling is opgenomen.

Lidstaat artikelnummer verdrag

België 26, lid 7

Denemarken 25, leden 5-6

Duitsland 24, lid 6

Estland 26, lid 6

Finland 25, leden 5-7

Letland 26, lid 6

Litouwen 26, lid 6

Polen 25, lid 5

Portugal 26, lid 5

Slovenië 24, lid 6

Verenigd Koninkrijk 17, leden 6-8

Zweden 26, lid 5

tabel 3: Non-discriminatiebepaling in verdrag per lidstaat

In de verdragen met de volgende landen staat geen non-discriminatiebepaling 

opgenomen: Bulgarije, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, 

Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije, Spanje en Tsje-

chië. Nederland heeft op 1 juni 2021 een verdrag met Cyprus gesloten. Ten tijde van 
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het schrijven was de tekst van dit verdrag niet openbaar.523 Het opnemen van deze 

bepaling was overigens vast onderdeel van het Nederlandse verdragsbeleid.524

Als voorbeeld bespreek ik artikel 26, lid 7 Verdrag Nederland-België. Dit artikel luidt:

“Bijdragen die door of namens een werknemer natuurlijke persoon zijn betaald ter zake van 

een pensioenregeling die voor de belastingheffing is erkend in de andere verdragsluitende Staat 

dan de verdragsluitende Staat waarin die werknemer zijn dienstbetrekking uitoefent, worden 

gedurende een periode van vijf jaar voor de belastingheffing in de laatstbedoelde Staat op 

dezelfde wijze behandeld als een bijdrage betaald aan een in die laatstbedoelde Staat voor de 

belastingheffing erkende pensioenregeling, mits:

a) die werknemer reeds bijdroeg aan de pensioenregeling voordat hij zijn dienstbetrekking in 

laatstbedoelde Staat ging uitoefenen; en

b) de bevoegde autoriteit van de laatstbedoelde Staat van oordeel is dat de pensioenregeling 

overeenkomt met een door die Staat voor de belastingheffing erkende pensioenregeling.

Voor de toepassing van deze paragraaf omvat de uitdrukking ‘pensioenregeling’ mede een 

pensioenregeling ingevolge de sociale wetgeving van een verdragsluitende Staat.”

Dit artikel voorziet voor gevallen van detachering van werknemers in een non-

discriminatoire aftrek voor pensioenpremies. Voor een Nederlandse werknemer die 

tijdelijk in België woont en werkt geldt op basis van het verdrag dat pensioenpre-

mies betaald voor een pensioenregeling die voor de belastingheffing is erkend in 

Nederland, voor de belastingheffing in België op dezelfde wijze worden behandeld 

als bijdragen betaald aan een in België voor de belastingheffing erkende pensioen-

regeling. De regeling geldt voor bijdragen betaald door of namens de werknemer 

en omvat daarmee ook het werkgeversdeel van de premie. De bepaling is zo ge-

formuleerd dat niet relevant is of de woonstaat van de werknemer als gevolg van 

de detachering wijzigt. De regeling geldt voor een periode van vijf jaren en geldt 

alleen indien de werknemer reeds bijdroeg aan de pensioenregeling voordat hij zijn 

dienstbetrekking in de andere staat ging uitoefenen. Daarnaast moet de bevoegde 

autoriteit van de andere staat van oordeel zijn dat de pensioenregeling overeenkomt 

met een door die staat voor de belastingheffing erkende pensioenregeling. Niet alle 

523 Zie Nieuwsbericht Rijksoverheid, Nederland sluit belastingverdrag met Cyprus, 1 juni 2021, https://www.
rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/01/nederland-sluit-belastingverdrag-met-cyprus, website be-
zocht op 24 juni 2021.

524 Kamerstukken II 2010/2011, 25087, 7 (Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011), paragraaf 2.11.5. In de Notitie 
Fiscaal Verdragsbeleid 2020 komt dit streven overigens niet meer voor.
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non-discriminatieartikelen in de verschillende belastingverdragen zijn overigens 

hetzelfde geformuleerd.

5.3.6 grenswerker werkt in andere lidstaat
5.3.6.1 Inleiding
In deze paragraaf bespreek ik de grenswerker die in Nederland woont, in een andere 

lidstaat werkt en een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever gevestigd in 

Nederland. De grenswerker neemt deel aan de pensioenregeling van zijn werkgever 

die voldoet aan hoofdstuk IIB Wet LB 1964 zodat de omkeerregel van toepassing is.

5.3.6.2 Fiscale situatie525

De in Nederland wonende werknemer wordt in de belastingheffing betrokken 

voor zijn wereldinkomen. De werkstaat zal, voor zover arbeid is verricht op haar 

grondgebied, ook belasting willen heffen. In de meeste verdragen ter voorkoming 

van dubbele belasting die Nederland heeft gesloten is deze potentiële dubbele hef-

fing voorkomen door de belastingheffing over het arbeidsinkomen onder nadere 

voorwaarden toe te wijzen aan de werkstaat.

5.3.6.2.1 België

In het oude, uit 1970 daterende belastingverdrag met België was een grenswerker 

iemand die in een bepaalde zone van Nederland of België woonde en in een be-

paalde zone van het andere land werkte. Hij reisde dagelijks of ten minste eenmaal 

per week van zijn werkplaats terug naar zijn woonplaats. In dit verdrag was voor 

grenswerkers een regeling getroffen die afweek van de hoofdregel voor de belas-

tingheffing over arbeidsinkomen. Grenswerkers tussen Nederland en België werden 

voor 1 januari 2003 voor hun loon in de woonstaat en niet in de werkstaat belast.526 

In het verdrag van 2003 is een compensatieregeling voor Nederlandse grenswerkers 

opgenomen; het gaat het onderwerp van mijn proefschrift te buiten om hier verder 

aandacht aan te besteden.527

5.3.6.2.2 Duitsland

In het oude belastingverdrag met Duitsland van 1959 was geen speciale regeling 

voor grenswerkers opgenomen maar er was wel sprake van enkele speciale be-

leidsmaatregelen. Per 1 januari 2016 is een nieuw belastingverdrag met Duitsland 

van kracht waarin een compensatieregeling is opgenomen voor grenswerkers die 

525 Gebaseerd op Weerepas, in: Cursus Belastingrecht LB.10.5.a.
526 Weerepas, in: Cursus Belastingrecht LB.10.5.b1.
527 Zie verder bijvoorbeeld Weerepas, in: Cursus Belastingrecht LB.10.5.b.
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vergelijkbaar is met de regeling die sinds 1 januari 2003 geldt voor grenswerkers 

krachtens het belastingverdrag met België.

5.3.6.3 gevolgen voor pensioenopbouw
Op basis van het belastingverdrag528 betaalt de werknemer in de andere lidstaat 

belasting over het loon dat hij in die lidstaat verdient. Hij is in Nederland als bin-

nenlands belastingplichtige belasting verschuldigd over zijn wereldinkomen, dus 

ook over het loon uit de andere lidstaat. Voor het gedeelte van dat loon waar het 

heffingsrecht aan de andere lidstaat toekomt, kan de werknemer een voorkoming 

van dubbele belasting claimen. Bij de aangifte inkomstenbelasting wordt rekening 

gehouden met de Nederlandse pensioenaanspraak. Op basis van artikel 3.81 Wet IB 

2001 sluit de inkomstenbelasting aan bij het loonbegrip uit de Wet LB 1964. Omdat 

de Nederlandse pensioenregeling voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB 

van de Wet LB 1964, is de aanspraak in de aangifte inkomstenbelasting onbelast en 

worden eventuele eigen bijdragen van de werknemer niet tot het loon gerekend. Bij 

de voorkoming van dubbele belasting wordt er dus geen rekening gehouden met de 

pensioenaanspraak en eventuele bijdragen van de werknemer.

5.3.7 tussenconclusie
5.3.7.1 Inhaal dienstjaren
Voor het bepalen van de fiscale ruimte voor inhaal moet worden uitgegaan van het 

fiscale pensioenkader zoals van toepassing op het moment dat de inhaal plaatsvindt. 

Dat betekent dat er geen rekening gehouden wordt met het Nederlandse fiscale kader 

ten tijde van het verblijf in het buitenland. Eventuele neerwaartse aanpassingen van 

dit fiscale kader door wetswijzigingen zorgen voor een lagere pensioenopbouw dan 

wanneer hij in die jaren deel had kunnen blijven nemen aan de pensioenregeling. 

Dit zou als een belemmering beschouwd kunnen worden. Echter, de betreffende 

regeling inzake inhaal van pensioen is ook van toepassing op binnenlandse situaties 

waarbij werknemers met een vergelijkbaar probleem worden geconfronteerd. Zo-

wel binnenlandse als grensoverschrijdende werknemers worden op dezelfde manier 

behandeld. Er is geen sprake van een niet-gerechtvaardigde belemmering.

5.3.7.2 Voortzetten van nederlandse pensioenregeling in buitenland
De werknemer die tijdelijk woont en werkt in een andere lidstaat is daar binnenlands 

belastingplichtig. Wanneer hij deel blijft nemen aan zijn Nederlandse pensioenre-

528 Bijvoorbeeld artikel 15 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastin-
gen naar het inkomen en naar het vermogen, Trb. 2001, 136.
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geling, is het de vraag wat de fiscale behandeling van de pensioenregeling is. De 

Nederlandse regeling zal in het algemeen niet voldoen aan de voorwaarden van de 

lidstaat voor fiscale facilitering. Dat zou kunnen betekenen dat de omkeerregel niet 

van toepassing is; de premie die de werkgever betaalt, is bij de werknemer belast 

als loon. Een eventuele eigen bijdrage betaalt de werknemer uit zijn netto inkomen. 

Op grond van jurisprudentie van het HvJ529 zou men verwachten dat lidstaten de 

buitenlandse pensioenregeling die de werknemer tijdelijk voortzet, fiscaal op een 

vergelijkbare manier faciliteert als een lokale pensioenregeling. Ik vraag mij af of 

alle lidstaten dat ook doen. 530 Als dat niet het geval is, voldoet de betreffende wet-

geving mogelijk niet en kan er sprake zijn van een fiscaal obstakel. Een antwoord 

zoeken op deze vragen past niet in de opzet van mijn onderzoek omdat ik mij richt 

op Nederlandse wet- en regelgeving, maar leent zich wat mij betreft zeker voor een 

vervolgonderzoek.

In veel belastingverdragen die Nederland heeft gesloten is een non-discriminatie-

bepaling opgenomen. In die gevallen is er een tegemoetkoming voor het hierboven 

genoemde eventuele fiscale obstakel. In de gevallen dat de wetgeving van de andere 

lidstaat geen fiscale tegemoetkoming kent en er geen non-discriminatiebepaling in 

het belastingverdrag is opgenomen, kan de werknemer geconfronteerd worden met 

een pensioenregeling die in de betreffende lidstaat niet voldoet aan de fiscale regel-

geving. Nederland kent in die situatie een tegemoetkoming wanneer de werknemer 

in Nederland met pensioen gaat.531

5.4 pErManEnt uItgaandE wErknEMEr

5.4.1 Beschrijving van de situatie
Het uitgangspunt van het scenario in deze paragraaf is een belastingplichtige die 

langer dan tijdelijk532 in een andere lidstaat woont of permanent emigreert naar een 

andere lidstaat. Hij verlaat Nederland met de intentie om er niet meer terug te ke-

ren. In die andere lidstaat treedt hij als werknemer in loondienst bij een werkgever 

met een lokaal arbeidscontract. Ook eventuele deelname aan een pensioenregeling 

529 In paragraaf 5.3.5.1.4 ga ik verder in op deze jurisprudentie.
530 Nederland kent overigens wel een fiscale tegemoetkoming voor de buitenlandse werknemer die tijde-

lijk in Nederland werkt. Deze werknemer kan de buitenlandse pensioenregeling voortzetten in de peri-
ode dat hij in Nederland belastingplichtig is. Een buitenlandse pensioenregeling zal in het algemeen 
niet aan de bepalingen van de Wet LB 1964 voldoen en kan worden aangewezen. Zie verder paragraaf 
6.2.

531 Zie paragraaf 6.4.5.1.
532 Zie voor de tijdelijk uitgaande werknemer paragraaf 5.3.
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geschiedt op de voorwaarden van de andere lidstaat, er van uitgaande dat het recht 

van die lidstaat op de pensioenregeling van toepassing is.

5.4.2 welke mogelijkheden heeft de werknemer?
Wanneer de deelnemer in Nederland pensioen heeft opgebouwd, kan hij besluiten 

om het opgebouwde pensioen in Nederland te laten staan of ervoor kiezen om de 

opgebouwde waarde over te dragen naar een buitenlandse pensioenuitvoerder. Voor 

de eerste optie zou hij bijvoorbeeld kunnen kiezen wanneer hij van mening is dat 

zijn pensioenaanspraken in Nederland beter beschermd zijn. Of wanneer hij van 

mening is dat een waardeoverdracht van een opgebouwde waarde naar een pensi-

oensysteem dat op een andere leest geschoeid is (bijvoorbeeld een financiering op 

basis van het omslagstelsel) geen verstandige keuze is. Wanneer zijn pensioenaan-

spraak in Nederland blijft, wordt die hetzelfde behandeld als de pensioenaanspraak 

van andere slapers,533 met dien verstande dat de heffingsbevoegdheid doorgaans zal 

toekomen aan de nieuwe woonstaat.534 Hierin is geen fiscaal obstakel te vinden voor 

de grensoverschrijdende werknemer. Ik bespreek deze optie dan ook niet verder. 

In de volgende paragraaf bespreek ik de fiscale mogelijkheid van een waardeover-

dracht naar een pensioenregeling in een andere lidstaat.

5.4.3 wat zijn de fiscale gevolgen van de mogelijkheden voor 
de werknemer?

5.4.3.1 waardeoverdracht alleen naar toegestane uitvoerders
Waardeoverdracht van pensioenaanspraken wordt in de Wet op de loonbelasting 

1964 geacht een afkoop te zijn. Artikel 19b, lid 2 Wet LB 1964 bepaalt dat wanneer 

een pensioenverplichting geheel of gedeeltelijk overgaat op een andere pensioenuit-

voerder, de pensioenaanspraak wordt geacht te zijn afgekocht. Consequentie hier-

van is dat de waarde in het economische verkeer van de aanspraak progressief belast 

zal worden. Tevens is revisierente verschuldigd, aangezien ten onrechte gebruik is 

gemaakt van de fiscale faciliteiten.535 De pensioenuitvoerder is aansprakelijk voor de 

verschuldigde belasting en de revisierente tot ten hoogste de waarde in het econo-

mische verkeer van de pensioenaanspraak.536 Het zal echter niet tot heffing leiden 

indien de pensioenverplichting geheel of gedeeltelijk wordt overgebracht naar een 

toegelaten pensioenuitvoerder.537 Dit geldt alleen indien de overdracht niet in strijd 

533 Artikel 58 PW.
534 Afhankelijk van het betreffende belastingverdrag met de woonstaat. Zie verder paragraaf 5.2.3.
535 Artikel 30i, lid 1, onderdeel a jo. lid 2 AWR.
536 Artikel 44b IW 1990.
537 Artikel 19a, lid 1 Wet LB 1964.
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komt met de bepalingen omtrent waardeoverdracht zoals opgenomen in artikel 70 

tot en met artikel 91 PW.

Bij grensoverschrijdende waardeoverdracht kan alleen de pensioenuitvoerder die 

kwalificeert onder artikel 19a, lid 1, onderdeel d Wet LB 1964 als een fiscaal erkende 

uitvoerder aangemerkt worden. Het betreft dan het pensioenfonds of lichaam dat 

bevoegd is het verzekeringsbedrijf uit te oefenen (niet zijnde de pensioenfondsen en 

lichamen die genoemd zijn onder artikel 19a, lid 1, onderdelen a t/m c Wet LB 1964) 

en dat aangewezen is door de minister. Zie verder ook hoofdstuk 13.

5.4.3.2 aangewezen buitenlandse uitvoerders
Om aangewezen te kunnen worden moet een pensioenfonds of verzekeraar voldoen 

aan een aantal voorwaarden.538 Die financiële instelling moet aan vergelijkbare 

voorwaarden voldoen als Nederlandse pensioenuitvoerders, namelijk het verstrek-

ken van informatie aan de Nederlandse Belastingdienst over de afwikkeling van de 

fiscaal gefaciliteerde pensioenen die bij hem zijn ondergebracht. Als die inlichtingen 

aanleiding vormen die fiscale tegemoetkoming terug te nemen, dus bij oneigenlijk 

gebruik, moet de Nederlandse Belastingdienst de daaruit voortvloeiende aanslag 

kunnen invorderen. De uitvoerder is hiervoor aansprakelijk.539 De financiële instel-

ling die is gevestigd in één van de lidstaten hoeft geen zekerheid te stellen wanneer 

deze door een overeenkomst met de Belastingdienst aansprakelijkheid aanvaardt.540

Voor buitenlandse aanbieders is de Nederlandse pensioenmarkt (vanwege deze ver-

plichtingen?) blijkbaar niet erg aantrekkelijk. Er zijn in 2018 zeventien buitenlandse 

pensioenfondsen of lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefenen door 

de Belastingdienst aangewezen die in Nederland pensioenen mogen aanbieden.541

Artikel 19b, lid 6 Wet LB 1964 biedt echter een alternatief. Als voldaan wordt aan 

de door de minister te stellen voorwaarden, vindt geen heffing plaats in geval van 

internationale waardeoverdracht naar een fiscaal niet-aangewezen pensioenuitvoer-

der in zin van artikel 19a Wet LB 1964.

538 Opgenomen in artikel 10d Uitvoeringsbesluit LB 1965.
539 Artikel 44b IW 1990.
540 Artikel 44b, lid 5 IW 1990.
541 Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799, Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscali-

teit Internationaal belastingrecht, Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen. Zie verder paragraaf 
1.2.2.1.
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5.4.3.3 waardeoverdracht ook toegestaan naar niet-aangewezen 
pensioenuitvoerder

Het is mogelijk om zonder belastingheffing waarde over te dragen naar een niet-

aangewezen pensioenuitvoerder. Artikel 19b, lid 6 Wet LB 1964 geeft de minister 

de mogelijkheid om nadere voorwaarden te verbinden aan een overdracht van 

pensioenkapitaal naar een buitenlandse pensioenuitvoerder. De internationale 

waardeoverdracht dient in ieder geval te geschieden ter verwerving van pensioen-

aanspraken ingevolge een pensioenregeling naar aanleiding van de aanvaarding 

van een dienstbetrekking buiten Nederland. De doelstelling van de voorwaarden 

is om oneigenlijke handelingen met de pensioenaanspraken zoveel mogelijk uit te 

sluiten, en om zoveel mogelijk zeker te stellen dat toekomstige pensioentermijnen 

zijn onderworpen aan reguliere belastingheffing (in Nederland dan wel het buiten-

land). In dit kader kan worden verwezen naar de parlementaire behandeling van het 

wetsvoorstel Brede Herwaardering542 waarin het volgende wordt overwogen:

“(…) Deze ruime delegatiebevoegdheid biedt de mogelijkheid aanvullende voorwaarden te 

stellen in de gevallen waarin de overdracht van het pensioenkapitaal verband houdt met een 

reële aanvaarding van een of voortzetting van de dienstbetrekking in het buitenland. Zo zal 

de thans in de praktijk gestelde voorwaarde ter zake van de overdracht van pensioenkapitaal, 

namelijk dat de uitkeringen in het buitenland worden betrokken in een aldaar van kracht zijnde 

heffing naar het inkomen, gehandhaafd blijven. Daarnaast kan met betrekking tot het fonds of 

bedrijf waarnaar de pensioen- of VUT-verplichting is overgegaan de voorwaarde worden gesteld 

dat dit naar aard en feitelijke werkzaamheden gelijkenis moet vertonen met een in Nederland 

gevestigd professioneel pensioenfonds of een professionele verzekeringsmaatschappij als bedoeld 

in artikel 11b [nu: artikel 19a], eerste lid, onderdelen a en b. Ten einde oneigenlijk gebruik te 

voorkomen kan voorts als aanvullende voorwaarde worden gesteld dat, ingeval het pensioen of 

de VUT-voorziening waarop de desbetreffende verplichting betrekking heeft binnen een periode 

van vijf jaren na emigratie wordt afgekocht, betrokkene alsnog een bedrag verschuldigd wordt 

ter grootte van de belasting die verschuldigd zou zijn bij afkoop op het moment van emigratie. 

Op dat bedrag zou in mindering kunnen worden gebracht de in het buitenland feitelijk verschul-

digde belasting over de afkoopsom. Dit laat uiteraard onverlet dat deze belastingheffing niet 

zal kunnen plaatsvinden, indien het heffingsrecht op grond van verdragen ter voorkoming van 

dubbele belasting niet aan Nederland is toegewezen.”

542 Kamerstukken II, 1992/1993, 23046, 3 (Aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 en andere wetten aan 
Brede Herwaardering).
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5.4.3.4 Voorwaarden uit besluit 9 oktober 2015
In zijn besluit van 9 oktober 2015 geeft de staatssecretaris voorwaarden waaraan 

voldaan moet worden om waardeoverdracht van pensioenkapitaal te laten plaats-

vinden naar een buitenlandse door Nederland fiscaal niet erkende pensioenuitvoer-

der.543 Deze zijn opgenomen in bijlage IV van het besluit. Het betreft de volgende 

voorwaarden.

1. Akkoordverklaring inspecteur. Als artikel 19a, lid 1, onderdelen d of e Wet LB 

1964 van toepassing is op de pensioenverzekeraar, vindt waardeoverdracht al-

leen plaats als de bevoegde inspecteur van die verzekeraar akkoord gaat met 

de hoogte van het over te dragen kapitaal. Deze voorwaarde heeft, behoudens 

de situaties van overgangsrecht, zijn relevantie verloren omdat de betreffende 

onderdelen uit de Wet LB 1964 met ingang van 1 april 2017 geschrapt zijn.544

2. Substantiële dienstbetrekking. De werknemer maakt aannemelijk dat hij in 

het desbetreffende land een substantiële dienstbetrekking heeft aanvaard. Een 

dienstbetrekking is in ieder geval substantieel als deze is aangegaan voor een 

termijn van ten minste vijf jaar.

3. Eisen aan de overnemende en de overdragende pensioenuitvoerder:

 a)  De overnemende pensioenuitvoerder is een niet in Nederland gevestigd 

pensioenfonds of lichaam dat het verzekeringsbedrijf uitoefent, anders dan 

bedoeld in artikel 19a, lid 1, onderdeel f Wet LB 1964. Met ingang van 1 april 

2017 is onderdeel f verletterd tot onderdeel d.545

 b)  Als de overdracht plaatsvindt op grond van artikel 85 PW toont de over-

dragende pensioenverzekeraar ten genoegen van de inspecteur aan dat is 

voldaan aan de voorwaarden van dat artikel.546

 c)  Als de overdracht plaatsvindt op grond van artikel 87 PW legt de overdra-

gende pensioenverzekeraar een verklaring van DNB over waaruit blijkt dat 

voldaan is aan de voorwaarden van dat artikel.547

 d)  Als de overdragende pensioenverzekeraar niet onder de PW valt, maakt hij 

dat aannemelijk. In dat geval toont de verzekeraar ten genoegen van de 

543 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten (Stcrt. 2015, 36798), paragraaf 3.

544 Door invoering van de Wet van 8 maart 2017 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere 
wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen 
inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioen-
maatregelen), Stb 2017, 115.

545 Zie vorige voetnoot.
546 Artikel 85 PW betreft de plicht tot waardeoverdracht aan een pensioeninstelling uit een andere lidstaat 

of verzekeraar met zetel buiten Nederland op verzoek gewezen deelnemer.
547 Artikel 87 PW betreft de bevoegdheid tot waardeoverdracht aan een andere instelling.
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inspecteur aan dat de voorwaarden van artikel 87 PW bij de overdracht zijn 

vervuld.

4. Gebruikelijke pensioenregeling. De werknemer maakt aannemelijk dat de 

nieuwe pensioenregeling een in het desbetreffende land gebruikelijke pensioen-

regeling is. De werknemer legt een exemplaar van de nieuwe pensioenregeling 

over.

5. Rechtstreekse overdracht. De pensioenverzekeraar draagt het pensioenkapitaal 

rechtstreeks en in zijn geheel over aan de buitenlandse pensioenuitvoerder ter 

verwerving van pensioenaanspraken.

6. Geen aftrek. De werknemer pleegt in verband met de waardeoverdracht geen 

enkele aftrek op enig in Nederland belastbaar inkomen van hem of zijn partner.

7. Emigratie. Als sprake is van (voorgenomen) emigratie geldt het volgende:

 a)  De werknemer maakt aannemelijk dat het land van immigratie de te zijner 

tijd uit het overgedragen kapitaal te verrichten uitkeringen zal betrekken in 

een heffing naar het inkomen in welke vorm dan ook.

 b)  De werknemer verstrekt gegevens waaruit de nieuwe woonplaats blijkt.

8. Overname aansprakelijkheid artikel 44b, lid 5 Invorderingswet 1990. De over-

nemende pensioenuitvoerder sluit een overeenkomst met de ontvanger. In 

die overeenkomst aanvaardt de uitvoerder aansprakelijkheid voor de door de 

gerechtigde werknemer verschuldigde belasting en revisierente ter zake van de 

belastbare feiten.

 De voorgaande voorwaarde vervalt indien zich één van de volgende situaties 

voordoet:

 a)  De overdragende pensioenverzekeraar verklaart schriftelijk tegenover de 

ontvanger de aansprakelijkheid ingevolge artikel 44b Invorderingswet 1990 

na de waardeoverdracht te aanvaarden of

 b)  De werknemer heeft voldoende zekerheid gesteld.

In het besluit is tevens een standpunt opgenomen over de (gedeeltelijke) afkoop 

van een buitenlandse pensioenregeling voor zover het afgekochte deel niet ten 

laste van het Nederlandse inkomen is opgebouwd. Indien de werknemer na een 

(internationale) waardeoverdracht het pensioen afkoopt, zal de ontvanger overgaan 

tot invordering van eventuele aan de werknemer opgelegde en nog openstaande 

conserverende aanslagen. Hij trekt dan het verleende uitstel voor deze aanslagen in. 

Hiervoor bestaat echter geen reden in het geval dat de werknemer het buitenlandse 

deel van de pensioenregeling afkoopt gebruikmakend van een gebruikelijke, in de 

pensioenregeling voorziene, mogelijkheid van (gedeeltelijke) afkoop van het pensi-

oen. Het wordt in overeenstemming met een redelijke wetstoepassing geacht dat de 

ontvanger in een dergelijk geval het uitstel niet intrekt. Het buitenlandse deel van 
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de pensioenregeling is het deel van het pensioenkapitaal dat niet ziet op het vanuit 

Nederland overgedragen pensioenkapitaal en het daarop behaalde rendement.

5.4.4 In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering 
en is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of 
wordt een tegemoetkoming geboden?

5.4.4.1 Inleiding
Uit de vorige paragraaf blijkt dat het besluit van 9 oktober 2015 een aantal fiscale 

eisen stelt aan waardeoverdracht naar een buitenlandse pensioenuitvoerder. In deze 

paragaaf beoordeel ik of deze eisen afwijken van de eisen die er aan een binnen-

landse waardeoverdracht worden gesteld en in hoeverre deze verschillen een fiscale 

belemmering vormen. In deze paragraaf beoordeel  ik de volgende fiscale eisen:

1. Substantiële dienstbetrekking;

2. Afkoopverbod in buitenlandse regeling;

3. Gebruikelijke pensioenregeling en overleggen pensioenregeling;

4. Rechtstreekse waardeoverdracht en geen aftrek;

5. Bij emigratie: pensioenuitkeringen belast in andere lidstaat;

6. Aansprakelijkheid overnemende pensioenuitvoerder.

Deze beoordeling doe ik aan de hand van het beslisschema uit paragraaf 2.3 om 

inbreuk op verdragsvrijheden te kunnen beoordelen:

1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VWEU?

2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de 

Verdragsvrijheden?

3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?

4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken?

5. Zo ja, is het middel proportioneel (de evenredigheidstoets); met andere woorden: 

is er niet een minder belemmerende/discriminerende maatregel voorhanden?

Aan het eerste punt is gezien het onderwerp van deze paragraaf voldaan. Het gaat 

immers om een werknemer die in een andere lidstaat gaat wonen en in dienst treedt 

van een werkgever in die andere lidstaat. Hij neemt deel aan een lokale pensioen-

regeling en kiest ervoor om zijn in Nederland opgebouwde pensioenkapitaal over 

te dragen naar de buitenlandse uitvoerder van zijn buitenlandse pensioenregeling.

5.4.4.2 substantiële dienstbetrekking
De werknemer moet aannemelijk maken dat hij in het andere land een substantiële 

dienstbetrekking aanvaardt. Een dienstbetrekking is in ieder geval substantieel als 

deze is aangegaan voor een termijn van ten minste vijf jaar. Een dienstverband voor 
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onbepaalde tijd voldoet in principe aan deze voorwaarde. Bij een dienstbetrekking 

voor een kortere periode dan vijf jaar zal de werknemer aannemelijk moeten maken 

dat er toch sprake is van een substantiële dienstbetrekking. Het is mij niet duidelijk 

wat de reden is van deze vijfjaarseis. In het eerste besluit uit 1996548 betreffende de 

waardeoverdracht van pensioenkapitaal naar een buitenlandse verzekeraar is deze 

eis voor het eerst opgenomen. Er is echter geen verklaring gegeven. De termijn 

van vijf jaar lijkt arbitrair gekozen. Want waarom is een dienstbetrekking voor een 

periode van drie of vier jaar niet substantieel?

De eis van de substantiële dienstbetrekking zou ook zo gelezen kunnen worden dat 

die betrekking heeft op het aantal dagen per week dat een werknemer werkt en niet 

op de lengte van de duur van de arbeidsovereenkomst. Naar mijn mening is dat hier 

niet aan de orde. In het besluit van 9 oktober 2015 wordt immers als toelichting op 

deze eis gegeven dat een dienstbetrekking substantieel is als deze is aangegaan voor 

een periode van ten minste vijf jaar. Dit verwijst duidelijk naar de lengte van de duur 

van de arbeidsovereenkomst en niet naar het aantal dagen per week waarop een 

werknemer werkt. Ik vind het overigens wel wat wonderlijk dat er geen voorwaarde 

is opgenomen die ziet op de minimale arbeidsduur per week. Omdat deze voor-

waarde ontbreekt, zou een werknemer een dienstbetrekking kunnen aanvaarden 

van bijvoorbeeld een middag per week voor een periode van vijf jaar. Ik vraag mij 

af in hoeverre er dan gesproken kan worden van een substantiële dienstbetrekking. 

Om de voorwaarde van de substantiële dienstbetrekking consistent te maken, zou 

er ook een voorwaarde voor de minimale arbeidsduur opgenomen moeten worden.

De eis van het aanvaarden van een substantiële dienstbetrekking geldt niet bij een 

binnenlandse waardeoverdracht. De eis die de fiscus stelt aan een waardeoverdracht 

naar een andere lidstaat is dus zwaarder. Hierdoor wordt het werknemers die een 

dienstbetrekking vinden in een andere lidstaat moeilijker gemaakt om hun pen-

sioen over te dragen. Naar mijn mening is deze eis een belemmering voor het vrij 

verkeer van werknemers.

Er hoeft echter geen sprake te zijn van een inbreuk op de verdragsvrijheden als de 

voorwaarde een doel van algemeen belang nastreeft, geschikt is om de verwezenlij-

king daarvan te waarborgen en niet verder gaat dan noodzakelijk is om het gestelde 

doel te bereiken. Een mogelijke rechtvaardigingsgrond kan in dit geval bestrijding 

van belastingfraude of -ontwijking zijn.

548 Besluit Staatssecretaris van Financiën 2 december 1996 (Nr. DB96/113M).
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De reden voor de bestrijding van belastingfraude of -ontwijking ligt voor de hand 

en vind ik ook begrijpelijk. De werknemer heeft fiscaal gefaciliteerd pensioen opge-

bouwd tijdens zijn Nederlandse dienstbetrekking. Met het oog op mogelijke afkoop 

van het pensioenkapitaal zou een werknemer een dienstbetrekking kunnen fingeren 

bij een werkgever in het buitenland. Door de eis van een substantiële dienstbetrek-

king te stellen wordt de kans hierop kleiner. Het HvJ oordeelde meermaals dat de 

noodzaak om belastingfraude of -ontwijking te kunnen bestrijden een dwingende 

reden van algemeen belang vormt die een beperking van de door het EU-verdrag 

gegarandeerde fundamentele vrijheden kan rechtvaardigen.549 Volgens het HvJ 

kunnen bij het onderzoek of met een transactie fraude en misbruik wordt nage-

streefd, de bevoegde nationale autoriteiten niet ermee volstaan, vooraf vastgestelde 

algemene criteria toe te passen. Zij moeten in elk concreet geval de betreffende 

transactie in haar geheel onderzoeken. De vaststelling van een belastingregel van 

algemene strekking die bepaalde categorieën van belastingplichtigen automatisch 

van het belastingvoordeel uitsluit, zonder dat de Belastingdienst gehouden is zij het 

maar een begin van bewijs of aanwijzingen van fraude en misbruik te overleggen, 

gaat verder dan ter voorkoming van fraude en misbruik noodzakelijk is.550 In dat 

geval kan de bestrijding van belastingfraude of -ontwijking dus niet als een dwin-

gende reden van algemeen belang worden ingeroepen ter rechtvaardiging van de 

inbreuk. Naar mijn mening is dit hier ook aan de orde. Wanneer een werknemer een 

dienstbetrekking in het buitenland aanvaardt die niet substantieel is, kan dit geen 

grond opleveren voor een algemeen vermoeden van belastingvlucht of fraude. Het is 

immers niet ongebruikelijk dat een dienstbetrekking wordt aanvaard voor periode 

korter dan vijf jaar. In binnenlandse situaties levert dat geen probleem voor de waar-

deoverdracht op. De voorwaarde van substantiële dienstbetrekking voldoet niet aan 

de rechtvaardigingsgrond van bestrijding van belastingfraude- of ontwijking.

Concluderend streeft de voorwaarde van een substantiële dienstbetrekking een doel 

van algemeen belang na, is geschikt om de verwezenlijking daarvan te waarborgen 

maar gaat verder dan noodzakelijk is om het gestelde doel te bereiken. Hierdoor is 

deze voorwaarde in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

5.4.4.3 afkoopverbod in buitenlandse regeling
De waardeoverdracht dient te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in artikel 85 

of 87 PW, dus inclusief het vereiste dat het afkoopverbod in de buitenlandse pensi-

549 Zie paragraaf 2.2.2.5.
550 Zie HvJ EU 7 september 2017, C-6/16, ECLI:EU:C:2017:641, r.o. 31 (Eqiom SAS), en HvJ EU 8 maart 2017, 

C-14/16, ECLI:EU:C:2017:177, r.o. 55-56 (Euro Park Service).
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oenregeling niet ruimer mag zijn dan hetgeen op grond van de PW is toegestaan. 

Deze eis is blijkens de parlementaire toelichting op de Pensioenwet welbewust en 

expliciet in de Nederlandse wetgeving opgenomen.551 Door de koppeling van de toe-

gestane waardeoverdrachten in de PW met de fiscale regelgeving van artikel 19b, lid 

2 Wet LB 1964 leidt een in de PW niet toegestane internationale waardeoverdracht 

tot een belaste afkoop.

Deze voorwaarde komt formeel niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers 

omdat een binnenlandse waardeoverdracht ook aan deze voorwaarde moet voldoen. 

Daarnaast vormt de verschillende behandeling van pensioenen door lidstaten, en 

dan met name met betrekking tot het afkoopverbod, een dispariteit en is dus geen 

verboden belemmering van het vrije verkeer.

Op grond van artikel 71 PW zijn de oude en de nieuwe pensioenuitvoerder verplicht 

om bij verandering van werkgever mee te werken aan een verzoek van de (gewezen) 

deelnemer om waardeoverdracht. De oude pensioenuitvoerder heeft de plicht om 

de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken over te dragen naar de nieuwe 

pensioenuitvoerder. De nieuwe pensioenuitvoerder heeft de plicht om de binnen-

komende waarde om te zetten in pensioenaanspraken volgens de van toepassing 

zijnde pensioenregeling. Dit kan alleen kan gebeuren als de nieuwe pensioenrege-

ling voldoet aan de eisen van de PW, waaronder een afkoopverbod.

Materieel kan dit echter anders zijn wanneer buitenlandse pensioenuitvoerders 

door deze eis niet aan waardeoverdracht mee kunnen of willen werken. In paragraaf 

10.6.2.3.2.2 kom ik tot de conclusie dat in de Europese Unie met uitzondering van 

Nederland en Zweden alle lidstaten in meer of mindere mate en soms onder voor-

waarden, de mogelijkheid bieden om pensioenkapitaal in één keer op te nemen.552 

Nederland is de enige lidstaat die erg strikte voorwaarden heeft over de aanwending 

van pensioenkapitaal (verplichte levenslange uitkering en afkoopverbod). Wanneer 

in het kader van het pensioenakkoord de Pensioenwet wordt aangepast en het 

mogelijk zou worden een beperkt bedrag van het opgebouwde pensioenkapitaal op 

pensioendatum ineens op te nemen, zou dit overigens (iets) genuanceerd kunnen 

551 Kamerstukken II, 2005/2006, 30413, 3, p. 102 (Pensioenwet).
552 Zie bijvoorbeeld Pension Adequacy Report 2018: Current and future income adequacy in old age in 

the EU, Country profiles (Volume II), European Commission, 2018; OECD (2017), Pensions at a Glance 
2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, p. 57; OECD (2015), Stocktaking of the tax tre-
atment of funded private pension plans in OECD and EU countries, OECD Publishing, Paris, paragraaf 
5.1.



5

177

5.4 Permanent uitgaande werknemer

worden.553 Omdat een afkoopverbod dus zelden voorkomt bij pensioenregelingen in 

andere lidstaten, vind ik het begrijpelijk als een buitenlandse uitvoerder niet aan 

een uit Nederland afkomstige waardeoverdracht kan of wil meewerken. De adminis-

tratieve lasten om de administratie aan te passen om te voldoen aan de Nederlandse 

eis om een afkoopverbod op te nemen zijn voor een individuele waardeoverdracht 

te hoog. Hoewel er voor zover mij bekend geen openbare informatie beschikbaar is 

over het aantal internationale waardeoverdrachten acht ik het aannemelijk dat dit 

aantal, door de hierboven geschetste reden, beperkt is.554

Wanneer het stellen van de eis dat de buitenlandse regeling een afkoopverbod moet 

hebben ervoor zorgt dat waardeoverdracht niet of nauwelijks voorkomt, is dit moge-

lijk in strijd met het vrij verkeer van werknemers. De Commissie is van mening dat 

dit het geval is en is een inbreukprocedure tegen Nederland gestart (zie paragraaf 

5.4.7.2) en daagt Nederland voor het HvJ.

De reden van de voorwaarde vind ik begrijpelijk. De werknemer heeft in Nederland 

met fiscale facilitering pensioenaanspraken opgebouwd. Eén van de voorwaarden 

voor deze fiscale facilitering is het verbod op afkoop. Een waardeoverdracht zonder 

aanvullende voorwaarden naar een buitenlandse pensioenregeling waarin een 

uitkering ineens (al dan niet onder voorwaarden) mogelijk is, zou de deur naar 

onbedoeld gebruik openzetten. Waardeoverdracht wordt dan immers eenvoudiger. 

En omdat, zoals ik hiervoor in deze paragraaf aangeef, vrijwel alle lidstaten ruimere 

voorwaarden hebben voor de uitkering van een bedrag ineens kan na waardeover-

dracht vervolgens gekozen worden voor een uitkering ineens. Het is vanuit dat 

perspectief te begrijpen dat een aanvullende voorwaarde ten aanzien van afkoop 

gesteld wordt bij een grensoverschrijdende waardeoverdracht. In de praktijk wordt 

dit blijkbaar overigens opgelost door een aanvullende overeenkomst te sluiten tus-

sen de werknemer en de buitenlandse pensioenuitvoerder, waarbij zij afspreken 

dat het Nederlandse deel van het pensioenkapitaal niet afgekocht kan worden.555 

Uiteraard bestaat hierbij het risico dat na de waardeoverdracht de overeenkomst 

553 In het pensioenakkoord (Kamerstukken II 2018/2019, 32043, 457) zijn in 2019 afspraken gemaakt om 
meer maatwerk mogelijk te maken in het arbeidsvoorwaardelijk pensioen. Zo is afgesproken dat men-
sen meer keuzevrijheid krijgen bij de aanwending van hun pensioen, door mogelijk te maken dat zij 
op pensioendatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioenvermogen kunnen opnemen als een 
bedrag ineens. De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen (Kamerstukken II, 2019/2020, 35555) maakt 
dit mogelijk.

554 Zie ook E. Lutjens en B. Dieleman, Grensoverschrijdende waardeoverdracht van pensioen: zijn Nederlandse regels 
in strijd met EU-recht?, Tijdschrift voor arbeidsrecht in context, 2020, nr. 2, par. 3.2.

555 Zie B. Dieleman en P. van Straten, Individuele internationale waardeoverdracht kan veel beter, PensioenMaga-
zine 2016/83.
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wordt aangepast waardoor er alsnog afgekocht kan worden. In paragraaf 5.4.6.2 ga 

ik hier nader op in.

Daarnaast is de mogelijkheid van misbruik sterk beperkt zo niet vrijwel onmogelijk 

gemaakt door het opleggen van een conserverende aanslag bij emigratie556 en het 

verdragsbeleid van Nederland, waarbij wordt ingezet op bronstaatheffing.557

Concluderend komt de voorwaarde van het afkoopverbod in de buitenlandse rege-

ling formeel niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers. Maar het is aanne-

melijk dat deze eis materieel grensoverschrijdende waardeoverdracht belemmert.

5.4.4.4 gebruikelijke pensioenregeling en overleggen 
pensioenregeling

De werknemer moet aannemelijk maken dat de nieuwe pensioenregeling een in het 

desbetreffende land gebruikelijke pensioenregeling is en legt een exemplaar van de 

nieuwe pensioenregeling over. Deze eisen worden niet gesteld bij een binnenlandse 

waardeoverdracht.558 Dit verschil maakt het voor de werknemer die in een andere 

lidstaat een dienstbetrekking vindt, lastiger om te verzoeken om waardeoverdracht. 

Dit geldt helemaal wanneer hij kosten moet maken om de pensioenregeling te (la-

ten) vertalen. Naar mijn mening is deze eis een belemmering voor het vrij verkeer 

van werknemers.

Er hoeft echter geen sprake te zijn van een inbreuk op de verdragsvrijheden als de 

voorwaarde een doel van algemeen belang nastreeft, geschikt is om de verwezenlij-

king daarvan te waarborgen en niet verder gaan dan noodzakelijk is om het gestelde 

doel te bereiken. Mogelijke rechtvaardigingsgronden kunnen in dit geval de doel-

treffendheid van fiscale controle en bestrijding van belastingfraude of -ontwijking 

zijn. Wanneer een pensioenregeling in de betreffende lidstaat gebruikelijk is, zal dit 

betekenen dat deze pensioenregeling met voldoende waarborgen omkleed zal zijn. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beschermingsbepalingen van de IORP II-richtlijn.559 

Het is echter de vraag of de eis niet verder gaat dan noodzakelijk is om het gestelde 

556 Zie verder paragraaf 5.2.
557 Zie verder paragraaf 5.2.3.
558 Bij een binnenlandse waardeoverdracht moet de nieuwe regeling ook gebruikelijk zijn (waarbij ik 

aanneem dat de regeling moet voldoen aan PW en Wet LB 1964). Maar de werknemer hoeft dit niet 
aannemelijk te maken en hij hoeft ook geen exemplaar van de nieuwe regeling te overleggen.

559 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 
(herschikking), PbEU L 354/37 van 23 december 2016 (zie verder paragraaf 8.2.4).
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doel te bereiken. Het HvJ verwijst in diverse arresten560 naar de mogelijkheden van 

de Richtlijn 2011/16/EU (Inlichtingenrichtlijn)561. Op basis van deze richtlijn zijn 

lidstaten verplicht mee te werken aan een informatieverzoek van een lidstaat be-

treffende de vaststelling van de belastingplicht. Een beroep op deze richtlijn heeft in 

deze situatie echter niet het gewenste effect omdat een informatieverzoek over de 

pensioenregeling niet direct ziet op de vaststelling van de belastingplicht waardoor 

deze informatie niet via de richtlijn verkregen kan worden. Als alternatief zou de 

Nederlandse Belastingdienst bij de buitenlandse inspecteur de gegevens kunnen 

opvragen via een individueel verzoek. Dit lijkt mij echter evenmin haalbaar omdat 

dit verzoek ook niet ziet op de vaststelling van de belastingplicht van de werknemer.

Het is dus aan de werknemer om aannemelijk te maken dat de nieuwe pensioenre-

geling gebruikelijk is. De Nederlandse Belastingdienst kan immers de bewijzen van 

de werknemer verlangen die zij noodzakelijk acht.562 Het overleggen van de pensi-

oenregeling is geschikt om de verwezenlijking van de doelen van doeltreffendheid 

van fiscale controle en bestrijding van belastingfraude of -ontwijking te waarborgen. 

Naar mijn mening gaat het echter verder dan noodzakelijk is om het gestelde doel te 

bereiken. De voorwaarde dat de werknemer een exemplaar van de nieuwe pensioen-

regeling moet overleggen, betekent in veel gevallen dat deze vertaald moet worden 

hetgeen voor de werknemer een (grote) kostenpost zal kunnen zijn. Daarmee gaat 

deze eis verder dan noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken.

Concluderend streeft de voorwaarde dat de werknemer aannemelijk moet maken 

dat de nieuwe pensioenregeling gebruikelijk is een doel van algemeen belang na en 

is geschikt om de verwezenlijking daarvan te waarborgen. De eis om een exemplaar 

van de nieuwe pensioenregeling te overleggen gaat echter verder dan noodzakelijk 

om het gestelde doel te bereiken en vormt daarmee een inbreuk op het vrij verkeer 

van werknemers.

560 HvJ EG 28 januari 1992, C-204/90, ECLI:EU:C:1992:35, Jur. 1992, p. I-249, r.o. 18-20 (Bachmann, zie 
paragraaf A.1.1); HvJ EG 3 oktober 2002, C-136/00, ECLI:EU:C:2002:558, Jur. 2002, p. I-8147, r.o. 49-50 
(Danner, zie  paragraaf A.1.4) en HvJ EG 26 juni 2003, C-422/01, ECLI:EU:C:2003:380, Jur 2003, p. I-6817, 
r.o. 42-43 (Skandia, zie paragraaf A.1.5), HvJ EU 30 januari 2007, C-150/04, ECLI:EU:C:2007:69, Jur. 2007, 
p. I-1193, r.o. 52-53 (Commissie/Denemarken, zie paragraaf A.1.8).

561 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking 
op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PbEU, L 64/1.

562 HvJ EU 30 januari 2007, C-150/04, ECLI:EU:C:2007:69, Jur. 2007, p. I-1193, r.o. 54 (Commissie/Denemarken, 
zie paragraaf A.1.8).
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5.4.4.5 rechtstreekse overdracht en geen aftrek
De pensioenuitvoerder moet het pensioenkapitaal rechtstreeks en in zijn geheel 

overdragen aan de buitenlandse pensioenuitvoerder ter verwerving van pensioen-

aanspraken en de werknemer pleegt in verband met de waardeoverdracht geen 

enkele aftrek op enig in Nederland belastbaar inkomen van hem of zijn partner.

5.4.4.5.1 Rechtstreekse overdracht

Op grond van artikel 19b, lid 2, eerste volzin Wet LB 1964 wordt de overgang van 

een verplichting ingevolge een pensioenregeling op een andere verzekeraar gelijk-

gesteld aan afkoop van pensioen. Op grond van artikel 19b, lid 2, tweede volzin Wet 

LB 1964 geldt dit echter niet ingeval de verplichting ingevolge een pensioenregeling 

geheel of gedeeltelijk overgaat naar een verzekeraar bedoeld in artikel 19a, lid 1, 

onderdelen a, b of d Wet LB 1964 mits deze overgang niet in strijd komt met de 

bepalingen bij of krachtens artikelen 70 tot en met 91 PW. Artikel 71 PW betreft 

de plicht voor de pensioenuitvoerder om mee te werken aan waardeoverdracht op 

verzoek van de gewezen deelnemer bij wisseling van werkgever. Lid 3 van dit artikel 

bepaalt dat de overdragende pensioenuitvoerder de waarde rechtstreeks overdraagt 

aan de ontvangende pensioenuitvoerder.

5.4.4.5.2 Geen aftrek

Bij een binnenlandse waardeoverdracht zou ‘aftrek op enig in Nederland belastbaar 

inkomen’ op twee manieren zich voor kunnen doen: wanneer de waarde niet tot het 

loon behoort (pensioenpremie) of wanneer de waarde als uitgave voor inkomens-

voorzieningen in aanmerking kan worden genomen (lijfrentepremie).

Volgens artikel 11, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964 behoort niet tot het loon aan-

spraken ingevolge een pensioenregeling, een en ander volgens de in of krachtens 

hoofdstuk IIB gestelde normeringen en beperkingen. Volgens onderdeel j ten eerste 

van dat artikel behoort niet tot het loon bedragen die worden ingehouden als bij-

drage ingevolge een pensioenregeling. Bij een waardeoverdracht die rechtstreeks 

plaatsvindt tussen de overdragende en ontvangende pensioenuitvoerder beschikt de 

werknemer niet over het pensioenkapitaal. De pensioenaanspraak blijft vrijgesteld 

en er worden bij de werknemer geen bijdragen ingevolge een pensioenregeling 

ingehouden.

Artikel 124, lid 1, onderdeel a Wet IB 2001 bepaalt dat uitgaven voor inkomensvoor-

zieningen zijn de op de belastingplichtige drukkende premies voor lijfrenten als 

bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel a Wet IB 2001, die dienen ter compen-

satie van een pensioentekort tot de in de artikelen 3.127, 3.128 en 3.129 genoemde 
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bedragen. De term ‘op de belastingplichtige drukkende’ houdt in dat de belasting-

plichtige — of zijn partner — de uitgave verplicht is te betalen uit eigen middelen 

en dat de betaling ervan niet kan worden bestreden uit een vergoeding afkomstig 

van een ander, tenzij die vergoeding tot het belastbare inkomen behoort.563 Bij een 

rechtstreekse waardeoverdracht van de overdragende naar de ontvangende pensi-

oenuitvoerder drukt de overdrachtswaarde niet op de werknemer of zijn partner.

Beide eisen van rechtstreekse overdracht en geen aftrek gelden dus ook voor een 

binnenlandse waardeoverdracht en vormen geen belemmering voor het vrij verkeer 

van werknemers.

5.4.4.6 pensioenuitkeringen belast in andere lidstaat
Voor zover de waardeoverdracht samenhangt met emigratie moet de werknemer 

aannemelijk maken dat het land waar hij naar toe gaat de pensioenuitkeringen die 

te zijner tijd uit het pensioenkapitaal voortkomen, in een heffing naar het inkomen 

zullen betrekken. Binnen de Europese Unie kennen vier lidstaten geen belastinghef-

fing over pensioenuitkeringen (Luxemburg, Hongarije, Malta en Polen).564 Dat be-

tekent dat volgens deze voorwaarde waardeoverdracht naar deze lidstaten de facto 

onmogelijk is. Dit vormt een belemmering van het vrij verkeer van werknemers. 

Er hoeft echter geen sprake te zijn van een inbreuk op de verdragsvrijheden als 

de voorwaarde een doel van algemeen belang nastreeft, geschikt is om de verwe-

zenlijking daarvan te waarborgen en niet verder gaan dan noodzakelijk is om het 

gestelde doel te bereiken. Mogelijke redenen van algemeen belang kunnen in dit 

geval bestrijding van belastingfraude of -ontwijking en het handhaven van de fiscale 

coherentie zijn.

De reden voor de bestrijding van belastingfraude of -ontwijking zou er in gelegen 

kunnen zijn dat de werknemer emigreert naar een lidstaat die geen belasting heft 

over pensioenuitkeringen. Hij heeft fiscaal gefaciliteerd pensioen in Nederland 

opgebouwd en kan door zijn emigratie de pensioenuitkeringen onbelast ontvangen. 

Door de eis te stellen dat het nieuwe woonland de pensioenuitkeringen in een hef-

fing naar het inkomen zal betrekken, wordt dit tegengegaan. Het HvJ oordeelde 

meermaals dat de noodzaak om belastingfraude of -ontwijking te kunnen bestrijden 

een dwingende reden van algemeen belang vormt die een beperking van de door het 

EU-verdrag gegarandeerde fundamentele vrijheden kan rechtvaardigen.565 Volgens 

563 Zie aantekening 2 bij artikel 3.124, lid 1, Vakstudie 02 – IB2001.
564 Zie Tabel 1 in paragraaf 2.5.1.
565 Zie paragraaf 2.2.2.5.



5 Grensoverschrijdende uitgaande werknemer

182

het HvJ kunnen bij het onderzoek of met een transactie fraude en misbruik wordt 

nagestreefd, de bevoegde nationale autoriteiten niet ermee volstaan, vooraf vastge-

stelde algemene criteria toe te passen. Zij moeten in elk concreet geval de betreffende 

transactie in haar geheel onderzoeken. De vaststelling van een belastingregel van 

algemene strekking die bepaalde categorieën van belastingplichtigen automatisch 

van het belastingvoordeel uitsluit, zonder dat de Belastingdienst gehouden is zij 

het maar een begin van bewijs of aanwijzingen van fraude en misbruik over te 

leggen, gaat verder dan ter voorkoming van fraude en misbruik noodzakelijk is.566 

In dat geval kan de bestrijding van belastingfraude of -ontwijking dus niet als een 

dwingende reden van algemeen belang worden ingeroepen ter rechtvaardiging van 

de inbreuk. Naar mijn mening is dit hier ook aan de orde. De emigratie naar een 

lidstaat die geen belasting heft over pensioenuitkeringen, kan geen grond opleveren 

voor een algemeen vermoeden van belastingvlucht of fraude. Er kunnen immers 

ook andere redenen zijn voor emigratie naar een dergelijke lidstaat. De voorwaarde 

dat het land waarnaar de werknemer emigreert de pensioenuitkeringen in een hef-

fing naar het inkomen zullen betrekken, voldoet niet aan de rechtvaardigingsgrond 

van bestrijding van belastingfraude- of ontwijking.

De noodzaak tot handhaving van de fiscale coherentie (met andere woorden de 

samenhang van het Nederlandse belastingstelsel) vormt een erkende rechtvaar-

digingsgrond. Het HvJ accepteerde deze ongeschreven rechtvaardigingsgrond in 

de arresten Bachmann567 en Commissie/België568. Een beroep op deze rechtvaardi-

gingsgrond wordt door het HvJ echter alleen geaccepteerd indien een rechtstreeks 

verband bestaat tussen het betrokken fiscale voordeel en de compensatie van dit 

voordeel door een bepaalde heffing. In het arrest Wielockx569 oordeelde het HvJ dat 

de fiscale samenhang tussen aftrek en heffing reeds verzekerd is doordat er een 

verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing is afgesloten. Hierbij wordt 

het heffingsrecht toegewezen aan de woonstaat, ongeacht in welke staat de premies 

zijn betaald en afgetrokken. Beide staten geven vrijwillig de mogelijkheid op om 

belasting te heffen over de uitkering. Er is zodoende sprake van verdragscoherentie, 

zodat de fiscale coherentie geen uitzonderingsgrond kan zijn.

566 Zie HvJ EU 7 september 2017, C-6/16, ECLI:EU:C:2017:641, r.o. 31 (Eqiom SAS), en HvJ EU 8 maart 2017, 
C-14/16, ECLI:EU:C:2017:177, r.o. 55-56 (Euro Park Service).

567 HvJ EG 28 januari 1992, C-204/90, ECLI:EU:C:1992:35, Jur. 1992, p. I-249 (Bachmann), zie paragraaf A.1.1.
568 HvJ EG 5 juli 2007, C-522/04, ECLI:EU:C:2007:405, Jur. 2007, p. I-5701 (Commissie/België), zie paragraaf 

A.1.9.
569 HvJ EG 11 augustus 1995, C-80/94, ECLI:EU:C:1995:271, Jur. 1995, p. I-2493 (Wielockx), zie paragraaf 

A.1.2.
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Bij de voorwaarde dat pensioenuitkeringen in een andere lidstaat belast moeten 

zijn, ontbreekt de vereiste samenhang eveneens. Het is de emigratie van de werk-

nemer waardoor afbreuk wordt gedaan aan de samenhang en niet de directe relatie 

tussen gefaciliteerde opbouw van pensioenkapitaal en belaste uitkering daarvan. 

Fiscale samenhang bestaat hier op het niveau van toepasselijke belastingverdragen.

Veel door Nederland gesloten belastingverdragen kennen een pensioenartikel dat 

voor reguliere pensioenuitkeringen in een woonstaatheffing voorziet. Voor de vier 

hierboven genoemde landen is alleen in het belastingverdrag met Polen570 een be-

perkte bronstaatheffing571 opgenomen. In de belastingverdragen met Hongarije572, 

Malta573 en Luxemburg574 is woonstaatheffing opgenomen. Hierdoor ontstaat de 

merkwaardige situatie dat Nederland via belastingverdragen geen heffingsrecht 

heeft over pensioenuitkeringen, maar wel eisen stelt aan de heffing over pensioen-

uitkeringen door haar verdragspartner in het kader van een individuele internati-

onale waardeoverdracht.575 Deze situatie zal overigens steeds minder voorkomen. 

Het Nederlandse verdragsbeleid (zie paragraaf 5.2.3) is erop gericht om in recente 

belastingverdragen met het desbetreffende andere land een bronstaatheffing op 

pensioenuitkeringen (al dan niet ineens) overeen te komen. Niet de woonstaat maar 

Nederland heeft in dat geval het recht om pensioenuitkeringen te belasten.

Volgens de betreffende voorwaarde moet de werknemer aannemelijk maken dat het 

land waar hij naartoe emigreert, de pensioenuitkeringen die te zijner tijd uit het 

pensioenkapitaal voortkomen in een heffing naar het inkomen zal betrekken. Het 

emigratieland hoeft echter op het moment waarop om een individuele internatio-

nale waardeoverdracht wordt verzocht, niet het land te zijn waar men de pensioen-

uitkeringen uiteindelijk gaat ontvangen. Dat betekent dat als op het moment van 

570 Artikel 18 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden 
van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastin-
gen naar het inkomen, Trb 2003, 39.

571 Zie verder paragraaf 5.2.3.
572 Artikel 18 Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van 

de Hongaarse Volksrepubliek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ont-
gaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, Trb. 1987, 
142.

573 Artikel 19 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Malta tot het vermijden van dub-
bele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar 
het inkomen en naar het vermogen, Trb. 1977, 158.

574 Artikel 19 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg tot het 
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking 
tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, Trb. 1968, 76.

575 Zie ook B. Dieleman en P. van Straten, Individuele internationale waardeoverdracht kan veel beter, Pensioen-
Magazine 2016/83.
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emigratie aan de voorwaarde zou worden voldaan, het in de uitkeringsfase helemaal 

niet zeker is dat de uitkeringen daadwerkelijk belast worden. De werknemer kan in 

de periode tussen de waardeoverdracht en het moment dat hij pensioenuitkeringen 

gaat ontvangen, immers naar een ander land zijn verhuisd dat de pensioenuitkerin-

gen niet in de heffing betreft. De waardeoverdracht is dan ten onrechte toegestaan. 

En omgekeerd geldt dat natuurlijk ook: de werknemer emigreert naar een land dat 

niet aan de voorwaarde voldoet (en de pensioenuitkering niet belast). Waardeover-

dracht is in dat geval niet toegestaan. Vóór zijn pensioendatum emigreert hij naar 

een volgend land dat de pensioenuitkeringen wel betrokken zou hebben in een 

heffing naar het inkomen. Aan de voorwaarde zou dan wel worden voldaan. De 

waardeoverdracht is dan ten onrechte niet toegestaan.

Concluderend ben ik van mening dat de voorwaarde dat de pensioenuitkeringen in 

de andere lidstaat belast zijn, een inbreuk vormt op het vrij verkeer van werknemers.

5.4.4.7 aansprakelijkheid overnemende pensioenuitvoerder
De overnemende pensioenuitvoerder dient in beginsel de aansprakelijkheid te aan-

vaarden met betrekking tot de verschuldigde belasting en de revisierente.576 Dit dient 

in een overeenkomst met de Nederlandse Belastingdienst te worden opgenomen.577 

Deze aansprakelijkheid kan echter ook verlegd worden naar de overdragende, Ne-

derlandse pensioenuitvoerder, indien deze schriftelijk verklaart tegenover de fiscus 

de aansprakelijkheid na de waardeoverdracht te aanvaarden. Een derde optie is dat 

de werknemer zelf voldoende zekerheid stelt.

Pas als de buitenlandse uitvoerder zich via een overeenkomst met de Nederlandse 

ontvanger akkoord heeft verklaard met de overname van de aansprakelijkheid, kan 

de Nederlandse verzekeraar bij de waardeoverdracht worden gevrijwaard van die 

aansprakelijkheid. De fiscale regelgeving spoort hier overigens niet met artikel 85 

PW.578 Als een waardeoverdracht voldoet aan de voorwaarden van dat artikel, is de 

verzekeraar verplicht om aan de overdracht mee te werken. Weigert hij dat, dan kan 

hem dat op een boete van maximaal € 500.000 - afhankelijk van het balanstotaal 

van de verzekeraar - komen te staan.579 De verzekeraar komt zo in een lastig parket. 

Weigert hij de overdracht omdat de buitenlandse uitvoerder de aansprakelijkheid 

576 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten (Stcrt. 2015, 36798), paragraaf 3. Zie verder paragraaf 5.4.3.4.

577 Zie artikel 44b IW 1990.
578 Zie ook L.J. Roos, Nieuw besluit over grensoverschrijdende pensioenen (2), PensioenMagazine 2008/56.
579 Zie de artikelen 48 tot en met 51 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroeps-

pensioenregeling.
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voor de conserverende aanslagen inkomstenbelasting van de werknemer niet wil 

overnemen, dan kan hij genoemde boete krijgen. Verricht hij de waardeoverdracht 

toch zonder dat de buitenlandse uitvoerder de aansprakelijkheid heeft overgeno-

men, dan loopt hij de kans dat hij door de ontvanger aansprakelijk wordt gesteld 

voor de conserverende aanslagen van de werknemer. De schade kan dan oplopen 

tot bijna 70% (49,5% loonheffing580 plus 20% revisierente) van de waarde van het 

overgedragen kapitaal.

De Commissie is van mening dat de eis dat de buitenlandse pensioenuitvoerder in 

beginsel aansprakelijk is voor de verschuldigde belasting en revisierente in strijd is 

met de vrijheden uit het EU-Verdrag en voert een inbreukprocedure tegen Nederland 

(zie verder paragraaf 5.4.7.1).

Ik ben dat niet met de Commissie eens en vind dat er geen sprake is van een be-

lemmering of discriminatie.581 Immers bij een binnenlandse waardeoverdracht is 

de situatie vergelijkbaar. Het verschil tussen de buitenlandse en de binnenlandse 

situatie is een aansprakelijkheid die via een overeenkomst is overeengekomen of 

een aansprakelijkheid die wettelijk is geregeld. Dat is inherent aan feit dat wet-

telijke maatregelen alleen binnen Nederland kunnen gelden en niet van toepassing 

kunnen zijn op een buitenlandse verzekeraar.

Volgens artikel 6, lid 5 Wet LB 1964 wordt de pensioenuitvoerder inhoudingsplich-

tige wanneer er een verboden handeling (volgens artikel 19b Wet LB 1964) met de 

pensioenaanspraak wordt verricht. Dat betekent dat door deze pensioenuitvoerder 

loonbelasting dient te worden afgedragen, ook in situaties waarin geen sprake is van 

een betaling aan degene bij wie de aanspraak als loon uit vroegere dienstbetrekking 

wordt aangemerkt. Bijvoorbeeld bij een waardeoverdracht aan een niet-aangewezen 

pensioenuitvoerder waarbij niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit besluit 

van 9 oktober 2015 (zie paragraaf 5.4.3.4). In die situatie is de overdragende pen-

sioenuitvoerder de inhoudingsplichtige met betrekking tot de desbetreffende tot 

het loon gerekende aanspraak. Op deze overdragende pensioenuitvoerder rust de 

verplichting de over de aanspraak verschuldigde loonbelasting af te dragen.

Daarnaast is in artikel 44b Invorderingswet 1990 een regeling opgenomen die erop 

neer komt dat de pensioenuitvoerder aansprakelijk is voor de loonbelasting en revi-

580 Maximum percentage 2021.
581 Zie ook E.A.P. Schouten, Europese Commissie daagt Nederland voor Europese Hof om fiscale eisen grensoverschrij-

dende waardeoverdracht, PensioenMagazine, 2021/25.
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sierente die de gerechtigde verschuldigd is ten gevolge van een verboden handeling 

met zijn pensioenaanspraak.

5.4.5 tussenconclusie
Van de eisen die het besluit van 9 oktober 2015 stelt aan internationale waardeo-

verdracht zijn er naar mijn mening drie voorwaarden die een belemmering vormen 

voor het vrij verkeer van werknemers:

1. De werknemer moet aannemelijk maken dat hij in het andere land een substan-

tiële dienstbetrekking aanvaardt.

2. De werknemer moet aannemelijk maken dat de nieuwe pensioenregeling een in 

het desbetreffende land gebruikelijke pensioenregeling is en legt een exemplaar 

van de nieuwe pensioenregeling over.

3. Voor zover de waardeoverdracht samenhangt met emigratie moet de werknemer 

aannemelijk maken dat het land waar hij naar toe gaat de pensioenuitkeringen 

die te zijner tijd uit het pensioenkapitaal voortkomen, in een heffing naar het 

inkomen zullen betrekken.

De voorwaarde dat het afkoopverbod in de buitenlandse pensioenregeling niet rui-

mer mag zijn dan hetgeen op grond van de PW is toegestaan komt niet in strijd met 

het vrij verkeer van werknemers. Maar het is aannemelijk dat deze eis materieel 

grensoverschrijdende waardeoverdracht belemmert.

In de volgende paragraaf geef ik per belemmering mijn aanbevelingen voor een 

mogelijke oplossing.

5.4.6 aanbevelingen
5.4.6.1 substantiële dienstbetrekking
De werknemer moet aannemelijk maken dat hij in het andere land een substantiële 

dienstbetrekking aanvaardt. Een dienstbetrekking is in ieder geval substantieel als 

deze is aangegaan voor een termijn van ten minste vijf jaar. Deze eis geldt niet bij een 

binnenlandse waardeoverdracht. De eis die de fiscus stelt aan een waardeoverdracht 

naar een andere lidstaat maakt het voor werknemers die een dienstbetrekking 

vinden in een andere lidstaat moeilijker om hun pensioenkapitaal over te dragen. 

Ik kwam in paragraaf 5.4.4.2 tot de conclusie dat deze voorwaarde in strijd is met 

het vrij verkeer van werknemers.
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Op basis van de Richtlijn 2011/16/EU (Inlichtingenrichtlijn)582 zijn lidstaten verplicht 

mee te werken aan een informatieverzoek van een lidstaat betreffende de vaststel-

ling van de belastingplicht. Of een werknemer een substantiële dienstbetrekking is 

aangegaan zal de Nederlandse Belastingdienst op basis van de Inlichtingenrichtlijn 

niet te weten kunnen komen omdat deze informatie niet ziet op de vaststelling van de 

belastingplicht. Maar mogelijk is wel bekend of de werknemer een dienstbetrekking 

heeft (als er loonbelasting wordt ingehouden en afgedragen door een werkgever) en 

of de werknemer deelneemt aan een pensioenregeling (door de afdracht van pensi-

oenpremies van de werkgever en/of werknemer aan een pensioenuitvoerder). Deze 

informatie geeft een duidelijke indicatie dat de werknemer een dienstbetrekking 

heeft en deelneemt aan een pensioenregeling. Uiteraard is het mogelijk dat de werk-

nemer in het andere land een eigen onderneming start en daar in dienstbetrekking 

gaat werken. Hoewel dit onbedoeld gedrag zou kunnen uitlokken (door het aangaan 

van een dienstbetrekking bij een eigen bedrijf zou de werknemer eenvoudig aan de 

voorwaarde van de substantiële dienstbetrekking kunnen voldoen) is dit naar mijn 

idee niet voldoende om deze voorwaarde geheel te schrappen. Aan de ene kant zijn 

er nog andere voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen (waaronder het 

vereiste dat er sprake is van een gebruikelijke pensioenregeling) waardoor de kans 

op onbedoeld gedrag kleiner wordt. Aan de andere kant is een dergelijk algemeen 

criterium om fraude of misbruik tegen te gaan, niet proportioneel omdat het verder 

gaat dan ter voorkoming van fraude en misbruik noodzakelijk is.583

Als oplossing stel ik niet voor om het vereiste van de substantiële dienstbetrekking 

geheel te schrappen, maar om deze eis aan te passen naar het vereiste van een 

dienstbetrekking zonder dat hier een tijdskwalificatie aan vast zit. Om te toetsen 

of er daadwerkelijk sprake is van een dienstbetrekking, belet niets de Nederlandse 

Belastingdienst van de betrokkene de bewijzen te verlangen die zij noodzakelijk 

acht.584

Concluderend adviseer ik om de voorwaarde van het aanvaarden van een substanti-

ele dienstbetrekking te wijzigen naar het vereiste van een dienstbetrekking zonder 

dat hier een tijdskwalificatie aan vast zit. Er kan een beroep worden gedaan op 

582 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking 
op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PbEU, L 64/1.

583 Zie HvJ EU 7 september 2017, C-6/16, ECLI:EU:C:2017:641, r.o. 31 (Eqiom SAS), en HvJ EU 8 maart 2017, 
C-14/16, ECLI:EU:C:2017:177, r.o. 55-56 (Euro Park Service).

584 HvJ EU 30 januari 2007, C-150/04, ECLI:EU:C:2007:69, Jur. 2007, p. I-1193, r.o. 54 (Commissie/Denemarken, 
zie paragraaf A.1.8).
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Richtlijn 2011/16/EU en de (gewezen) deelnemer kan gevraagd worden om inlichtin-

gen en bewijzen te verstrekken die de Belastingdienst nodig acht.

5.4.6.2 afkoopverbod in buitenlandse regeling
De waardeoverdracht dient in beginsel te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in 

artikel 85 of 87 PW, dus inclusief het vereiste dat het afkoopverbod in de buiten-

landse pensioenregeling niet ruimer mag zijn dan hetgeen op grond van de PW is 

toegestaan. Ik kwam in paragraaf 5.4.4.3 tot de conclusie dat deze voorwaarde for-

meel niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers maar dat het aannemelijk is 

dat deze eis materieel grensoverschrijdende waardeoverdracht belemmert.

Het doel van het afkoopverbod is om zeker te stellen dat het pensioenkapitaal, dat 

in Nederland met fiscale facilitering is opgebouwd, in het buitenland niet afgekocht 

kan worden. De voorwaarde is naar mijn mening te strikt geformuleerd. Ik stel voor 

om toe te staan dat de werknemer en de buitenlandse uitvoerder een aanvullende 

overeenkomst (bijvoorbeeld een addendum op de pensioenregeling) kunnen sluiten, 

waarbij zij afspreken dat het Nederlandse deel van het pensioenkapitaal niet afge-

kocht kan worden.585 Er bestaat hierbij natuurlijk een risico dat de overeenkomst 

later, na de waardeoverdracht, wordt aangepast of ingetrokken waardoor afkoop 

van het pensioenkapitaal alsnog mogelijk zou worden. Vanwege de conserverende 

aanslag die is opgelegd, de aansprakelijkheid van de overnemende pensioenuitvoer-

der en de toewijzing van het heffingsrecht bij afkoop van pensioen aan Nederland 

in veel belastingverdragen acht ik dit risico aanvaardbaar.

5.4.6.3 gebruikelijke pensioenregeling en overleggen 
pensioenregeling

De werknemer moet aannemelijk maken dat de nieuwe pensioenregeling een in het 

desbetreffende land gebruikelijke pensioenregeling is en legt een exemplaar van de 

nieuwe pensioenregeling over. In paragraaf 5.4.4.4 kwam ik tot de conclusie dat de 

voorwaarde dat de werknemer aannemelijk moet maken dat de nieuwe pensioen-

regeling gebruikelijk is, een doel van algemeen belang nastreeft en geschikt is om 

de verwezenlijking daarvan te waarborgen. De eis om een exemplaar van de nieuwe 

pensioenregeling te overleggen gaat echter verder dan noodzakelijk om het gestelde 

doel te bereiken en vormt daarmee een inbreuk op het vrij verkeer van werknemers.

585 Zie ook B. Dieleman en P. van Straten, Individuele internationale waardeoverdracht kan veel beter, Pensioen-
Magazine 2016/83.
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Als oplossing stel ik voor om de eis van het overleggen van de nieuwe pensioenrege-

ling facultatief te maken. De voorwaarde blijft staan dat de werknemer aannemelijk 

maakt dat de nieuwe pensioenregeling in het desbetreffende land gebruikelijk is, 

maar laat de werknemer de keuze op welke wijze hij dit aannemelijk maakt. Hij 

kan de nieuwe pensioenregeling overleggen, maar hij zou ook kunnen kiezen voor 

bijvoorbeeld een verklaring van de Belastingdienst of toezichthouder in het betref-

fende land.

5.4.6.4 pensioenuitkeringen belast in andere lidstaat
Voor zover de waardeoverdracht samenhangt met emigratie moet de werknemer 

aannemelijk maken dat het land waar hij naar toe gaat de pensioenuitkeringen die 

te zijner tijd uit het pensioenkapitaal voortkomen, in een heffing naar het inkomen 

zal betrekken. Ik kwam in paragraaf 5.4.4.6 tot de conclusie dat deze voorwaarde 

een inbreuk vormt op het vrij verkeer van werknemers.

Om drie redenen ben ik van mening dat deze voorwaarde geschrapt moet worden.

1. Belastingverdragen met Hongarije, Malta en Luxemburg wijzen het heffings-

recht over pensioenuitkeringen toe aan het woonland. Deze verdragslanden 

kennen echter geen belastingheffing over pensioenuitkeringen.586 Door het 

stellen van de eis dat (kort gezegd) het land waarnaar de werknemer emigreert 

de pensioenuitkeringen te zijner tijd zal belasten, ontstaat de merkwaardige 

situatie dat Nederland via belastingverdragen geen heffingsrecht heeft over pen-

sioenuitkeringen, maar wel eisen stelt aan de heffing over pensioenuitkeringen 

door haar verdragspartner in het kader van een individuele internationale waar-

deoverdracht. Dit heeft tot gevolg dat waardeoverdracht aan Hongarije, Malta en 

Luxemburg niet mogelijk is.

2. Volgens de voorwaarde moet de uitkering betrokken worden in een heffing naar 

het inkomen. Er worden geen eisen gesteld aan de hoogte van het tarief of de 

omvang van het eventuele bedrag dat is vrijgesteld van heffing. Zo kan een land 

dat minimale belasting heft toch voldoen aan de voorwaarde waardoor waardeo-

verdracht mogelijk is.

3. Het emigratieland hoeft op het moment waarop om een individuele interna-

tionale waardeoverdracht wordt verzocht, niet het land te zijn waar men de 

pensioenuitkeringen uiteindelijk gaat ontvangen. Dat betekent dat als op het 

moment van emigratie aan de voorwaarde zou worden voldaan, het in de uitke-

ringsfase helemaal niet zeker is dat de uitkeringen daadwerkelijk belast worden. 

Dat betekent dat in die gevallen de voorwaarde betekenisloos is.

586 Zie verder paragraaf 5.4.4.6 en tabel 1 in paragraaf 2.5.1.
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5.4.7 Inbreukprocedures tegen nederland
5.4.7.1 Inleiding
De Commissie voert twee inbreukprocedures tegen Nederland die zich beide richten 

op de overdracht van pensioenkapitaal aan buitenlandse pensioenuitvoerders door 

werknemers die buiten Nederland gaan werken. Eén procedure richt zich op de 

Nederlandse fiscale voorwaarde dat de waardeoverdracht slechts is vrijgesteld van 

belasting indien de buitenlandse pensioenuitvoerder de aansprakelijkheid voor 

eventuele belastingvorderingen aanvaardt of de belastingplichtige zelf die zeker-

heid stelt. De andere procedure richt zich op de voorwaarde dat belastingvrije waar-

deoverdracht slechts mogelijk is als het Nederlandse afkoopverbod gehandhaafd 

blijft. Beide procedures analyseer ik in onderstaande paragrafen.

5.4.7.2 Inbreukprocedure over drie belastingregels die de 
grensoverschrijdende overdracht van pensioenen belemmeren

5.4.7.2.1 Overzicht van de procedure

De Commissie heeft Nederland op 21 november 2012 formeel verzocht drie voor-

schriften in verband met de belastingheffing op grensoverschrijdende pensioenen 

te wijzigen.587 Het gaat om de volgende voorschriften:

1. Buitenlandse pensioenuitvoerders moeten bij de Nederlandse autoriteiten zeker-

heid stellen, bijvoorbeeld een zakelijk onderpand of een bankgarantie, indien zij 

pensioenkapitaal overdragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien 

zij diensten willen aanbieden op de Nederlandse markt.

2. (Gewezen) werknemers moeten zekerheid stellen indien hun pensioenkapitaal 

wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien zij pen-

sioendiensten willen inkopen bij een buitenlandse pensioenuitvoerder.

3. Overdrachten van pensioenkapitaal aan buitenlandse pensioenuitvoerders door 

werknemers die buiten Nederland gaan werken, zijn slechts vrijgesteld van 

belasting indien de buitenlandse pensioenuitvoerders de aansprakelijkheid voor 

eventuele belastingvorderingen aanvaarden of de belastingplichtige zelf die 

zekerheid stelt.

Volgens de Commissie vormen deze voorschriften beperkingen van het vrij verkeer 

van burgers en werknemers, de vrijheid van vestiging, het vrij verkeer van diensten 

en het vrij verkeer van kapitaal (artikelen 21, 45, 49, 56 en 63 VWEU).

587 Inbreuknummer 20072343. Europese Commissie, Inbreukenpakket voor november: voornaamste beslissingen, 
Memo/12/876, 21 november 2012, p. 12.
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De Commissie vindt het onevenredig bezwarend dat buitenlandse pensioenuitvoer-

ders bij de Nederlandse Belastingdienst in bepaalde situaties zekerheid moeten 

stellen. Dit geldt ook voor de alternatieve mogelijkheid dat werknemers zekerheid 

kunnen stellen indien hun pensioenkapitaal wordt overgedragen aan een buiten-

landse pensioenuitvoerder of indien zij pensioendiensten willen inkopen bij een 

buitenlandse pensioenuitvoerder.

Na het verzoek van de Commissie aan Nederland bleef het lang stil. Ruim zeven jaar 

later vond de volgende stap in de procedure plaats. Op 27 november 2019 stuurde de 

Commissie Nederland een aanvullend met redenen omkleed advies.588 Met daarbij 

het verzoek om dezelfde drie voorwaarden te wijzigen die volgens de Commissie de 

grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal en de grensoverschrijdende 

uitvoering van pensioenregelingen belemmeren. Vanwege de vertrouwelijke aard 

van de procedure is de reactie van Nederland op het advies van de Commissie niet 

bekend. Maar de Commissie was blijkbaar niet tevreden met het antwoord van 

Nederland. Nu mag het HvJ zich over de zaak buigen, want op 30 oktober 2020 nam 

de Commissie de laatste stap in de procedure door de zaak aanhangig maken bij het 

HvJ.589

5.4.7.2.2 Artikelen 19a en 19b Wet LB 1964 staan centraal

Uit de openbare informatie van de Commissie blijkt niet welke wetsbepalingen 

volgens de Commissie in strijd zijn met de hierboven genoemde artikelen uit het 

VWEU. De bezwaren van de Commissie lijken zich te richten op twee artikelen uit 

de Wet LB 1964:

1. De fiscale voorwaarden die Nederland stelt aan grensoverschrijdende waardeo-

verdrachten zoals bedoeld in artikel 19b, lid 6 Wet LB 1964.

2. De fiscale voorwaarden die Nederland stelt aan de buitenlandse pensioenuitvoer-

der die diensten in Nederland wil aanbieden zoals bedoeld in artikel 19a, lid 1, 

onderdeel d Wet LB 1964.

Artikel 19b, lid 2 Wet LB 1964 bepaalt dat wanneer een pensioenverplichting geheel 

of gedeeltelijk overgaat op een andere pensioenuitvoerder, de pensioenaanspraak 

wordt geacht te zijn afgekocht. Consequentie hiervan is dat de waarde in het 

economische verkeer van de aanspraak progressief belast zal worden. Tevens is 

588 Inbreuknummer 20072343. Europese Commissie, Inbreukenpakket voor november: voornaamste beslissingen, 
INF/19/6304, 27 november 2019.

589 Inbreuknummer 20072343. Europese Commissie, Belastingen: Commissie daagt Nederland voor Hof van 
Justitie voor regels inzake grensoverschrijdende overdracht van pensioenkapitaal en grensoverschrijdende uitvoering 
van pensioenregelingen, IP/20/1678, 30 oktober 2020.
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revisierente verschuldigd, aangezien ten onrechte gebruik is gemaakt van de fis-

cale faciliteiten.590 De pensioenuitvoerder is aansprakelijk voor de verschuldigde 

belasting en de revisierente tot ten hoogste de waarde in het economische verkeer 

van de pensioenaanspraak.591 Het zal echter niet tot heffing leiden indien de pen-

sioenverplichting geheel of gedeeltelijk wordt overgebracht naar een toegelaten 

pensioenuitvoerder.592 Bij grensoverschrijdende waardeoverdracht kan alleen de 

pensioenuitvoerder die kwalificeert onder artikel 19a, lid 1, onderdeel d Wet LB 

1964 als een fiscaal erkende uitvoerder aangemerkt worden. Het betreft een in het 

buitenland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat bevoegd is het verzekeringsbe-

drijf uit te oefenen en dat aangewezen is door de minister. Zie verder paragraaf 5.4.3.

Eén van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om waardeoverdracht van 

pensioenkapitaal te laten plaatsvinden naar een buitenlandse fiscaal niet erkende 

pensioenuitvoerder is dat de overnemende pensioenuitvoerder aansprakelijkheid 

aanvaardt voor de door de gerechtigde werknemer verschuldigde belasting en revi-

sierente ter zake van de belastbare feiten. 593 Dit dient in een overeenkomst met de 

Nederlandse Belastingdienst te worden opgenomen.594 Deze aansprakelijkheid kan 

echter ook verlegd worden naar de overdragende, Nederlandse pensioenuitvoerder, 

indien deze schriftelijk verklaart tegenover de fiscus de aansprakelijkheid na de 

waardeoverdracht te aanvaarden. Deze optie lijkt mij zich in de praktijk zelden 

voor te doen. Een Nederlandse pensioenuitvoerder zal niet zo snel aansprakelijk-

heid willen aanvaarden voor de verschuldigde belasting en revisierente wanneer het 

betreffende pensioenkapitaal is overgedragen aan een buitenlandse uitvoerder. Een 

derde optie is dat de werknemer zelf voldoende zekerheid stelt.

5.4.7.2.3 Beoordeling van de procedure

Volgens het persbericht van de Commissie van 30 oktober 2020 gaat de inbreukpro-

cedure “om drie verschillende regels in de Nederlandse grensoverschrijdende pensioenbelasting-

regeling. Ten eerste moeten buitenlandse dienstverleners aan de Nederlandse autoriteiten zeker-

heid stellen indien pensioenkapitaal van Nederland wordt overgedragen aan een buitenlandse 

pensioenuitvoerder of indien buitenlandse pensioenuitvoerders diensten willen aanbieden op de 

Nederlandse markt. Ten tweede moeten ook gewezen werknemers zekerheid stellen indien hun 

pensioenkapitaal wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien zij 

590 Artikel 30i, lid 1, onderdeel a jo. lid 2 AWR.
591 Artikel 44b IW 1990.
592 Artikel 19a, lid 1 Wet LB 1964.
593 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-

ten (Stcrt. 2015, 36798), paragraaf 3. Zie verder paragraaf 5.4.3.4.
594 Zie artikel 44b IW 1990.
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pensioendiensten willen inkopen bij een buitenlandse pensioenuitvoerder. Ten derde zijn over-

drachten van pensioenkapitaal aan buitenlandse pensioenuitvoerders door mobiele werknemers 

die buiten Nederland gaan werken, slechts vrijgesteld van belasting indien de buitenlandse 

pensioenuitvoerders de aansprakelijkheid voor eventuele belastingvorderingen aanvaarden of 

de belastingplichtigen zelf die zekerheid stellen.”

De formulering in het persbericht is niet zorgvuldig en niet correct. De Commis-

sie stelt in het eerste punt dat buitenlandse dienstverleners zekerheid moeten 

stellen bij waardeoverdracht van in Nederland opgebouwd pensioenkapitaal. Dat 

is niet juist. Wanneer de buitenlandse dienstverlener in de EU/EER is gevestigd, is 

een zekerheidstelling niet nodig. Het aanvaarden van aansprakelijkheid door de 

buitenlandse pensioenuitvoerder is voldoende. In het tweede punt stelt de Com-

missie dat gewezen werknemers ook zekerheid moeten stellen. Dat klopt ook niet. 

Een gewezen werknemer hoeft geen zekerheid te stellen wanneer de buitenlandse 

pensioenuitvoerder aansprakelijkheid aanvaardt of wanneer de overdragende, 

Nederlandse pensioenuitvoerder de aansprakelijkheid na de waardeoverdracht aan-

vaardt. Pas wanneer de pensioenuitvoerders dat niet wensen te doen, kan de gewe-

zen werknemer ervoor kiezen om zekerheid te stellen om zodoende te voldoen aan 

de voorwaarden die worden gesteld aan grensoverschrijdende waardeoverdracht. 

Het derde punt van de Commissie is in zoverre juist, dat het voor een onbelaste 

waardeoverdracht noodzakelijk is dat de buitenlandse uitvoerder (gevestigd in een 

lidstaat van de EU/EER) aansprakelijkheid aanvaardt óf dat de belastingplichtige 

zelf zekerheid stelt. Het komt er op neer dat het derde punt voldoende is voor de 

procedure. De stukken van de procedure zijn niet openbaar, dus het is mogelijk dat 

in de juridische procedure e.e.a. wel juist is geformuleerd.

De Commissie is dus van mening dat de eis dat de buitenlandse pensioenuitvoerder 

in beginsel aansprakelijk is voor de verschuldigde belasting en revisierente in strijd 

is met de vrijheden uit het EU-Verdrag. Volgens de Commissie zouden Nederlandse 

pensioenuitvoerders in Nederland namelijk aan geen van deze voorwaarden behoe-

ven te voldoen, zodat de Nederlandse wetgeving als discriminatoir in de zin van de 

EU-wetgeving aangemerkt zou kunnen worden.

Zoals ik in paragraaf 5.4.4.7 betoogde, ben ik het niet met de Commissie eens en 

vind dat er geen sprake is van een belemmering of discriminatie.595 Immers bij een 

binnenlandse waardeoverdracht is de situatie vergelijkbaar. Het verschil tussen de 

595 Zie ook E.A.P. Schouten, Europese Commissie daagt Nederland voor Europese Hof om fiscale eisen grensoverschrij-
dende waardeoverdracht, PensioenMagazine, 2021/25.
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buitenlandse en de binnenlandse situatie is een aansprakelijkheid die via een over-

eenkomst is overeengekomen of een aansprakelijkheid die wettelijk is geregeld. Dat 

is inherent aan feit dat wettelijke maatregelen alleen binnen Nederland kunnen 

gelden en niet van toepassing kunnen zijn op een buitenlandse verzekeraar.

5.4.7.3 Inbreukprocedure over belasten van overdrachten van 
pensioenkapitaal door mobiele werknemers

5.4.7.3.1 Overzicht van de procedure

De Commissie heeft op 19 juli 2018 Nederland een met redenen omkleed advies te 

gestuurd “omdat het belastingen heft over overdrachten van pensioenkapitaal door mobiele 

werknemers aan de 13 EU-lidstaten die pensioenuitkeringen door pensioenfondsen in andere 

vormen dan annuïteiten toestaan.”596 De Commissie kondigde hierbij aan dat als Ne-

derland binnen twee maanden geen maatregelen neemt, zij de zaak aanhangig kan 

maken bij het HvJ.

De Commissie besloot op 14 mei 2020 Nederland voor het HvJ te dagen omdat 

Nederland het met redenen omklede advies van de Commissie blijkbaar niet heeft 

opgevolgd. In de woorden van de Commissie: “de Commissie heeft vandaag besloten 

Nederland voor het Hof van Justitie te dagen omdat de overdrachten van pensioenkapitaal 

door mobiele werknemers er worden belast. Naar EU-recht staat het mobiele werknemers vrij 

een baan te aanvaarden in een lidstaat die volledige of gedeeltelijke uitkering van pensioenen 

in de vorm van een vast bedrag toestaat. (…) Het heffen van belasting op overdrachten van 

pensioenkapitaal naar deze lidstaten, terwijl dit niet het geval is bij binnenlandse overdrachten, 

vormt een ernstige belemmering voor het vrij verkeer van werknemers, het vrij verrichten van 

diensten en het vrij verkeer van kapitaal (artikelen 45, 56 en 63 VWEU).” 597

Volgens de Commissie heft Nederland belastingen over overdrachten van pensioen-

kapitaal door mobiele werknemers aan twaalf lidstaten die een pensioenuitkering in 

de vorm van een vast bedrag toestaan: België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, 

Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije, Spanje en Tsjechië.

5.4.7.3.2 Afkoopverbod in buitenlandse regeling staat centraal

Ook in deze procedure blijkt uit de openbare informatie van de Commissie niet wel-

ke wetsbepalingen volgens de Commissie in strijd zijn met de hierboven genoemde 

artikelen uit het VWEU. Het lijkt te gaan om de het volgende. In zijn besluit van 9 

596 Europese Commissie, Informatieblad Inbreukenpakket voor juli: voornaamste beslissingen, MEMO 18-
4486, 19 juli 2018.

597 Europese Commissie, Informatieblad Inbreukenpakket voor mei: voornaamste beslissingen, INF/20/859, 14 mei 
2020, inbreuknummer 20094025.
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5.4 Permanent uitgaande werknemer

oktober 2015 geeft de staatssecretaris van Financiën voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden om waardeoverdracht van pensioenkapitaal te laten plaatsvinden naar 

een buitenlandse fiscaal niet erkende pensioenuitvoerder.598 Eén van de voorwaar-

den is dat de waardeoverdracht in beginsel dient te voldoen aan de vereisten zoals 

gesteld in artikel 85 of 87 PW, dus inclusief het vereiste dat het afkoopverbod in de 

buitenlandse pensioenregeling niet ruimer mag zijn dan hetgeen op grond van de 

PW is toegestaan.

5.4.7.3.3 Beoordeling van de procedure

In paragraaf 5.4.4.3 kom ik tot de conclusie dat de voorwaarde van het afkoopver-

bod in de buitenlandse regeling niet in strijd met het vrij verkeer van werknemers 

omdat een binnenlandse waardeoverdracht ook aan deze voorwaarde moet voldoen. 

Daarnaast vormt de verschillende behandeling van pensioenen door lidstaten, en 

dan met name met betrekking tot het afkoopverbod, een dispariteit en is volgens de 

Hoge Raad geen verboden belemmering van het vrije verkeer.599 Ik ben het dus niet 

eens met de opvatting van de Commissie.

Het is echter aannemelijk dat deze eis materieel grensoverschrijdende waardeover-

dracht belemmert. Als oplossing stel ik in paragraaf 5.4.6.2 voor om toe te staan 

dat de werknemer en de buitenlandse uitvoerder een aanvullende overeenkomst 

(bijvoorbeeld een addendum op de pensioenregeling) kunnen sluiten, waarbij zij 

afspreken dat het Nederlandse deel van het pensioenkapitaal niet afgekocht kan 

worden.

5.4.7.4 achtergrond inbreukprocedure
Volgens artikel 258 EU-Werkingsverdrag kan de Commissie een inbreukprocedure 

starten tegen een lidstaat die de EU-wetgeving niet naar behoren toepast. De Com-

missie kan de zaak ook aanhangig maken bij het HvJ, dat in bepaalde gevallen 

financiële sancties kan opleggen. De inbreukprocedure is vertrouwelijk van aard. De 

procedure verloopt in een aantal stappen elk met een formeel besluit aan het eind:

1. De Commissie stuurt het betrokken land een ingebrekestelling met een verzoek 

om meer informatie waarop de lidstaat binnen een bepaalde periode, meestal 

twee maanden, gedetailleerd moet antwoorden.

2. Als de Commissie tot de conclusie komt dat de lidstaat niet voldoet aan zijn 

verplichtingen op grond van de EU-wetgeving, kan zij een met redenen omkleed 

598 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten 
(Stcrt. 2015, 36798), paragraaf 3. Zie verder paragraaf 5.4.3.4.

599 Hoge Raad 9 april 2021, nr. 19/01201, ECLI:NL:HR:2021:518, r.o. 4.6.2. Zie ook paragraaf 6.2.6.4.
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advies sturen: een formeel verzoek om aan het Unierecht te voldoen. Daarin 

legt de Commissie uit waarom zij van oordeel is dat de lidstaat de EU-wetgeving 

schendt. Ook verzoekt de Commissie de lidstaat om binnen een bepaalde termijn, 

doorgaans twee maanden, mee te delen welke maatregelen het heeft getroffen.

3. Als de lidstaat daar nog steeds geen gevolg aan geeft, kan de Commissie de zaak 

aanhangig maken bij het HvJ. De meeste zaken worden opgelost zonder dat zij 

aan het HvJ moeten worden voorgelegd.

4. Als de lidstaat niet op tijd maatregelen meedeelt waarmee aan de bepalingen van 

een richtlijn wordt voldaan, kan de Commissie het HvJ vragen om boetes op te 

leggen.

5. Oordeelt het HvJ dat de lidstaat het Unierecht heeft geschonden, dan moeten 

de nationale autoriteiten actie ondernemen om aan het arrest van het HvJ te 

voldoen.

5.5 pEnsIoEnuItkErIngEn In EEn andErE 
LIdstaat

5.5.1 Beschrijving van de situatie
In deze paragraaf beschrijf ik twee verschillende situaties. De eerste situatie is een 

gepensioneerde die in een andere lidstaat woont en die een reguliere pensioenuit-

kering ontvangt van een Nederlandse pensioenuitvoerder. De tweede situatie betreft 

een gepensioneerde die zijn pensioenkapitaal na emigratie wil omzetten in een 

periodieke pensioenuitkering.

5.5.1.1 reguliere uitkering
Deze eerste situatie zal de meest voorkomende zijn. Een werknemer heeft deel-

genomen aan een pensioenregeling in de vorm van een uitkeringsovereenkomst 

(eindloon- of middelloonregeling) en emigreert naar een andere lidstaat. Hij heeft 

niet gekozen voor waardeoverdracht van zijn in Nederland opgebouwde pensioen-

kapitaal. Na pensionering ontvangt hij daarom zijn pensioenuitkeringen van de 

Nederlandse pensioenuitvoerder. Een andere mogelijkheid die onder deze situatie 

valt, is de werknemer die heeft deelgenomen aan een pensioenregeling in de vorm 

van een premieovereenkomst en emigreert naar een andere lidstaat ná ingang van 

de pensioenuitkeringen. Ook in dit geval ontvangt hij de pensioenuitkeringen van 

de Nederlandse pensioenuitvoerder.
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5.5 Pensioenuitkeringen in een andere lidstaat

5.5.1.2 omzetting kapitaal na emigratie
In de tweede situatie heeft een werknemer pensioen in een beschikbare premiere-

geling opgebouwd in Nederland en vóór zijn pensioeningangsdatum emigreert hij 

naar een andere lidstaat. Onder deze situatie valt ook de buitenlandse werknemer 

die een bepaalde periode in Nederland heeft gewerkt, pensioen heeft opgebouwd in 

een beschikbare premieregeling en voor zijn pensioendatum Nederland verlaat. In 

beide situaties heeft de werknemer deelgenomen aan een beschikbare premierege-

ling waarbij hij een pensioenkapitaal opbouwt. Op pensioendatum woont de aan-

staande gepensioneerde buiten Nederland en hij wil zijn pensioen gaan ontvangen. 

Het opgebouwde pensioenkapitaal moet dan worden omgezet in een levenslange 

periodieke pensioenuitkering.

In deze paragraaf houd ik bovenstaande tweedeling aan waarbij ik de eerste situatie 

aanduid als ‘reguliere uitkering’ en de tweede situatie als ‘omzetting kapitaal na 

emigratie’.

5.5.2 welke mogelijkheden heeft de werknemer?
5.5.2.1 reguliere uitkering
De werknemer heeft niet gekozen voor waardeoverdracht van zijn in Nederland 

opgebouwde pensioenkapitaal. Op pensioendatum woont hij in een andere lidstaat 

en zal zijn pensioenuitkering ontvangen van de in Nederland gevestigde pensioen-

uitvoerder.

5.5.2.2 omzetting kapitaal na emigratie
Op de pensioendatum wil de in een andere lidstaat wonende gepensioneerde zijn 

opgebouwde pensioenkapitaal omzetten in een levenslange periodieke pensioenuit-

kering. Dat lukt niet in alle situaties.

5.5.3 wat zijn de fiscale gevolgen van de mogelijkheden voor 
de werknemer?

5.5.3.1 reguliere uitkering
Op het moment van emigratie wordt een conserverende aanslag opgelegd. In para-

graaf 5.2 kom ik tot de conclusie dat een conserverende aanslag niet in strijd is met 

de goede verdragstrouw en niet in strijd is met het Unierecht.

De gepensioneerde woont in een andere lidstaat en ontvangt een pensioenuitkering 

van een in Nederland gevestigde pensioenuitvoerder. Het belastingverdrag tussen 

Nederland en de betreffende lidstaat bepaalt welk land het heffingsrecht heeft over 

de pensioenuitkering. Afhankelijk van het verdrag is er sprake van een woonstaat-
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heffing, een beperkte bronstaatheffing of een bronstaatheffing. In paragraaf 5.2.3 ga 

ik verder in op het Nederlandse verdragsbeleid.

5.5.3.2 omzetting kapitaal na emigratie
5.5.3.2.1 Inleiding

De belangrijkste reden waarom de omzetting van een pensioenkapitaal in een 

levenslange periodieke pensioenuitkering niet in alle situaties lukt, heeft een juridi-

sche achtergrond. In deze paragraaf ga ik hier in hoofdlijnen op in zonder volledig 

of uitputtend te willen zijn.600 Na de juridische invalshoek geef ik antwoord op de 

vraag wat de fiscale gevolgen zijn van het omzetten van het kapitaal na emigratie.

Uitgangspunt is dat de werknemer heeft deelgenomen aan een beschikbare pre-

mieregeling in Nederland. Op pensioeningangsdatum moet er met het opgebouwde 

pensioenkapitaal een uitkering aangekocht worden. Hierbij kan er sprake zijn 

van het tot stand komen van een nieuwe overeenkomst met een contractspartij 

die in het buitenland is gevestigd. Dat betekent grensoverschrijdende dienstver-

lening waarvan ik de consequenties verderop in deze paragraaf bespreek. Bij een 

uitkeringsovereenkomst komt er geen nieuwe overeenkomst tot stand omdat er op 

pensioeningangsdatum geen omzetting van een kapitaal plaatsvindt.

5.5.3.2.2 Juridische complicaties door nieuwe overeenkomst

Pensioenuitvoerders (met name pensioenverzekeraars, daar ga ik in het vervolg van 

uit) kunnen voor begunstigden van een pensioenkapitaal die vóór het bereiken van 

de pensioeningangsdatum naar het buitenland zijn verhuisd, niet in alle gevallen 

een periodieke uitkering in de vorm van een direct ingaand pensioen aankopen. 

Als door het uitvoeren van de pensioenclausule een nieuwe verzekeringsovereen-

komst ontstaat met de inmiddels in het buitenland woonachtige ex-deelnemer, 

is de begunstigde de verzekeringnemer op dit nieuwe contract. Dan is er sprake 

van grensoverschrijdende dienstverrichting door de in Nederland gevestigde ver-

zekeraar. Verzekeraars kunnen in dat geval binnen de EU alleen een direct ingaand 

pensioen aanbieden als zij zich notificeren in het woonland van de begunstigde.601 

600 Voor een uitvoerige uiteenzetting zie bijvoorbeeld H.M. Kappelle, Geëmigreerde pensioengerechtigde kan 
geen kant uit!, Weekblad Fiscaal Recht 2012/218; E.A.P. Schouten, Waarom bieden verzekeraars niet grensover-
schrijdende pensioenen aan? Interne pensioenmarkt komt niet van de grond, Tijdschrift voor Financieel Recht, 
nr. 7/8 2012, p. 283-289; Verbond van Verzekeraars, Uitvoeren van (gerichte) lijfrente- of pensioenclausule op 
de lijfrente- of pensioeningangsdatum voor naar het buitenland geëmigreerde begunstigden, circulaire SL-2018-1, 
7 februari 2018; H.M. Kappelle, Oplossing voor geëmigreerde pensioen- of lijfrentegerechtigde, Tijdschrift voor 
Pensioenvraagstukken 2018/13.

601 Paragraaf 2.3.3.1 Wft.



5

199

5.5 Pensioenuitkeringen in een andere lidstaat

De verzekeraar is in dergelijke gevallen vaak gehouden verzekeringen aan te bieden 

waarop het recht van het woonland van toepassing is.602

Niet in alle gevallen is sprake van het tot stand komen van een nieuwe overeen-

komst als de pensioenclausule wordt uitgevoerd. Daarbij is het onderscheid van 

belang of het pensioenkapitaal wordt omgezet in een periodieke uitkering in de vorm 

van een direct ingaand pensioen, of dat het pensioenkapitaal wordt gebruikt voor 

de aankoop van een direct ingaand pensioen. Bij het omzetten van een kapitaal in een 

direct ingaande periodieke uitkering is geen sprake van een nieuwe overeenkomst, 

bij het met het kapitaal aankopen van een dergelijke uitkering is dat wel het geval.

5.5.3.2.3 Geen grensoverschrijdende dienstverrichting603

Wanneer het pensioenkapitaal wordt omgezet in een direct ingaand pensioen bij 

een verzekeraar en

1. het pensioenkapitaal is opgebouwd bij dezelfde verzekeraar, of

2. het pensioenkapitaal is opgebouwd bij een premiepensioeninstelling (PPI) en 

wordt omgezet in een direct ingaand pensioen bij de verzekeraar die contracts-

partij is bij de uitvoeringsovereenkomst die de PPI en de verzekeraar met de 

werkgever hebben afgesloten, is geen sprake van een nieuwe overeenkomst en 

dus ook niet van grensoverschrijdende dienstverrichting. Hieronder ga ik verder 

op deze situaties in.

5.5.3.2.3.1 Pensioenkapitaal wordt omgezet in een direct ingaand pensioen bij dezelfde 

verzekeraar

Uit de parlementaire historie van de Pensioenwet604 blijkt dat als een deelnemer 

zijn ingegane pensioen ontvangt van dezelfde pensioenuitvoerder als waar hij zijn 

pensioenkapitaal opbouwde er geen sprake is van een wijziging van het verzekering-

nemerschap. Met andere woorden: de werkgever blijft contractant en er is daarom 

geen sprake van grensoverschrijdende dienstverrichting als de begunstigde op dat 

moment in het buitenland woont. Er is dan geen belemmering om het pensioenka-

pitaal om te zetten in een direct ingaand pensioen, ook niet als de verzekeraar niet 

is genotificeerd in het woonland van de begunstigde.

602 Zie verder bijvoorbeeld H.M. Kappelle, Geëmigreerde pensioengerechtigde kan geen kant uit!, Weekblad 
Fiscaal Recht 2012/218.

603 Verbond van Verzekeraars, Uitvoeren van (gerichte) lijfrente- of pensioenclausule op de lijfrente- of pensioenin-
gangsdatum voor naar het buitenland geëmigreerde begunstigden, circulaire SL-2018-1, 7 februari 2018.

604 Kamerstukken I, 2006-2007, 30413, F (Pensioenwet) en Kamerstukken I, 2006-2007, 30655, F (Invoerings- en 
aanpassingswet Pensioenwet).
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5.5.3.2.3.2 Pensioenkapitaal opgebouwd bij PPI

Een PPI mag geen biometrisch risico605 lopen. Daarom moet het bij een PPI opge-

bouwde pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum worden overgedragen aan 

een verzekeraar die de levenslange pensioenuitkeringen verzorgt.606 Als een bij een 

PPI opgebouwd pensioenkapitaal wordt omgezet in een direct ingaand pensioen bij 

een Nederlandse verzekeraar is geen sprake van grensoverschrijdende dienstver-

richting als in de uitvoeringsovereenkomst voor de desbetreffende pensioenregeling 

is bepaald dat:

1. de PPI en de verzekeraar waarmee de PPI een samenwerkingsverband heeft, 

gezamenlijk contractpartij – en dus dé pensioenuitvoerder - van de werkgever 

zijn. Er is sprake van één pensioenregeling waarin de elementen zonder verzeke-

ringstechnisch risico (de opbouw van het pensioenkapitaal) door de PPI worden 

uitgevoerd en de elementen met verzekeringstechnisch risico (nabestaanden-

pensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en ingegane pensioenen) worden 

uitgevoerd door de verzekeraar;

2. sprake is van een pensioenkapitaal dat uiterlijk op de pensioendatum wordt om-

gezet in een ouderdomspensioen (met eventueel partnerpensioen dat ingaat na 

ingang van het ouderdomspensioen). En dus niet van “een op de pensioendatum 

voor het pensioenkapitaal aan te kopen pensioen” of woorden van gelijke strek-

king; en

3. de deelnemer bij aanvang van zijn deelname in beginsel er voor kiest dat het 

pensioenkapitaal op zijn pensioeningangsdatum wordt omgezet in een pensioen 

bij de verzekeraar die contractpartij is bij de uitvoeringsovereenkomst voor de 

betreffende pensioenregeling, tenzij de deelnemer op een vooraf vastgelegd en 

vóór de pensioeningangsdatum gelegen tijdstip aangeeft dat en bij welke andere 

pensioenuitvoerder hij het pensioen wil aankopen.

5.5.3.2.4 Wel grensoverschrijdende dienstverlening

De deelnemer heeft op pensioeningangsdatum het recht om zijn pensioen bij een 

andere verzekeraar onder te brengen dan de verzekeraar die contractspartij is bij de 

uitvoeringsovereenkomst voor de pensioenregeling (hij mag ‘shoppen’). In dat geval 

is sprake van een nieuwe overeenkomst. Als de begunstigde op dat moment niet 

meer in Nederland woont maar elders in de EU, moet de ontvangende verzekeraar 

genotificeerd zijn in diens woonland.

605 Biometrische risico’s zijn risico’s in verband met overlijden, arbeidsongeschiktheid en/of levensver-
wachting.

606 Alleen als sprake is van een levenslange vaste uitkering. Als sprake is van een variabel pensioen op 
basis van een verbeterde premieregeling, is weliswaar sprake van een biometrisch (langleven) risico, 
maar niet bij de PPI. Dit risico draagt de deelnemer.
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5.5 Pensioenuitkeringen in een andere lidstaat

5.5.3.2.5 Fiscale gevolgen

De fiscale gevolgen van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in het 

buitenland is afhankelijk van de situatie of het opgebouwde pensioenkapitaal kan 

worden omgezet in een levenslange periodieke pensioenuitkering of niet.

Wanneer het pensioenkapitaal wordt omgezet in een periodieke uitkering zijn 

de fiscale gevolgen afhankelijk van het belastingverdrag dat Nederland met het 

woonland heeft afgesloten. Het belastingverdrag bepaalt welk land het heffings-

recht heeft. Afhankelijk van het verdrag is er sprake van een woonstaatheffing, een 

beperkte bronstaatheffing of een bronstaatheffing. In paragaaf 5.2.3 ga ik verder in 

op het Nederlandse verdragsbeleid.

De belastingplichtige heeft het recht om te ‘shoppen’ op pensioendatum. ‘Shoppen’ 

ziet op de situatie “dat op de pensioendatum de opgebouwde pensioenaanspraken in de vorm 

van een kapitaal beschikbaar komt waarmee de pensioenrechten moeten worden ingekocht”.607 

Het inkopen van pensioenrechten gebeurt bij een pensioenuitvoerder naar keuze van 

de deelnemer of gewezen deelnemer. Dit shoppen is op grond van de Pensioenwet 

alleen mogelijk bij een kapitaal- of premieovereenkomst.608 Wanneer de deelnemer 

in het buitenland woont en zijn in Nederland opgebouwde pensioenkapitaal in het 

kader van shoppen wil overdragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder, is dat 

op basis van de fiscale eis van substantiële dienstbetrekking609 niet mogelijk. Mijn 

conclusie uit paragraaf 5.4.4.3 dat deze voorwaarde niet voldoet aan de rechtvaar-

digingsgrond van bestrijding van belastingfraude- of ontwijking geldt in de situatie 

van shoppen des te meer. In de binnenlandse situatie wordt er immers helemaal 

geen eis van een dienstbetrekking gesteld.

Wanneer het pensioenkapitaal niet omgezet kan worden in een periodieke uitke-

ring heeft dat fiscale consequenties voor de deelnemer. Voor het aankopen van een 

pensioenuitkering met het pensioenkapitaal geldt een redelijke termijn.610 Wanneer 

deze redelijke termijn verloopt omdat er geen periodieke uitkering aangekocht kan 

607 Kamerstukken II 2005/2006, 30413, 3, p. 234 (Pensioenwet).
608 Artikelen 80, 81, 81a en 82 PW, zie ook Asser/Lutjens 7-XI 2019/819.
609 Zie paragraaf 5.4.3.4.
610 Zie V&A 10-001 Redelijke termijn voor de aankoop van een recht op pensioen- of stamrechtuitkeringen bij expi-

ratie of deblokkering (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, https://centraalaanspreekpuntpensioenen.
belastingdienst.nl/): een termijn van zes maanden na de overeengekomen pensioendatum kan als als 
redelijk worden aangemerkt. Het ontmoet fiscaal geen bezwaar wanneer de ingangsdatum van het 
pensioen uitgesteld wordt naar de uiterste ingangsdatum die de Wet LB 1964 voor de betreffende 
uitkering toestaat. Het pensioen moet uiterlijk ingaan op het tijdstip waarop de (gewezen) werknemer 
de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de voor hem geldende AOW-leeftijd (artikel 18a, lid 4 Wet 
LB 1964).
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worden, treedt artikel 19b, lid 1, onderdeel a Wet LB 1964 in werking. Er is dan 

geen sprake meer van een pensioenregeling in de zin van de Wet LB 1964. In dat 

geval wordt de waarde van de pensioenaanspraak op het tijdstip dat onmiddellijk 

vooraf gaat aan het verstrijken van de redelijke termijn, aangemerkt als loon uit 

een vroegere dienstbetrekking van de (gewezen) werknemer.611 De conserverende 

aanslag, die op het moment van emigratie is opgelegd, zal door de Belastingdienst 

ingevorderd worden.

5.5.4 tussenconclusie
5.5.4.1 reguliere uitkering
Voor een reguliere uitkering zijn er geen belemmeringen die een obstakel vormen 

voor de interne markt van aanvullende werknemerspensioenen.

5.5.4.2 omzetting kapitaal na emigratie
Uit de vorige paragraaf blijkt dat in het geval het pensioenkapitaal niet kan worden 

omgezet in een periodieke uitkering, de Belastingdienst de conserverende aanslag 

zal invorderen. Op de vraag in hoeverre de conserverende aanslag een fiscaal obsta-

kel is, heb ik in paragraaf 5.2 antwoord gegeven.

Wanneer de (gewezen) werknemer op pensioendatum zijn pensioenkapitaal wil 

overdragen aan een pensioenuitvoerder in zijn woonstaat (hij wil ‘shoppen’), be-

paalt de voorwaarde dat hij een substantiële dienstbetrekking moet hebben, dat 

deze waardeoverdracht niet mogelijk is. Ik concludeerde in paragraaf 5.4.4.2 dat de 

voorwaarde van een substantiële dienstbetrekking een doel van algemeen belang 

nastreeft, geschikt is om de verwezenlijking daarvan te waarborgen maar gaat verder 

dan noodzakelijk is om het gestelde doel te bereiken. Hierdoor is deze voorwaarde 

in strijd met het vrij verkeer van werknemers. In paragraaf 5.4.6.1 gaf ik de aanbeve-

ling om de voorwaarde van het aanvaarden van een substantiële dienstbetrekking 

te schrappen. In plaats daarvan kan een beroep worden gedaan op Richtlijn 2011/16/

EU en kan de (gewezen) deelnemer gevraagd worden om inlichtingen en bewijzen 

te verstrekken die de Belastingdienst nodig acht.

611 Zie ook V&A 18-009 Wettelijke gevolgen verstrijken uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op pensioen- of 
loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering (Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, https://centraal-
aanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/).
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5.6 BEantwoordIng dEELVragEn

In dit hoofdstuk onderzocht ik of er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproporti-

onele belemmeringen zijn met betrekking tot de grensoverschrijdende uitgaande 

werknemer. De volgende deelvragen van mijn probleemstelling beantwoord ik in 

deze paragraaf:

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor het grensoverschrijdend pensi-

oenverkeer van werknemers?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

5.6.1 conserverende aanslag
Er kan dubbele belastingheffing optreden wanneer een geëmigreerde pensioenge-

rechtigde een verboden handeling verricht met zijn pensioenaanspraak. Nederland 

trekt het uitstel van betaling van de conserverende aanslag in en heft belasting 

over de pensioenaanspraak op grond van artikel 15 van het OESO-modelverdrag. 

Het woonland kan indien en nadat de pensioenen tot uitkering komen ook hef-

fen op basis van artikel 18 van het OESO Model-verdrag. Na het invorderen van 

de conserverende aanslag treedt een sfeerovergang op. Het recht van de belaste 

pensioenaanspraak valt niet meer onder hoofdstuk IIB Wet LB 1964 maar vormt een 

vermogensbestanddeel. Ik kom tot de conclusie dat voor belastingplichtigen die in 

het buitenland wonen, de sfeerovergang inhoudt dat latere periodieke pensioenuit-

keringen nog onder artikel 18 van het OESO-modelverdrag vallen.

De pensioenartikelen in de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten, wijzen 

(in tegenstelling tot artikel 18 OESO-modelverdrag) het heffingsrecht niet standaard 

toe aan het woonland. Het pensioenartikel in verdragen die Nederland heeft ge-

sloten, is gebaseerd op woonstaatheffing, beperkte bronstaatheffing of bronstaat-

heffing. De pensioenaanspraak is na de sfeerovergang een vermogensbestanddeel 

geworden van de pensioengerechtigde die in het buitenland woont. Nederland heeft 

hier geen heffingsrecht over. Dat vind ik een acceptabele uitkomst omdat de pensi-

oengerechtigde al in Nederland heeft afgerekend over zijn pensioenaanspraak door 

het invorderen van de conserverende aanslag. De toewijzing van het heffingsrecht 

over de uitkeringen aan het woonland kan betekenen dat de uitkeringen belast 

worden. Dat is uiteraard afhankelijk van de belastingwetgeving van dat land. In 

combinatie met het invorderen van de conserverende aanslag kan er dus dubbele 

heffing optreden.
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De dubbele belastingheffing is enerzijds een gevolg van de inrichting van het be-

lastingstelsel van een land en anderzijds van de toewijzingsregels die twee landen 

met elkaar overeenkomen in een belastingverdrag. Voor beide situaties kom ik tot 

de conclusie dat zij niet in strijd zijn met het Unierecht. De conserverende aanslag 

vormt op het specifieke punt dat ik onderzocht dus geen fiscale niet-gerechtvaardig-

de belemmering voor grensoverschrijdend pensioenverkeer en is niet in strijd met 

het Unierecht.

5.6.2 tijdelijke uitgaande werknemer
De tijdelijk uitgaande werknemer wordt tijdelijk vanuit Nederland naar een andere 

lidstaat uitgezonden. Er kan sprake zijn van een uitzending waarbij de werknemer 

een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een buitenlandse werkgever of van 

detachering waarbij de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse werkgever wordt 

voortgezet.

5.6.2.1 uitzending
Tijdens de periode van uitzending neemt de werknemer niet deel aan de Neder-

landse pensioenregeling. Hij kan, wanneer hij weer terug in Nederland is, de 

diensttijd in het buitenland in één keer inhalen. Hiertoe moet de werkgever een 

koopsom storten bij de Nederlandse pensioenuitvoerder. Voor het bepalen van de 

fiscale ruimte voor inhaal moet worden uitgegaan van het fiscale pensioenkader 

zoals van toepassing op het moment dat de inhaal plaatsvindt. Dat betekent dat er 

geen rekening gehouden wordt met het Nederlandse fiscale kader ten tijde van het 

verblijf in het buitenland. Eventuele neerwaartse aanpassingen van dit fiscale kader 

door wetswijzigingen zorgen voor een lagere pensioenopbouw dan wanneer hij in 

die jaren deel had kunnen blijven nemen aan de pensioenregeling. Dit zou als een 

belemmering beschouwd kunnen worden. De betreffende regeling inzake inhaal 

van pensioen is echter ook van toepassing op binnenlandse situaties waarbij werk-

nemers met een vergelijkbare situatie worden geconfronteerd. Zowel binnenlandse 

als grensoverschrijdende werknemers worden op dezelfde manier behandeld. Er is 

dus geen sprake van een niet-gerechtvaardigde belemmering.

5.6.2.2 detachering
De werknemer kan tijdens zijn detachering deelnemer blijven in de Nederlandse 

pensioenregeling. Bij voortzetting betaalt de werkgever de pensioenpremie aan de 

Nederlandse pensioenuitvoerder. Indien van toepassing betaalt de werknemer zijn 

eigen bijdrage. De werknemer die tijdelijk in een andere lidstaat woont en werkt, 

is daar binnenlands belastingplichtig. Wanneer hij deel blijft nemen aan zijn Ne-

derlandse pensioenregeling, is het de vraag wat de fiscale behandeling van de pen-



5

205

5.6 Beantwoording deelvragen

sioenregeling is. De Nederlandse regeling zal in het algemeen niet voldoen aan de 

voorwaarden van de lidstaat voor fiscale facilitering. Dat zou kunnen betekenen dat 

de omkeerregel niet van toepassing is; de premie die de werkgever betaalt, is bij de 

werknemer belast als loon. Een eventuele eigen bijdrage betaalt de werknemer uit 

zijn netto inkomen. Op grond van jurisprudentie van het HvJ zou men verwachten 

dat lidstaten de buitenlandse pensioenregeling die de werknemer tijdelijk voortzet, 

fiscaal op een vergelijkbare manier faciliteert als een lokale pensioenregeling. Ik 

vraag mij af of alle lidstaten dat ook doen. Als dat niet het geval is, voldoet de 

betreffende wetgeving mogelijk niet en kan er sprake zijn van een fiscaal obstakel. 

Een antwoord geven op deze vragen past niet in het kader van mijn onderzoek 

omdat ik mij richt op Nederlandse wet- en regelgeving, maar leent zich wat mij 

betreft zeker voor een vervolgonderzoek. Nederland kent overigens wel een fiscale 

tegemoetkoming voor de buitenlandse werknemer die tijdelijk in Nederland werkt. 

Deze werknemer kan de buitenlandse pensioenregeling voortzetten in de periode 

dat hij in Nederland belastingplichtig is. Een buitenlandse pensioenregeling zal in 

het algemeen niet aan de bepalingen van de Wet LB 1964 voldoen en kan worden 

aangewezen.

In veel belastingverdragen die Nederland heeft gesloten is een non-discriminatie-

bepaling opgenomen. In die gevallen is er een tegemoetkoming voor het eventuele 

obstakel. In de gevallen dat de wetgeving van de andere lidstaat geen fiscale tege-

moetkoming kent en er geen non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag is 

opgenomen, kan de werknemer geconfronteerd worden met een pensioenregeling 

die in de betreffende lidstaat niet voldoet aan de fiscale regelgeving. Nederland 

kent in die situatie een tegemoetkoming wanneer de werknemer in Nederland met 

pensioen gaat. Concluderend zou er mogelijk een belemmering kunnen zijn, gezien 

vanuit de wetgeving van de andere lidstaat. Maar niet vanuit de Nederlandse wet- en 

regelgeving bezien.

5.6.3 permanent uitgaande werknemer
De permanent uitgaande werknemer is een belastingplichtige die langer dan tijde-

lijk in een andere lidstaat woont of permanent emigreert naar een andere lidstaat. 

In die andere lidstaat treedt hij als werknemer in loondienst bij een werkgever met 

een lokaal arbeidscontract. Hij kiest ervoor om de waarde van zijn opgebouwde 

pensioenaanspraken over te dragen aan de buitenlandse pensioenuitvoerder. In zijn 

besluit van 9 oktober 2015 geeft de staatssecretaris voorwaarden waaraan voldaan 

moet worden om waardeoverdracht van pensioenkapitaal te laten plaatsvinden naar 
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een buitenlandse door Nederland fiscaal niet erkende pensioenuitvoerder.612 De 

volgende drie voorwaarden vormen een niet-gerechtvaardigde belemmering voor 

het vrij verkeer van werknemers:

1. De werknemer moet aannemelijk maken dat hij in het andere land een substan-

tiële dienstbetrekking aanvaardt.

2. De werknemer moet een exemplaar van de nieuwe pensioenregeling overleggen.

3. Voor zover de waardeoverdracht samenhangt met emigratie moet de werknemer 

aannemelijk maken dat het land waar hij naar toe gaat de pensioenuitkeringen 

die te zijner tijd uit het pensioenkapitaal voortkomen, in een heffing naar het 

inkomen zullen betrekken.

Het afkoopverbod in de buitenlandse pensioenregeling mag niet ruimer zijn dan 

hetgeen op grond van de PW is toegestaan. Ik kwam tot de conclusie dat deze voor-

waarde formeel niet in strijd is met het vrij verkeer van werknemers omdat een 

binnenlandse waardeoverdracht ook aan deze voorwaarde moet voldoen. Daarnaast 

vormt de verschillende behandeling van pensioenen door lidstaten, en dan met 

name met betrekking tot het afkoopverbod, een dispariteit en is dus geen verboden 

belemmering van het vrije verkeer.613 Aan de andere kant is het aannemelijk dat 

deze eis materieel grensoverschrijdende waardeoverdracht belemmert.

Ik stel de volgende oplossingen voor om deze belemmeringen op te heffen.

1. Ik adviseer om de voorwaarde van het aanvaarden van een substantiële dienstbe-

trekking te wijzigen naar het vereiste van een dienstbetrekking zonder dat hier 

een tijdskwalificatie aan vast zit. Er kan een beroep worden gedaan op Richtlijn 

2011/16/EU en de (gewezen) deelnemer kan gevraagd worden om inlichtingen en 

bewijzen te verstrekken die de Belastingdienst nodig acht.

2. Ik stel voor om de eis van het overleggen van de nieuwe pensioenregeling fa-

cultatief te maken. De voorwaarde blijft staan dat de werknemer aannemelijk 

maakt dat de nieuwe pensioenregeling in het desbetreffende land gebruikelijk 

is, maar laat de werknemer de keuze op welke wijze hij dit aannemelijk maakt. 

Hij kan de nieuwe pensioenregeling overleggen, maar hij zou ook kunnen kiezen 

voor bijvoorbeeld een verklaring van de Belastingdienst of toezichthouder in het 

betreffende land.

3. Om drie redenen ben ik van mening dat de voorwaarde dat de werknemer bij 

emigratie aannemelijk moet maken dat het land waar hij naar toe gaat de pensi-

612 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten (Stcrt. 2015, 36798), paragraaf 3.

613 Hoge Raad 9 april 2021, nr. 19/01201, ECLI:NL:HR:2021:518, r.o. 4.6.2. Zie ook paragraaf 6.2.6.4.
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oenuitkeringen te zijner tijd in een heffing naar het inkomen zullen betrekken, 

geschrapt moet worden.

a. Een aantal belastingverdragen wijst het heffingsrecht over pensioenuitkeringen 

toe aan het woonland, maar deze verdragslanden kennen geen belastingheffing 

over pensioenuitkeringen. Door het stellen van de eis dat (kort gezegd) het land 

waarnaar de werknemer emigreert de pensioenuitkeringen te zijner tijd zal be-

lasten, ontstaat de merkwaardige situatie dat Nederland via belastingverdragen 

geen heffingsrecht heeft over pensioenuitkeringen, maar wel eisen stelt aan de 

heffing over pensioenuitkeringen door haar verdragspartner in het kader van 

een individuele internationale waardeoverdracht.

b. Volgens de voorwaarde moet de uitkering betrokken worden in een heffing naar 

het inkomen. Er worden geen eisen gesteld aan de hoogte van het tarief of de 

omvang van het eventuele bedrag dat is vrijgesteld van heffing. Zo kan een land 

dat minimale belasting heft toch voldoen aan de voorwaarde waardoor waardeo-

verdracht mogelijk is.

c. Het emigratieland hoeft op het moment waarop om een individuele interna-

tionale waardeoverdracht wordt verzocht, niet het land te zijn waar men de 

pensioenuitkeringen uiteindelijk gaat ontvangen. Dat betekent dat als op het 

moment van emigratie aan de voorwaarde zou worden voldaan, het in de uitke-

ringsfase helemaal niet zeker is dat de uitkeringen daadwerkelijk belast worden. 

Dat betekent dat in die gevallen de voorwaarde betekenisloos is.

Het doel van het afkoopverbod is om zeker te stellen dat het pensioenkapitaal, dat 

in Nederland met fiscale facilitering is opgebouwd, in het buitenland niet afgekocht 

kan worden. De voorwaarde is naar mijn mening te strikt geformuleerd. Ik stel voor 

om toe te staan dat de werknemer en de buitenlandse uitvoerder een aanvullende 

overeenkomst (bijvoorbeeld een addendum op de pensioenregeling) kunnen sluiten, 

waarbij zij afspreken dat het Nederlandse deel van het pensioenkapitaal niet afge-

kocht kan worden. Er bestaat hierbij natuurlijk een risico dat de overeenkomst later, 

na de waardeoverdracht, wordt aangepast of ingetrokken waardoor afkoop van het 

pensioenkapitaal alsnog mogelijk zou worden. Vanwege de conserverende aanslag 

die is opgelegd, de aansprakelijkheid van de overnemende pensioenuitvoerder en 

de toewijzing van het heffingsrecht bij afkoop van pensioen aan Nederland in veel 

belastingverdragen acht ik dit risico aanvaardbaar.

5.6.4 pensioenuitkeringen in een andere lidstaat
Een werknemer heeft in Nederland deelgenomen aan een pensioenregeling geba-

seerd op een uitkeringsovereenkomst (eindloon- of middelloonregeling) en emigreert 

naar een andere lidstaat. Hij heeft niet gekozen voor waardeoverdracht van zijn 
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in Nederland opgebouwde pensioenkapitaal. Na pensionering ontvangt hij daarom 

zijn pensioenuitkeringen van de Nederlandse pensioenuitvoerder. Een andere mo-

gelijkheid die onder deze situatie valt, is de werknemer die heeft deelgenomen aan 

een pensioenregeling gebaseerd op een premieovereenkomst en emigreert naar een 

andere lidstaat ná ingang van de pensioenuitkeringen. Ook hier ontvangt hij de 

pensioenuitkeringen van de Nederlandse pensioenuitvoerder. In deze situaties is er 

geen sprake van een niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmering.

In een andere situatie heeft een werknemer pensioen in een beschikbare premierege-

ling opgebouwd in Nederland en vóór zijn pensioeningangsdatum emigreert hij naar 

een andere lidstaat. Onder deze situatie valt ook de buitenlandse werknemer die een 

bepaalde periode in Nederland heeft gewerkt, pensioen heeft opgebouwd en weer 

terugkeert naar zijn land van herkomst. Op pensioendatum woont de aanstaande 

gepensioneerde buiten Nederland en wil zijn pensioen gaan ontvangen. Wanneer de 

(gewezen) werknemer op pensioendatum zijn pensioenkapitaal wil overdragen aan 

een pensioenuitvoerder in zijn woonstaat (hij wil ‘shoppen’), bepaalt de voorwaarde 

dat hij een substantiële dienstbetrekking moet hebben, dat deze waardeoverdracht 

niet mogelijk is. Deze voorwaarde is in strijd met het vrij verkeer van werknemers. 

Hierboven gaf ik de aanbeveling om de voorwaarde van het aanvaarden van een sub-

stantiële dienstbetrekking te schrappen. In plaats daarvan kan een beroep worden 

gedaan op Richtlijn 2011/16/EU en kan de (gewezen) deelnemer gevraagd worden 

om inlichtingen en bewijzen te verstrekken die de Belastingdienst nodig acht.
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6.1 Inleiding

6.1 InLEIdIng

6.1.1 opzet hoofdstuk
Voor de beoordeling van de fiscale obstakels voor de pensioenopbouw van de grens-

overschrijdende werknemer maak ik een onderscheid in de grensoverschrijdende 

uitgaande en de grensoverschrijdende inkomende werknemer. In dit hoofdstuk 

staat de grensoverschrijdende inkomende werknemer centraal. In deze paragaaf geef 

ik een definitie van de grensoverschrijdende inkomende werknemer en schets ik 

de verschillende scenario’s die verderop in dit hoofdstuk aan de orde komen. De 

scenario’s pas ik toe op respectievelijk de tijdelijk inkomende werknemer en de 

permanent inkomende werknemer. Het scenario gebruik ik tevens in de situatie 

dat de werknemer die in een andere lidstaat pensioenaanspraken heeft opgebouwd, 

is geïmmigreerd en pensioenuitkeringen in Nederland ontvangt. In de paragraaf 

over de tijdelijke inkomende werknemer besteed ik afzonderlijk aandacht aan de 

grenswerker. Ik sluit dit hoofdstuk af met de beantwoording van de deelvragen van 

mijn probleemstelling.

6.1.2 definitie grensoverschrijdende inkomende werknemer
In paragraaf 4.4 gaf ik mijn definitie van een ‘grensoverschrijdende werknemer’: 

“een werknemer die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties 

levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Hij werkt in een andere lidstaat dan zijn 

land van herkomst.” Voor de definitie van de grensoverschrijdende inkomende werk-

nemer neem ik de definitie uit het besluit Internationale aspecten van pensioenen 

en stamrechten als uitgangspunt. Het besluit verstaat onder een ‘inkomende werk-

nemer’ een “werknemer die vanuit het buitenland in Nederland komt wonen of werken”. 614 

Voor mijn onderzoek pas ik deze definitie enigszins aan, waarbij ik zoveel mogelijk 

aansluit bij de definitie van de grensoverschrijdende uitgaande werknemer uit 

paragraaf 5.1.2. Ik richt mij enkel op de lidstaten van de EU.

Mijn definitie van een ‘grensoverschrijdende inkomende werknemer’ is: “een werk-

nemer die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties 

levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Hij komt vanuit een andere lidstaat 

in Nederland wonen of werken.”

614 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten, 
paragraaf 1.1.
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6.1.3 scenario’s voor grensoverschrijdende inkomende 
werknemer

Voor de grensoverschrijdende inkomende werknemer zijn er voor zijn pensioensitu-

atie verschillende scenario’s mogelijk die ik in onderstaand figuur samenvat. Zo 

kan een werknemer tijdelijk naar Nederland komen om hier te werken, waarbij 

hij zijn pensioenopbouw in de andere lidstaat voortzet. Wanneer een werknemer 

permanent naar Nederland komt, kan hij hier pensioen opbouwen. Wellicht dat hij 

zijn opgebouwde pensioenkapitaal vanuit zijn oude woonland naar Nederland wil 

overdragen. En hij als de pensioengerechtigde leeftijd in Nederland bereikt, gaat hij 

hier zijn pensioenuitkeringen ontvangen..  

Werknemer

Nederland uit Nederland in

Tijdelijk Blijvend

Voortzetten 
pensioenopbouw Opbouw Uitkering

Waardeoverdracht

Grensoverschrijdende inkomende werknemer

 

 Figuur 4: Scenario’s grensoverschrijdende inkomende werknemer

Ieder scenario werk ik volgens de volgende indeling uit.

1. Beschrijving van de situatie

2. Welke mogelijkheden heeft de werknemer?

3. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze mogelijkheden voor de werknemer?
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4. In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?

5. Is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of wordt een tegemoetkoming 

geboden?

6. Conclusie: zijn er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmerin-

gen die een obstakel vormen voor de interne markt van aanvullende pensioenen?

Als blijkt dat er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen 

zijn die een obstakel vormen voor de interne markt van aanvullende pensioenen, 

beëindig ik de paragraaf met aanbevelingen voor een mogelijke oplossing.

6.2 tIJdELIJkE InkoMEndE wErknEMEr

6.2.1 Beschrijving van de situatie
Het uitgangspunt van dit scenario is een werknemer die in dienst is van een in 

een andere lidstaat gevestigde onderneming. Hij wordt tijdelijk vanuit deze lidstaat 

naar Nederland uitgezonden. Er is sprake van een detachering waarop de Detache-

ringsrichtlijn615 van toepassing is. Dat houdt onder andere in dat ‘een kern van 

dwingendrechtelijke bepalingen’ van het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing 

is op deze werknemer. De Detacheringsrichtlijn heeft alleen betrekking op bepaalde 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden en betreft niet het aanvullend pen-

sioen. Een tijdelijk inkomende werknemer is op basis van de Detacheringsrichtlijn 

niet verplicht deel te nemen aan een Nederlandse pensioenregeling.

De situatie van de werknemer die wordt uitgezonden naar Nederland en een ar-

beidsovereenkomst sluit met een in Nederland gevestigde werkgever komt in deze 

paragraaf niet aan de orde. In deze situatie is het Nederlandse arbeidsrecht van 

toepassing en neemt de werknemer deel aan de Nederlandse pensioenregeling (als 

deze onderdeel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden).

In paragraaf 6.2.6. komt de grenswerker aan de orde die woont in een andere lidstaat, 

werkt in Nederland en een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever gevestigd 

in die andere lidstaat. Tevens bespreek ik de grenswerker die in een andere lidstaat 

615 Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrich-
ten van diensten, PbEU L 173/16. Zie verder paragrafen 4.2.6 en 4.2.7.
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woont, in Nederland werkt en een arbeidsovereenkomst heeft met een in Nederland 

gevestigde werkgever.616

6.2.2 welke mogelijkheden heeft de werknemer?
De werknemer gaat op tijdelijke basis in Nederland werken. Hij zal zijn pensioen-

opbouw in zijn land van herkomst willen voortzetten op een fiscaal neutrale wijze.

6.2.3 wat zijn de fiscale gevolgen van de mogelijkheden voor 
de werknemer?

Omdat de werknemer tijdelijk in Nederland woont en werkt is hij in Nederland bin-

nenlands belastingplichtig en wordt hier voor zijn wereldinkomen belast. Wanneer 

hij deel blijft nemen aan zijn buitenlandse pensioenregeling, is het de vraag wat 

de fiscale behandeling van de pensioenregeling is. De buitenlandse regeling zal in 

het algemeen niet voldoen aan de Nederlandse fiscale voorwaarden van hoofdstuk 

IIB Wet LB 1964. Dat betekent dat de omkeerregel niet van toepassing is; de premie 

die de werkgever betaalt, is bij de werknemer belast als loon. Een eventuele eigen 

bijdrage betaalt de werknemer uit zijn netto inkomen.

6.2.4 In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?
Een werknemer zet zijn pensioenregeling in zijn land van herkomst voort. Zonder 

fiscale tegemoetkoming is zijn pensioenregeling in Nederland niet fiscaal gefaci-

liteerd. Dit fiscale en financiële nadeel kan een obstakel vormen voor een buiten-

landse werknemer om in Nederland tijdelijk te gaan werken.

6.2.5 Is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of 
wordt een tegemoetkoming geboden?

6.2.5.1 Europese tegemoetkoming
Voor een uiteenzetting over een Europese tegemoetkoming verwijs ik naar para-

graaf 5.3.5.1.

6.2.5.2 nationale tegemoetkoming
Nederland kent een fiscale tegemoetkoming voor de buitenlandse werknemer die 

tijdelijk in Nederland werkt. Een buitenlandse pensioenregeling die niet aan de 

bepalingen van de Wet LB 1964 voldoet, kan worden aangewezen waardoor deze 

616 Hoewel een grenswerker in het algemeen niet tijdelijk in een andere lidstaat werkt (en daarom niet 
goed in deze paragraaf lijkt te passen), is het gezien de mogelijke fiscale gevolgen voor deelname aan 
een pensioenregeling bij zijn werkgever in de andere lidstaat de meest logische plek om de grenswer-
ker te bespreken.
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fiscaal hetzelfde behandeld wordt als een Nederlandse pensioenregeling.617 Een 

andere mogelijkheid is gebruik te maken van de non-discriminatiebepalingen die 

in diverse belastingverdragen is opgenomen. Beide onderwerpen komen hieronder 

aan de orde.

6.2.5.2.1 Aanwijzing pensioenregeling tijdelijk inkomende werknemers

6.2.5.2.1.1 Fiscale grenzen land van herkomst bepalend

De aanwijzing komt neer op een fiscale erkenning door Nederland van de pensioen-

regelingen in de EU en EER618 in geval van een tijdelijke tewerkstelling in Nederland. 

De fiscale erkenning houdt in dat Nederland vrijstelling van pensioenaanspraken en 

aftrek van pensioenpremies verleent in dezelfde mate en tot hetzelfde bedrag als 

hetgeen de fiscale wetgeving in de lidstaat van herkomst voorschrijft. Met andere 

woorden: de fiscale erkenning van de pensioenregeling van de tijdelijk inkomende 

werknemer leidt ertoe dat Nederland fiscale faciliteiten geeft naar de normen van 

de lidstaat van herkomst van de werknemer.

De fiscale erkenning kan betekenen dat buitenlandse pensioenregelingen ruimharti-

ger gefaciliteerd worden dan binnenlandse pensioenregelingen. Voor Kavelaars gaat 

dat te ver.619 Ik zie dat anders. Nederland is op grond van Unierecht niet verplicht 

om deze faciliteit te bieden. Naar mijn mening volgt deze faciliteit echter indirect 

uit Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van rechten op aanvullend pensi-

oen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de EU/EER verplaatsen.620 Niet 

letterlijk, omdat de richtlijn in het geheel niet ingaat op de fiscale behandeling van 

pensioenpremies. Een artikel dat een coherente fiscale behandeling van bijdragen en 

uitkeringen beoogde, is geschrapt uit het voorstel voor de richtlijn.621 Deze richtlijn 

heeft als doel de rechten te beschermen van de deelnemers aan aanvullende pensi-

oenregelingen die zich van de ene lidstaat naar de andere verplaatsen. Het draagt 

zo bij aan het wegnemen van belemmeringen van het vrij verkeer van werknemers 

en zelfstandigen in de Europese Unie. De fiscale erkenning heeft als achtergrond de 

bevordering van een zo veel mogelijk ongewijzigde opbouw van het aanvullende 

617 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, hoofdstuk 2.

618 Waar in het besluit van 9 oktober 2015 EU staat, moet ook EER gelezen worden. Landen uit de EU en 
de EER worden gelijk behandeld.

619 P. Kavelaars, Fiscale onevenwichtigheden, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2017/33.
620 Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van betreffende de 

bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich bin-
nen de Gemeenschap verplaatsen, PbEG 29 juni 1998, L209 p. 46 t/m 49. Zie ook paragraaf 4.2.10. en 
paragraaf 5.3.5.1 waarin ik verder inga op deze richtlijn en de gevolgen voor tijdelijke grensoverschrij-
dende werknemers.

621 Zie verder paragrafen 4.2.10 en 5.3.5.1.
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pensioen van mobiele werknemers en het voorkomen van complicaties in de uitvoe-

ring als gevolg van het stellen van aanvullende voorwaarden en het verminderen 

van administratieve lasten voor werkgever en werknemer. Deze faciliteit is dus niet 

noodzakelijk op basis van Unierecht want hier is sprake van een dispariteit, die niet 

wordt gerepareerd op basis van Unierecht. Een lidstaat mag dat uiteraard vrijwillig 

wel doen. En hoewel dit een ruimere faciliteit kan bieden dan voor Nederlandse 

pensioenregelingen voldoet het precies aan het doel van de faciliteit.

De aanwijzing betreft werknemers die tijdelijk vanuit een andere EU-lidstaat in 

Nederland gaan werken. In de meeste gevallen zal sprake zijn van een detachering. 

De werknemer blijft dan onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van de 

uitzendstaat.622 Omwille van de eenvoud in de uitvoering geldt de aanwijzing ook 

voor werknemers die worden tewerkgesteld vanuit een andere lidstaat zonder dat 

sprake is van een formele detachering.

6.2.5.2.1.2 Voorwaarden aanwijzing pensioenregeling

Bij de aanwijzing van de pensioenregeling gelden de volgende voorwaarden.623

1. Voortzetting buitenlandse pensioenregeling. De Nederlandse werkgever en de werkne-

mer zetten de opbouw van aanspraken ingevolge de buitenlandse pensioenrege-

ling van de werknemer voort.

2. Fiscale eisen buitenland. De belastingwetten van de lidstaat van herkomst komen 

naar aard en strekking overeen met de Nederlandse loonbelasting. Die wetten 

beschouwen de buitenlandse regeling als een pensioenregeling.

3. Juridisch karakter regeling. De voort te zetten regeling betreft een aanvullende 

pensioenregeling. De regeling valt dus niet onder Verordening (EG) nr. 883/2004.

4. Uitvoerder regeling. Het buitenlandse pensioen is verzekerd bij een pensioen-

verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, lid 1 Wet LB 1964. Het pensioen mag 

ook verzekerd zijn bij een werkgever in de lidstaat van herkomst die volgens 

de wetten van die staat een in die staat toegelaten uitvoerder van collectieve 

pensioenregelingen is. De werkgever moet in dat geval voor de uitvoering van 

de pensioenregeling onderworpen zijn aan een vorm van overheidstoezicht. 

Deze uitbreiding betreft met name de pensioen toezeggende onderneming die 

de pensioenverplichting opneemt op de balans (het systeem van boekreserves). 

Een voorbeeld hiervan is te vinden bij de Duitse Direktzusage-pensioenen.

622 Krachtens artikelen 12, lid 1 en 16, lid 1, Verordening (EG) nr. 883/2004.
623 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-

ten, bijlage I.
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5. Andere pensioenregelingen. De aanwijzing geldt alleen voor zover de werknemer 

ter zake van de in Nederland uitgeoefende dienstbetrekking geen pensioen op-

bouwt in een andere pensioenregeling dan de aangewezen regeling. Aanwijzing 

van een buitenlandse regeling laat de mogelijkheid onverlet om ter zake van 

het loon een aanvullende Nederlandse pensioenregeling toe te zeggen zolang 

de aanspraken uit de beide pensioentoezeggingen tezamen binnen de grenzen 

blijven van hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964.

6. Eisen indiening verzoek. Werkgever en werknemer dienen gezamenlijk een verzoek 

om aanwijzing in bij de inspecteur.

De aanwijzing geldt voor de periode van tewerkstelling, met een maximum van vijf 

jaar.

Wanneer de werknemer na afloop van de tewerkstelling het pensioen afkoopt, zal 

de Belastingdienst overgaan tot invordering van een eventuele aan de werknemer 

opgelegde en nog openstaande conserverende aanslag.624 Hij trekt dan het verleende 

uitstel voor deze aanslag in. Hiervoor bestaat volgens de staatssecretaris geen reden 

in het geval dat de werknemer gebruik maakt van een gebruikelijke, in de pensi-

oenregeling voorziene, mogelijkheid van een gedeeltelijke afkoop van het pensioen. 

Hij acht het dan ook in overeenstemming met een redelijke wetstoepassing dat de 

ontvanger in een dergelijk geval het uitstel niet intrekt. Voorwaarde hiervoor is dat 

het niet afgekochte deel van de waarde van de pensioenaanspraak uitgedrukt in de 

totale waarde daarvan ten minste gelijk is aan het percentage dat de Nederlandse 

diensttijd uitmaakt van de totale diensttijd in de regeling. Op deze wijze wordt het 

afgekochte bedrag bij de afwikkeling van de conserverende aanslag geacht volledig 

betrekking te hebben op de buiten Nederland doorgebrachte diensttijd.

6.2.5.2.2 Aanwijzing op basis van belastingverdragen

6.2.5.2.2.1 Fiscale grenzen Nederland bepalend

In diverse belastingverdragen is een bepaling opgenomen op grond waarvan het bij 

tijdelijke uitzending naar Nederland mogelijk is om onder voorwaarden premies 

betaald voor buitenlandse pensioenregelingen fiscaal in Nederland in aftrek te bren-

gen. Zie voor een uiteenzetting (waaronder een overzicht van de landen met welke 

Nederland een verdrag heeft gesloten met een non-discriminatiebepaling) paragraaf 

5.3.5.2.2. De fiscale erkenning leidt ertoe dat Nederland fiscale faciliteiten geeft naar 

de Nederlandse normen, mits de pensioenregeling in de uitzendstaat fiscaal erkend 

is. De belangrijkste voorwaarde is dat de buitenlandse pensioenregeling vergelijk-

624 Zie paragraaf 5.2 voor een uitvoerige uiteenzetting over de conserverende aanslag.



6 Grensoverschrijdende inkomende werknemer

220

baar is met een in Nederland fiscaal erkende pensioenregeling. Het gaat daarbij 

om een vergelijking op basis van een globale toetsing. Het is bijvoorbeeld geen 

belemmering als in de pensioenregeling van het verdragsland geen afkoopverbod 

is opgenomen. De opbouw in de buitenlandse pensioenregeling mag echter niet 

aanzienlijk groter zijn dan de opbouw van een vergelijkbare werknemer met een 

Nederlandse pensioenregeling.

Als de non-discriminatiebepaling van toepassing is, dan wordt de buitenlandse pen-

sioenregeling hetzelfde behandeld als een pensioenregeling in de zin van hoofdstuk 

IIB van de Wet LB 1964. Een termijn van de duur van de fiscale aftrek wordt in de 

belastingverdragen meestal niet genoemd. Bij het ontbreken van een termijn acht de 

staatssecretaris een termijn van tien jaar aanvaardbaar om tijdelijke uitzendingen 

fiscaal niet te belemmeren.625 De periode van aanwijzing van de pensioenregeling 

zoals in de vorige paragraaf beschreven komt in mindering op de termijn van tien 

jaar.

6.2.5.2.3 Voorwaarden aanwijzing op basis van belastingverdragen

Bij de aanwijzing van de pensioenregeling op basis van een belastingverdrag gelden 

vrijwel dezelfde voorwaarden als bij aanwijzing van de pensioenregeling zoals hier-

boven in paragraaf 6.2.5.2.1.2 beschreven.626 Een verschil betreft de omschrijving 

van het juridische karakter van de regeling. De voort te zetten regeling betreft een 

aanvullende pensioenregeling of, als volgens het van toepassing zijnde belasting-

verdrag onder een pensioenregeling ook een pensioenregeling ingevolge de sociale 

wetgeving wordt verstaan, een pensioenregeling ingevolge de sociale wetgeving van 

het desbetreffende land. Een ander verschil betreft de uitvoerder van de regeling. 

Deze kan alleen een pensioenverzekeraar zijn als bedoeld in artikel 19a, lid 1 Wet 

LB 1964. De werkgever kan dus geen uitvoerder van de regeling zijn.

6.2.6 grenswerker werkt in nederland
6.2.6.1 Inleiding
In deze paragraaf bespreek ik de grenswerker die in een andere lidstaat woont, in 

Nederland werkt en een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever gevestigd 

in die andere lidstaat. De grenswerker neemt deel aan de pensioenregeling van zijn 

werkgever.

625 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, paragraaf 2.2.3.

626 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, bijlage III.
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In subparagraaf 6.2.6.5 bespreek ik kort een variant op deze situatie, namelijk een 

grenswerker die in een andere lidstaat woont, in Nederland werkt en een arbeids-

overeenkomst heeft met een in Nederland gevestigde werkgever.

6.2.6.2 wet LB 1964 niet van toepassing
Omdat de grenswerker een arbeidsovereenkomst heeft met een in een andere lid-

staat gevestigde werkgever is er geen inhoudingsplichtige in Nederland en is de Wet 

LB 1964 in deze situatie niet van toepassing.627 De Wet IB 2001 is wel van toepassing 

omdat er sprake is van een buitenlandse belastingplichtige.628, 629

Het loonbegrip uit de Wet IB 2001 en de Wet LB 1964 sluiten op elkaar aan.630 De 

pensioenregeling uit de andere lidstaat zal hoogstwaarschijnlijk niet voldoen aan 

de eisen voor de omkeerregeling uit hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964.631 Dat leidt 

er toe dat de buitenlandse pensioenregeling onzuiver is en er dus sprake is van 

een belaste aanspraak. Op deze hoofdregel is een uitzondering gemaakt voor bui-

tenlandse pensioenregelingen in de zin van artikel 1.7, lid 2, onderdeel c Wet IB 

2001. Dit artikel bepaalt dat onder een pensioenregeling mede wordt verstaan een 

regeling van een andere mogendheid, die volgens de belastingwetten van dat land 

als een pensioenregeling wordt beschouwd. Het moet daarbij wel wetten betreffen 

die naar aard en strekking overeenkomen met de Nederlandse loonbelasting of 

inkomstenbelasting.

Het loonbegrip in de Wet IB 2001 wordt uitgebreid met uitkeringen uit buitenlandse 

pensioenregelingen.632 Deze uitkeringen zijn in Nederland belast, tenzij over de 

aanspraken een heffing naar het inkomen heeft plaatsgevonden die naar aard en 

strekking overeenkomt met de loonbelasting of de inkomstenbelasting. Naar de 

letter van de wet ziet deze bepaling alleen op de uitkeringsfase van pensioen. De 

ratio van deze bepaling is dat als sprake is van een fiscaal gefaciliteerde pensioenre-

geling in het buitenland, Nederland deze pensioenregeling overeenkomstig fiscaal 

627 Tenzij de werkgever in Nederland een vaste inrichting of een vaste vertegenwooriger heeft. In artikel 
6, lid 2 Wet LB 1964 is bepaald dat wie niet in Nederland woont of gevestigd is, slechts als inhoudings-
plichtige wordt beschouwd voorzover hij in Nederland een vaste inrichting voor de uitoefening van 
zijn bedrijf, beroep of een andere bezigheid of een in Nederland wonende of gevestigde vaste vertegen-
woordiger heeft.

628 Artikel 2.1, lid 1, onderdeel b Wet IB 2001 jo. artikel 7.2, lid 2, onderdeel b Wet IB 2001.
629 De grenswerker die ik in deze paragraaf bespreek, verschilt van de tijdelijke inkomende werknemer 

die eerder in deze paragraaf aan de orde kwam. De laatst genoemde werknemer woont in Nederland 
en is daarmee binnenlands belastingplichtig. De Wet LB 1964 is op hem van toepassing.

630 Op grond van artikel 3.81 Wet IB 2001.
631 Zie eerder in dit hoofdstuk.
632 Artikel 3.82, onderdeel b Wet IB 2001.
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behandelt.633 Deze ratio geldt voor de heffing van de inkomstenbelasting over de 

uitkeringen maar ook voor de opbouwfase van een buitenlands pensioen. Dus als de 

pensioenregeling uit de andere lidstaat een pensioenregeling is in de zin van artikel 

1.7, lid 2, onderdeel c Wet IB 2001 (een in die betreffende lidstaat gefaciliteerde 

pensioenregeling), is de omkeerregeling van toepassing en verleent Nederland in de 

opbouwfase van het pensioen fiscale faciliteiten.

6.2.6.3 Verschil met tijdelijk inkomende werknemers
Eerder in dit hoofdstuk heb ik geschreven dat Nederland in de loonsfeer een fiscale 

tegemoetkoming kent voor de buitenlandse werknemer die tijdelijk in Nederland 

werkt.634 Een buitenlandse pensioenregeling die niet aan de bepalingen van de Wet 

LB 1964 voldoet kan worden aangewezen. Deze fiscale erkenning houdt in dat Ne-

derland de pensioenpremies niet tot het loon van de werknemer rekent in dezelfde 

mate en tot hetzelfde bedrag als hetgeen de fiscale wetgeving in de lidstaat van 

herkomst voorschrijft. De aanwijzing geldt voor een maximale periode van vijf jaar.

Het verschil tussen de fiscale behandeling van de grenswerker met een arbeidsover-

eenkomst met een werkgever gevestigd in een andere lidstaat en een tijdelijk inko-

mende werknemer bestaat uit de maximale periode van vijf jaar die van toepassing 

is op de aanwijzing van de pensioenregeling van de tijdelijk inkomende werknemer. 

Voor de betreffende grenswerker is geen limitering in tijd opgenomen.

Dit verschil in fiscale behandeling kwam aan de orde in een arrest van de Hoge Raad 

dat ik in de volgende paragraaf bespreek.

633 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 1999/2000, 26727, 18 (Wet inkomstenbelasting 2001), p. 31: “Artikel 3.3.3, 
onderdeel c (thans artikel 3.82, onderdeel b) ziet uitsluitend op de uitkeringsfase. Indien nog geen uitkeringen 
worden genoten, dient te worden beoordeeld of de aanspraak ingevolge de buitenlandse pensioenregeling behoort 
tot de grondslag van de belastingheffing over inkomen uit vermogen. Daarvan is in beginsel steeds sprake. Wil de 
belastingplichtige belastingheffing over de pensioenaanspraak op grond van box III voorkomen, moet hij aannemelijk 
maken dat de uit deze aanspraak voortvloeiende pensioenuitkeringen behoren tot de in artikel 3.3.3, onderdeel c 
(thans artikel 3.82, onderdeel b) genoemde uitkeringen. Een redelijke verdeling van de bewijslast brengt dan mee 
dat hij aannemelijk maakt dat over de opgebouwde aanspraken geen met de Nederlandse loon- of inkomstenbelasting 
vergelijkbare belastingheffing naar het inkomen heeft plaatsgevonden. Door de gekozen formulering vallen niet alleen 
de periodieke uitkeringen ingevolge een buitenlandse pensioenregeling onder deze bepaling maar tevens eenmalige 
uitkeringen.”

634 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, hoofdstuk 2.
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6.2.6.4 hoge raad 9 april 2021
De Hoge Raad635 oordeelde over het al dan niet tijdelijk voortzetten van een pensi-

oenregeling uit een andere lidstaat door een werknemer die tijdelijk in Nederland 

werkte.

Belanghebbende woont in België en werkt sinds 1978 voor een Belgische werkgever. 

Vanaf 1 juli 2007 werkt hij voor hetzelfde concern in Nederland. Belanghebbende 

neemt deel aan een Belgische pensioenregeling die de mogelijkheid biedt om op of 

na de pensioendatum te kiezen voor een uitbetaling van het totale bedrag ineens. 

Tijdens zijn dienstbetrekking in Nederland zet hij zijn Belgische pensioenregeling 

voort. Op verzoek van belanghebbende wees de inspecteur de Belgische pensioenre-

geling op grond van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 31 januari 

2008, nr. CPP2007/98M aan als een zuivere pensioenregeling als bedoeld in artikel 

19d Wet LB 1964 voor een periode van vijf jaar. Deze periode liep van 1 juli 2007 tot 

1 juli 2012. Bij zijn aangifte inkomstenbelasting over 2013 trok belanghebbende de 

ingehouden pensioenpremies en het gebruteerde werkgeversdeel van de pensioen-

premies af. De inspecteur corrigeerde deze aftrek.

In geschil was de vraag of op grond van het Unierecht dan wel het gelijkheidsbe-

ginsel de aanspraak op pensioen niet tot het loon dient te worden gerekend en 

of belanghebbende recht heeft op aftrek van de ingehouden pensioenpremies. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant636 stelde de inspecteur in het gelijk. Omdat de Bel-

gische pensioenregeling de mogelijkheid heeft om een kapitaal ineens op te nemen, 

voldoet de pensioenregeling niet aan de voorwaarden van artikel 18 Wet LB 1964. 

Dit betekent dat de aanspraak tot het loon moet worden gerekend en dat de door 

belanghebbende betaalde pensioenpremies geen vrijgesteld loon zijn. Gerechtshof 

‘s-Hertogenbosch637 oordeelde anders: belanghebbende kan de pensioenpremie, 

alhoewel niet wordt voldaan aan de eisen, in aftrek brengen. Een grenswerker kan 

in dezelfde situatie, op grond van begunstigend beleid, de pensioenpremie namelijk 

ook in aftrek brengen. Het hof vergeleek de situatie van belanghebbende met een 

grenswerker die in Nederland woont en werkt voor een in België gevestigde werkge-

ver, waarbij de werkzaamheden zowel in België als in Nederland worden verricht en 

het heffingsrecht ter zake van (een deel van) het inkomen uit deze werkzaamheden 

635 Hoge Raad 9 april 2021, nr. 19/01201, ECLI:NL:HR:2021:518.
636 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 juli 2017, nr. AWB 16_1123, ECLI:NL:RBZWB:2017:4440.
637 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 januari 2019, nr. 17/00633, ECLI:NL:GHSHE:2019:251, m.nt. E.A.P. 

Schouten, PensioenJurisprudentie 2019/69.
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op grond van artikel 15 Verdrag Nederland-België638 aan Nederland is toegewezen. 

In die situatie past de Belastingdienst de omkeerregel op een gelijksoortige pensi-

oenaanspraak wel toe. Het hof besliste dat hiermee het gelijkheidsbeginsel werd 

geschonden.

De uitspraak van het hof betekent dat de periode van vijf jaar geen toepassing meer 

vindt met als gevolg dat voor de Belgische pensioenregeling er een in de tijd ongeli-

miteerde omkeerregel in de Nederlandse loonbelasting ontstaat. Dat heeft een won-

derlijk, en naar mijn mening639 ongewenst, gevolg. Een Belgische pensioenregeling 

die niet voldoet aan de fiscale en pensioenrechtelijke voorwaarden die Nederland 

stelt aan een pensioenregeling (zoals een mogelijkheid tot afkoop), wordt fiscaal 

hetzelfde behandeld als een Nederlandse pensioenregeling. De gelijke behandeling 

van alle werknemers op het grondgebied van de werkstaat wordt daarmee terzijde 

geschoven. Daarnaast vraag ik mij af of het gewenst is dat een werknemer die langer 

dan vijf jaar in Nederland werkt, gebruik zou kunnen maken van een ruimhartige 

tegemoetkoming die bedoeld is voor werknemers die hier tijdelijk werken. Na de 

periode van vijf jaar lijkt het mij geen onredelijke eis dat de pensioenregeling, om 

voor fiscale facilitering in aanmerking te komen, voldoet aan de voorwaarden uit 

de Wet LB 1964 en de Pensioenwet waar alle andere pensioenregelingen ook aan 

moeten voldoen. Belanghebbende beroept zich ook op de behandeling van buiten-

landse pensioenen in de Wet IB 2001. Deze regeling is, zoals hierboven omschreven, 

ruimer dan de regeling in de Wet LB 1964. Het hof geeft belanghebbende gelijk in 

zijn beroep op het gelijkheidsbeginsel. Het hof oordeelt dat de Belastingdienst voor 

de inkomstenbelasting het standpunt met betrekking tot de fiscale behandeling van 

pensioen inneemt op basis van begunstigend beleid. Ik zie dat anders. Naar mijn 

mening volgt het verschil in behandeling uit een uitleg van de wettelijke systema-

tiek. Er is dus geen sprake van begunstigend beleid.

De staatssecretaris en belanghebbende gaan beiden in cassatie. Advocaat-generaal 

Niessen640 is het met de staatssecretaris eens dat het gelijkheidsbeginsel niet kan 

worden toegepast doordat belanghebbendes werkgever in Nederland is gevestigd, 

terwijl in het als vergelijking genoemde geval de werkgever in België is gevestigd. 

De omstandigheden zijn dus ongelijk. Nu er sprake is van een onzuivere pensioen-

638 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het vermijden van 
dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het 
inkomen en naar het vermogen, Trb. 2001, 136.

639 Zie ook Hof ‘s-Hertogenbosch 25 januari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:251, m.nt. drs. E.A.P. Schouten 
CPC, PensioenJurisprudentie 2019/69.

640 Conclusie A-G Niessen, 20 december 2019, nr. 19/01201, ECLI:NL:PHR:2019:1369, V-N Vandaag 
2020/136.
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regeling, is de gelijkstellingsregeling uit de Wet IB 2001 ook niet van toepassing. De 

Hoge Raad volgt deze zienswijze.

De Hoge Raad gaat in zijn arrest uitgebreid in op de verschillende zuiver binnen-

landse en grensoverschrijdende situaties die zich voordoen bij Nederlandse en 

Belgische grenswerkers met hun pensioen. De Hoge Raad concludeert dat uit dit 

geschetste wettelijke regime volgt dat, anders dan het Hof oordeelde, de situatie van 

belanghebbende niet gelijk is aan de situatie van een Nederlandse grenswerker die 

bij een Belgische werkgever deelneemt aan dezelfde pensioenregeling als die van 

belanghebbende en die een deel van zijn werkzaamheden in Nederland verricht. 

Het voor de heffing van de inkomstenbelasting vrijstellen van de pensioenaan-

spraak van een in Nederland wonende grenswerker berust volgens de Hoge Raad 

namelijk niet op begunstigend beleid, maar op de uitleg en de bedoeling van artikel 

1.7, lid 2, onderdeel c Wet IB 2001. Omdat geen sprake is van gelijke gevallen, kan 

het gelijkheidsbeginsel er niet toe leiden dat belanghebbende, die een Nederlandse 

werkgever heeft, hetzelfde moet worden behandeld als een in Nederland werkende 

grenswerker die een Belgische werkgever heeft. Daarom betrok het hof volgens de 

Hoge Raad ten onrechte in zijn beoordeling of sprake is van begunstigend beleid.

Belanghebbende is van mening dat het niet vrijstellen van de pensioenaanspraak 

ingevolge de Belgische pensioenregeling in strijd is met de in het VWEU neerge-

legde verkeersvrijheden. De Hoge Raad stelt voorop dat het overeenkomstig het 

Nederlandse pensioenrecht voor de loon- en inkomstenbelasting vereiste afkoop-

verbod om in aanmerking te komen voor de omkeerregel geen onderscheid maakt 

al naar gelang de vestigingsplaats van de pensioenverzekeraar, de nationaliteit van 

de werkneer of de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Het verschil in 

fiscale behandeling van levenslange Nederlandse pensioenregelingen met die van 

buitenlandse pensioenregelingen die onvoorwaardelijke afkoop toestaan, wordt 

volgens de Hoge Raad veroorzaakt doordat verschillende lidstaten verschillende 

voorwaarden stellen aan pensioenregelingen.

De Hoge Raad overweegt ten slotte in r.o. 4.6.2: “De omstandigheid dat afkoop volgens het 

Belgische wettelijke kader wel onvoorwaardelijk is toegestaan, leidt dus niet ertoe dat Nederland 

op grond van het Unierecht gehouden zou zijn een Belgische pensioenregeling met afkoopmoge-

lijkheid steeds fiscaal te erkennen door de omkeerregel toe te passen op de aanspraken uit die 

regeling. Het verschil in behandeling vormt een dispariteit en is dus geen verboden belemmering 

van het vrije verkeer.”
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Deze overweging lijkt mijn conclusie in paragraaf 5.4.4.3 te bevestigen waarin ik 

aangeef dat de voorwaarde van het afkoopverbod in de buitenlandse regeling die het 

besluit van 9 oktober 2015641 stelt aan grensoverschrijdende waardeoverdracht, niet 

in strijd met het vrij verkeer van werknemers.

6.2.6.5 grenswerker met nederlandse arbeidsovereenkomst
In deze subparagraaf bespreek ik kort een variant op de situatie die hierboven aan 

de orde kwam, namelijk een grenswerker die in een andere lidstaat woont, in Ne-

derland werkt en een arbeidsovereenkomst heeft met een in Nederland gevestigde 

werkgever.

De grenswerker neemt deel aan de pensioenregeling van de Nederlandse werkgever 

net zoals de werknemers die in Nederland wonen. De werknemer betaalt in Neder-

land belasting over het loon dat hij in Nederland verdient. Hierbij wordt rekening 

gehouden met pensioenpremies van de werkgever en de eigen pensioenbijdrage 

van de werknemer. In de andere lidstaat is hij als binnenlands belastingplichtige 

belasting verschuldigd over zijn wereldinkomen en betaalt hij belasting over even-

tuele andere inkomsten. Het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing 

voorkomt dat de werknemer dubbel belasting betaalt over zijn looninkomsten.

Deze systematiek is vanaf 1 januari 2003 van kracht bij de inwerkingtreding van 

het Belastingverdrag Nederland-België 2001.642 Met ingang van deze datum zijn de 

arbeidsinkomsten van grenswerkers op grond van artikel 15 van het verdrag niet 

langer door het woonland, maar door het werkland belast. In het oude, uit 1970 

daterende belastingverdrag met België was voor grenswerkers een regeling getrof-

fen die afweek van de hoofdregel voor de belastingheffing over arbeidsinkomen. 

Grenswerkers tussen Nederland en België werden voor 1 januari 2003 voor hun loon 

in de woonstaat en niet in de werkstaat belast.643 In het verdrag is een compensatie-

regeling voor Nederlandse grenswerkers opgenomen; het gaat het onderwerp van 

mijn proefschrift te buiten om hier verder aandacht aan te besteden.

641 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten (Stcrt. 2015, 36798), paragraaf 3.

642 Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van 
dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het 
inkomen en naar het vermogen,Luxemburg 5 juni 2001, Trb. 2001, 136.

643 Weerepas, in: Cursus Belastingrecht LB.10.5.b1.
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6.2.7 tussenconclusie
In paragraaf 6.2.4 noemde ik de volgende mogelijke belemmering. Een werknemer 

werkt tijdelijk in Nederland en zet zijn pensioenregeling in zijn land van herkomst 

voort. Zonder fiscale tegemoetkoming is zijn pensioenregeling niet fiscaal gefa-

ciliteerd. Dit fiscale en financiële nadeel kan een belemmering vormen voor een 

buitenlandse werknemer om in Nederland tijdelijk te gaan werken.

Nederland heeft in het besluit van 9 oktober 2015 deze fiscale belemmering weg-

genomen. In de voorwaarden die gevolgd moeten worden om van de fiscale erken-

ning gebruik te kunnen maken, zijn naar mijn mening geen obstakels van het vrij 

verkeer voor werknemers te vinden.

Wat betreft het verschil tussen de fiscale behandeling van de grenswerker met een 

arbeidsovereenkomst met een werkgever gevestigd in een andere lidstaat en een 

tijdelijk inkomende werknemer is er naar mijn mening evenmin sprake van een 

belemmering van het vrij verkeer voor werknemers. Zoals hierboven beschreven is 

de Hoge Raad van oordeel dat de Belastingdienst niet in strijd met het gelijkheids-

beginsel handelt door de begunstigende fiscale behandeling uit de Wet IB 2001 niet 

toe te passen in de situatie van een grensoverschrijdende werknemer.

6.3 pErManEnt InkoMEndE wErknEMEr

6.3.1 Beschrijving van de situatie
Het uitgangspunt van dit scenario is een werknemer die permanent immigreert 

naar Nederland. Met andere woorden: hij verlaat zijn lidstaat van herkomst met de 

intentie om er niet meer terug te keren. In Nederland treedt hij in loondienst bij 

een werkgever met een lokaal arbeidscontract. Ook eventuele deelname aan een 

pensioenregeling geschiedt op Nederlandse voorwaarden.

6.3.2 welke mogelijkheden heeft de werknemer?
Ervan uitgaande dat de deelnemer in zijn lidstaat van herkomst pensioen heeft op-

gebouwd, kan hij ofwel besluiten om het opgebouwde pensioen niet over te dragen 

ofwel ervoor kiezen om de opgebouwde waarde over te dragen naar een Nederlandse 

pensioenuitvoerder. Voor de eerste optie zou hij bijvoorbeeld kunnen kiezen wan-

neer hij van mening is dat zijn pensioenaanspraken in zijn lidstaat van herkomst 

een beter rendement kunnen maken. Of wanneer de bestedingsmogelijkheden van 

het pensioenkapitaal ruimer zijn dan in Nederland. Wanneer de belastingplichtige 

de mogelijkheid heeft om zijn pensioenkapitaal (geheel of gedeeltelijk) in één keer 
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op te nemen, zou dit voor hem aantrekkelijker kunnen zijn dan te kiezen voor 

waardeoverdracht waarbij het pensioenkapitaal onder de beschermende werking 

van de Pensioenwet en de Wet LB 1964 komt te vallen. De bestedingsmogelijkheden 

zijn in die situatie beperkter.

6.3.3 wat zijn de fiscale gevolgen van de mogelijkheden voor 
de werknemer?

6.3.3.1 opgebouwd pensioen niet overdragen naar nederland
Lidstaten bepalen zelf de (fiscale) behandeling van slapersrechten. Richtlijn 2014/50/

EU betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werk-

nemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud 

van aanvullende pensioenrechten644 stelt echter minimumeisen aan de behande-

ling van slapersrechten van werknemers die in een andere lidstaat gaan werken. 

Volgens overweging 20 en artikel 5 van Richtlijn 2014/50/EU moet de vertrekkende 

werknemer het recht hebben zijn definitieve pensioenrechten als slapende pensi-

oenrechten te handhaven in de aanvullende pensioenregeling waarin die rechten 

zijn verworven. De werknemer kan de mogelijkheid krijgen om de waarde van zijn 

pensioenrechten over te dragen naar een andere aanvullende pensioenregeling. 

Lidstaten moeten zorgen voor het behoud van de slapende pensioenrechten of hun 

waarde. De waarde van deze rechten op het moment dat de werknemer stopt met 

deelname aan de pensioenregeling, moet worden bepaald volgens het nationale 

recht en de nationale praktijk.

De pensioenregeling uit de andere lidstaat zal hoogstwaarschijnlijk niet voldoen aan 

de eisen voor de omkeerregeling uit hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964.645 Dat zou er 

toe leiden dat de buitenlandse pensioenregeling onzuiver is en er dus sprake is van 

een belaste aanspraak. Na belastingheffing in box 1 is de waarde van deze aanspraak 

vervolgens in Nederland belast met vermogensrendementsheffing van box 3. Op 

deze hoofdregel is een uitzondering gemaakt voor buitenlandse pensioenregelingen 

in de zin van artikel 1.7, lid 2, onderdeel c Wet IB 2001. Dit artikel bepaalt dat onder 

pensioenregeling mede wordt verstaan een regeling van een andere mogendheid, die 

volgens de belastingwetten van dat land als een pensioenregeling wordt beschouwd. 

Het moet daarbij wel wetten betreffen die naar aard en strekking overeenkomen 

met de Nederlandse loonbelasting of inkomstenbelasting. Als de pensioenregeling 

644 Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimum-
vereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren 
van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten, PB L 128 van 30 april 2014, p. 1–7. 
Zie ook paragraaf 4.2.13.

645 Zie verder paragraaf 6.2.
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aan de voorwaarden van dit artikel voldoet, is de omkeerregeling van toepassing en 

zijn de uitkeringen te zijner tijd belast in box 1.

6.3.3.2 waardeoverdracht naar nederlandse uitvoerder
Het besluit van 9 oktober 2015646 maakt een fiscaal onderscheid in het karakter van 

de waardeoverdracht. Als een waardeoverdracht civielrechtelijk valt onder artikel 

91 PW (verplichting voor de pensioenuitvoerder tot medewerking aan inbreng van 

waarde), laat artikel 10a, lid 1, onderdeel f UB LB 1965 toekenning van de buiten-

landse dienstjaren in de Nederlandse regeling toe. Gaat het echter om overdrachten 

die niet vallen onder artikel 91 PW, dan geldt artikel 10a UB LB 1965 niet voor de 

buitenlandse diensttijd. Als in een dergelijk geval de Nederlandse werkgever aan de 

werknemer pensioenaanspraken toekent in de pensioenregeling als tegenprestatie 

voor het ontvangen kapitaal, komt daardoor de hele Nederlandse pensioenregeling 

mogelijk in strijd met de voorschriften voor fiscale facilitering. Om dit tegen te gaan, 

kan de regeling aangewezen worden. De aanwijzing betreft pensioenregelingen van 

werknemers die pensioenkapitaal vanuit het buitenland laten overdragen aan de 

pensioenverzekeraar van hun Nederlandse pensioenregeling. Deze aanwijzing kent 

de volgende voorwaarden.

1. De buitenlandse pensioenuitvoerder draagt het pensioenkapitaal rechtstreeks 

over aan de pensioenverzekeraar.

2. De Nederlandse werkgever kent niet meer pensioenrechten toe dan hetgeen 

overeenkomt met het overgedragen kapitaal. Bij inbreng van het kapitaal in een 

pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel kan de werkgever aan de 

werknemer fictieve dienstjaren toekennen, overeenkomend met het bedrag van 

het kapitaal. Is sprake van een middelloonstelsel dan kan de werknemer voor het 

kapitaal een extra pensioenbedrag inkopen. Bij een beschikbare-premiestelsel 

dient het overgedragen kapitaal als premie voor een toekomstig pensioen.

3. Na de waardeoverdracht blijft de regeling in alle overige opzichten voldoen aan 

de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet LB 1964.

4. De werknemer pleegt in verband met de waardeoverdracht geen enkele aftrek 

op enig in Nederland belastbaar inkomen van hem of zijn partner.

646 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, paragraaf 2.3.
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6.3.4 In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?
6.3.4.1 opgebouwd pensioen niet overdragen naar nederland
Vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving gezien is er geen fiscaal obstakel wan-

neer de werknemer besluit om zijn pensioenkapitaal in zijn lidstaat van herkomst 

te laten staan.

6.3.4.2 waardeoverdracht naar nederlandse uitvoerders
De Nederlandse wet- en regelgeving kent geen obstakels voor waardeoverdracht 

vanuit het buitenland. Maar net zoals Nederland eisen stelt aan een internationale 

uitgaande waardeoverdracht (zie paragraaf 5.4) doen andere lidstaten dat ook. Bij-

voorbeeld stelt Groot-Brittannië de eis dat een waardeoverdracht toegestaan is naar 

een QROPS (qualifying recognised overseas pension scheme). Aan een dergelijke 

QROPS stelt de Britse Belastingdienst verschillende eisen. Enkele daarvan zien op in-

formatieverplichtingen van de buitenlandse (lees: Nederlandse) pensioenuitvoerder 

aan de Britse Belastingdienst.647 Weinig buitenlandse uitvoerders zullen vanwege 

de extra administratieve verplichtingen en mogelijke aansprakelijkheidstellingen 

aan deze eisen willen voldoen waardoor de Britse pensioendeelnemer zijn pensioen-

kapitaal niet eenvoudig kan overdragen. Dit levert mogelijk een obstakel op voor 

grensoverschrijdende waardeoverdracht naar Nederland, gezien vanuit de Britse 

wet- en regelgeving. Verder onderzoek naar dit mogelijke obstakel past echter niet 

in het kader van mijn proefschrift.

In het Groenboek over adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels648 

uit 2010 kondigde de Commissie aan dat zij van plan is om te onderzoeken of er lid-

staten zijn met fiscale obstakels voor grensoverschrijdende kapitaaloverdrachten.649 

Het Witboek650 uit 2012 en het Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktu-

nie651 uit 2015 bevestigen dit voornemen. De Commissie zegt dat zij zal nagaan of 

de belastingregels betreffende grensoverschrijdende overdrachten van pensioenka-

pitaal en van levensverzekeringskapitaal discriminerende belastingobstakels voor 

647 Zie bijvoorbeeld HMRC internal manual, Pensions Tax Manual, International: qualifying recognised 
overseas pension schemes (QROPS): Reports to be made to HMRC automatically, https://www.gov.uk/
hmrc-internal-manuals/pensions-tax-manual/ptm112700. Website bezocht op 1 juli 2019.

648 Groenboek: Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, COM(2010)365 definitief, Brussel, 7 
juli 2010, SEC(2010)830. Zie ook paragraaf 4.2.14.

649 In de lijn van het arrest HvJ EU 5 juli 2007, C-522/04, 2007 I-05701 (Commissie/België), zie ook paragraaf 
A.1.9.

650 Witboek: Een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen, COM(2012) 55 final, Brussel, 16 februari 
2012. Zie ook paragraaf 4.2.15.

651 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s Actieplan voor de opbouw van een kapitaalmarktunie, 
COM(2015)0468 final.
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grensoverschrijdende mobiliteit en grensoverschrijdende investeringen vormen en 

dat zij zo nodig inbreukprocedures zal instellen. De inbreukprocedure die de Com-

missie tegen Nederland heeft ingesteld over drie belastingregels die de grensover-

schrijdende overdracht van pensioenen belemmeren652, toont aan de Commissie het 

niet bij dreigementen houdt.

6.3.5 Is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of 
wordt een tegemoetkoming geboden?

Omdat er geen fiscaal obstakel is, is deze paragraaf is niet relevant.

6.3.6 tussenconclusie
Vanuit Nederland bezien zijn er voor de permanent inkomende werknemer geen 

fiscale niet-gerechtvaardigde belemmeringen, zowel niet als de werknemer besluit 

om zijn pensioenkapitaal in zijn lidstaat van herkomst te laten staan als voor waar-

deoverdracht vanuit het buitenland.

6.4 pEnsIoEnuItkErIngEn VanuIt EEn andErE 
LIdstaat

6.4.1 Beschrijving van de situatie
6.4.1.1 pensioenuitkering uit andere lidstaat van herkomst
Het uitgangspunt van dit scenario is een belastingplichtige die in een andere lidstaat 

pensioen heeft opgebouwd en in Nederland pensioenuitkeringen gaat ontvangen. 

Hij heeft niet gekozen voor waardeoverdracht. De Nederlandse Pensioenwet is niet 

op deze pensioenaanspraken van toepassing maar de betreffende pensioenwetgeving 

van de andere lidstaat.653 Afhankelijk van de wetgeving waaronder het pensioen is 

opgebouwd, is de belastingplichtige niet altijd verplicht om een periodieke uitke-

ring ontvangen. Een uitkering ineens (al dan niet onder beperkende voorwaarden 

zoals aankoop van een woning), een tijdelijke uitkering of een periodieke opname 

behoren ook tot de mogelijkheden.

6.4.1.2 tijdelijk in andere lidstaat gewerkt
Een ander scenario is een werknemer die vanuit Nederland tijdelijk in een andere 

lidstaat heeft gewerkt en gewoond (zie ook paragraaf 5.3). Hij is daar belastingplich-

tig voor zijn wereldinkomen (hij is in dat land dus binnenlands belastingplichtig). 

652 Zie paragraaf 5.4.7.
653 Zie verder paragraaf 9.2.
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Wanneer hij blijft deelnemen aan zijn Nederlandse pensioenregeling, is het de vraag 

wat de fiscale behandeling van de pensioenregeling is. De Nederlandse regeling zal 

in het algemeen niet voldoen aan de voorwaarden van de lidstaat voor aftrek. Dat 

betekent dat de omkeerregel niet van toepassing is; de premie die de werkgever 

betaalt, is bij de werknemer belast als loon. Een eventuele eigen bijdrage betaalt de 

werknemer uit zijn netto inkomen.

6.4.2 welke mogelijkheden heeft de werknemer?
In beide scenario’s wil de werknemer in Nederland zijn pensioen ontvangen, of het 

nu een periodieke uitkering is of een uitkering ineens.

6.4.3 wat zijn de fiscale gevolgen van de mogelijkheden voor 
de werknemer?

6.4.3.1 pensioenuitkering uit andere lidstaat van herkomst
De pensioenregeling uit de andere lidstaat zal hoogstwaarschijnlijk niet voldoen 

aan de eisen voor de omkeerregeling uit hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964.654 Dat 

leidt er toe dat de buitenlandse pensioenregeling onzuiver is en er dus sprake is van 

een belaste aanspraak. Na belastingheffing in box 1 is de waarde van deze aanspraak 

vervolgens in Nederland belast met vermogensrendementsheffing van box 3. Op 

deze hoofdregel is een uitzondering gemaakt voor buitenlandse pensioenregelingen 

in de zin van artikel 1.7, lid 2, onderdeel c Wet IB 2001. Dit artikel bepaalt dat 

onder een pensioenregeling mede wordt verstaan een regeling van een andere 

mogendheid, die volgens de belastingwetten van dat land als een pensioenregeling 

wordt beschouwd. Het moet daarbij wel wetten betreffen die naar aard en strekking 

overeenkomen met de Nederlandse loonbelasting of inkomstenbelasting. Als de 

pensioenregeling aan dit artikel voldoet, is de omkeerregeling van toepassing en 

zijn de uitkeringen belast in box 1.655

Een inwoner van Nederland is hier belastingplichtig voor zijn wereldinkomen. 

Wanneer een bron van inkomen (zoals pensioen) afkomstig is uit een ander land, 

bepaalt het belastingverdrag dat Nederland met dit andere land heeft gesloten welk 

land het heffingsrecht heeft. Bij een woonlandheffing mag Nederland heffen, bij een 

bronstaatheffing het andere land. Bij een beperkte bronstaatheffing heft in principe 

Nederland als woonland, maar als aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan mag 

het andere land heffen. Voor meer details verwijs ik naar paragaaf 5.2.3.

654 Zie verder paragraaf 6.2.
655 Artikel 3.82, onderdeel b Wet IB 2001.
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6.4 Pensioenuitkeringen vanuit een andere lidstaat

6.4.3.2 tijdelijk in andere lidstaat gewerkt
Pensioenuitkeringen uit een Nederlandse pensioenregeling die voldoet aan de regels 

voor fiscale facilitering zijn belast volgens artikel 10, lid 1 Wet LB 1964. Daar staat 

tegenover dat de verworven aanspraken tijdens de opbouw zijn vrijgesteld en dat 

de premies niet tot het loon behoren. Wanneer een werknemer in het buitenland 

pensioen blijft opbouwen in een Nederlandse pensioenregeling die wel voldoet aan 

de Nederlandse fiscale regels, is het waarschijnlijk dat deze niet aan de buitenlandse 

regels voor fiscale tegemoetkoming voldoet. Het gevolg hiervan kan zijn dat de aan-

spraken van werknemer in het buitenland niet zijn vrijgesteld en dat de premies tot 

het loon behoren. De uitkeringen uit die regeling worden evenwel bij een inwoner 

in Nederland normaal belast. Er is in dat geval dus sprake van economische dubbele 

heffing.656

6.4.4 In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?
6.4.4.1 pensioenuitkering uit andere lidstaat van herkomst
Wanneer het belastingverdrag het heffingsrecht aan Nederland toewijst, zijn de be-

lastingtarieven mogelijk hoger dan in de lidstaat van herkomst. Dit belastingnadeel 

is geen fiscaal obstakel maar is het gevolg van een dispariteit. Dispariteiten betreffen 

nadelen die worden veroorzaakt door het feit dat de wetgeving van diverse landen 

verschillend is en in grensoverschrijdende situaties niet optimaal en met neutraal 

effect op elkaar aansluit. Dit levert geen strijd met de verdragsregels op. Het HvJ 

oordeelde dat de lidstaten bevoegd zijn de criteria ter verdeling van de heffingsbe-

voegdheid vast te stellen en zich daarbij mogen laten leiden door de internationale 

praktijk en het OESO-modelverdrag.657

Afhankelijk van de toewijzingsregels van het belastingverdrag zijn afkoopsommen 

of niet-periodieke uitkeringen belast in Nederland of de lidstaat van herkomst. 

Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven, evenmin een fiscaal obstakel.

6.4.4.2 tijdelijk in andere lidstaat gewerkt
De mogelijke economisch dubbele heffing kan een obstakel vormen voor een werk-

nemer om tijdelijk in het buitenland te gaan werken en in Nederland pensioen te 

blijven opbouwen.

656 Zie verder paragraaf 5.2.5.3.
657 Bijvoorbeeld HvJ 12 mei 1998, C-336/96, ECLI:EU:C:1998:221, Jur. 1998, p. I-02793 (Gilly), BNB 1998/305.
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6.4.5 Is er een Europese of nationale tegemoetkoming?
6.4.5.1 tijdelijk in andere lidstaat gewerkt
Nederland kent een tegemoetkoming voor de fiscale dubbele heffing. Via de zoge-

noemde saldomethode kan onder omstandigheden een deel van de pensioenuitke-

ringen buiten de heffing van loon- en inkomstenbelasting blijven.658 Relevant is het 

bedrag van de voor en door de werknemer betaalde pensioenbijdragen ter zake van 

de buitenlandse arbeid. Voorwaarde is dat de werknemer voor deze bijdragen in 

het buitenland geen fiscale tegemoetkoming heeft ontvangen. De belastingplichtige 

moet desgevraagd aannemelijk maken dat in verband met de verkrijging van de 

pensioenaanspraken in het buitenland daadwerkelijk belasting is geheven die naar 

aard en strekking overeenkomt met de loonbelasting of de inkomstenbelasting. 

Onder een daadwerkelijke heffing valt ook het achterwege zijn gebleven van pre-

mieaftrek bij de werknemer.

V&A 08-002659 behandelt de vraag hoe de saldomethode uitwerkt in drie situaties:

1. Als de pensioenregeling een eindloonregeling is, houdt de goedkeuring in dat 

van elke termijn een deel buiten de loonheffingen blijft. Dat deel is gelijk aan de 

buitenlandse diensttijd waarin geen fiscale faciliteit is genoten, gedeeld door de 

totale diensttijd. Deze verdeling wordt jaarlijks toegepast tot in het jaar waarin 

het totale bedrag dat buiten de heffingen in Nederland is gebleven gelijk wordt 

aan het totale bedrag waarvoor in het buitenland geen fiscale faciliteit is geno-

ten. Vanaf dat moment worden de pensioentermijnen geheel belast.

2. Bij een middelloonregeling dienen vanaf de pensioeningangsdatum de uitkerin-

gen uit de in het buitenland opgebouwde middelloonaanspraken inclusief de 

daarop toegepaste indexeringen uit de jaarlijkse pensioenuitkering gehaald te 

worden.

3. In een beschikbare-premieregeling is de te hanteren breuk gelijk aan de in het 

buitenland betaalde, niet-gefaciliteerde premies, gedeeld door het totale bedrag 

aan betaalde premies.

Ik vind het positief dat Nederland een tegemoetkoming in de vorm van een saldome-

thode geeft om dubbele belastingheffing tegen te gaan. De uitwerking van deze me-

thode zou eenvoudiger zijn als de eerste uitkeringen zouden zijn vrijgesteld tot het 

totale bedrag waarvoor in het buitenland geen fiscale faciliteit is genoten, bereikt 

is. De uitwerking is echter gecompliceerder omdat bij elke pensioenuitkering een 

658 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, paragraaf 2.4.

659 V&A 08-002 Saldoregeling pensioenuitkeringen zonder fiscale faciliteit opgebouwd in buitenland, Centraal Aan-
spreekpunt Pensioenen, https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/
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6.5 Beantwoording deelvragen

evenredig deel is vrijgesteld, totdat het in het buitenland niet-gefaciliteerde bedrag is 

bereikt. De ratio daarachter vind ik echter wel te begrijpen. De pensioenuitkeringen 

zijn niet gecompartimenteerd in een in het buitenland opgebouwd pensioen en een 

in Nederland opgebouwd pensioen. Er is immers maar één periodieke pensioenuit-

kering. Dat betekent dat in de pensioenuitkering het in het buitenland opgebouwde 

pensioen logischerwijze alleen naar evenredigheid kan worden vrijgesteld.

6.4.6 tussenconclusie
Er zijn geen fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen.

6.5 BEantwoordIng dEELVragEn

In dit hoofdstuk onderzocht ik of er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportio-

nele belemmeringen zijn met betrekking tot de grensoverschrijdende inkomende 

werknemer. De volgende deelvragen van mijn probleemstelling beantwoord ik in 

deze paragraaf:

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor het grensoverschrijdend pensi-

oenverkeer van werknemers?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

6.5.1 tijdelijke inkomende werknemer
De werknemer is in dienst van een in een andere lidstaat gevestigde onderneming. 

Hij wordt tijdelijk vanuit deze lidstaat naar Nederland uitgezonden, er is sprake van 

een detachering. Wanneer hij zijn pensioenregeling wil voortzetten, kan hij gebruik 

maken van de Nederlandse tegemoetkoming voor de buitenlandse werknemer die 

tijdelijk in Nederland werkt. Een buitenlandse pensioenregeling die niet aan de be-

palingen van de Wet LB 1964 voldoet, kan worden aangewezen waardoor deze fiscaal 

hetzelfde behandeld wordt als een Nederlandse pensioenregeling.660 De werknemer 

kan ook gebruik maken van de mogelijkheid van de non-discriminatiebepalingen 

die in diverse belastingverdragen zijn opgenomen.

660 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, hoofdstuk 2.
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In de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van de fiscale erkenning 

gebruik te kunnen maken, zijn naar mijn mening geen belemmeringen van het vrij 

verkeer voor werknemers te vinden.

6.5.2 permanent inkomende werknemer
De werknemer immigreert permanent naar Nederland. In Nederland treedt hij 

in loondienst bij een werkgever met een lokaal arbeidscontract. Ook eventuele 

deelname aan een pensioenregeling geschiedt op Nederlandse voorwaarden. Hij 

wil zijn in de andere lidstaat opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar de 

Nederlandse pensioenuitvoerder. Vanuit Nederland bezien zijn er voor de perma-

nent inkomende werknemer geen fiscale niet-gerechtvaardigde belemmeringen, 

zowel niet als de werknemer besluit om zijn pensioenkapitaal in zijn lidstaat van 

herkomst te laten staan als voor waardeoverdracht vanuit het buitenland.

6.5.3 pensioenuitkeringen vanuit een andere lidstaat
Een belastingplichtige heeft in een andere lidstaat pensioen opgebouwd en gaat in 

Nederland pensioenuitkeringen ontvangen. Nederland kent een tegemoetkoming 

voor een eventuele fiscale dubbele heffing die kan optreden wanneer pensioenop-

bouw niet fiscaal gefaciliteerd is maar de uitkeringen wel belast. Via de zogenoemde 

saldomethode kan onder omstandigheden een deel van de pensioenuitkeringen 

buiten de heffing van loon- en inkomstenbelasting blijven.661 Er zijn geen fiscale 

niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen.

661 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, paragraaf 2.4.
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7 Opzet deel 3: de uitvoerder

Ik begin dit deel met een overzicht van het civiele en fiscale recht van de Euro-

pese Unie betreffende grensoverschrijdende pensioenuitvoerders, waarbij ik een 

overzicht geef van relevante richtlijnen en verordeningen. Op grond van Europese 

richtlijnen kunnen twee soorten pensioenuitvoerders grensoverschrijdend ope-

reren: verzekeraars662 en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening663. Deze 

uitvoerders kunnen grensoverschrijdend binnen de EU opereren door ofwel zich in 

een andere lidstaat te vestigen (vrijheid van vestiging664) ofwel grensoverschrijdend 

hun diensten aan te bieden in andere lidstaten, terwijl zij gevestigd blijven in het 

land van herkomst (vrij verkeer van diensten665). Voor wat betreft onder andere 

beleggingen en investeringen van de pensioenuitvoerders zijn de bepalingen van 

omtrent het vrij verkeer van kapitaal666 van belang. Nederlandse wetgeving met 

betrekking tot grensoverschrijdende pensioenuitvoerders komt daarna aan de orde. 

Ik bespreek de Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht.

De totstandkoming van de interne pensioenmarkt kent een aantal beperkingen en 

obstakels. Een aantal voor de pensioenuitvoerder relevante obstakels, is de volgende: 

toepasselijk recht en nationaal sociaal- en arbeidsrecht, bepalingen van algemeen 

belang en fiscale regelgeving.

De eerste twee obstakels bespreek ik in hoofdlijnen in hoofdstuk 9. Voor de inventa-

risatie van de mogelijke fiscale belemmeringen maak ik een onderscheid in verschil-

lende soorten belastingen: vennootschapsbelasting, dividendbelasting, omzetbelas-

ting en loonbelasting. Per middel beoordeel ik of er fiscale niet-gerechtvaardigde 

of disproportionele belemmeringen voor grensoverschrijdende pensioenuitvoerders 

zijn en doe ik een voorstel voor mogelijke oplossingen voor deze belemmeringen. Ik 

sluit dit deel af met antwoorden op de deelvragen van mijn probleemstelling:

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor de grensoverschrijdende dienst-

verlening van pensioenuitvoerders?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

662 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 
toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), OJ L 
335, 17 december 2009, p. 1–155.

663 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 
(herschikking), PbEU L 354/37 van 23 december 2016.

664 Artikel 49 VWEU.
665 Artikel 56 VWEU.
666 Artikel 63 VWEU.
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8.1 Inleiding

8.1 InLEIdIng

8.1.1 opzet hoofdstuk
Op grond van Europese richtlijnen kunnen twee soorten pensioenuitvoerders 

grensoverschrijdend opereren: verzekeraars667 en instellingen voor bedrijfspensi-

oenvoorziening668. In de laatste categorie vallen Nederlandse pensioenfondsen en 

PPI-en. In dit hoofdstuk geef ik een schets van het Europese en Nederlandse civiel 

juridische kader dat relevant is voor de beantwoording van mijn onderzoeksvragen 

betreffende de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder.

Bij de beschrijving van de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder in Europese 

wetgeving begin ik met het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie669 

en de relevante vrijheden die hierin zijn vastgelegd. Daarna besteed ik aandacht aan 

de IORP-richtlijn670 en de IORP-II-richtlijn671 (relevant voor pensioeninstellingen uit 

een andere lidstaat), de Levenrichtlijn672 en de Solvency II-richtlijn673 (beide relevant 

voor verzekeraars). Net als bij de grensoverschrijdende werknemer zijn er geen 

fiscale richtlijnen.

In de daaropvolgende paragraaf geef ik een overzicht van het Nederlandse civiel 

juridische kader inzake grensoverschrijdende pensioenuitvoerders. Ik bespreek 

relevante bepalingen uit de Pensioenwet en de Wet op het financieel toezicht. De 

Wet op de loonbelasting komt in hoofdstuk 13 aan de orde.

667 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 
toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), OJ L 
335, 17 december 2009, p. 1–155.

668 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 
(herschikking), PbEU L 354/37 van 23 december 2016.

669 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie), PBEU C326 van 26 
oktober 2012, p. 47-199.

670 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 
werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, PbEU L 235 van 
23 september 2003, p. 10-21.

671 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 
(herschikking), PbEU L 354/37 van 23 december 2016.

672 Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levens-
verzekering , PbEG L 345 van 19 december 2002, p. 1–51.

673 Richtlijn 2009/138/EC van het Europees Parlement en van de Raad van 25 november 2009 betreffende 
de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 
(herschikking), PbEU, L 335 van 17 december 2009, p. 1-155.
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Ik sluit het hoofdstuk af met mijn definitie van de grensoverschrijdende pensioen-

uitvoerder die in mijn onderzoek hanteer.

8.2 grEnsoVErschrIJdEndE 
pEnsIoEnuItVoErdErs In EuropEsE 
wEtgEVIng

8.2.1 Verdrag betreffende de werking van de Europese unie
Het tot stand brengen van een interne markt is een van de belangrijkste middelen 

om de doelstellingen van de Europese Unie te realiseren. Zoals het bevorderen van 

een harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische 

activiteit binnen de gehele EU, met een hoog niveau van werkgelegenheid.674 De 

interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrij verkeer 

van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd.675 In paragraaf 4.2 

ging ik verder in op de algemene werking van het Unierecht, het vrij verkeer van 

werknemers en het vrij verkeer van diensten in het kader van detacheringen.

In het VWEU komt het principe van een ruimte zonder binnengrenzen voor onder-

nemingen in twee vormen tot uitdrukking: de onderneming kan zich ofwel in een 

andere lidstaat vestigen (vrijheid van vestiging676) ofwel grensoverschrijdend zijn 

diensten aanbieden in andere lidstaten, terwijl hij gevestigd blijft in het land van 

herkomst (vrij verkeer van diensten677). Voor wat betreft onder andere beleggingen 

en investeringen van de pensioenuitvoerders zijn de bepalingen van omtrent het vrij 

verkeer van kapitaal678 van belang. Deze paragraaf richt zich op deze drie vrijheden.

8.2.1.1 Vrijheid van vestiging
Vrijheid van vestiging omvat “de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst 

en de uitoefening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen (…) over-

eenkomstig de bepalingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen 

onderdanen zijn vastgesteld”.679 Artikel 49 VWEU moet zowel de primaire als secundaire 

vestigingsvrijheid waarborgen.680 Van primaire vestiging is sprake wanneer een 

EU-onderdaan het zwaartepunt van zijn economische activiteit verplaatst naar een 

674 Artikel 3 VWEU.
675 Artikel 26 VWEU.
676 Artikel 49 VWEU.
677 Artikel 56 VWEU.
678 Artikel 63 VWEU.
679 Artikel 49, tweede alinea VWEU.
680 Vergelijk artikel 49, eerste alinea VWEU.
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andere lidstaat, of aldaar voor onbepaalde tijd zo’n zelfstandige activiteit begint. 

Secundaire vestiging heeft betrekking op de oprichting van agentschappen, filialen 

of dochterondernemingen door EU-onderdanen die reeds op het grondgebied van 

een (andere) lidstaat zijn gevestigd.681

Behalve aan natuurlijke personen biedt artikel 49 VWEU ook bescherming aan 

bepaalde rechtspersonen. Vennootschappen682 die in overeenstemming met de 

wetgeving van een lidstaat zijn opgericht en hun statutaire zetel, hoofdbestuur of 

hoofdvestiging binnen de Unie hebben, worden ingevolge artikel 54, eerste alinea 

VWEU gelijkgesteld met natuurlijke personen die onderdaan zijn van één van de 

lidstaten. Vrijheid van vestiging houdt met andere woorden onder andere in dat on-

dernemers niet beperkt mogen worden in het zich vestigen in een andere lidstaat. 

Deze vestiging kan bijvoorbeeld geschieden door het oprichten van een dochter-

onderneming, het inrichten van een filiaal of agentschap of het inrichten van een 

duurzame infrastructuur vanuit welk een economische activiteit in de lidstaat wordt 

ontplooid. Het HvJ oordeelde in een aantal procedures dat elke nationale maatregel 

die de vrijheid van vestiging kan belemmeren of minder aantrekkelijk maakt in 

beginsel in strijd is met dit recht.683 Slechts onder specifieke voorwaarden (non-

discriminatie, noodzaak en rechtvaardiging om dwingende redenen van algemeen 

belang en proportionaliteit) is een inbreuk op deze vrijheid toegestaan.684

Volgens vaste rechtspraak houden de bepalingen van het VWEU inzake de vrijheid 

van vestiging, ook al beogen zij volgens hun bewoordingen de nationale behande-

ling in de lidstaat van ontvangst te garanderen, tevens een verbod in voor de lidstaat 

van herkomst om de vestiging van een van zijn onderdanen of van een naar zijn 

recht opgerichte vennootschap in een andere lidstaat te bemoeilijken.685

681 Zie ook R.W.E. van Leuken, Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden, 
Onderneming & Recht 2015/85.

682 “Onder vennootschappen worden verstaan maatschappen naar burgerlijk recht of handelsrecht, de coöperatieve 
verenigingen of vennootschappen daaronder begrepen, en de overige rechtspersonen naar publiek- of privaatrecht, 
met uitzondering van vennootschappen welke geen winst beogen”, aldus artikel 54, tweede alinea, VWEU.

683 Bijvoorbeeld HvJ EG 21 juni 1974, C-2/74, ECLI:EU:C:1974:68, Jur. 1974, p. 631, r.o.23-32 (J. Reyners); HvJ 
EG 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, Jur. 1995, p. I-4165, r.o. 23 (Gebhard) of HvJ EG 12 
juli 1984, C-107/83, ECLI:EU:C:1984:270 Jur. 1984/83, r.o. 19 (Ordre des Avocats au Barreau de Paris/ Klopp).

684 HvJ EG 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411 Jur. 1995, p. I-4165, r.o. 37 (Gebhard). Zie verder 
paragraaf 2.2.2.

685 Zie in die zin arrest HvJ EU 6 december 2018, C 480/17, ECLI:EU:C:2018:987, r.o. 21 (Montag) en aldaar 
aangehaalde rechtspraak. Zie ook paragraaf A.1.10.
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8.2.1.2 Vrij verkeer van diensten
Artikelen 56 tot en met 62 VWEU hebben betrekking op ‘de diensten’, oftewel “de 

dienstverrichtingen welke gewoonlijk tegen vergoeding geschieden”, en die niet reeds zijn 

onderworpen aan de verdragsbepalingen betreffende het vrij verkeer van goederen, 

personen of kapitaal.686 De dienstenvrijheid ziet op de zelfstandige en tijdelijke 

uitoefening van een grensoverschrijdende economische activiteit.

Volgens artikel 56, eerste alinea VWEU zijn “beperkingen op het vrij verrichten van dien-

sten binnen de Unie verboden ten aanzien van de onderdanen der lidstaten die in een andere 

lidstaat zijn gevestigd, dan (die) waarin degene is gevestigd te wiens behoeve de dienst wordt 

verricht”. Verder bepaalt artikel 57 VWEU dat “degene die de diensten verricht, daartoe zijn 

werkzaamheden tijdelijk (kan) uitoefenen in de lidstaat waar de dienst wordt verricht, onder 

dezelfde voorwaarden als die welke die staat aan zijn eigen onderdanen oplegt”. Op grond van 

deze passage mag de dienstverrichter niet worden gediscrimineerd op grond van 

zijn nationaliteit. Daarnaast volgt uit de rechtspraak van het HvJ dat ook indirecte 

discriminatie in beginsel niet is toegestaan.687

Het HvJ bepaalde dat artikel 56 VWEU verplicht tot de opheffing van iedere be-

perking –ook wanneer deze zonder onderscheid geldt voor binnenlandse dienstver-

richters en dienstverrichters uit andere lidstaten– die de werkzaamheden van een 

dienstverrichter die gevestigd is in een andere lidstaat en aldaar rechtmatig soort-

gelijke diensten verricht, verbiedt, belemmert of minder aantrekkelijk maakt688. 

Het gaat dan niet alleen om verboden of belemmerende regelingen, maar ook om 

situaties waarbij de toepassing van nationale voorschriften kosten en bijkomende 

administratieve en economische lasten met zich brengt.689 Het HvJ geeft uitdruk-

kelijk aan dat een lidstaat het verrichten van een dienst op zijn grondgebied niet 

afhankelijk mag stellen van de inachtneming van alle voorwaarden die voor in zijn 

lidstaat gevestigde of te vestigen ondernemingen gelden.690 Daarmee wordt het nut-

tig effect van het vrij verkeer van diensten aangetast. Het HvJ geeft tenslotte aan 

dat een nationale regeling niet is toegestaan die ertoe leidt dat het verrichten van 

686 Artikel 57, eerste alinea VWEU.
687 Bijvoorbeeld een regel op grond waarvan een dienstverrichter woonachtig moet zijn in de lidstaat 

waar hij zijn diensten verricht (HvJ EG 3 december 1974, C-33/74, ECLI:EU:C:1974:131, Jur. 1974, p. 
1299 (Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid) of nationale regels die dienstverrichters uit andere lidsta-
ten onderwerpen aan een dubbele last (HvJ EG 25 juli 1991, C-288/89, ECLI:EU:C:1991:323, Jur. 1991, p. 
I-4007 (Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda)).

688 HvJ EG 25 juli 1991, C-76/90, ECLI:EU:C:1991:331, Jur. 1991, p. 1-4221, r.o. 12-13 (Säger); HvJ EG 23 
november 1999, gevoegde zaken C-369/96 en C-376/96, ECLI:EU:C:1999:575, Jur. 1999, I-8457, r.o. 33 
(Arblade).

689 Zie ook HvJ EG 3 oktober 2006 C-290/04, ECLI:EU:C:2006:630, ECP 2006 I-09461, r.o. 46 (FKP Scorpio).
690 HvJ EG 25 juli 1991, C-76/90, ECLI:EU:C:1991:331, Jur. 1991, p. 1-4221, r.o. 12-13 (Säger).
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diensten tussen lidstaten moeilijker wordt dan het verrichten van diensten binnen 

één lidstaat.691

Artikel 56 VWEU is (ook) van toepassing op de situatie waarin een in de ene lidstaat 

gevestigde vennootschap (als bedoeld in artikel 54 jo. 62 VWEU) zich tijdelijk naar 

een andere lidstaat begeeft (of wil begeven) om daar diensten te verrichten. Hoewel 

het niet blijkt uit zijn tekst, beschermt artikel 56 VWEU tevens “de vrijheid van de-

genen te wier behoeve diensten worden verricht, om zich met het oog daarop naar een andere 

lidstaat te begeven zonder daarbij (…) te worden gehinderd”.692

8.2.1.3 speciale positie voor verplichtgestelde 
bedrijfstakpensioenfondsen

Volgens artikel 101 VWEU zijn onverenigbaar met de interne markt overeenkom-

sten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en onderling 

afgestemde feitelijke gedragingen die de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen 

beïnvloeden en die ertoe kunnen leiden dat de mededinging binnen de interne 

markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. De lidstaten is het volgens artikel 106, 

lid 1 VWEU verboden maatregelen te nemen die met artikel 101 VWEU in strijd 

zijn. Op dit verbod geeft artikel 106, lid 2 VWEU echter een uitzondering voor on-

dernemingen belast met het beheer van diensten van algemeen economisch belang. 

Dergelijke ondernemingen vallen weliswaar onder de regels van het VWEU, met 

name ook artikel 101 VWEU, maar alleen voor zover de toepassing van die regels de 

vervulling, in feite of in rechte, van de aan die ondernemingen toevertrouwde bij-

zondere taak niet verhindert.693 Het HvJ heeft in drie arresten uit 1999694 geoordeeld 

dat de verplichtstelling van deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds als dienst 

van algemeen economisch belang verenigbaar is met het Europese mededingings-

recht.

Het op grond van de Wet Bpf 2000 verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds695 

beperkt het vrije dienstenverkeer als bedoeld in artikel 56 VWEU. De Hoge Raad 

691 HvJ EG 29 november 2001, C-17/00, ECLI:EU:C:2001:651, Jur. 2001, p. 1-9445, r.o. 30 (De Coster).
692 HvJ EG 31 januari 1984, 286/82 en 26/83, ECLI:EU:C:1984:35, Jur. 1984, p. 377, r.o. 16 (Luisi en Carbone). 

Zie ook R.W.E. van Leuken, Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden, 
Onderneming & Recht 2015/85.

693 Zie ook Asser/Lutjens 7-XI, 2019/306.
694 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International), HvJ 

21 september 1999, gevoegde zaken C-115/97 tot C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434, Jur. 1999, p. I-6025 
(Brentjens) en HvJ 21 september 1999, C-219/97, ECLI:EU:C:1999:437, Jur. 1999, p. I-5121 (Maatschappij 
Drijvende Bokken).

695 De verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds in de zin van de Wet Bpf 2000 komt tot 
stand op grond van een verplichtstellingsbesluit genomen door de minister van SZW.
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heeft tot nu toe geen zelfstandige betekenis gezien voor toepassing van de regels 

over vrije dienstverrichting naast het mededingingsrecht.696 Het is aannemelijk dat 

voor de beperking van de vrije dienstverrichting die het gevolg is van de verplicht-

stelling van deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds dezelfde rechtvaardiging 

geldt als voor beperking van de mededinging. De transparantieverplichting die uit 

artikel 56 VWEU voortvloeit, brengt in beginsel mee dat de verplichtstelling van 

deelneming aan één aangewezen bedrijfstakpensioenfonds slechts plaatsvindt wan-

neer voor een passende mate van openbaarheid is gezorgd om ten volle rekening 

te kunnen houden met een voordeliger offerte van een andere marktpartij. Lutjens 

wijst erop dat de transparantieverplichting van artikel 56 VWEU alleen in acht ge-

nomen hoeft te worden indien er sprake is van grensoverschrijdende aspecten aan 

de situatie.697 Bovendien vindt hij het van belang dat de Wet Bpf 2000 zelf slechts 

één marktpartij toelaat bij de uitvoering van de bedrijfstakpensioenregeling. Met of-

fertes van andere marktpartijen kan daarom geen rekening worden gehouden. Dat 

is een wezenlijk verschil met de situatie in het arrest UNIS en SARL, omdat daar de 

marktpartij niet vooraf bij wet was bepaald, zodat het de vraag is of de uitgesproken 

transparantieverplichting bij de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds 

wel toepasbaar is. Van Meerten ziet dit anders; hij kwalificeert het betoog dat de wet 

nu eenmaal maar één bevoegde uitvoerder aanwijst en de transparantieverplichting 

bij gebrek aan andere mogelijke belangstellenden niet geldt, als een cirkelredene-

ring.698 Wanneer inbreuk op de vrije dienstverrichting wel zou worden gemaakt, 

kan die inbreuk naar de mening van Lutjens gerechtvaardigd worden. Met dezelfde 

argumenten op grond waarvan is aangenomen dat de verplichtstelling geen ver-

boden inbreuk maakt op het mededingingsrecht, kan de eventuele inbreuk op de 

transparantieverplichting worden gerechtvaardigd.

8.2.1.4 Verschil tussen vrij verkeer van diensten en vrijheid van 
vestiging

Het vrij verkeer van diensten vertoont gelijkenissen met de vrijheid van vestiging. 

Toch bestaat er een onderscheid: het verrichten van diensten is een tijdelijke activi-

teit en heeft geen duurzaam karakter terwijl duurzaamheid juist het kenmerk is van 

de vrijheid van vestiging. In concrete situaties kan de vraag of een beroep gedaan 

kan worden op de vrijheid van vestiging of het vrije dienstenverkeer lastig te beant-

woorden zijn. Volgens jurisprudentie van het HvJ dient het tijdelijke karakter van 

696 Zie ook Asser/Lutjens 7-XI, 2019/312.
697 HvJ EU 17 december 2015, C-25/14 en C-26/14, ECLI:EU:C:2015:821 (UNIS/Ministre du Travail en SARL/Mini-

stre du Travail).
698 H. van Meerten, Reactie: Transparantie vereist bij bindende aanwijzing uitvoerder in een cao (TPV 2016/12), Tijd-

schrift voor Pensioenvraagstukken 2016/25.
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de dienstverrichting te worden beoordeeld aan de hand van de duur, de frequentie, 

de periodiciteit en de continuïteit ervan.699 Tussen het vrij verkeer van diensten en 

de vrijheid van vestiging zit, door de duurzaamheid als kenmerkend verschil, geen 

rangorde.

8.2.1.5 Vrij verkeer van kapitaal
De bepalingen omtrent het vrije betalings- en kapitaalverkeer zijn opgenomen in 

artikelen 63 tot en met 66 VWEU. De bedoeling van het vrij verkeer van kapitaal 

is om alle beperkingen op te heffen tussen EU-lidstaten onderling en tussen EU-

lidstaten en derde staten.700 Het begrip ‘kapitaalverkeer’ is niet gedefinieerd in 

het VWEU zelf, maar in de jurisprudentie van het HvJ. Het HvJ heeft als algemene 

definitie gegeven dat kapitaalverkeer bestaat uit financiële operaties die in wezen 

op belegging of investering van het betrokken bedrag zijn gericht. Onder andere de 

volgende transacties vallen onder kapitaalverkeer:701

·	 Oprichting van nieuwe en uitbreiding van bestaande filialen of ondernemingen, 

welke uitsluitend aan de kapitaalverschaffer toebehoren; algehele verwerving 

van bestaande ondernemingen;

·	 Deelneming in nieuwe of bestaande ondernemingen teneinde duurzame econo-

mische betrekkingen te vestigen of te handhaven;

·	 Overige participaties in vennootschappen (al dan niet beursgenoteerd).

Het investeren in een kapitaalvennootschap valt eveneens binnen de reikwijdte van 

het vrij verkeer van kapitaal.

Volgens artikel 63 VWEU mag een lidstaat het kapitaalverkeer tussen lidstaten niet 

beperken. Dit doet echter niets af aan het recht van lidstaten om “bepalingen van hun 

belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet in 

dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapi-

taal is belegd”702. Maar dat betekent niet dat belastingwetgeving die een onderscheid 

maakt tussen belastingplichtigen naargelang hun vestigingsplaats automatisch 

verenigbaar is met het VWEU. De bedoelde nationale maatregelen mogen namelijk 

geen middel tot discriminatie vormen.703 Dergelijke beperkingen zijn niettemin toe-

699 HvJ EG 30 november 1995, C-55/94, ECLI:EU:C:1995:411, Jur. 1995, p. I-4165, r.o. 27 (Gebhard).
700 HvJ EU 16 juni 2011, C-10/10, ECLI:EU:C:2011:399, Jur. 2011 I-05389, r.o. 24 (Commissie/Oostenrijk).
701 J. Kiekebeld en J.A.R. van Eijsden, Nederlands Belastingrecht in Europees perspectief, FED Fiscale Brochure, 

Deventer: Kluwer 2009, p. 57 en 58.
702 Artikel 65, lid 1, onderdeel a VWEU.
703 Artikel 65, lid 3 VWEU.
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laatbaar indien zij worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen 

belang of indien sprake is van objectief onvergelijkbare situaties.704

Beperkingen van het kapitaalverkeer met derde landen kunnen bovendien toe-

laatbaar zijn wanneer zij betrekking hebben op ‘directe investeringen’705 én vallen 

onder de ‘stand still’-bepaling706.

8.2.1.6 Verschil tussen vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer 
van kapitaal

Indien er sprake is van andere investeringen dan in onroerende zaken, kan er sprake 

zijn van samenloop tussen vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van kapitaal. 

Deze samenloop is een gevolg van het feit dat het vrije dienstenverkeer zich niet 

alleen richt op de dienstenverrichter, maar tevens op de ontvanger van diensten, 

welke ontvanger ook degene zal zijn die ‘investeert’ in de zin van het vrij verkeer 

van kapitaal.

8.2.1.7 de rangorde tussen de vrijheid van vestiging en het vrij 
verkeer van kapitaal

Indien een beperking van het vrij verkeer van kapitaal een onvermijdelijk gevolg is 

van een eventuele belemmering van de vrijheid van vestiging kan slechts aan het 

vrij verkeer van kapitaal worden getoetst. Het HvJ oordeelde dat het vrij verkeer van 

kapitaal van toepassing is, indien “participaties die enkel als belegging worden genomen 

zonder dat het de bedoeling is invloed uit te oefenen op het bestuur en de zeggenschap van de 

onderneming”.707

8.2.2 richtlijn 2006/123/Eg - dienstenrichtlijn
Het vrij verkeer van diensten is met name uitgewerkt in de Dienstenrichtlijn.708 Een 

belangrijke reden voor het invoeren van deze richtlijn was de constatering dat een 

groot aantal belemmeringen op de interne markt veel dienstverlenende bedrijven 

hindert hun activiteiten over de nationale grenzen uit te breiden.709 Financiële 

704 Zie bijvoorbeeld HvJ EU 10 mei 2012, C-338-347, ECLI:EU:C:2012:286, r.o. 21-23 (Santander).
705 Uit HvJ EU 10 februari 2011, gevoegde zaken C-436/08 en 437/08, ECLI:EU:C:2011:61 (Haribo en Österrei-

chische Salinen), r.o. 137 kan worden afgeleid dat een investering pas als directe investering kwalificeert 
als deze 10% of meer van het kapitaal bedraagt.

706 De ‘stand still’-bepaling is opgenomen in artikel 64, lid 1 VWEU en bepaalt dat beperkingen inzake 
het kapitaalverkeer met derde landen, in verband met directe investeringen, die op 31 december 1993 
reeds bestonden en sindsdien niet materieel zijn gewijzigd, in beginsel toelaatbaar zijn.

707 HvJ EU 11 september 2014, C-047/12, ECLI:EU:C:2014:2200, r.o. 31 en 32 (Kronos).
708 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende dien-

sten op de interne markt, PBEU L 376 van 27 december 2006, p. 36-68
709 Overwegingen 2 en 3 Richtlijn 2006/123/EG.
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diensten zijn van de werkingssfeer van deze richtlijn uitgesloten710 omdat daarvoor 

specifieke EU- wetgeving geldt. Voor pensioeninstellingen is dat de IORP II-richtlijn; 

voor verzekeraars is dat de Solvency II-richtlijn. Deze richtlijnen komen in de vol-

gende paragrafen aan de orde.

8.2.3 richtlijn 2003/41/Eg - werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening

Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instel-

lingen voor bedrijfspensioenvoorziening711 (de IORP712-richtlijn) kwam in 2003 tot 

stand. Deze richtlijn is in 2016 vervangen door de IORP II-richtlijn.713

Volgens de preambule vormt de IORP-richtlijn een eerste stap op de weg naar een op 

Europese schaal georganiseerde interne markt voor bedrijfspensioenvoorziening.714 

De richtlijn is van toepassing op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 

(IORPs) en niet op andere financiële instellingen zoals verzekeraars715 en beleg-

gingsinstellingen.716 Een IORP is volgens de richtlijn een op basis van kapitalisatie 

gefinancierde instelling, ongeacht de rechtsvorm, die onafhankelijk van enige bij-

dragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het verstrekken van 

arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen.717 Een IORP kan dus alleen aanvullende 

pensioenregelingen uitvoeren.

De IORP-richtlijn legt aan de lidstaten minimumvereisten op met betrekking tot de 

solvabiliteit van IORPs.718 De berekening van de technische voorzieningen, de finan-

ciering hiervan en de vaststelling van het vereist vermogen moet prudent gebeuren. 

De wijze waarop deze open normen in verschillende lidstaten zijn uitgewerkt, is 

710 Overweging 18 Richtlijn 2006/123/EG.
711 Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 

werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, PbEU L 235 van 
23 september 2003, p. 10-21.

712 Een IORP is een institution for occupational retirement provision; deze Engelstalige afkorting wordt 
veelal gebruikt.

713 Zie verder de volgende paragraaf.
714 Overweging 6 Richtlijn 2003/41/EG.
715 Nederland heeft bij de implementatie van de IORP-richtlijn geen gebruik gemaakt van de mogelijk-

heid van artikel 4 IORP-richtlijn om de richtlijn ook van toepassing te verklaren op verzekeraars. Zie 
Kamerstukken II 2004/2005, 30104, 3, p. 7.

716 Artikel 2 Richtlijn 2003/41/EG.
717 Artikel 6 Richtlijn 2003/41/EG.
718 Artikel 17 Richtlijn 2003/41/EG.



8 Grensoverschrijdende pensioenuitvoerders in Europese en Nederlandse wetgeving

256

divers. België, Luxemburg en Ierland hanteren meer kwalitatieve vereisten.719 In 

Nederland zijn deels kwalitatieve en deels kwantitatieve normen gesteld, die zijn 

uitgewerkt in het Financieel Toetsingskader (FTK). Op een aantal punten binnen 

het toetsingskader koos de Nederlandse wetgever voor het stellen van stringentere 

solvabiliteitseisen in aanvulling op de minimumvereisten van de richtlijn.

Lidstaten staan de op hun grondgebied gevestigde ondernemingen toe bij te dragen 

aan IORPs waaraan in andere lidstaten vergunning is verleend. Andersom ook: zij 

staan de op hun grondgebied gevestigde IORPs toe bijdragen te ontvangen van on-

dernemingen die op het grondgebied van andere lidstaten zijn gevestigd.720 Wanneer 

een IORP toestemming heeft van de toezichthouder in de lidstaat van herkomst, kan 

deze pensioenregelingen uit een andere lidstaat uitvoeren. Om deze toestemming 

te verkrijgen moet de IORP een in de richtlijn vastgestelde notificatieprocedure 

doorlopen.721

De richtlijn stelt dat het nationale sociale en arbeidsrecht van lidstaten van toepas-

sing blijft, wanneer een in een andere lidstaat gevestigde pensioeninstelling een 

pensioenregeling waarop het andere recht van toepassing is, uitvoert. Bij grensover-

schrijdende activiteiten moet een pensioeninstelling de sociale en arbeidswetgeving 

van een andere lidstaat toepassen.722

Ten aanzien van de informatievoorziening stelt de richtlijn minimumeisen. Een 

IORP is in geval van grensoverschrijdende activiteiten ook onderworpen aan aan-

vullende informatievoorschriften uit de lidstaat van ontvangst. Voorwaarde daarbij 

is wel dat de pensioeninstellingen in die lidstaat ook aan die voorschriften zijn 

onderworpen.723

De IORP staat onder toezicht in de lidstaat van herkomst. Wanneer een IORP uit 

een andere lidstaat in Nederland actief is, staat deze onder toezicht van de toe-

719 Zie SEO Economisch Onderzoek, Grensoverschrijdende pensioenuitvoering, SEO-rapport nr. 2016-86, Amster-
dam, december 2016, Kamerstukken II 2016/2017, 32043, 352, p. 3.

720 Artikel 20 Richtlijn 2003/41/EG.
721 Artikel 20, lid 2 Richtlijn 2003/41/EG.
722 Zoals blijkt uit overweging 9 en artikel 20 van richtlijn 2003/41/EG gaat het om wetgeving op het 

gebied van de organisatie van de nationale pensioenstelsel, daaronder begrepen de verplichtstelling 
en de inhoud van de pensioenregeling (het resultaat van collectieve arbeidsovereenkomsten). Zie ook 
paragraaf 9.2.

723 Artikel 20, lid 7 Richtlijn 2003/41/EG.
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zichthouder uit die andere lidstaat. De solvabiliteitseisen uit die lidstaat zijn van 

toepassing.724

8.2.4 richtlijn (Eu) 2016/2341 - werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (herschikking)

8.2.4.1 Inleiding
Het beoogde resultaat van de IORP-richtlijn (een eerste stap op de weg naar een op 

Europese schaal georganiseerde interne markt voor bedrijfspensioenvoorziening) 

laat te wensen over. Het aantal grensoverschrijdende IORPs is beperkt zo blijkt uit 

onderzoek van EIOPA.725 De Commissie stelde begin 2014 dan ook een herziening 

van de richtlijn voor.726 Hiervoor geeft zij vier specifieke doelstellingen:

1. opheffen van de resterende prudentiële belemmeringen voor grensoverschrij-

dende IORPs;

2. garanderen van een goede governance en een degelijk risicobeheer;

3. voorzien in de verstrekking van heldere en relevante informatie aan deelnemers 

en pensioengerechtigden en

4. waarborgen dat toezichthouders over de benodigde instrumenten beschikken 

om op doelmatige wijze toezicht op IORPs te kunnen uitoefenen.

Op 23 december 2016 is de herziening van Richtlijn 2003/41/EG gepubliceerd: 

Richtlijn (EU) 2016/2341.727 Deze richtlijn is op 13 januari 2017 in werking getreden 

en moest uiterlijk op 13 januari 2019 geïmplementeerd zijn in de Nederlandse 

wet- en regelgeving. Op 12 april 2018 publiceerde de minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid een conceptwetsvoorstel ter implementatie van IORP II.728 Dit 

wetsvoorstel is op 18 oktober 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en op 18 

december 2018 door de Eerste Kamer.

724 Artikel 17, lid 2 Richtlijn 2003/41/EG.
725 Zie paragraaf 1.2.2.1.
726 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de werkzaamheden 

van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, COM(2014) 167 final, Brussel, 27 
maart 2014.

727 Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende 
de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 
(herschikking), PbEU L 354/37 van 23 december 2016.

728 Kamerstukken II 2017/2018, 34934, 2 (Implementatie IORP-II richtlijn).
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8.2.4.2 algemene uitgangspunten
Een doel van de richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van tweede-

pijler pensioenen in de Europese Unie.729 Zo worden in de richtlijn algemene regels 

gesteld op het gebied van governance, zoals over risicobeheer, accounting, risico-

evaluaties en verslaglegging en bevat de richtlijn algemene regels ten aanzien van 

de informatieverstrekking aan (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Ook 

bevat de richtlijn regels ten aanzien van het toezicht op pensioeninstellingen, zoals 

de doelstellingen van het toezicht, het toezichtproces en de informatie-uitwisseling 

tussen de toezichthouders en andere partijen.730

De richtlijn is van toepassing op pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen. 

Net als bij de implementatie van de IORP-richtlijn maakt de Nederlandse regering 

geen gebruik van de mogelijkheid om de richtlijn toe te passen op verzekeraars731 en 

de mogelijkheid om de richtlijn niet toe te passen op kleine pensioeninstellingen.732

8.2.4.3 grensoverschrijdende activiteiten
De richtlijn verduidelijkt de regels voor grensoverschrijdende activiteiten van 

pensioeninstellingen en van grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten 

en scherpt deze aan. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is de bescherming van 

de deelnemer. De richtlijn bevat onder andere regels over de situatie waarin een 

pensioeninstelling een pensioenregeling uitvoert waarvan de bijdragende onderne-

ming in een andere lidstaat is gevestigd dan waar de pensioeninstelling gevestigd 

is.733 Voordat een pensioeninstelling uit een andere lidstaat een pensioenregeling 

mag uitvoeren waaraan wordt bijgedragen door een in Nederland zetel hebbende 

bijdragende onderneming, dient zij hiervoor een vergunning te ontvangen van 

de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de pensioeninstelling uit de andere 

lidstaat haar zetel heeft.734 Bij grensoverschrijdende activiteiten moet de sociale 

en arbeidswetgeving (inclusief informatievoorschriften) van de lidstaat waaruit de 

pensioenregeling afkomstig is in acht worden genomen.

729 Overweging 8, Richtlijn 2016/2341/EU.
730 Kamerstukken II 2017/2018, 34934, 3, p. 1 (Implementatie IORP-II richtlijn).
731 Artikel 4 Richtlijn 2016/2341/EU.
732 Artikel 5 Richtlijn 2016/2341/EU.
733 Artikel 11 Richtlijn 2016/2341/EU.
734 Artikel 199 PW.
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8.2.4.4 grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht
8.2.4.4.1 Aanpassingen als gevolg van IORP II-richtlijn

De richtlijn bevat voor het eerst regels over een collectieve waardeoverdracht van 

een pensioeninstelling in de ene lidstaat naar een pensioeninstelling in een andere 

lidstaat.735 In de richtlijn is onder andere de rol van de bevoegde autoriteiten van 

de betrokken lidstaten bij een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht 

verder uitgewerkt. Ter implementatie van de richtlijn zijn de criteria waar DNB 

op toetst bij een collectieve waardeoverdracht naar een pensioeninstelling uit een 

andere lidstaat wettelijk verankerd. Deze toetsingscriteria zijn limitatief. Het gaat 

daarbij om criteria die erop toezien dat de langetermijnbelangen van de eventuele 

achterblijvende (gewezen) deelnemers, andere aanspraakgerechtigden en pensioen-

gerechtigden afdoende worden beschermd, dat de individuele pensioenaanspraken 

en pensioenrechten minstens gelijk blijven na de collectieve waardeoverdracht en 

dat er geen sprake is van onderdekking op het moment van overdracht op basis van 

de waarderingsregels van het Nederlandse financieel toetsingskader. Een collectieve 

waardeoverdracht vanuit Nederland naar een pensioeninstelling uit een andere 

lidstaat kan niet plaatsvinden zonder voorafgaande toestemming door DNB.736 Ook 

de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de pensioeninstelling uit de andere 

lidstaat haar zetel heeft, moeten de voorgenomen collectieve waardeoverdracht 

toetsen. Die bevoegde autoriteiten toetsen onder andere of de pensioeninstelling 

toegerust is op de te ontvangen waarde, of de langetermijnbelangen van de even-

tuele bestaande deelnemers en pensioengerechtigden van de pensioeninstelling 

voldoende worden gewaarborgd, of de pensioeninstelling niet in onderdekking 

verkeert op het moment van overdracht en of de over te dragen waarde toereikend 

is om de overdragende verplichtingen te dekken. De bevoegde autoriteiten moeten 

goedkeuring verlenen voor de collectieve waardeoverdracht.

Naast toestemming van DNB en goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaat waar de pensioeninstelling haar zetel heeft, is in geval van een grensover-

schrijdende collectieve waardeoverdracht ook goedkeuring vereist van de betrokken 

werkgever en een meerderheid van de (gewezen) deelnemers en pensioengerech-

tigden of een meerderheid van hun vertegenwoordigers. De manier waarop deze 

voorwaarden in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd, verschilt voor 

een pensioenfonds met een verantwoordingsorgaan, een pensioenfonds met een 

belanghebbendenorgaan of een PPI.737

735 Artikel 12 Richtlijn 2016/2341/EU.
736 Zie ook Kamerstukken II 2017/2018, 34934, 3, p. 5 (Implementatie IORP-II richtlijn).
737 Zie verder bijvoorbeeld Kamerstukken II 2017/2018, 34934, 3, p. 6 (Implementatie IORP-II richtlijn).
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8.2.4.4.2 Tweederdemeerderheid

De Tweede Kamer en het kabinet maken zich er zorgen over dat “Nederlands pensioen-

geld naar het buitenland verdwijnt vanwege soepeler toezicht.”738 Daarom nam het kabinet 

in een Nota van wijziging739 extra waarborgen op waarmee het kabinet dit wil voor-

komen. Zo moet een tweederdemeerderheid van de deelnemers en gepensioneerden 

die reageren op een schriftelijk verzoek instemmen met een grensoverschrijdende 

collectieve waardeoverdracht.740 Een tweede waarborg is dat het kabinet bij alge-

mene maatregel van bestuur extra eisen kan stellen aan grensoverschrijdende waar-

deoverdrachten, mits daar aanleiding toe is. Dit is aan de orde als pensioenfondsen 

of bedrijven pensioengeld naar het buitenland willen brengen omdat het toezicht 

daar soepeler is. De voorwaarden voor een grensoverschrijdende collectieve waar-

deoverdracht zijn hiermee (veel) strenger dan die voor een binnenlandse collectieve 

waardeoverdracht. Volgens het kabinet is dit onderscheid toelaatbaar binnen de 

Europeesrechtelijke kaders,741 gesteund door een advies van de Raad van State.742

Het kabinet antwoordt op vragen uit de Eerste Kamer743 dat naar nationaal recht voor 

een binnenlandse collectieve waardeoverdracht andere regels gelden dan voor een 

grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht is te rechtvaardigen door het 

feit dat er geen sprake is van gelijke situaties. “In geval van een binnenlandse collectieve 

waardeoverdracht is er geen sprake van een grensoverschrijdend element. Het is, mede gezien de 

bevoegdheden van de Europese wetgever en het feit dat de vrijheid van diensten en kapitaal uit 

het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) niet van toepassing 

zijn op zuiver interne situaties, aan de nationale wetgever om hierover regels vast te stellen.” 

Niet iedereen is overtuigd dat dit standpunt houdbaar is. Zowel Lutjens744 als Van 

Meerten745 zijn van mening dat dit in strijd is met het VWEU. De Greef en Grashoff 

stellen dat de implementatiewetgeving op het punt van het instemmingsrecht van 

(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden bij een grensoverschrijdende col-

738 Handelingen II 2018/2019, nr. 5, item 10, en Handelingen II 2018/19, nr. 12, item 4.
739 Kamerstukken II 2017/2018, 34934, 11 (Implementatie IORP-II richtlijn).
740 Artikel 90a, lid 2, onderdeel b PW.
741 Kamerstukken II 2017/2018, 34934, 16, p. 2 (Implementatie IORP-II richtlijn).
742 Kamerstukken I 2018/2019, 34934, E (Implementatie IORP-II richtlijn).
743 Kamerstukken I 2018/2019, 34934, F (Implementatie IORP-II richtlijn).
744 Kamerstukken I 2018/2019, 34934, B, bijlage: Vragen over implementatie IORP Richtlijn: grensoverschrijdende 

uitvoering in discussie (Prof. dr. Erik Lutjens – hoogleraar Pensioenrecht VU Amsterdam, Expertisecen-
trum Pensioenrecht).

745 Kamerstukken I 2018/2019, 34934, B, bijlage: Waarom artikel 12 IORP II in strijd is met het EU Verdragsrecht 
(Prof. Dr. Mr. H. van Meerten, hoogleraar EU Pensioenrecht). Zie ook H. van Meerten en L. Geerling, 
Build that wall? Het onderscheid tussen binnenlandse en grensoverschrijdende waardeoverdrachten van pensioenrege-
lingen, Tijdschrift Recht & Arbeid 2019/16.
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lectieve waardeoverdracht haar doel voorbij schiet.746 Het zorgt juist voor verhoging 

van de drempels en bovendien voor een verslechtering van de positie van deelne-

mers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het vrij verkeer van vestiging 

en kapitaal is hier in het geding en mogelijk is zelfs sprake van discriminatie naar 

nationaliteit.

Of de eis van tweederdemeerderheid inderdaad een inbreuk vormt op de Europese 

vrijheden, gaat het onderwerp van mijn onderzoek te buiten.

8.2.5 Levenrichtlijnen
Aan de ontwikkeling van een Europese geïntegreerde verzekeringsmarkt wordt al 

meer dan 40 jaar gewerkt. In 1979 verscheen een eerste richtlijn over levensverze-

keringen, voornamelijk over de vrijheid van vestiging.747 Deze richtlijn werd later 

gevolgd door twee andere richtlijnen. De Tweede Levenrichtlijn748 had betrekking op 

de vrijheid van grensoverschrijdende dienstverrichting. De Derde Levenrichtlijn749 

introduceerde een één-vergunningenstelsel en een systeem van normatief toezicht 

door alleen de toezichthouder van de lidstaat waar de levensverzekeraar zijn zetel 

heeft. In 2002 zijn de drie Levenrichtlijnen samengevoegd tot één Levenrichtlijn.750 

Hiermee vereenvoudigde de Europese regelgeving op het gebied van levensverzeke-

ringen. Het omvat alle bepalingen over het toezicht op de sector, de solvabiliteit van 

levensverzekeringsmaatschappijen en het vrij verkeer van diensten op het gebied 

van levensverzekeringen in de EU.

Op grond van de Levenrichtlijn zijn binnen de EU de principes van ‘home country 

control’ en ‘single licence’ van toepassing.751 Dit laatste principe houdt in, dat een 

verzekeraar maar één vergunning van de nationale toezichthouder nodig heeft op 

746 R.M.J.M. de Greef en M. Grashoff, Collectieve waardeoverdracht: over de grens?, Tijdschrift voor Pensioen-
vraagstukken 2019/4.

747 Richtlijn 79/267/EEG van de Raad van 5 maart 1979 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrech-
telijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe levensverzekeringsbedrijf, en de uitoefening 
daarvan (Eerste Levenrichtlijn), PbEG L 63 van 13 maart 1979, p. 1–18 .

748 Richtlijn 90/619/EEG van de Raad van 8 november 1990 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf, tot vaststelling van de 
bepalingen ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten 
en houdende wijziging van Richtlijn 79/267/EEG (Tweede Levenrichtlijn), PbEG L 330 van 29 november 
1990, p. 50–61.

749 Richtlijn 92/96/EEG van de Raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de 
Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (Derde Levenrichtlijn), PbEG L 360 van 9 december 1992, p. 1–27.

750 Richtl�n 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende levens-
verzekering , PbEG L 345 van 19 december 2002, p. 1–51. Wanneer in het vervolg van deze bijdrage 
gesproken wordt over ‘Levenrichtlijn’, wordt deze Richtlijn 2002/83/EG bedoeld.

751 Artikel 5 resp. artikel 10 Richtlijn 2002/83/EG.
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basis waarvan hij in alle landen van de EU/EER verzekeringen mag sluiten. Dat kan 

rechtstreeks in de betreffende lidstaat (op grond van het vrij verkeer van diensten) 

of door bijkantoren te openen (op grond van de vrijheid van vestiging), zonder dat 

er in die betreffende lidstaten afzonderlijke vergunningen nodig zijn. Het principe 

van home country control betekent dat de verzekeraar (met inbegrip van zijn bij-

kantoren) alleen onder toezicht staat van de toezichthouder in de lidstaat die hem 

de vergunning heeft verleend. Wel kan elke afzonderlijke lidstaat bepalingen van 

algemeen belang formuleren, die de verzekeraar in die lidstaat moet opvolgen.752

8.2.6 richtlijn 2009/138/Eg - solvency II
Solvency II betreft een uitgebreide herziening van de Europese regels voor het 

verzekeringsbedrijf en het toezicht daarop. Solvency II is een risicogebaseerd toe-

zichtraamwerk voor verzekeraars dat per 1 januari 2016 in werking trad. Het kader 

bestaat uit de Solvency II-richtlijn753 en de nadere invullingen daarvan in de vorm 

van de uitvoeringsverordening en technische standaarden.

De oude solvabiliteitsvereisten in de Europese richtlijnen boden veel ruimte voor 

nationale afwijking. Dit bevorderde de interne verzekeringsmarkt en consumen-

tenbescherming niet. De Solveny II-richtlijn voorziet daarom op het terrein van de 

solvabiliteitsvereisten in maximumharmonisatie. Hierdoor ontstaat op dit vlak een 

gelijke concurrentie in Europa en wordt de bescherming van de verzekeringnemers 

en begunstigden zoveel mogelijk gelijk getrokken. Ook stelt de richtlijn meer eisen 

aan transparantie en wordt het groepstoezicht voor verzekeraars geïntensiveerd. De 

vernieuwing richt zich overigens volledig op het prudentiële toezicht. De richtlijn 

laat het gedragstoezicht754 ongemoeid.

De Solvency II-richtlijn kent drie pijlers:

·	 Pijler 1: kwantitatieve financiële eisen. Dit betreft de waardering van alle balans-

posten waaronder de technische voorzieningen en de solvabiliteitsvereisten. In 

tegenstelling tot het vorige solvabiliteitsregime, waarin verschillende waarde-

ringsgrondslagen waren toegestaan (zowel marktwaarde als historische grond-

slagen), dienen de bezittingen en verplichtingen onder de richtlijn gewaardeerd 

te worden tegen marktwaarde, om tot vergelijkbare financiële cijfers te komen.

752 Zie verder paragraaf 9.3.
753 Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 

toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), OJ L 
335, 17 december 2009, p. 1–155.

754 Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante marktprocessen, zuivere verhoudingen 
tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) 
is in Nederland belast met dit toezicht.
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·	 Pijler 2: kwalitatieve eisen en het toezichtproces. Deze pijler ziet op de interne 

besturing en het risicomanagement van de verzekeraar. Het interne proces van 

de verzekeraar dient zodanig ingericht te worden dat de risico’s optimaal worden 

beheerst en periodiek worden getoetst.

·	 Pijler 3: toezichtrapportage en openbaarmaking van informatie. Deze pijler 

beoogt het bewerkstelligen van marktdiscipline door het vergroten van de trans-

parantie over de financiële positie en de corporate governance van verzekeraars 

zowel richting de toezichthouder als het publiek in brede zin. Nederland kent 

van oudsher een publieke rapportage; voor verschillende andere lidstaten is dit 

nieuw.

8.2.7 tussenconclusie
In bovenstaande paragrafen gaf ik een globaal overzicht van het civiele recht van de 

Europese Unie betreffende grensoverschrijdende pensioenuitvoerders (verzekeraars 

en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening). Hiermee gaf ik een schets van een 

Europees kader waarbinnen de grensoverschrijdende pensioenuitvoerders moeten 

opereren. Wanneer ik later in dit deel van mijn proefschrift de onderzoeksvragen 

ga beantwoorden, gebruik ik het overzicht uit dit hoofdstuk voor de beoordeling.

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen beide pensioenregelingen uitvoeren en 

doen dat op een schijnbaar vergelijkbare manier: tijdens de actieve periode van 

werknemers verzekeren en administreren zij de door de werknemers op te bouwen 

pensioenaanspraken waarvoor een premie wordt betaald. De premies worden be-

legd en (vele) jaren later volgen de pensioenuitkeringen. De algemene bepalingen 

uit het VWEU zijn uiteraard van toepassing op beide categorieën pensioenuitvoer-

ders maar uit bovenstaande paragrafen blijkt dat er verschillende richtlijnen voor 

deze pensioenuitvoerders van toepassing zijn. Bij de consultatie van EIOPA inzake 

de aanpassing van de IORP-richtlijn (zie paragraaf 8.2.3) werd voorgesteld om de 

kapitaalseisen voor pensioenfondsen gelijk te schakelen aan die voor verzekeraars. 

Onder meer door een sterke lobby vanuit Nederland755 zijn die voorstellen ingetrok-

ken en kon elk land zijn eigen kapitaaleisen aan pensioenfondsen blijven stellen, 

in Nederland via het Financieel Toetsingskader. Hoewel er geen kapitaalseisen voor 

pensioenfondsen op Europees niveau zijn ingevoerd, zijn de eisen op gebied van 

governance en risicomanagement die in de IORP II- richtlijn zijn opgenomen (zie pa-

ragraaf 8.2.4) vergelijkbaar met die van Solvency II voor verzekeraars (zie paragraaf 

8.2.6). De toezichtregimes zijn dus meer op elkaar gaan lijken.

755 Zie bijvoorbeeld P. Bouwknegt en J. van Alphen, Wedstrijd FTK – Solvency II, de actuaris, december 2018, 
p. 41-43.
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Naar mijn mening moeten toezichts- en kapitaaleisen van verschillende soorten 

pensioenuitvoerders aan elkaar gelijk zijn als er sprake is van gelijke gevallen en 

kunnen ze van elkaar afwijken als er sprake is van ongelijke gevallen. Bij de evaluatie 

van de IORP II-richtlijn in 2023 door de Commissie756 zal de discussie waarschijnlijk 

terugkomen of de kapitaaleisen naar elkaar toe zouden moeten groeien. Ik vind dat 

een goede zaak. Wanneer de Nederlandse pensioenregelingen van karakter gaan 

wijzigen door de invoering van de Wet toekomst pensioenen757, is dat een goed 

moment om hier kritisch naar te kijken.

8.3 grEnsoVErschrIJdEndE 
pEnsIoEnuItVoErdErs In nEdErLandsE 
wEtgEVIng

8.3.1 pensioenwet
8.3.1.1 Inleiding
De Pensioenwet onderscheidt twee groepen grensoverschrijdende uitvoerders van 

pensioenregelingen:758 buitenlandse uitvoerders die Nederlandse pensioenregelin-

gen uitvoeren, dat wil zeggen pensioenregelingen waarop het Nederlands (pensi-

oen)recht van toepassing is. En Nederlandse pensioenuitvoerders die buitenlandse 

pensioenregelingen uitvoeren. Een buitenlandse pensioenregeling is een pensioen-

regeling die niet is gebaseerd op een pensioenovereenkomst waarop de Pensioenwet 

van toepassing is, maar die onder buitenlands pensioenrecht valt. Beide uitvoerders 

bespreek ik in de volgende paragrafen.

8.3.1.2 Buitenlandse uitvoerders van nederlandse regelingen
Artikel 1 van de Pensioenwet definieert een ‘pensioeninstelling uit een andere lid-

staat’ als “een op basis van kapitaaldekking gefinancierde instelling, ongeacht de rechtsvorm, 

die zetel heeft in een andere lidstaat dan Nederland en die onafhankelijk van enige bijdragende 

onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het verstrekken van arbeidsgerelateerde 

pensioenuitkeringen op basis van een als volgt gesloten overeenkomst: a. individueel of collec-

tief tussen een of meerdere werkgevers en een of meerdere werknemers of hun respectievelijke 

vertegenwoordigers; of b. individueel of collectief met zelfstandigen, en die hiermee rechtstreeks 

verband houdende werkzaamheden verricht.”

756 Volgens artikel 62 Richtlijn (EU) 2016/2341 gaat de Commissie uiterlijk op 13 januari 2023 over tot 
evaluatie van de richtlijn.

757 Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020. Zie verder paragraaf 
12.3.4.

758 Artikel 1 PW.
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Bij grensoverschrijdend pensioenverkeer waarbij een pensioeninstelling uit een 

andere lidstaat Nederlandse pensioenovereenkomsten wil gaan uitvoeren staat de 

Pensioenwet de volgende buitenlandse uitvoerders toe: de pensioeninstelling uit 

een andere lidstaat die beschikt over een daartoe verleende vergunning en die de 

bevoegde autoriteiten daartoe in kennis heeft gesteld759 en de verzekeraar met een 

zetel buiten Nederland, mits die verzekeraar op grond van de Wet op het financieel 

toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag 

uitoefenen.760

In de Pensioenwet staan bepalingen over het toezicht op grensoverschrijdende 

activiteiten van pensioeninstellingen uit een andere lidstaat (en dus niet van een 

verzekeraar met een zetel buiten Nederland, deze regels staan in de Wft; zie de 

volgende paragraaf ).761 Deze bepalingen in de Pensioenwet regelen het volgende: 

voorwaarden voor uitvoering van een Nederlandse pensioenregeling,762 informatie 

over toepasselijke (Nederlandse) sociale en arbeidswetgeving763 en toezicht op de 

pensioeninstelling uit een andere lidstaat bij niet naleving van toepasselijke Neder-

landse sociale en arbeidswetgeving.764

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar de pensioeninstelling haar zetel 

heeft, moeten een vergunning hebben verleend.765 En de pensioeninstelling uit 

een andere lidstaat moet de bevoegde autoriteiten van die lidstaat in kennis stellen 

van het voornemen om een pensioenregeling uit te voeren voor een in Nederland 

gevestigde bijdragende onderneming766. Is niet aan deze twee eisen voldaan, dan 

mogen pensioeninstellingen uit een andere lidstaat Nederlandse pensioenrege-

lingen niet uitvoeren. Deze pensioeninstellingen dienen bij de uitvoering van de 

pensioenregeling rekening te houden met de bepalingen van de Nederlandse sociale 

en arbeidswetgeving die van toepassing is op de Nederlandse pensioenregeling. Zie 

verder paragraaf 9.2.2.

759 Artikel 23 lid 1, onderdeel b PW.
760 Artikel 23 lid 1, onderdeel c PW.
761 Artikel 199 t/m artikel 202 PW.
762 Artikel 199 PW.
763 Artikel 200 PW.
764 Artikel 201 en artikel 202 PW.
765 Artikel 199 PW.
766 Met ‘bijdragende onderneming’ wordt bedoeld “een onderneming of ander lichaam, ongeacht of deze een 

of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die optreden als werkgever of zelfstandige dan wel een combinatie 
daarvan, omvat of hieruit bestaat, en die aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening bijdragen betaalt”. Zie 
ook artikel 1 PW.
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8.3.1.3 nederlandse uitvoerders van buitenlandse regelingen
Volgens artikel 1 van de Pensioenwet is een ‘pensioenuitvoerder’: “een ondernemings-

pensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds, een premiepen-

sioeninstelling of verzekeraar die zetel heeft in Nederland.” Een pensioenfonds heeft een 

vergunning van DNB nodig voor het uitvoeren van een buitenlandse pensioenrege-

ling.767 De PPI heeft een vergunning nodig voor het uitoefenen van het bedrijf van 

premiepensioeninstelling.768 Aanvullend is bepaald dat de PPI voor het uitvoeren van 

een buitenlandse pensioenregeling afzonderlijke instemming van DNB dient te heb-

ben.769 De Nederlandse pensioenuitvoerder die een buitenlandse pensioenregeling 

uitvoert, blijft gebonden aan de Nederlandse toezichts- en prudentiële wetgeving. 

Zo zal de PPI uitsluitend premieregelingen mogen uitvoeren, waarbij de PPI zelf 

geen verzekeringstechnisch risico loopt. Pensioenfondsen zullen uitsluitend buiten-

landse pensioenregelingen mogen uitvoeren met inachtneming van de Nederlandse 

regels over taakafbakening. Zo zullen ondernemings- en bedrijfstakpensioenfond-

sen alleen buitenlandse pensioenregelingen mogen uitvoeren binnen hun domein 

en met inachtneming van het verbod van ringfencing.

8.3.2 wet op het financieel toezicht
Een in het buitenland gevestigde verzekeraar kan alleen onder bepaalde voorwaar-

den verzekeringsproducten in Nederland aanbieden. Regels voor deze verzekeraars 

staan voornamelijk in de Wet op het financieel toezicht.770 Wanneer een dergelijke 

verzekeraar diensten wil verrichten in Nederland of hier een bijkantoor wil openen, 

moet de notificatieprocedure doorlopen. In hoofdlijnen ziet deze procedure er als 

volgt uit. Voordat de verzekeraar mag starten met het verrichten van diensten of 

een bijkantoor wil openen, moet de toezichthouder uit land van herkomst met 

dit voornemen instemmen. De verzekeraar moet een opgave doen van de lidstaat 

waarnaar hij diensten wil gaan verrichten (in dit geval Nederland) en welke levens-

verzekeringsovereenkomsten hij daar wil gaan aanbieden. Wanneer de verzekeraar 

aan alle eisen voldoet, stuurt de toezichthouder binnen een maand aan DNB de 

betreffende gegevens. De verzekeraar ontvangt gelijktijdig bericht en mag dan met 

de dienstverrichting starten. In voorkomende gevallen meldt de toezichthouder 

de verzekeraar welke voorwaarden DNB heeft verbonden aan het uitvoeren van de 

werkzaamheden in Nederland.

767 Artikel 125 lid 1 PW. Artikel 192 en artikel 193 PW bevatten nadere bepalingen over de voorwaarden 
voor het verlenen van de vergunning aan het pensioenfonds en de intrekking daarvan.

768 Artikel 2:54g Wft.
769 Artikel 2:121a Wft.
770 Artikel 2:34 t/m artikel 2:39 Wft.
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8.4 Grensoverschrijdende pensioenuitvoerder in dit onderzoek

8.3.3 tussenconclusie
In bovenstaande paragrafen gaf ik een overzicht van het Nederlandse civiele recht 

betreffende grensoverschrijdende pensioenuitvoerders (verzekeraars en instellingen 

voor bedrijfspensioenvoorziening). Hiermee gaf ik een schets van het Nederlandse 

juridische kader waarbinnen de grensoverschrijdende pensioenuitvoerders kunnen 

opereren. Wanneer ik later in dit deel van mijn proefschrift de onderzoeksvragen 

ga beantwoorden, gebruik ik het overzicht uit dit hoofdstuk voor de beoordeling.

8.4 grEnsoVErschrIJdEndE pEnsIoEnuItVoErdEr 
In dIt ondErzoEk

Uit de voorgaande paragrafen uit dit deel van mijn onderzoek blijkt dat er op grond 

van Europese richtlijnen twee soorten pensioenuitvoerders grensoverschrijdend 

kunnen opereren: verzekeraars771 en IORPs.772 Deze onderverdeling komt ook in de 

Nederlandse Pensioenwet (zie paragraaf 8.3.1) en de Wet op het financieel toezicht 

(paragraaf 8.3.2) tot uitdrukking. Nederlandse pensioenfondsen en PPI-en vallen 

onder de definitie van het begrip IORP waardoor de IORP II-richtlijn op deze uitvoer-

ders van toepassing is.

Er is pas sprake van grensoverschrijdende activiteit wanneer een IORP of een 

verzekeraar daadwerkelijk grensoverschrijdend actief is. Daarvan is sprake als de 

uitvoerder die in de ene lidstaat is gevestigd, een pensioenregeling uitvoert waarop 

het sociaal- en arbeidsrecht van een andere lidstaat van toepassing is.

In mijn onderzoek definieer ik een ‘grensoverschrijdende pensioenuitvoerder’ 

als volgt. Een grensoverschrijdende pensioenuitvoerder is een IORP (in Nederland een 

pensioenfonds of PPI) of een verzekeraar die gevestigd is in de ene lidstaat en een pen-

sioenregeling uitvoert waarop het sociaal- en arbeidsrecht van een andere lidstaat van 

toepassing is.

771 Richtlijn 2009/138/EG.
772 Richtlijn (EU) 2016/2341.
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pensioenmarkt773

773 De tekst van dit hoofdstuk is gebaseerd op: E.A.P. Schouten en M.C.W. Tomeij, Keuzevrijheid: buitenlandse 
aanbieders op de Nederlandse pensioenmarkt uit Acht juridische analyses voor de toekomst van het Pensioenstel-
sel, onder redactie van E. Lutjens, Vrije Universiteit Amsterdam, Expertisecentrum Pensioenrecht, 
Amsterdam, november 2014 en op E.A.P. Schouten, Waarom bieden verzekeraars niet grensoverschrijdende 
pensioenen aan? Interne pensioenmarkt komt niet van de grond, Tijdschrift voor Financieel Recht, nr. 7/8 2012, 
p. 283-289.
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9.1 Inleiding

9.1 InLEIdIng

9.1.1 opzet hoofdstuk
In dit hoofdstuk ga ik op hoofdlijnen in op een aantal obstakels die pensioenuit-

voerders belemmeren om grensoverschrijdend actief te zijn. Deze obstakels zijn de 

volgende:

1. Toepasselijk recht en nationale sociaal- en arbeidsrecht;

2. Bepalingen van algemeen belang;

3. Fiscale regelgeving.

In hoeverre de bepalingen uit de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving een niet-

gerechtvaardigde belemmering vormen voor grensoverschrijdende dienstverlening 

van pensioenuitvoerders onderzoek ik in de volgende hoofdstukken. Hierbij onder-

zoek ik respectievelijk de vennootschapsbelasting, dividendbelasting, omzetbelas-

ting en loonbelasting.

De Solvency II-richtlijn zet een kader neer voor een geïntegreerde interne verze-

keringsmarkt, de IORP II-richtlijn doet dit voor een interne pensioenmarkt. Dit 

betekent echter niet dat dit in de praktijk gerealiseerd is.774 De totstandkoming van 

de interne pensioenmarkt kent een aantal beperkingen en obstakels. In paragraaf 

1.2.2.3 besprak ik een aantal redenen voor werkgevers om terughoudend te zijn met 

de keuze voor een buitenlandse pensioenuitvoerder.

9.2 toEpassELIJk rEcht En natIonaaL socIaaL- En 
arBEIdsrEcht

9.2.1 toepasselijk recht
Wanneer een in Nederland gevestigde werkgever zijn pensioenregeling bij een in 

het buitenland gevestigde verzekeraar wil onderbrengen, is om te bepalen welk 

recht van toepassing is op de overeenkomst tussen de Nederlandse werkgever en 

de buitenlandse verzekeraar de Verordening Rome I775 bepalend.776 Tot de invoe-

774 Zie paragraaf 1.2.2.1.
775 Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het 

recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), PbEU L177 van 4 juli 2008, p. 
6 t/m 16.

776 Het EVO (Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
(80/934/EEG), PBEG L266 van 9 oktober 1980, p. 1 t/m 10.) is de rechtsvoorganger van Rome I. EVO is 
van toepassing op overeenkomsten die zijn gesloten tot 17 december 2009. Op deze datum werd Rome 
I ingevoerd.
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ring van Rome I op 17 december 2009 bevatten de Levenrichtlijnen de toepasselijk 

recht bepalingen voor verzekeringsovereenkomsten. Na de invoering van Rome I 

vallen verzekeringsovereenkomsten onder deze richtlijn.777 Inhoudelijk veranderde 

er echter niet veel.778 De Levenrichtlijn bepaalde onder meer dat het toepasselijke 

recht op de overeenkomst van levensverzekering het recht is ‘van de lidstaat van de 

verbintenis’, met echter de mogelijkheid voor partijen om het recht van een andere 

land te kiezen.779 En verder dat gevolg kan worden toegekend aan de dwingende 

bepalingen van het recht van de lidstaat van de verbintenis indien en voor zover die 

bepalingen van het recht van deze lidstaat toepasselijk zijn. Ongeacht het recht dat 

de overeenkomst beheerst.780 De lidstaat van verbintenis is voor levensverzekeringen 

in beginsel de lidstaat waar de contractant die de verzekering sluit is gevestigd (bij 

pensioen de werkgever). Nederland vertaalde artikel 32 Levenrichtlijn781 in artikel 

30 Pensioenwet.

9.2.2 sociaal- en arbeidsrecht
Grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen is zowel door een in het 

buitenland gevestigde verzekeraar als een pensioeninstelling uit de andere lidstaat 

alleen toegestaan als deze rekening houden met de bepalingen van de Nederlandse 

sociale en arbeidswetgeving.782 Het nationale sociaal- en arbeidsrecht geeft de natio-

nale wettelijke voorwaarden voor de bescherming van deelnemers en begunstigden 

waaraan moet worden voldaan. De bepaling van het toepasselijk recht op een over-

eenkomst tussen een pensioeninstelling uit de andere lidstaat en een Nederlandse 

werkgever is minder duidelijk dan voor een buitenlandse verzekeraar.

Wanneer een verzekeraar met een zetel in het buitenland een Nederlandse pensioen-

regeling uitvoert, is de Nederlandse sociale en arbeidswetgeving van toepassing. Op 

de uitvoeringsovereenkomst tussen de Nederlandse werkgever en de buitenlandse 

verzekeraar moet is volgens artikel 30 PW de Pensioenwet van toepassing worden 

verklaard. Zo wordt gewaarborgd dat de verplichtingen uit de Pensioenwet niet bij 

777 Rome I behandelt verzekeringsovereenkomsten in artikel 7. Voor een uitvoerige uiteenzetting verwijs 
ik naar A.G. van Marwijk Kooy en M.C.W. Tomeij, Grensoverschrijdend pensioenverkeer, in: E. Lutjens (red.), 
Pensioenwet Analyse en commentaar, Deventer: Kluwer 2013, p. 221 e.v..

778 Zie ook A.G. van Marwijk Kooy en M.C.W. Tomeij, Grensoverschrijdend pensioenverkeer, in: E. Lutjens (red.), 
Pensioenwet Analyse en commentaar, Deventer: Kluwer 2013, p. 196 e.v..

779 Artikel 32, lid 1 Richtl�n 2002/83/EG.
780 Artikel 32, lid 4 Richtl�n 2002/83/EG. Zie ook de volgende paragraaf.
781 De Levenrichtlijn is opgevolgd door de Solvency II-richtlijn. Artikel 178 van deze richtlijn ziet op het 

toepasselijke recht. Inhoudelijk is er geen ingrijpende wijziging beoogd.
782 Zie bijvoorbeeld artikel 11, lid 8 Richtlijn (EU) 2016/2341 en artikel 2, lid 11 PW met daarin een op-

somming van de artikelen uit de Pensioenwet die in ieder geval van toepassing zijn wanneer er in de 
Pensioenwet sprake is van de ‘Nederlandse sociale en arbeidswetgeving’.
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9.2 Toepasselijk recht en nationaal sociaal- en arbeidsrecht

overeenkomst tussen de werkgever en de in het buitenland gevestigde verzekeraar 

kunnen worden omzeild door te kiezen voor een ander rechtsstelsel dan het Neder-

landse. In de uitvoeringsovereenkomst met een buiten Nederland gevestigde verze-

keraar moet de volgende bepaling zijn opgenomen: “Ongeacht het gekozen rechtsstelsel 

is ten aanzien van deze uitvoeringsovereenkomst in ieder geval de Pensioenwet van toepassing”.

Artikel 30 Pensioenwet is niet van toepassing voor pensioeninstellingen uit een 

andere lidstaat. Ook in de IORP II-richtlijn ontbreekt een bepaling die ziet op het 

recht dat van toepassing is op de uitvoering. Pensioeninstellingen uit een andere 

lidstaat lijken ook uitgezonderd te worden van de werking van Rome I.783 Dit zou 

kunnen betekenen dat op de overeenkomst tussen een Nederlandse werkgever en 

een pensioeninstelling in een andere lidstaat het buitenlandse algemene verbinte-

nissenrecht van toepassing zou kunnen zijn.

PPI-en en Nederlandse pensioenfondsen moeten bij het uitvoeren van een buiten-

landse pensioenregeling het op die regeling van toepassing zijnde buitenlandse 

sociaal en arbeidsrecht naleven.784 Dat betekent dat het Nederlandse sociaal en 

arbeidsrecht niet van toepassing is voor zover buitenlands sociaal en arbeidsrecht 

van toepassing is.785

Grofweg de volgende bepalingen uit de Pensioenwet vallen in ieder geval onder 

het Nederlandse sociaal en arbeidsrecht786: de pensioenovereenkomst, de uitvoe-

ringsovereenkomst, enkele algemene bepalingen met betrekking tot de pensioen-

uitvoerder (informatieverplichtingen, behoud pensioenaanspraak, beschikken over 

pensioen etc.) en medezeggenschap bij grensoverschrijdende pensioenuitvoering. 

Ook de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding,787 Wet op de medische keu-

ringen788 en de op pensioenvoorzieningen betrekking hebbende bepalingen van de 

783 Artikel 1, lid 2, onderdeel j Rome I.
784 Artikel 11, lid 8 Richtlijn 2016/2341/EU.
785 Artikel 98a PW. Artikelen 194-198 PW geven nadere uitwerking aan de procedures in verband met de 

naleving van het buitenlandse sociale en arbeidsrecht door pensioenfondsen. Voor de PPI geeft artikel 
2:121b, lid 3 Wft regels over de naleving van het buitenlandse sociale en arbeidsrecht.

786 Zie artikel 2, lid 13 PW. Deze bepaling geeft een nadere invulling van welke bepalingen geacht worden 
in ieder geval onder het Nederlandse sociale en arbeidsrecht te vallen. Dat zijn: artikelen 1, 2, 4, 7 t/m 
29, 31, 35 t/m 53, 55 t/m 95, 97 en 98 PW.

787 Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrech-
ten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) en 
daarmede verband houdende wijzigingen in andere wetten, Stb. 1993, 649.

788 Wet van 5 juli 1997, houdende regels tot versterking van de rechtspositie van hen die een medische 
keuring ondergaan (Wet op de medische keuringen), Stb. 1997, 365 verbeterblad.
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Algemene wet gelijke behandeling789 en de Wet gelijke behandeling op grond van 

leeftijd bij de arbeid790 zijn van toepassing. Onder de bepalingen van de Nederlandse 

sociale en arbeidswetgeving vallen verder onder andere ook het systeem van de 

collectieve arbeidsvoorwaardenvorming.

Het toepasselijke recht van Nederland maakt het voor een in een andere lidstaat 

gevestigde uitvoerder minder aantrekkelijk om producten in Nederland aan te 

bieden. Zo zijn de algemene voorwaarden die zijn opgesteld naar het eigen recht 

van de lidstaat van herkomst, maar beperkt van toepassing. Bepalingen die in strijd 

zijn met het toepasselijke recht van Nederland zijn niet geldig. Dat kan bijvoorbeeld 

betrekking hebben op het verbod op afkoop, het verstrekken van informatie aan 

(gewezen) deelnemers (in de Nederlandse taal op een voorgeschreven manier), de 

formaliteiten bij echtscheiding, het verbod op gezondheidsvragen etc. De in het 

buitenland gevestigde uitvoerders moeten het Nederlandse recht in hun pensioen-

administratie uitvoeren. Andersom geldt dat uiteraard ook.

9.2.3 toezichts- en prudentiële wetgeving
De Nederlandse pensioenuitvoerder die een buitenlandse pensioenregeling uit-

voert, blijft gebonden aan de Nederlandse toezichts- en prudentiële wetgeving. Zo 

zal de PPI uitsluitend premieregelingen mogen uitvoeren, waarbij de PPI zelf geen 

verzekeringstechnisch risico mag lopen. De PPI kan een buitenlandse premierege-

ling uitvoeren waarbij de werkgever of een andere instelling op grond van het 

buitenlandse sociaal en arbeidsrecht een zodanige garantie geeft dat de PPI zelf geen 

risico loopt.791 Pensioenfondsen zullen uitsluitend buitenlandse pensioenregelingen 

mogen uitvoeren met inachtneming van de Nederlandse regels over taakafbake-

ning. Zo zullen ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen alleen buitenlandse 

pensioenregelingen mogen uitvoeren binnen hun domein en met inachtneming 

van het verbod van ringfencing. Deze regels voor ondernemings- en bedrijfstak-

pensioenfondsen worden als hinderpaal gezien om de Europese pensioenmarkt te 

betreden.792 Dat was de belangrijkste reden voor de introductie van een algemeen 

pensioenfonds per 1 januari 2016. Dit pensioenfonds valt onder de IORP II-richtlijn 

789 Wet van 2 maart 1994, houdende algemene regels ter bescherming tegen discriminatie op grond van 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksu-
ele gerichtheid of burgerlijke staat (Algemene wet gelijke behandeling), Stb. 1993, 693. Zie artikel 5 van 
deze wet.

790 Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en 
beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid), Stb 2004, 90.

791 Kamerstukken II 2013/2014, 32043, 192 (Toekomst pensioenstelsel).
792 Zie ook de bijlage bij de brief van de minister van SZW van 19 december 2006 over het Uitvoeringsmo-

del (Kamerstukken II 2006/2007, 30413, 93 (Pensioenwet)).
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9.3 Bepalingen van algemeen belang

en kent geen domeinbeperkingen en geen verbod op ringfencing. Het blijkt echter 

toch vooral bedoeld voor de Nederlandse pensioenmarkt.793

9.3 BEpaLIngEn Van aLgEMEEn BELang

Wanneer DNB de activiteiten van een buitenlandse verzekeraar wil weigeren in Ne-

derland dan vormt dit een inbreuk van het vrij verkeer. Dit kan echter gerechtvaar-

digd worden door een reden van algemeen belang.794 Elke lidstaat kan bepalingen 

van algemeen belang formuleren, die de verzekeraar in die lidstaat moet opvolgen. 

Hierin schuilt de mogelijkheid van misbruik, bijvoorbeeld om de eigen, nationale 

markt te beschermen tegen buitenlandse concurrentie. Hoewel in de Levenrichtlijn 

en de Solvency II-richtlijn geen definitie is te vinden van ‘bepalingen van algemeen 

belang’, is de mogelijkheid van misbruik bij de totstandkoming van de Solvency 

II-richtlijn onderkend. Bijvoorbeeld overweging 77 van deze richtlijn795: “In het kader 

van een interne markt is het belang van de verzekeringnemers dat zij toegang hebben tot een zo 

breed mogelijk gamma van in de Gemeenschap aangeboden verzekeringsproducten. De lidstaat 

van het risico of de lidstaat van de verbintenis dient er derhalve op toe te zien dat alle in de Ge-

meenschap aangeboden verzekeringsproducten zonder enige belemmering op zijn grondgebied 

op de markt kunnen worden gebracht, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bepalingen 

van algemeen belang die in deze lidstaat gelden en voor zover dit algemeen belang niet door de 

voorschriften van de lidstaat van herkomst worden gewaarborgd.”

In artikel 9 Rome I is wel een definitie opgenomen van ‘bepalingen van algemeen 

belang’: dit zijn “bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor 

de handhaving van zijn openbare belangen zoals zijn politieke, sociale of economische organisa-

tie, dat zij moet worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht 

welk recht overeenkomstig deze verordening overigens van toepassing is op de overeenkomst.”

Het begrip ‘algemeen belang’ wordt ingevuld door rechtspraak van het HvJ. Het HvJ 

heeft nooit een definitie van dit begrip gegeven, maar stelt dat een nationale maat-

regel de uitoefening van het vestigingsrecht of het recht van vrije dienstverrichting 

793 Zie ook Asser/Lutjens 7-XI 2019/782.
794 Zie H. van Meerten en H.W.P. van den Hout, De pensioenaanbieder: nationaal en internationaal, in: E. Lutjens 

(red.), Pensioenwet Analyse en commentaar, Deventer: Kluwer 2013, p. 94.
795 Overweging 46 van de Levenrichtlijn gebruikte vrijwel dezelfde bewoordingen.
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uitsluitend mag belemmeren of beperken indien aan de volgende voorwaarden 

wordt voldaan.796 De maatregel:

·	 behoort tot een niet-geharmoniseerd gebied;

·	 streeft een doelstelling van algemeen belang na;

·	 is niet-discriminerend;

·	 is objectief gerechtvaardigd ofwel: noodzakelijk en evenredig; en

·	 staat in verhouding tot het nagestreefde doel.

Deze voorwaarden zijn cumulatief. De nationale maatregelen moeten, om in over-

eenstemming te zijn met de beginselen van het vrije verkeer, dus aan al deze criteria 

voldoen. Wanneer dit niet volledig het geval is, blijkt daaruit dat de betrokken bepa-

ling niet aan het Unierecht voldoet.

In de interpretatieve mededeling797 uit 2000 over het vrij verkeer van diensten en 

algemeen belang in het verzekeringsbedrijf geeft de Commissie enkele voorbeelden 

van maatregelen waarmee een verzekeringsmaatschappij geconfronteerd zou kun-

nen worden bij het aanbieden van producten in een andere lidstaat die niet zijn 

toegestaan op grond van de uitleg van de Commissie van het begrip ‘bepalingen van 

algemeen belang’. 798 Het kan bijvoorbeeld gaan om regelgeving betreffende:

·	 voorafgaande kennisgeving van de polisvoorwaarden;

·	 door de verzekeringsondernemingen aangeboden kapitalisatieverrichtingen;

·	 professionele gedragsregels;

·	 maximumrentetarieven voor technische voorzieningen op het gebied van le-

vensverzekering;

·	 verplichtstelling van standaard- of minimumvoorwaarden;

·	 eigenrisico clausules in verzekeringsovereenkomsten;

·	 verplichting in elke levensverzekeringsovereenkomst een afkooprecht en/of een 

winstdeling op te nemen;

·	 verbod van ‘cold calling’.

Wanneer de verzekeraar producten aanbiedt die niet aan de gestelde voorwaarden 

voldoen, bestaat de mogelijkheid dat de nationale autoriteiten of één van haar 

796 Zie ook E.A.P. Schouten, ‘Grensoverschrijdende pensioenen bij verzekeraars: grote verschillen tussen theorie en 
praktijk’, Pensioen & Praktijk 2009, nr. 7/8, p. 6-13.

797 Door middel van een interpretatieve mededeling probeert de Europese Commissie duidelijkheid te 
verschaffen indien een bepaling uit een richtlijn onduidelijk is of op verschillende manieren is uit te 
leggen. Een dergelijke mededeling geeft de mening van de Commissie weer na een grondige analyse 
van onder andere Europese jurisprudentie. De lidstaten zijn echter niet gebonden aan deze uitleg.

798 Interpretatieve mededeling van de Commissie (vrij verrichten van diensten en algemeen belang in het 
verzekeringsbedrijf ), 2000/C43/03, PbEG 16 februari 2000, paragraaf 2b.
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klanten een gerechtelijke procedure start. De beoordeling van de argumenten van 

beide partijen berust bij de nationale rechter, eventueel na prejudiciële verwijzing 

naar het HvJ.799 De verzekeraar kan de situatie ook bij de Commissie aandragen die, 

indien zij de beperkingen ongegrond en in strijd met het Gemeenschapsrecht acht, 

tegen de betrokken lidstaat een inbreukprocedure800 kan beginnen. Het is dan aan 

de Commissie om het bewijs te leveren van de beweerde inbreuk en het HvJ zal in 

laatste instantie oordelen of de nationale maatregel al dan niet aan de algemeen 

belangtoets voldoet.

9.4 FIscaLE rEgELgEVIng

In hoeverre de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving een niet-gerechtvaardigde 

belemmering vormt voor grensoverschrijdende dienstverlening van pensioenuit-

voerders onderzoek ik in de volgende hoofdstukken. Hierbij onderzoek ik respec-

tievelijk de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, de omzetbelasting en de 

loonbelasting.

799 Artikel 267 VWEU.
800 Artikel 258 VWEU, zie ook paragraaf 5.4.7.
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10.1 Inleiding

10.1 InLEIdIng

10.1.1 opzet hoofdstuk
In dit hoofdstuk over de vennootschapsbelasting bespreek ik de twee pensioenuit-

voerders die grensoverschrijdend kunnen opereren: verzekeraars en pensioenfond-

sen (daaronder begrepen PPI’en). Ik ga eerst in op de positie van pensioenfondsen en 

verzekeraars in de vennootschapsbelasting. Pensioenfondsen zijn onder voorwaar-

den vrijgesteld van heffing (de subjectieve vrijstelling). Ik bespreek de achtergrond 

en de reikwijdte van deze subjectieve vrijstelling. Vervolgens beschrijf ik de voor-

waarden van deze vrijstelling en ga nader in op de kwalificerende pensioenregeling. 

Daarna komen buitenlandse pensioenlichamen in het besluit Subjectieve vrijstel-

ling pensioenlichamen 2019 aan de orde en bespreek ik de voorwaarden waaraan 

zij moeten voldoen.

In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de vraag in hoeverre de bepalingen uit de 

vennootschapsbelasting over de subjectieve vrijstelling en de voorwaarden uit 

het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 een mogelijke niet-

gerechtvaardigde belemmering vormen voor grensoverschrijdend pensioenverkeer. 

Hiervoor toets ik of deze voorwaarden in strijd zijn met het Unierecht. Ik gebruik 

hiertoe het beslisschema dat ik in paragraaf 2.3 beschreef. Dat schema kent de 

volgende vragen:

1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VWEU?

2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de 

Verdragsvrijheden?

3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?

4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken (geschikt-

heidstoets)?

5. Zo ja, is het middel proportioneel (noodzakelijkheidstoets)?

Ik beoordeel de voorwaarden die de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet 

Vpb 1969) stelt aan de subjectieve vrijstelling voor pensioenlichamen, ik analyseer 

de voorwaarden die het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 

stelt aan een kwalificerende pensioenregeling (de doelstellingseis) en vervolgens de 

toetsingscriteria voor buitenlandse pensioenlichamen en –regelingen. Ik beoordeel 

in beide situaties of objectief vergelijkbare situaties ongelijk behandeld worden 

waardoor één van de verdragsvrijheden kan worden belemmerd. Op het moment 

dat er sprake is van een belemmering, bekijk ik in hoeverre deze belemmering kan 

worden gerechtvaardigd. Ten slotte toets ik bij een beroep op een rechtvaardigings-

grond of deze rechtvaardigingsgrond geschikt is om het doel na te streven en of de 
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belemmerende werking van de nationale bepaling niet verder gaat dan nodig is om 

het doel te behalen.

10.1.2 korte schets van de vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting maakt een onderscheid tussen binnenlands en buiten-

lands belastingplichtigen.801 De vraag waar een lichaam is gevestigd, wordt beant-

woord aan de hand van alle feiten en omstandigheden.802 Het belangrijkste criterium 

is waar de feitelijke leiding van het lichaam wordt uitgeoefend.803 Dit betreft dan 

niet zozeer de dagelijkse leiding, als wel de leiding met betrekking tot belangrijke 

(eind)beslissingen ten aanzien van het (lange termijn) ondernemingsbeleid. Bij de 

beoordeling naar de omstandigheden van de vestigingsplaats van een lichaam moet 

in het algemeen ervan worden uitgegaan dat de werkelijke leiding van het lichaam 

berust bij zijn bestuur, en dat de vestigingsplaats overeenkomt met de plaats waar 

dit bestuur zijn leidinggevende taak uitoefent. Binnenlands belastingplichtigen 

worden in de belastingheffing betrokken voor de door hen behaalde wereldwinst: 

dit houdt in dat zij worden belast voor de door hen behaalde winst, waar ter wereld 

dan ook behaald.

Volgens artikel 2 Wet Vpb 1969 zijn onder andere binnenlands belastingplichtig 

de in Nederland gevestigde NV, BV, andere vennootschappen waarvan het kapitaal 

geheel of ten dele in aandelen is verdeeld, coöperaties en verenigingen op coöpe-

ratieve grondslag en onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen die op 

onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden.

In Nederland gevestigde verzekeraars en pensioenfondsen zijn onderworpen aan de 

Nederlandse vennootschapsbelasting.804 Pensioenfondsen zijn onder voorwaarden 

echter vrijgesteld van heffing (de subjectieve vrijstelling)805 omdat de maatschap-

pelijke rol van pensioenfondsen die vrijstelling rechtvaardigt. Deze subjectieve 

vrijstelling geldt ook voor buitenlandse pensioenlichamen. Om gerechtigd te zijn 

tot deze voordelen, moet het buitenlandse pensioenlichaam vergelijkbaar zijn 

met een Nederlands pensioenlichaam dat is vrijgesteld van Nederlandse vennoot-

schapsbelasting. In het besluit Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, 

pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen van 25 november 

801 Artikel 2 resp. artikel 3 Wet Vpb 1969.
802 Artikel 4, lid 1 AWR.
803 E.A. Brood, De vestigingsplaats van vennootschappen, Kluwer, Deventer 1989, p. 145 en 146.
804 Artikel 2, lid 1, onderdeel e Wet Vpb 1969.
805 Artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969.
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2019806, 807 (hierna: besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019) heeft de 

staatssecretaris van Financiën aangegeven onder welke voorwaarden dit het geval is.

Niet in Nederland gevestigde lichamen zijn buitenlands belastingplichtig, indien 

en voor zover zij Nederlands inkomen genieten.808 De subjectieve belastingplicht 

is dus afhankelijk van het genieten van Nederlands inkomen.809 De omschrijving 

van deze lichamen is in de vennootschapsbelasting dusdanig ruim, dat ook rechts-

vormen die in Nederland niet voorkomen, hieronder kunnen vallen. Zo vallen ook 

‘doelvermogens’ hieronder.810 Het doelvermogen is vooral een vangnetbepaling 

om daaronder vermogens te kunnen scharen die niet toebehoren aan de andere 

opgesomde rechtsvormen.

806 Besluit Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale 
werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969), 25 november 2019, nr. 
2019 - 187751, Stcrt. 2019, 66223. Dit besluit is gewijzigd door het besluit van 17 december 2020, nr. 
2020-27575). Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de subjectieve vrijstelling voor pensioenli-
chamen.

807 Dit besluit vervangt besluit Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, 
zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969), 20 
december 2018, nr. 2018 - 24470, Stcrt. 2018, 68662. Dit besluit vervangt besluit Subjectieve vrijstelling 
pensioenlichamen, 14 december 2017, nr. 2017-224004, Stcrt. 2018, 163. Hiermee zijn geen inhoude-
lijke wijzigingen op het terrein van pensioenlichamen beoogd.

808 Artikel 3 Wet Vpb 1969.
809 Opgenomen in hoofdstuk 3 (artikel 17 t/m 19) Wet Vpb 1969.
810 Artikel 3, lid 1, onderdeel c Wet Vpb 1969.
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10.2 pEnsIoEnFondsEn En VErzEkEraars In dE 
VEnnootschapsBELastIng

10.2.1 pensioenfondsen
Stichtingen zijn belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drij-

ven.811 Een in Nederland gevestigd pensioenfonds moet als rechtsvorm een stichting 

hebben.812 Dat betekent dat een pensioenfonds alleen subjectief belastingplichtig 

voor de vennootschapsbelasting kan zijn, indien en voor zover zij een onderneming 

drijft. Onder het drijven van een dergelijke onderneming verstaat de Wet Vpb 

1969 mede “een werkzaamheid die bestaat uit de verzorging van werknemers of gewezen 

werknemers, van hun echtgenoten of gewezen echtgenoten, dan wel hun partners of gewezen 

partners en van hun kinderen of pleegkinderen door middel van uitkeringen op grond van 

een regeling voor vervroegde uittreding (VUT-uitkeringen) of pensioen, uit het verzekeren van 

dergelijke uitkeringen, dan wel uit het verzekeren van lijfrenten of kapitaalsuitkeringen uit 

levensverzekering”.813 Daarnaast bepaalde het HvJ in een aantal procedures814 dat een 

bedrijfstakpensioenfonds een economische activiteit verricht en daarbij met ver-

zekeringsmaatschappijen concurreert. Het sociale doel, de solidariteitsaspecten en 

de beperkingen of controles op investeringen, maken een bedrijfstakpensioenfonds 

misschien minder concurrerend dan verzekeraars, maar er blijft niettemin sprake 

van een economische activiteit.815

10.2.2 Verzekeraars816

De juridische vorm waarin verzekeraars hun bedrijf mogen uitoefenen is bepaald in 

artikel 3:20 Wft. Een verzekeraar met statutaire zetel in Nederland kan de rechts-

vorm van een naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij of Euro-

pese vennootschap hebben. Voor buiten Nederland, maar wel in de EU gezetelde en 

in Nederland actieve verzekeraars gelden soortgelijke eisen omtrent de rechtsvorm. 

Voor buiten de EU gezetelde verzekeraars die in Nederland actief zijn, is in artikelen 

3:24 en 3:28 Wft bepaald dat zij naar het recht van de staat van hun statutaire zetel 

rechtspersoon dienen te zijn.

811 Artikel 2, lid 1, onderdeel e Wet Vpb 1969.
812 Artikel 1 PW: “pensioenfonds: een stichting die (…)”.
813 Artikel 4, aanhef, onderdeel b Wet Vpb 1969.
814 HvJ EG 21 september 1999, C-67/96, ECLI:EU:C:1999:430, Jur. 1999, p. I-5751 (Albany International), HvJ 

21 september 1999, gevoegde zaken C-115/97 tot C-117/97, ECLI:EU:C:1999:434, Jur. 1999, p. I-6025 
(Brentjens) en HvJ 21 september 1999, C-219/97, ECLI:EU:C:1999:437, Jur. 1999, p. I-5121 (Maatschappij 
Drijvende Bokken). Zie ook paragraaf 8.2.1.3.

815 Zie ook H. van Meerten, ‘De Nederlandse pensioensector en de EU: Hannibal aan de poort?’, Vennootschap en 
Onderneming 2012, afl. 4, p. 69-73.

816 De tekst van deze alinea is gebaseerd op J.N. Bouwman en M.J. Boer, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting 
(Wegwijs reeks), Den Haag: Sdu Uitgevers 2019, hoofdstuk 16.
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Volgens artikel 1:1 Wft sluit een levensverzekeraar bedrijfsmatig voor eigen risico 

overeenkomsten van levensverzekering. Tot het bedrijf van de levensverzekeraar 

behoort ook het afwikkelen van deze overeenkomsten. Een levensverzekering is 

“de in verband met het leven of de dood gesloten sommenverzekering met dien verstande dat 

ongevallenverzekering niet als levensverzekering wordt beschouwd” (artikel 7:975 BW). Een 

pensioenverzekering valt onder deze definitie.

Het object waarvoor verzekeraars in de heffing van de vennootschapsbelasting wor-

den betrokken, wordt, behalve door de gebruikelijke bepalingen uit inkomstenbe-

lasting en de vennootschapsbelasting, in belangrijke mate bepaald door het regime 

van artikel 29 Wet Vpb 1969. Dit regime is uitgewerkt in het besluit Winstbepaling 

en Reserves Verzekeraars 2001.817 In dit besluit wordt onder andere aangegeven hoe 

verzekeraars een egalisatiereserve ten laste van de winst kunnen vormen. Deze ega-

lisatiereserve dient ertoe om lange-termijnrisico’s op het gebied van rente, sterfte 

en kosten op te vangen en enigszins te egaliseren.

Verzekeraars verplichten zich bij het afsluiten van een levensverzekering tot het 

doen van een uitkering. Om deze uitkering in de toekomst te kunnen doen, bouwen 

levensverzekeraars in hun jaarlijkse balansen een voorziening op, de zogenoemde 

voorziening verzekeringsverplichtingen of premiereserve.

10.3 achtErgrond En rEIkwIJdtE Van dE 
suBJEctIEVE VrIJstELLIng

10.3.1 pensioenlichaam
De subjectieve vrijstelling van artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969 is van 

toepassing op een ‘lichaam’ dat aan aanvullende voorwaarden voldoet. De vennoot-

schapsbelasting geeft geen definitie van het begrip ‘lichaam’. In de parlementaire 

geschiedenis wordt hier wel op ingegaan: “Het (…) woord “lichamen” dient hier als 

verzamelbegrip voor alle belastingplichtigen van de vennootschapsbelasting”.818

De wetgever heeft evenmin een definitie gegeven van het begrip ‘pensioenlichaam’. 

In de vennootschapsbelasting staat wel beschreven waar een lichaam aan moet vol-

doen wil het gebruik kunnen maken van de subjectieve vrijstelling: “lichamen welke 

zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel stellen de verzorging van werknemers en gewe-

817 Besluit van 21 december 2000, Stb. 643.
818 Kamerstukken II, 1959/1960, 6000, 3, p. 17 (Wetsvoorstel Wet Vpb 1969).
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zen werknemers bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten en gewezen 

echtgenoten, dan wel partners en gewezen partners en van hun kinderen en pleegkinderen die 

de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt, een en ander door middel van pensioen krachtens 

een pensioenregeling of van uitkeringen krachtens een regeling voor vervroegde uittreding 

(…)”.819 Gezien het gebruik van het begrip ‘pensioenlichaam’ in lagere wetgeving820 

ga ik ervan uit dat de wetgever onder een pensioenlichaam verstaat een lichaam 

dat van subjectieve vrijstelling gebruik kan maken en voldoet aan de bovenstaande 

definitie.

Een pensioenlichaam is overigens niet hetzelfde als een pensioenuitvoerder volgens 

de Pensioenwet. Want dat is een “ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioen-

fonds, een algemeen pensioenfonds, of een premiepensioeninstelling of verzekeraar die zetel 

heeft in Nederland.”821 Deze definitie is ruimer omdat een verzekeraar die een zetel 

in Nederland heeft wel een pensioenuitvoerder kan zijn maar veelal niet aan de 

voorwaarde “uitsluitend of nagenoeg uitsluitend” van de subjectieve vrijstelling 

voldoet. Een verzekeraar biedt veelal meer producten en diensten dan diegene die 

zien op, kortgezegd, pensioenen.

10.3.1.1 subjectieve vrijstelling voor pensioenfondsen
Indien een lichaam belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting, kan het 

zijn dat er een subjectieve vrijstelling geldt waardoor het lichaam onder bepaalde 

voorwaarden is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting. Pensioenlichamen kun-

nen gebruik maken van de subjectieve vrijstelling. De gedachte achter deze vrijstel-

ling is dat de activiteiten van een dergelijk pensioenlichaam normaliter niet tot het 

behalen van winst leiden. Gelet op de gestelde voorwaarden822 zullen (afgezien van 

een normale rente op de eventueel ingebrachte kapitalen) alle baten van het pen-

sioenfonds uiteindelijk aan de pensioengerechtigden ten goede moeten komen.823 

Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Introductie Wet Vpb 1969 

werd hierover het volgende opgemerkt: “De vrijstelling voor pensioenfondsen (artikel 5, 

letter b) berust op de gedachte dat het hier een activiteit van een onderneming betreft die, in 

eigen beheer gehouden, normaliter niet tot het behalen van winst leidt. Wanneer (…) het ‘eigen 

beheer’ wordt verzelfstandigd (door de oprichting van een b.v., een eigen pensioenstichting of een 

pensioen-n.v.), behoort dit niet tot belastingverzwaring te leiden. De in deze gevallen behaalde 

819 Artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969.
820 Bijvoorbeeld in artikel 3 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (UB Vpb 1971).
821 Artikel 1 PW.
822 In artikel 3 UB Vpb 1971. Zie verder paragraaf 10.4.
823 Zie Kamerstukken II 1968/1969, 6000, 25, p. 27 (Introductie Wet Vpb 1969), Kamerstukken II 2008/2009, 

31891, 3, p. 21 (Introductie PPI) en Kamerstukken II 2014/2015, 34117, 3, p. 18 (Introductie algemeen pensi-
oenfonds).
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‘winst’ zal immers van tijdelijke aard zijn en niet aan de onderneming ten goede komen.” 824 

Daarnaast wordt volgens de wetgever de vrijstelling gedragen door de maatschap-

pelijke functie die de pensioenfondsen kenmerkt: de verzorging van werknemers 

en gewezen werknemers voor de gevolgen van ouderdom en ziekte op basis van 

solidariteit en collectiviteit. 825

De vrijstelling geldt alleen voor die activiteiten die direct verbonden zijn aan de 

uitvoering van pensioen- en VUT-regelingen.826 Als pensioenfondsen commerciële 

werkzaamheden verrichten die geen verband houden met hun kerntaken, zijn zij 

sinds 2004 vennootschapsbelasting verschuldigd over deze commerciële activitei-

ten. Hiermee beoogt de wetgever een oneigenlijk concurrentievoordeel voor de 

pensioen- en VUT-fondsen ten opzichte van met name banken en verzekeringsmaat-

schappijen weg te nemen. Voor het aanbieden van pensioenproducten blijven de 

fondsen vrijgesteld, mits zij in niet meer dan beperkte mate commerciële activitei-

ten verrichten.827

10.3.1.2 subjectieve vrijstelling voor verzekeraars
Bij de introductie van de subjectieve vrijstelling is deze slechts in verband gebracht 

met pensioenfondsen. Volgens de wetgever bewerkstelligen de voorwaarden “dat 

-afgezien van een normale rente op de ingebrachte kapitalen -de baten uiteindelijk aan de 

verzekerden, aan een andere pensioeninstelling of aan het algemeen nut ten goede komen. Bij de 

commerciële verzekeraars ligt dit geheel anders. De behaalde winst komt hunzelf of de aandeel-

houders ten goede. Er is derhalve geen reden de vrijstelling om te vormen tot een objectieve vrij-

stelling, die voor commerciële verzekeraars zou moeten leiden tot afsplitsing van een vrijgesteld 

winstgedeelte.” 828 Ik ben het eens met Van Graafeiland829 die van mening is dat niet 

is gezegd dat een verzekeraar niet binnen het bereik van de subjectieve vrijstelling 

zou kunnen vallen. Indien de verzekeraar aan de voorwaarden van de vrijstelling 

voldoet (hetgeen onder andere impliceert dat sprake is van een verzekeraar zonder 

winstoogmerk) valt ook zij binnen de reikwijdte van de vrijstelling.830 Overigens 

824 Kamerstukken II 1968/1969, 6000, 25, p. 27, vraag en antwoord 81 (Introductie Wet Vpb 1969).
825 Kamerstukken II 2003/2004, 29210, 3, p. 23 (Belastingplan 2004).
826 De inperking staat in artikel 5, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969 in de laatste bijzin van die bepaling: 

“behoudens voorzover zij voordelen behalen uit bij algemene maatregel van bestuur aangewezen werkzaamheden die 
niet rechtstreeks verband houden met het uitvoeren van bedoelde regelingen”.

827 Kamerstukken II 2003/2004, 29210, 3, p. 23–24 (Belastingplan 2004).
828 Kamerstukken II 1968/1969, 6000, 25, p. 27, vraag en antwoord 81 (Introductie Wet Vpb 1969).
829 M.M.A. van Graafeiland, Het beleidsbesluit subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, Weekblad Fiscaal Recht 

2018/149, paragraaf 2.3.
830 Voorbeelden zijn De Eendragt N.V. (tot 2015) en OPTAS Pensioenen NV (tot 2019).
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hebben Nederlandse pensioenverzekeraars doorgaans wel een winstoogmerk en 

vallen zij niet onder de subjectieve vrijstelling.

Uit de parlementaire geschiedenis bij de introductie van de PPI en het algemeen 

pensioenfonds volgt dat ook deze pensioenuitvoerders onder het bereik van de 

vrijstelling kunnen vallen, voor zover zij aan de voorwaarden van de vrijstelling 

voldoen.831

10.4 dE suBJEctIEVE VrIJstELLIng

10.4.1 Voorwaarden: doelstellingseis, werkzaamhedeneis, 
winstbestemmingseis

Of de subjectieve vrijstelling van toepassing is op een pensioenlichaam is afhanke-

lijk van de vraag of het lichaam voldoet aan de volgende drie cumulatieve eisen:

1. Doelstellingseis: het lichaam stelt zich zowel statutair als feitelijk (nagenoeg) 

uitsluitend ten doel de verzorging van (gewezen) werknemers bij ouderdom en 

invaliditeit en de verzorging van hun (gewezen) echtgenoten dan wel (gewezen) 

partners en hun (pleeg)kinderen tot 30 jaar. Een en ander geschiedt door middel 

van pensioen krachtens een pensioenregeling of van uitkeringen krachtens een 

regeling van vervroegde uittreding.832

2. Werkzaamhedeneis: de werkzaamheden van het lichaam moeten in overeen-

stemming zijn met de hiervoor genoemde doelstelling van het lichaam.833

3. Winstbestemmingseis: alle winsten – daaronder ook te begrijpen een eventueel 

liquidatiesaldo – van het lichaam, met uitzondering van een uitkering tot ten 

hoogste 5% per jaar over het gestorte kapitaal of over de inleggelden moeten, 

zowel statutair als feitelijk uitsluitend worden aangewend ten bate van de ver-

zekerden, van een vrijgesteld pensioenlichaam of van een algemeen maatschap-

pelijk belang.834

Indien niet wordt voldaan aan een van deze voorwaarden, of het pensioenlichaam 

wordt geacht een daarvan te hebben overtreden, wordt het pensioenlichaam vol-

ledig belastingplichtig.

831 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 21 (Introductie PPI) en Kamerstukken II 2014/2015, 34117, 3, p. 
18 (Introductie algemeen pensioenfonds).

832 Artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969.
833 Artikel 3 UB Vpb 1971.
834 Artikel 3 UB Vpb 1971.
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10.4 De subjectieve vrijstelling

10.4.2 Is de subjectieve vrijstelling in strijd met het unierecht?
10.4.2.1 heeft de belanghebbende toegang tot het VwEu?
Voordat ik de voorwaarden uit de Wet Vpb 1969 aan de subjectieve vrijstelling (en 

in paragraaf 10.6 de voorwaarden uit het besluit Subjectieve vrijstelling pensioen-

lichamen 2019) kan toetsen aan het Unierecht, moet ik eerst vaststellen of het 

pensioenlichaam hier wel toegang toe heeft, met andere woorden of het pensioenli-

chaam valt binnen de personele werkingssfeer van het VWEU of van het secundair 

Unierecht. Bij het beantwoorden van deze vraag gaat het in beide gevallen om twee 

situaties: een binnenlands pensioenlichaam dat een buitenlandse pensioenregeling 

wil uitvoeren en een buitenlands pensioenlichaam dat een Nederlandse of buiten-

landse regeling wil uitvoeren en Nederlands inkomen geniet.

Het Nederlandse pensioenlichaam dat een regeling uit een andere lidstaat uitvoert 

heeft toegang tot het VWEU omdat aan beide toetsen wordt voldaan: de pensioen-

uitvoerder is een vennootschap zoals bedoeld in artikel 54 VWEU835 en er is sprake 

van een grensoverschrijdende activiteit. Het binnenlands pensioenlichaam voert 

immers een buitenlandse pensioenregeling uit (vrij verkeer van diensten).836

Bij het buitenlands pensioenlichaam dat bronnen van inkomen in Nederland 

heeft, moet dat lichaam een vennootschap zijn zoals bedoeld in artikel 54 VWEU. 

Daarnaast geniet dit lichaam Nederlands inkomen waardoor aan beide voorwaarden 

wordt voldaan. Dat blijkt ook uit jurisprudentie van het HvJ. Voor de toegang tot 

het VWEU is het investeren (of beleggen) in een andere EU-lidstaat dan waar een 

belastingplichtige woont, voldoende.837

10.4.3 subjectieve vrijstelling wet Vpb 1969
Artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969 beschrijft wanneer een pensioenlichaam 

van de subjectieve vrijstelling gebruik kan maken (doelstellingseis). Naast deze eis 

verbindt artikel 3 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 (UB Vpb 1971) 

aan de vrijstelling van belasting nog twee aanvullende eisen, de werkzaamhedeneis 

en de winstbestemmingseis.

Deze drie eisen die aan een pensioenlichaam worden gesteld, maken geen onder-

scheid tussen een pensioenuitvoerder die in Nederland of in een andere lidstaat is 

gevestigd. Buitenlandse pensioenuitvoerders worden dus niet ongunstiger behan-

835 Hieronder vallen de verzekeraar, de PPI en het pensioenfonds.
836 Artikel 57 VWEU.
837 HvJ EU 11 december 2003, C-364/01, ECLI:EU:C:2003:665, Jur. 2003, p. I-15013 (Barbier).
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deld. Op basis van de wettekst en de aanvullende eisen die het uitvoeringsbesluit 

1971 stelt, is er geen sprake van inbreuk op het Unierecht.

10.4.4 kwalificerende pensioenregeling
10.4.4.1 Binnenlandse en buitenlandse pensioenregeling kunnen 

kwalificeren
Wat onder een pensioenregeling of een regeling van vervroegde uittreding moet 

worden volstaan, staat in artikel 5, lid 3 Wet Vpb 1969: “onder een pensioenregeling of 

een regeling voor vervroegde uittreding (wordt) verstaan

a. een zodanige regeling in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet respectievelijk de wettelijke 

bepalingen betreffende de loonbelasting, dan wel een buitenlandse regeling welke daarmee 

naar aard en strekking overeenkomt;

b. een pensioenregeling waaraan deelneming verplicht is op grond van de Wet verplichte 

deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, de Wet op het notarisambt of de Wet 

verplichte beroepspensioenregeling.”

10.4.4.2 zijn de voorwaarden van de kwalificerende pensioenregeling 
in strijd met het unierecht?

Volgens het eerste gedeelte van onderdeel a. van artikel 5, lid 3 Wet Vpb 1969 bepalen 

de Pensioenwet of de Wet LB 1964 in eerste instantie of een pensioenregeling kwalifi-

ceert. Ook een “buitenlandse regeling welke daarmee naar aard en strekking overeenkomt” is 

een kwalificerende regeling. De vraag kan gesteld worden waarom deze toevoeging 

is opgenomen, omdat volgens de Pensioenwet en de Wet LB 1964 een buitenlandse 

regeling als kwalificerende pensioenregeling kan worden aangemerkt. Artikel 1 PW 

definieert ook als pensioenregeling “(…) indien de bijdragende onderneming zetel heeft 

in een andere lidstaat dan Nederland, een overeenkomst, een trustakte of voorschriften waarin 

is bepaald welke pensioenuitkeringen worden toegezegd en onder welke voorwaarden.” De 

Nederlandse sociale- en arbeidswetgeving is niet van toepassing op een dergelijke 

pensioenregeling.838 Artikel 19d Wet LB 1964 bepaalt dat een pensioenregeling uit 

een andere lidstaat kan worden aangewezen als een pensioenregeling in de zin van 

de loonbelasting. Hierbij erkent Nederland deze pensioenregeling en faciliteert naar 

de fiscale normen van de uitzendstaat.839 Een dergelijke regeling hoeft dus niet het-

zelfde te zijn als een Nederlandse regeling (en zal dat in de praktijk ook niet zijn).

838 Artikel 98a en artikel 196 lid 2 PW.
839 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/700M, Stcrt. 2015, 

36798. Zie verder paragraaf 6.2.5.2.1.
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Naar mijn mening is de toevoeging “buitenlandse regeling welke daarmee naar aard en 

strekking overeenkomt” in artikel 5, lid 3 Wet Vpb 1969 dus overbodig. Wanneer een 

buitenlandse pensioenregeling naar aard en strekking overeenkomt met een Neder-

landse pensioenregeling maar niet is aangewezen (omdat niet aan de voorwaarden 

wordt voldaan die van toepassing zijn bij aanwijzing van een pensioenregeling840) 

zou deze zonder de toevoeging niet kwalificeren. Maar waarom zou een buiten-

landse pensioenregeling tot subjectieve vrijstelling moeten leiden, terwijl deze op 

grond van artikel 19d Wet LB 1964 niet aangewezen is? Deze regeling komt de facto 

naar aard en strekking onvoldoende overeen met Nederlandse regelingen. Dan zou 

er wat mij betreft geen subjectieve vrijstelling verleend kunnen worden.

10.5 BuItEnLandsE pEnsIoEnLIchaMEn In BEsLuIt 
suBJEctIEVE VrIJstELLIng pEnsIoEnLIchaMEn 
2019

10.5.1 Inleiding
In het buitenland gevestigde pensioenlichamen die Nederlands inkomen genieten 

in de zin van artikel 3 Wet Vpb 1969 zijn subjectief vrijgesteld van de heffing van 

vennootschapsbelasting, als zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezighouden met het 

verzorgen van uitkeringen krachtens een pensioenregeling of een regeling voor 

vervroegde uittreding. Deze regeling moet naar aard en strekking overeenkomen 

met een Nederlandse pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding 

in de zin van artikel 1 Pensioenwet respectievelijk de wettelijke bepalingen van 

de loonbelasting en ook overigens aan de voorwaarden van de vrijstelling voldoen. 

Volgens het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 is vanuit de 

praktijk de vraag opgekomen aan de hand van welke criteria getoetst moet worden 

of een buitenlandse pensioenregeling naar aard en strekking overeenkomt met een 

Nederlandse pensioenregeling en aan welke verdere vereisten een dergelijk lichaam 

moet voldoen om een beroep te kunnen doen op de subjectieve vrijstelling.841 Het 

besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 geeft in onderdeel 3.3.1 

hiervoor cumulatieve voorwaarden.

840 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-
ten, bijlage I. Zie verder paragraaf 6.2.5.1.

841 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019, paragraaf 3.3.
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10.5.2 toetsingscriteria buitenlandse pensioenlichamen en –
regelingen

Om een beroep te kunnen doen op de subjectieve vrijstelling moeten het buiten-

landse pensioenlichaam en de buitenlandse pensioenregeling voldoen aan twaalf 

cumulatieve voorwaarden. Hieronder geef ik een integraal overzicht van deze 

voorwaarden. Enkele voorwaarden zijn ook van toepassing op binnenlandse pen-

sioenlichamen, in mijn analyse ga ik in op de voorwaarden die voor buitenlandse 

uitvoerders relevant zijn.

A. Het lichaam stelt zich (nagenoeg) uitsluitend ten doel de verzorging van (ge-

wezen) werknemers, hun (gewezen) echtgenoten dan wel (gewezen) partners, 

en (pleeg)kinderen tot 30 jaar voor de gevolgen van ouderdom, overlijden en 

arbeidsongeschiktheid. Goedkeuring staatssecretaris: Het komt voor dat het in 

het land van vestiging van het pensioenlichaam gebruikelijk is dat in geval van 

overlijden van de werknemer ook andere familieleden dan (gewezen) echtge-

noten of partners en (pleeg)kinderen als begunstigden in de pensioenregeling 

kunnen worden aangewezen. De staatssecretaris keurt goed dat in dat geval ook 

met deze ruimere kring van familieleden aan de doelstellingseis van artikel 5, 

eerste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb 1969 kan worden voldaan.

B. De werkzaamheden van het lichaam zijn in overeenstemming met voornoemd 

doel (werkzaamhedeneis, artikel 3 UB Vpb 1971).

C. Het lichaam voldoet aan de winstbestemmingseis (artikel 3 UB Vpb 1971).

D. Er is geen sprake van een directiepensioenlichaam.

E. De pensioenregeling is gebaseerd op collectief georganiseerde solidariteit. De 

collectiviteits- en solidariteitsgedachte ligt onder meer besloten in de winstbe-

stemmingseis.

F. Er geldt een in beginsel verplichte deelname voor werknemers en een verplichte 

verzekering (veiligstellen en beschermen pensioenaanspraak).

G. De pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen 

en/of arbeidsongeschiktheidspensioen, overeengekomen tussen een werkgever 

en werknemer op grond van een pensioenovereenkomst.

H. De fiscale, sociale en arbeidswetgeving in het buitenland mag anders zijn wat 

betreft bijvoorbeeld de pensioenleeftijd en het opbouwpercentage. Voorwaarde 

is wél dat het geheel een arbeid- en loongerelateerde inkomensvoorziening moet 

zijn en moet kunnen blijven. Dit houdt in dat: (1) de pensioenopbouw gekoppeld 

is aan de duur van het arbeidscontract (diensttijd) en aan de vergoeding voor het 

verrichten van de arbeid en (2) de pensioenuitkeringen steeds ten doel hebben de 

levenslange verzorging van de oude dag of bij overlijden de levenslange verzor-

ging van nabestaanden dan wel inkomensvervanging bij arbeidsongeschiktheid. 

De levenslange verzorging betekent in dit verband dat het pensioen levenslang 
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moet worden uitgekeerd. Een tijdelijke pensioenregeling die tot uitkering komt 

voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd en waarbij de uitkeringen 

vervallen bij overlijden is ook gericht op de levenslange verzorging. Ook een 

pensioen ter verzorging van wezen tot een wettelijk bepaalde maximale leeftijd 

of eerder overlijden van de gerechtigde voldoet aan het vereiste van ‘levenslang’.

I. De pensioenregeling kent een afkoopverbod met uitzondering van een afkoop-

mogelijkheid voor kleine pensioenen. Aan de mogelijkheid om kleine pensioe-

nen af te kopen ligt de gedachte ten grondslag dat daarmee (de relatief hoge) 

administratieve kosten voor het pensioenlichaam kunnen worden beperkt. 

Goedkeuring staatssecretaris: In het land van vestiging van het pensioenlichaam 

kan een afkoopmogelijkheid voor kleine pensioenen bestaan waarbij wordt 

uitgegaan van hogere bedragen dan voor Nederland geldt. Als aannemelijk kan 

worden gemaakt dat aan de afkoopmogelijkheid voor deze kleine pensioenen 

eveneens de beperking van administratieve kosten voor het pensioenlichaam 

ten grondslag ligt, keurt hij voor zover nodig goed dat aan deze voorwaarde 

wordt voldaan.

J. Het pensioen bestaat uit meerdere uitkeringen in geld. Een eenmalige kapi-

taaluitkering (lumpsum) op pensioendatum staat de vergelijkbaarheid met een 

Nederlandse pensioenregeling niet in de weg, mits de kapitaaluitkering direct en 

verplicht aangewend moet worden voor de aankoop van meerdere pensioenuit-

keringen en een andere aanwending niet mogelijk is.

K. Er is geen sprake van een regeling voor zelfstandigen. Een uitzondering bestaat 

voor regelingen die gekoppeld zijn aan een eerdere deelname aan de pensioenre-

geling als werknemer.

L. De buitenlandse pensioenregeling valt in het land waar het pensioenlichaam is 

gevestigd niet onder het sociale zekerheidsstelsel van het desbetreffende land.

10.5.3 te overleggen stukken
Of de buitenlandse regeling naar aard en strekking overeenkomt met een Neder-

landse regeling, is ter beoordeling voorbehouden aan de inspecteur. Het besluit 

Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 schrijft voor dat bij een daartoe 

strekkend verzoek in ieder geval de volgende stukken worden overgelegd: 842

1. een kopie van de desbetreffende buitenlandse pensioenregeling;

2. de jaarrekening;

3. de statuten en oprichtingsakte van het lichaam;

842 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019, paragraaf 3.3.2.
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4. een analyse en eventuele andere stukken, aan de hand waarvan kan worden 

vastgesteld dat sprake is van een pensioenlichaam, dat voldoet aan de toetsings-

criteria.

10.5.4 overgangsrecht besluit subjectieve vrijstelling 
pensioenlichamen 2019

Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019843 eerbiedigt voor een 

buitenlands pensioenlichaam, waarvan door de inspecteur in een vaststellingsover-

eenkomst of goedkeurende brief is vastgesteld dat op dit lichaam de subjectieve 

vrijstelling van toepassing is, deze afspraak tot 1 januari 2020. Deze afspraak wordt 

geacht per deze datum te zijn opgezegd.844

10.6 BEoordELIng BEpaLIngEn BEsLuIt suBJEctIEVE 
VrIJstELLIng pEnsIoEnLIchaMEn 2019

10.6.1 Inleiding
In de vorige paragraaf gaf ik een overzicht van de voorwaarden waaraan een bui-

tenlands pensioenlichaam en de buitenlandse pensioenregeling moeten voldoen 

om een beroep te kunnen doen op de subjectieve vrijstelling. In deze paragraaf 

beoordeel ik in hoeverre deze voorwaarden strijdig zijn met het Unierecht.

10.6.2 doelstellingseis: voorwaarden aan pensioenregeling
10.6.2.1 Mogelijk obstakel
Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 bepaalt dat een Neder-

lands pensioenlichaam dat pensioenregelingen uitvoert die vallen onder artikel 1 

van de Pensioenwet, kwalificerende regelingen uitvoert in de zin van de subjectieve 

vrijstelling. Of de subjectieve vrijstelling vervolgens van toepassing is op dat pen-

sioenlichaam is afhankelijk van het antwoord op de vraag of het lichaam ook ove-

rigens voldoet aan de doelstellings-, werkzaamheden- en winstbestemmingseis.845

843 Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 vervangt het besluit Subjectieve vrijstel-
ling pensioenlichamen 2018 (besluit Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenli-
chamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 
1969), 20 december 2018, nr. 2018 - 24470, Stcrt. 2018, 68662). Dit besluit vervangt besluit Subjectieve 
vrijstelling pensioenlichamen van 14 december 2017 (besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlicha-
men, 14 december 2017, nr. 2017-224004, Stcrt. 2018, 163) dat weer een vervanging is van besluit 
Subjectieve vrijstellingen van 8 december 2009 (Besluit Subjectieve vrijstellingen, 8 december 2009, nr. 
CPP2009/1368M, Stcrt. 2009, 19194).

844 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2018, paragraaf 7.
845 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019, paragraaf 3.1.



10

295

10.6 Beoordeling bepalingen besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019

Een pensioenregeling zoals is opgenomen in de doelstellingseis kwalificeert als deze 

aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. de pensioenregeling staat alleen open voor een afgebakende groep deelnemers 

en heeft in beginsel een verplicht karakter;

2. de pensioenregeling moet voldoen aan de vereisten voor de bescherming en 

veiligstelling van opgebouwde pensioenaanspraken teneinde bij ouderdomspen-

sioen te kunnen voorzien in een levenslange pensioenvoorziening;

3. de pensioenregeling is gebaseerd op collectief georganiseerde solidariteit.

De voorwaarden die de staatssecretaris in het besluit Subjectieve vrijstelling pen-

sioenlichamen 2019 stelt aan het begrip ‘kwalificerende pensioenregeling’ gelden 

voor een Nederlands pensioenlichaam dat gebruik wil maken van de subjectieve 

vrijstelling. De voorwaarden zijn zowel van toepassing op Nederlandse als op bui-

tenlandse pensioenregelingen. Een Nederlandse pensioenregeling voldoet dus aan 

deze voorwaarden als deze onder artikel 1 van de Pensioenwet valt. Het is echter de 

vraag of een pensioenregeling uit een andere lidstaat, waarop het Nederlands soci-

aal en arbeidsrecht niet van toepassing is, zal voldoen aan deze voorwaarden. Een 

dergelijke buitenlandse regeling mag echter op basis van de Pensioenwet worden 

uitgevoerd door een Nederlandse pensioeninstelling én wordt door de Wet op de 

loonbelasting 1964 gefaciliteerd.846 Een buitenlandse pensioenregeling zou op basis 

van de Pensioenwet en de Wet LB 1964 kunnen kwalificeren terwijl deze regeling 

niet zou voldoen aan de bovenstaande voorwaarden uit het besluit. Het lijkt erop 

dat voor buitenlandse regelingen zwaardere eisen worden gesteld dan aan Neder-

landse regelingen. Als dat zo is, zouden deze bepalingen uit het besluit Subjectieve 

vrijstelling pensioenlichamen 2019 strijdig kunnen zijn met Europese wetgeving 

en daarmee een obstakel vormen voor grensoverschrijdende pensioenuitvoering. In 

hoeverre dit het geval is, onderzoek ik verderop in deze paragraaf.

10.6.2.2 probleem in de praktijk
Wanneer een buitenlandse pensioenregeling niet kan voldoen aan de voorwaar-

den uit het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019, levert dit 

een probleem op in de praktijk. Wanneer een Nederlands pensioenlichaam een 

buitenlandse pensioenregeling wil gaan uitvoeren, kan dat betekenen dat hij zijn 

subjectieve vrijstelling gaat verliezen. Dat pensioenlichaam ziet dan waarschijnlijk 

af van de uitvoering van een dergelijke pensioenregeling. Dat staat haaks op de uit-

gangspunten van de IORP II-richtlijn847 en het beleid van het Nederlandse kabinet. 

846 Zie verder paragraaf 10.4.4.
847 Zie paragraaf 8.2.4.
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Zo heeft het kabinet al in 2007 aangegeven via de introductie van een algemene 

pensioeninstelling (API) aan private partijen extra mogelijkheden te zullen bieden 

om de Europese pensioenmarkt te kunnen betreden.848 Eén van de redenen voor de 

introductie van de PPI was om Nederlandse partijen de mogelijkheid te bieden om 

buitenlandse pensioenregelingen uit te voeren. Het kabinet schreef in de Memorie 

van toelichting bij het wetsvoorstel introductie PPI: “De internationale en Europese 

markt voor de uitvoering van bedrijfspensioenregelingen is een groeimarkt. De laatste jaren is 

bovendien duidelijk geworden dat de internationale markt zich meer en meer richting zogeheten 

Defined Contribution-regelingen (DC-regelingen) begeeft. (…) De kansen voor IORP’s bevinden 

zich dan ook, zeker op de korte termijn, in belangrijke mate op het terrein van de DC-regelingen. 

Dit wetsvoorstel, waarin de oprichting van een premiepensioeninstelling (PPI) wordt mogelijk 

gemaakt, introduceert een Nederlands vehikel dat zich op dit soort overeenkomsten kan gaan 

toeleggen met optimaal gebruik van de ruimte die de IORP-richtlijn biedt. Zoals duidelijk zal 

worden, lijkt de PPI vooral aantrekkelijk te zijn voor buitenlandse (DC-) regelingen. In Nederland 

komen DC-regelingen immers veel minder vaak voor dan DB-regelingen.”849

In de volgende paragrafen geef ik een antwoord op de vraag of de drie voorwaarden 

uit het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 inderdaad in strijd 

zijn met het Unierecht.

10.6.2.3 Is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de 
zin van één de Verdragsvrijheden?

De eerste vraag die beantwoord moet worden, is of er sprake is van discriminatie of 

van een belemmering in de zin van één van de Verdragsvrijheden.

De hierboven genoemde drie voorwaarden gelden voor pensioenregelingen die een 

Nederlands pensioenlichaam uitvoert. Er is hierbij geen onderscheid gemaakt tus-

sen een Nederlandse of een buitenlandse pensioenregeling. Er is dus geen sprake 

van directe discriminatie. De bepaling maakt immers geen onderscheid op grond 

van nationaliteit. Evenmin is er sprake van indirecte discriminatie. De bepaling 

maakt geen onderscheid op grond van een ander onderscheidend criterium dan 

nationaliteit dat materieel overeenkomt met een onderscheid naar nationaliteit.

Resteert de vraag of er sprake is van een belemmering: maakt de bepaling geen 

onderscheid op grond van een onderscheidend criterium, maar heeft het wel een 

848 Kamerstukken II 2007/2008, 30413, 97 (Pensioenwet).
849 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 2 (Introductie PPI).
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vergelijkbaar effect? Hieronder beoordeel ik of de drie voorwaarden een belemme-

ring vormen.

10.6.2.3.1 Voorwaarde 1: de pensioenregeling staat alleen open voor een 

afgebakende groep deelnemers en heeft in beginsel een verplicht 

karakter

De eerste voorwaarde bevat twee verschillende eisen: de pensioenregeling staat al-

leen open voor een afgebakende groep en de pensioenregeling heeft in beginsel een 

verplicht karakter.

10.6.2.3.1.1 Pensioenregeling staat alleen open voor afgebakende groep

De voorwaarde dat de pensioenregeling alleen open moet staan voor een afgeba-

kende groep, wordt niet nader geduid. Naar mijn mening moet deze voorwaarde 

zo uitgelegd worden dat deelnemers aan een pensioenregeling een gemeenschap-

pelijke achtergrond moeten hebben. Bijvoorbeeld dezelfde werkgever, werkzaam in 

een bepaalde bedrijfstak, beoefenaar van hetzelfde beroep etc.. Voor tweede pijler 

pensioen in de lidstaten van de EU wordt aan deze voorwaarde voldaan. Dat blijkt 

ook uit onderzoek van de Commissie: “Occupational pension schemes can be organised at 

the level of sector, professional group, group of companies or individual employer. Their coverage 

tends to differ with the character of the industrial relations system from which they stem. Where 

these have been marked by negotiations for entire sectors at the national level, coverage tends 

to be high and schemes relatively similar. Where negotiations at company level have prevai-

led, single-employer schemes have proliferated and coverage is more fragmented and varied 

in character.”850 Hiermee concludeer ik dat de voorwaarde dat de pensioenregeling 

open moet staan voor een afgebakende groep geen belemmering vormt. Aan het 

beantwoorden van de andere vragen uit het beslisschema kom ik niet meer toe.

10.6.2.3.1.2 De pensioenregeling heeft in beginsel een verplicht karakter

Nederland kent geen wettelijke verplichting dat alle werknemers moeten deelne-

men aan een pensioenregeling. Een werkgever kan wel verplicht zijn een pensi-

oenregeling overeen te komen op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst of 

op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 

(Wet Bpf 2000). De wettelijke verplichte deelneming op grond van de Wet Bpf 2000 

moet worden onderscheiden van de contractueel overeengekomen deelneming op 

grond van een cao. Deze cao-gehoudenheid wordt in de praktijk vaak de ‘kleine’ 

verplichtstelling genoemd en de verplichtstelling op grond van de Wet Bpf 2000 

850 Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age in the EU (Volume 1), 
European Commission, 2018, p. 80.



10 Vennootschapsbelasting

298

de ‘grote’ verplichtstelling.851 Dat betekent echter niet dat in Nederland slechts 

pensioenlichamen die deze verplichte regelingen uitvoeren onder het bereik van 

de vrijstelling vallen. PPI-en en verzekeraars bieden vrijwillige pensioenregelingen 

aan. Indien een verzekeraar of PPI voldoet aan de voorwaarden van de subjectieve 

vrijstelling, zijn zij vrijgesteld van vennootschapsbelasting.852

Wanneer een in Nederland gevestigde werkgever een pensioenregeling aanbiedt, 

nemen werknemers die aan de voorwaarden voldoen in beginsel automatisch en 

verplicht deel. De mate van verplichte deelname aan een pensioenregeling verschilt 

sterk in Europa. Zo kent Groot-Brittannië een systeem van automatische deelname 

aan een pensioenregeling met de mogelijkheid om er vanaf te zien.853 België, Tsje-

chië, Duitsland, Ierland en Polen kennen een niet-verplicht pensioensysteem.854 

Denemarken kent een systeem van deelname aan een pensioenregeling dat ver-

gelijkbaar is met Nederland (quasi-verplichte deelname als gevolg van collectieve 

arbeidsovereenkomsten).855 In IJsland, Finland, Estland, Slowakije en Zweden is 

deelname aan een pensioenregeling verplicht voor werknemers.856

De voorwaarde dat de pensioenregeling in beginsel een verplicht karakter moet 

hebben, heeft tot gevolg dat een Nederlands pensioenlichaam beperkt kan worden 

in het uitvoeren van buitenlandse pensioenregelingen. Dit echter niet anders ten 

aanzien van binnenlandse pensioenregelingen. Buitenlandse pensioenregelingen 

worden niet ongunstiger behandeld dan binnenlandse pensioenregelingen waar-

door er geen inbreuk met het Unierecht bestaat.

851 Zie Asser/Lutjens 7-XI 2019/295.
852 Zie paragraaf 10.3.
853 Automatic enrollment with an opt-out option, zie bijvoorbeeld M. García-Huitrón en E. Ponds, Participa-

tion and choice in funded pension plans, design paper 55, Netspar industry paper series, mei 2016, paragraaf 
6.4.

854 Zie bijvoorbeeld OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, 
p. 150.

855 Zie bijvoorbeeld M. García-Huitrón en E. Ponds, Participation and choice in funded pension plans, design 
paper 55, Netspar industry paper series, mei 2016, paragraaf 4.2.

856 Zie bijvoorbeeld D. Chen en R.M.W. J. Beetsma, Mandatory Participation in Occupational Pension Schemes in 
the Netherlands and Other Countries. An Update (October 3, 2015). Netspar Discussion Paper No. 10/2015-032, 
paragraaf 6.4 resp. 6.5; OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing, 
Paris, p. 150.
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10.6.2.3.2 Voorwaarde 2: de pensioenregeling moet voldoen aan de vereisten voor 

de bescherming en veiligstelling van opgebouwde pensioenaanspraken 

teneinde bij ouderdomspensioen te kunnen voorzien in een levenslange 

pensioenvoorziening

De belangrijkste eis van voorwaarde twee is het beschermings- en veiligstellingsver-

eiste. Het doel van deze eis is bij ouderdom te kunnen voorzien in een levenslange 

pensioenvoorziening.

10.6.2.3.2.1 Beschermings- en veiligstellingsvereiste pensioenaanspraken

Het is mij niet geheel duidelijk waar het beschermen en veiligstellen van de pen-

sioenaanspraak precies betrekking op heeft, maar ik ga uit van bescherming tegen 

insolventie van de werkgever. De bescherming van werknemers bij insolventie van 

de werkgever is geregeld in Richtlijn 2008/94/EG.857 Artikel 8 van deze richtlijn geeft 

een vorm van bescherming waarbij het middel, de maatregelen, dat/die tot deze 

bescherming leiden door de lidstaten zelf gekozen kan worden, mits de geformu-

leerde doelstelling (bescherming) maar wordt bereikt. Dat ziet de richtlijn als een 

resultaatsverplichting voor de lidstaten.858 Bij insolventie van de werkgever zijn de 

lidstaten verplicht ervoor te zorgen dat pensioenrechten op grond van arbeidsgere-

lateerde pensioenregelingen veilig worden gesteld. Hiertoe kan het risico worden 

verzekerd of externe financiering worden geregeld door een pensioenfonds op te 

richten dat los staat van de bijdragende onderneming. In Nederland zijn ten aan-

zien van de pensioenrechten geen specifieke maatregelen getroffen ter uitvoering 

van de richtlijn. De opvatting is dat de Pensioenwet afdoende bescherming geeft 

tegen insolventie van de werkgever in het samenstel van bepalingen van deze wet. 

De kernpunten van die bescherming houden in: uitvoeren van de pensioenrege-

ling door de voor pensioen bestemde gelden buiten het ondernemingsvermogen 

te brengen bij een pensioenuitvoerder waarvan het vermogen gescheiden is van 

het vermogen van de werkgever (artikel 23 PW), in combinatie met regels over het 

behoud van aanspraken (artikel 20 en 55 PW), over de premiebetaling (artikel 26 en 

55 PW) en over de financiële opzet van pensioenfonds met tot slot onafhankelijk 

toezicht (artikel 151 e.v. PW). Daar komt bij dat voor de aanspraken tegen pensi-

oenfondsen het uitgangspunt van geen premie, toch recht geldt en verzekeraars en 

857 Richtlijn 2008/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de 
bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever, PbEG 2008, L 283.

858 Zie ook E. Lutjens, Bescherming pensioenaanspraken bij insolventie, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 
2013/28.
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premiepensioeninstellingen slechts onder voorwaarden gevolgen mogen verbinden 

aan het niet betaald zijn van de premie (artikel 29 PW).859

In andere lidstaten is gekozen voor andere oplossingen. Zo worden in Duitsland 

pensioentoezeggingen veelal gefinancierd door middel van reserveringen op de 

ondernemingsbalans. De Pensions-Sicherungs-Verein biedt vanaf 1974 dekking als 

pensioenaanspraken vervallen bij een faillissement van de onderneming. In Groot-

Brittannië biedt het Pension Protection Fund bescherming als een onderneming 

failliet gaat en haar verplichtingen niet kan nakomen.860 Het beschermings- en 

veiligstellingsvereiste vormt naar mijn mening geen belemmering. Aan de beant-

woording van de volgende vragen uit het beslisschema kom ik niet toe.

10.6.2.3.2.2 Levenslange pensioenuitkering

Het doel van het beschermen en veiligstellen van de pensioenaanspraken is om bij 

het ouderdomspensioen te kunnen voorzien in een levenslange pensioenvoorzie-

ning.

In de Europese Unie bieden alle landen (met uitzondering van Nederland en Zweden) 

in meer of mindere mate en soms onder voorwaarden, de mogelijkheid om pensi-

oenkapitaal in één keer op te nemen.861 Zweedse pensioenregelingen mogen in een 

beperkte tijd van vijf jaar opgenomen worden.862 Nederland is de enige lidstaat die 

erg strikte voorwaarden heeft over de aanwending van pensioenkapitaal (verplichte 

levenslange uitkering en afkoopverbod). De voorwaarde dat de pensioenregeling die 

door het binnenlandse pensioenlichaam wordt uitgevoerd, slechts mag voorzien 

in een levenslange uitkering, houdt de facto in dat alleen Nederlandse regelingen 

uitgevoerd kunnen worden.863 Hieruit concludeer ik dat er sprake is van een belem-

mering: de voorwaarde maakt geen onderscheid op grond van een onderscheidend 

criterium, maar heeft het wel een vergelijkbaar effect.

859 Zie ook E. Lutjens, Bescherming pensioenaanspraken bij insolventie, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 
2013/28.

860 Zie verder bijvoorbeeld J. Rietmulder, De prijs van zekerheid, Pensioen Bestuur & Management, 2004/2, 
L.J.P. van der Meij, Hoe komen Nederland en het Verenigd Koninkrijk de pensioencrisis door?, Tijdschrift voor 
Pensioenvraagstukken 2011/1.

861 Zie bijvoorbeeld Pension Adequacy Report 2018: Current and future income adequacy in old age in the EU, Coun-
try profiles (Volume II), European Commission, 2018; OECD (2017), Pensions at a Glance 2017: OECD and 
G20 Indicators, OECD Publishing, Paris, p. 57; OECD (2015), Stocktaking of the tax treatment of funded private 
pension plans in OECD and EU countries, OECD Publishing, Paris, paragraaf 5.1.

862 OECD (2015), Stocktaking of the tax treatment of funded private pension plans in OECD and EU coun-
tries, OECD Publishing, Paris, paragraaf 5.1.

863 Dit is wellicht anders als in de buitenlandse regeling is opgenomen dat er geen mogelijkheid is tot 
afkoop van de betreffende pensioenregeling.
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De volgende vraag die beantwoord moet worden volgens het beslisschema is of 

sprake is van een gerechtvaardigd doel: kan de vastgestelde inbreuk worden ge-

rechtvaardigd?

Eén van de ‘geschreven’ rechtvaardigingsgronden (maatregel dient ter bescherming 

van de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid)864 is niet van 

toepassing. Belemmeringen kunnen ook worden gerechtvaardigd door dwingende 

redenen van algemeen belang (de ‘ongeschreven’ rechtvaardigingsgronden). De 

belangrijkste rechtvaardigingsgronden op fiscaal gebied zijn fiscale coherentie, 

verdragscoherentie, doeltreffendheid van fiscale controle, evenwichtige verdeling 

van de heffingsbevoegdheid tussen lidstaten en bestrijding van belastingfraude of 

-ontwijking.865

Ik zie echter niet goed hoe de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een levenslange 

uitkering binnen één van de genoemde rechtvaardigingsgronden op fiscaal gebied 

past. Voor wat betreft de rechtvaardigingsgrond van fiscale coherentie zou betoogd 

kunnen worden dat een levenslange uitkering een basiseis is voor de toepassing van 

omkeerregel uit de Wet LB 1964.866 Een beroep op deze rechtvaardigingsgrond wordt 

echter door het HvJ alleen geaccepteerd indien een rechtstreeks verband bestaat 

tussen het betrokken fiscale voordeel en de compensatie van dit voordeel door 

een bepaalde heffing.867 Naar mijn mening is dat in deze situatie niet aan de orde. 

Evenmin zal een beroep op verdragscoherentie slagen omdat de voorwaarde van een 

levenslange uitkering voor de heffingsverdeling volgens het verdrag niet relevant is. 

De voorwaarde heeft niets te maken met de fiscale samenhang tussen aftrek en hef-

fing, zowel op nationaal als op bilateraal gebied. De betreffende voorwaarde maakt 

fiscale controle niet doeltreffender, noch ziet het op een evenwichtige verdeling van 

de heffingsbevoegdheid van lidstaten. Ten slotte ziet de maatregel ook niet op het 

bestrijden van belastingfraude- of ontwijking. Ik kom daardoor tot de conclusie dat 

er geen sprake is van een gerechtvaardigd doel. De voorwaarde vormt een inbreuk 

op het Unierecht.868

864 Artikel 62 jo. artikel 52, lid 1 VWEU.
865 Zie paragraaf 2.2.2.
866 Artikel 11, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964, zie ook paragraaf 2.5.
867 Zie verder paragraaf 2.2.2.1.
868 Zie ook paragraaf 5.4.7.2: de Commissie Nederland heeft Nederland op 14 mei 2020 voor het HvJge-

daagd omdat overdrachten van pensioenkapitaal naar buitenlandse pensioenuitvoerders worden belast 
als de mogelijkheden tot afkoop daardoor ruimer worden dan voorzien in de Pensioenwet.
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10.6.2.3.3 Voorwaarde 3: de pensioenregeling is gebaseerd op collectief 

georganiseerde solidariteit

Volgens de derde voorwaarde moet de pensioenregeling gebaseerd zijn op collectief 

georganiseerde solidariteit. Voordat ik een oordeel kan vormen in hoeverre dit 

een belemmering zou kunnen zijn, moet ik eerst vaststellen wat er met deze term 

bedoeld wordt. In het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 staat 

geen definitie of een nadere duiding. In de Pensioenwet of de Wet op de loonbe-

lasting 1964, waar deze voorwaarde op gebaseerd zou zijn (zie paragraaf 10.4.4.2), 

komt deze term evenmin voor.

Over solidariteit is veel gepubliceerd, zeker in relatie met het Nederlandse pen-

sioenstelsel. Zonder uitvoerig hier op in te gaan, probeer ik te duiden wat er in 

het kader van het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 onder so-

lidariteit in een pensioenregeling verstaan kan worden. Volgens Van Dale betekent 

‘solidariteit’: “bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te 

dragen”. ‘Saamhorigheid’ is volgens Van Dale “het besef, het gevoel van bij elkaar te horen 

en elkaar te moeten steunen”. Volgens Heemskerk869 is het klassieke en meest pakkende 

voorbeeld van solidariteit bij pensioen de verplichte deelname aan een bedrijfstak-

pensioenfonds. Iedere werkgever en werknemer die onder de werkingssfeer van 

de bedrijfstak valt, moet verplicht deelnemen aan de pensioenregeling. Maar op 

het gebied van pensioen zijn er veel meer soorten solidariteit. Enkele vormen van 

solidariteit in het Nederlandse pensioenstelsel zijn de volgende:870 kanssolidariteit, 

solidariteit tussen jongere en oudere werkenden, solidariteit tussen actieven en 

post-actieven, solidariteit tussen generaties, solidariteit tussen groepen met een lage 

levensverwachting en groepen met een hoge levensverwachting, solidariteit tussen 

werkenden en arbeidsongeschikten, solidariteit tussen mensen met een vlakke car-

rière en mensen met een steile carrière en solidariteit tussen alleenstaanden en 

gehuwden/samenwonenden.

Het is de vraag wanneer er sprake is van collectief georganiseerde collectiviteit. 

Is bijvoorbeeld het aantal deelnemers hierbij van belang en zo ja, vanaf hoeveel 

deelnemers geldt dit dan? Is meer dan één deelnemer al voldoende? Een andere 

vraag kan zijn hoeveel deelnemers in een bepaalde groep mee moeten doen. Is dat 

100% of meer dan 50%?

869 M. Heemskerk, Op zoek naar de grenzen van de solidariteit in het aanvullend pensioen, Weekblad voor Privaat-
recht, Notariaat en Registratie 2013/6968, paragraaf 2.1.

870 Zie voor een verdere uiteenzetting: Sociaal en Cultureel Planbureau, Wisseling van de wacht: generaties in 
Nederland, Sociaal en Cultureel Rapport 2010, Den Haag, SCP/publicatie 2010-32, p. 505.
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Omdat het begrip solidariteit in de derde voorwaarde niet nader wordt toegelicht, 

is het lastig om te beoordelen in hoeverre dit een belemmering zou kunnen zijn. 

Nederlandse pensioenregelingen voldoen aan de voorwaarde (zie hierboven), het is 

de vraag of buitenlandse pensioenregelingen hieraan voldoen. Gezien de veelheid 

aan vormen van solidariteit is het zonder uitvoerige studie niet met zekerheid te 

zeggen of buitenlandse pensioenregelingen wel of geen solidariteit kennen. Het is 

echter aannemelijk dat –gezien de vele mogelijke soorten solidariteit- buitenlandse 

regelingen wel een of andere vorm van solidariteit kennen. Vanwege het ontbreken 

van een definitie lijkt mij dat de Nederlandse Belastingdienst het moeilijk zal krij-

gen om in een voorkomende procedure een beroep op voorwaarde drie te doen. Ik 

kom tot het oordeel dat het vereiste van collectief georganiseerde solidariteit geen 

belemmering is.

10.6.2.4 tussenconclusie
De tweede voorwaarde uit het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 

2019 met betrekking tot de doelstellingseis (de pensioenregeling moet voldoen aan 

de vereisten voor de bescherming en veiligstelling van opgebouwde pensioenaan-

spraken teneinde bij ouderdomspensioen te kunnen voorzien in een levenslange 

pensioenvoorziening) vormt een inbreuk op het Unierecht. Het vereiste van een 

levenslange uitkering is een belemmering en er is geen sprake van een gerechtvaar-

digd doel. In paragraaf 10.6.4 beschrijf ik een mogelijke oplossing.

10.6.3 toetsingscriteria buitenlandse pensioenlichamen en –
regelingen in strijd met unierecht?

10.6.3.1 Inleiding
Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 stelt niet alleen voor-

waarden aan een kwalificerende pensioenregeling (de doelstellingseis) die ik in 

bovenstaande paragaaf heb beoordeeld. Ook stelt dit besluit een aantal voorwaarden 

waaraan het buitenlandse pensioenlichaam en de buitenlandse pensioenregeling 

moeten voldoen om een beroep te kunnen doen op de subjectieve vrijstelling in de 

vennootschapsbelasting.871 Kort samengevat zijn dat deze voorwaarden:

A. Doelstellingseis;

B. Werkzaamhedeneis;

C. Winstbestemmingseis;

D. Geen directiepensioenlichaam;

E. Collectief georganiseerde solidariteit;

F. Verplichte deelname voor werknemers en verplichte verzekering;

871 Zie verder zie paragraaf 10.5.2.
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G. De pensioenregeling voorziet in ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen 

en/of arbeidsongeschiktheidspensioen, overeengekomen tussen werkgever en 

werknemer op grond van pensioenovereenkomst;

H. Fiscale, sociale en arbeidswetgeving in het buitenland mogen heel beperkt 

afwijken. Regeling moet arbeid- en loongerelateerde inkomensvoorziening 

zijn: pensioenopbouw gekoppeld aan diensttijd en aan salaris en levenslange 

pensioenuitkeringen;

I. Afkoopverbod;

J. Het pensioen bestaat uit meerdere uitkeringen in geld;

K. Er is geen sprake van een regeling voor zelfstandigen;

L. De buitenlandse pensioenregeling valt in het land waar het pensioenlichaam is 

gevestigd niet onder het sociale zekerheidsstelsel van het desbetreffende land.

In het vervolg van deze paragraaf onderzoek ik in hoeverre de betreffende voorwaar-

den een inbreuk kunnen vormen op het Unierecht en daarmee een belemmering 

voor het vrij verkeer van werknemers of van dienstverrichting. Ik begin voor alle 

voorwaarden gezamenlijk met de analyse van de eerste vraag van het schema: is er 

sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de verdragsvrij-

heden? Eerst sta ik stil bij vraagtekens bij de voorwaarden uit het besluit Subjectieve 

vrijstelling pensioenlichamen 2019 die zijn gesteld in de literatuur en uit de praktijk.

10.6.3.2 twijfels in de literatuur en in de praktijk
Het onderstaande commentaar uit de literatuur en in de praktijk beoordeelt het 

besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen uit 2017.872 Maar omdat er inhou-

delijk geen wijzigingen zijn beoogd, zijn de opmerkingen eveneens relevant voor 

het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019.

Van Graafeiland concludeert dat het aannemelijk is dat het besluit zich slecht 

verhoudt tot de wettelijke voorwaarden van de subjectieve vrijstelling en in ieder 

geval deels in strijd met het Unierecht lijkt te komen.873 Met name de voorwaarden 

die gesteld worden aan de pensioenregelingen die worden uitgevoerd, staan zijns 

inziens haaks op de criteria die aan Nederlandse pensioenlichamen worden gesteld 

om buitenlandse regelingen uit te voeren. Deze criteria zouden daarom volgens Van 

Graafeiland niet gesteld mogen worden. Hierdoor worden de subjectieve vrijstelling 

en de teruggaafregeling vanuit Europeesrechtelijk perspectief kwetsbaar.

872 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, 14 december 2017, nr. 2017-224004, Stcrt. 2018, 163.
873 M.M.A. van Graafeiland, Het beleidsbesluit subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, Weekblad Fiscaal Recht 

2018/149.
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Cabollet is van mening dat het voor buitenlandse pensioenfondsen praktisch on-

mogelijk is om te voldoen aan de voorwaarden voor de subjectieve vrijstelling.874 

Het besluit stelt immers zeer gedetailleerde en bovendien cumulatieve eisen aan 

de uitvoering van de buitenlandse pensioenregeling. Die regelingen zijn niet onder-

worpen aan de Nederlandse Pensioenwet en de Wet LB 1964, aangezien ze worden 

gereguleerd door lokale wetgeving. Mede vanwege het cumulatieve karakter van de 

voorwaarden dreigt de subjectieve vrijstelling voor buitenlandse pensioenfondsen 

te verworden tot een dode letter. Daarnaast vraagt hij zich af of deze eisen wel 

gesteld mogen worden aan pensioenfondsen die zijn gevestigd in de EU/EER. Die 

vallen namelijk onder de bescherming van het vrij verkeer van kapitaal.

PWC is van mening dat de vergelijking van buitenlandse pensioenlichamen met 

Nederlandse, vrijgestelde pensioenlichamen op onjuiste criteria is gemaakt.875 PWC 

gaat ervan uit dat een of meer van de voorwaarden van het besluit kan worden 

beschouwd als een beperking van de fundamentele vrijheden. Zij verwacht dat EU-

pensioenlichamen van wie de belastingvrijstellingen zijn geweigerd, hun zaak aan 

het HvJ zullen voorleggen om de weigering te laten beoordelen.

Volgens KPMG zullen weinig buitenlandse pensioenlichamen aan de cumulatieve 

Nederlandse toetsingscriteria voldoen.876 Dit roept volgens KPMG de vraag op of een 

dergelijk eisenpakket mag worden gesteld en of een en ander niet strijdig is met 

het Unierecht. Een EU-lidstaat mag een buitenlands pensioenlichaam niet slechter 

behandelen dan een binnenlands pensioenfonds.

In mijn verdere onderzoek in hoeverre de betreffende voorwaarden uit het besluit 

Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 werkelijk een belemmering van het 

Unierecht vormen, baseer ik mij onder andere op de hierboven aangehaalde bron-

nen.

10.6.3.3 Is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de 
zin van één de verdragsvrijheden?

Pensioenlichamen zijn subjectief vrijgesteld van de heffing van vennootschaps-

belasting, als zij zich (nagenoeg) uitsluitend bezighouden met het verzorgen van 

874 T. Cabollet, Directe belastingen pensioenfondsen: tijd voor een fiscale discussie?, PensioenMagazine 2019/62.
875 PWC, Vraagtekens bij beleidsbesluit over belastingvrijstelling pensioenlichamen, 2 februari 2018, artikel op ht-

tps://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/pensioenen/vraagtekens-bij-beleidsbe-
sluit-over-belastingvrijstelling-pensioenlichamen.html, website bezocht op 1 juli 2019.

876 KPMG, Dividendbelasting en pensioenlichamen, 4 september 2018, https://home.kpmg.com/nl/nl/home/in-
sights/2018/09/dividendbelasting-en-pensioenlichamen.html, website bezocht op 1 juli 2019.
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uitkeringen krachtens een pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittre-

ding.877 Dit moet een regeling zijn in de zin van artikel 1 Pensioenwet respectievelijk 

de wettelijke bepalingen betreffende de loonbelasting, dan wel een buitenlandse 

regeling welke daarmee naar aard en strekking overeenkomt.878 In de betreffende 

bepalingen in de vennootschapsbelasting staat niet specifiek benoemd dat het een 

binnenlands of buitenlands lichaam moet zijn. Deze bepalingen zijn dus van toepas-

sing op beide lichamen.

In het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 worden twaalf toet-

singscriteria opgesomd waaraan een buitenlands pensioenlichaam moet voldoen. 

Deze criteria zijn niet allemaal van toepassing op een binnenlands pensioenlichaam. 

Dat zou onderscheid naar nationaliteit kunnen betekenen waardoor er sprake is van 

directe discriminatie en een inbreuk op het Unierecht. Hieronder toets ik de betref-

fende voorwaarden om in paragraaf 10.6.3.11 een conclusie te trekken.

10.6.3.4 Voorwaarden a tot en met d: doelstellingseis, 
werkzaamhedeneis, winstbestemmingseis, geen 
directielichaam

De eerste vier voorwaarden zijn gelijk aan de voorwaarden voor een binnenlands 

pensioenlichaam: het lichaam stelt zich (nagenoeg) uitsluitend ten doel de verzor-

ging van (gewezen) werknemers, hun (gewezen) echtgenoten dan wel (gewezen) 

partners, en (pleeg)kinderen tot 30 jaar voor de gevolgen van ouderdom, overlijden 

en arbeidsongeschiktheid (doelstellingseis), de werkzaamheden van het lichaam zijn 

in overeenstemming met voornoemd doel (werkzaamhedeneis), het lichaam voldoet 

aan de winstbestemmingseis en er is geen sprake van een directiepensioenlichaam.

In paragraaf 10.4.2 beoordeelde ik deze voorwaarden in het kader van de subjectieve 

vrijstelling van de Wet Vpb 1969. Omdat deze voorwaarden zowel voor binnenlandse 

als buitenlandse pensioenuitvoerders hetzelfde zijn, is er geen sprake van inbreuk 

op het Unierecht.

10.6.3.5 Voorwaarde E: collectief georganiseerde solidariteit
Voorwaarde E luidt: “De pensioenregeling is gebaseerd op collectief georganiseerde solidariteit. 

De collectiviteits- en solidariteitsgedachte ligt onder meer besloten in de winstbestemmingseis.”

877 Artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969.
878 Artikel 5, lid 3, onderdeel a Wet Vpb 1969.



10

307

10.6 Beoordeling bepalingen besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019

Deze voorwaarde komt overeen met de derde voorwaarde die het besluit Subjectieve 

vrijstelling pensioenlichamen 2019 stelt aan een pensioenregeling die van toepas-

sing op een Nederlands pensioenlichaam. Aan voorwaarde E is de zin toegevoegd 

“De collectiviteits- en solidariteitsgedachte ligt onder meer besloten in de winstbestemmingseis.”

In paragraaf 10.6.2.3.3 beoordeelde ik de hierboven genoemde derde voorwaarde. Ik 

kwam daar tot de conclusie dat het vereiste van collectief georganiseerde solidariteit 

geen belemmering is. Dat geldt ook voor voorwaarde E; de toegevoegde zin maakt 

dat niet anders. Aan de andere vragen van het beslisschema kom ik niet meer toe.

10.6.3.6 Voorwaarde F: verplichte deelname en verplichte verzekering
Voorwaarde F bevat twee voorwaarden: er geldt een in beginsel verplichte deelname 

voor werknemers en er geldt een verplichte verzekering (veiligstellen en bescher-

men pensioenaanspraak). Hieronder beoordeel ik deze twee voorwaarden apart van 

elkaar.

10.6.3.6.1 Verplichte deelname

In paragraaf 10.6.2.3.1.2 besprak ik de voorwaarde die voor Nederlandse pensioenli-

chamen geldt: de pensioenregeling heeft in beginsel een verplicht karakter. Hoewel 

de woordkeuze iets anders is (verplicht karakter versus verplichte deelname) is de 

strekking ervan hetzelfde. Mijn beoordeling uit de hiervoor genoemde paragraaf is 

dan ook voor voorwaarde F van toepassing. Ook hier is er naar mijn mening geen 

sprake van een belemmering. Aan de andere vragen van het beslisschema kom ik 

niet meer toe.

10.6.3.6.2 Verplichte verzekering

Voor veiligstellen en beschermen van de pensioenaanspraak is een verplichte 

verzekering kennelijk noodzakelijk. Net als bij mijn beoordeling van het vereiste 

voor een binnenlandse uitvoerder dat de pensioenregeling moet voldoen aan de 

vereisten voor de bescherming en veiligstelling van opgebouwde pensioenaanspra-

ken in paragraaf 10.6.2.3.2.1, ga ik uit van bescherming tegen insolventie van de 

werkgever. In de voornoemde paragraaf kom ik tot de conclusie dat het bescher-

mings- en veiligstellingsvereiste naar mijn mening geen belemmering vormt. Maar 

voorwaarde F is anders geformuleerd. Hier staat specifiek dat er sprake moet zijn 

van een verplichte verzekering. Daarmee verandert mijn conclusie ook. Er zijn im-

mers meer manieren om pensioenaanspraken veilig te stellen en te beschermen dan 

een verplichte verzekering. Bijvoorbeeld (zoals in Nederland) door het sluiten van 

een uitvoeringsovereenkomst waarmee de werkgever aan de verplichting voldoet de 

pensioenovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder, zodat de schei-
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ding tussen vermogen van de werkgever en het voor pensioen bestemde vermogen 

wordt bewerkstelligd.879

Door een verzekering verplicht te stellen voldoen pensioenregelingen uit lidstaten 

die een andere vorm van bescherming hebben gekozen, niet aan deze voorwaarde. 

Hieruit concludeer ik dat er sprake is van een belemmering: de voorwaarde maakt 

geen onderscheid op grond van een onderscheidend criterium, maar heeft het wel 

een vergelijkbaar effect.

De volgende vraag die beantwoord moet worden volgens het beslisschema is of 

sprake is van een gerechtvaardigd doel: kan de vastgestelde inbreuk worden ge-

rechtvaardigd?

Eén van de ‘geschreven’ rechtvaardigingsgronden (maatregel dient ter bescherming 

van de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid)880 is niet van 

toepassing. Belemmeringen kunnen ook worden gerechtvaardigd door dwingende 

redenen van algemeen belang (de ‘ongeschreven’ rechtvaardigingsgronden). De 

belangrijkste rechtvaardigingsgronden op fiscaal gebied zijn fiscale coherentie, 

verdragscoherentie, doeltreffendheid van fiscale controle, evenwichtige verdeling 

van de heffingsbevoegdheid tussen lidstaten en bestrijding van belastingfraude of 

-ontwijking.881

Ik zie echter niet hoe de voorwaarde dat voor het veiligstellen en beschermen van de 

pensioenaanspraak een verplichte verzekering noodzakelijk is, binnen één van de 

genoemde rechtvaardigingsgronden op fiscaal gebied past. Deze voorwaarde heeft 

niets te maken met fiscale- of verdragscoherentie omdat het niet ziet op het waar-

borgen van de samenhang van het belastingstelsel. Het heeft niets te maken met 

de fiscale samenhang tussen aftrek en heffing, zowel op nationaal als op bilateraal 

gebied. De betreffende voorwaarde maakt fiscale controle niet doeltreffender, noch 

ziet het op een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid van lidstaten. 

Ten slotte ziet de maatregel ook niet op het bestrijden van belastingfraude- of ontwij-

king. Ik kom daardoor tot de conclusie dat er geen sprake is van een gerechtvaardigd 

doel. Aan de andere vragen uit het beslisschema kom ik niet toe.

879 Asser/Lutjens 7-XI 2019/196.
880 Artikel 62 jo. 52, lid 1 VWEU.
881 Zie paragraaf 2.2.
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Conclusie: voorwaarde F vormt een inbreuk op het Unierecht. Het vereiste van een 

verplichte verzekering als veiligstellen en beschermen van de pensioenaanspraak is 

een belemmering en er is geen sprake van een gerechtvaardigd doel.

10.6.3.7 Voorwaarde g: voorgeschreven pensioensoort, 
overeengekomen tussen werkgever en werknemer op grond 
van pensioenovereenkomst

Voorwaarde G eist dat de pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen, ar-

beidsongeschiktheidspensioen of nabestaandenpensioen, overeengekomen tussen 

een werkgever en werknemer op grond van een pensioenovereenkomst. Er bestaat 

verscheidenheid in de wijzen waarop een pensioenovereenkomst tot stand komt en 

de mate van onderhandelingsvrijheid die een individuele werkgever en werknemer 

daarbij hebben. Een werkgever en een werknemer kunnen bij het aangaan van de 

arbeidsovereenkomst individuele afspraken maken over pensioen. In de praktijk 

wordt een pensioenovereenkomst vaak vormgegeven door in de arbeidsovereen-

komst te verwijzen naar een op cao-niveau tot stand gekomen pensioenregeling. 

Wanneer er sprake is van een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling zijn 

niet-georganiseerde werkgevers en hun werknemers in de betreffende bedrijfstak 

op grond van de verplichtstelling gehouden aan de pensioenregeling deel te nemen. 

Feitelijk wordt er dan dus geen pensioenovereenkomst gesloten tussen de individu-

ele werkgever en de individuele werknemer. Voor de rechten en plichten over en 

weer tussen werkgever en werknemer maakt het echter niet uit, of zij het pensioen 

feitelijk zelf overeenkomen, dan wel dat de hun vertegenwoordigende organisaties 

dat doen. De Pensioenwet gaat uit van de fictie dat de werkgever en werknemer 

in een bedrijfstak waar een verplichtgestelde regeling geldt een pensioenovereen-

komst hebben gesloten.882

Pensioenregelingen kunnen ook rechtstreeks uit de wet voortvloeien. Voorbeelden 

zijn IJsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk883 en Estland.884 Ook in Nederland 

kunnen pensioenregelingen uit de wet voortvloeien, denk hierbij aan verplichte 

882 Kamerstukken II 2007/2008, 30413, 3 (Pensioenwet), p. 12 en 173.
883 D.H.J. Chena en R.M.W.J. Beetsma, Mandatory Participation in Occupational Pension Schemes in the Netherlands 

and Other Countries: an Update, Netspar, oktober 2015, resp. paragraaf 6.4, 6.5 en 6.7.
884 https://www.pensionikeskus.ee/en/ii-pillar/mandatory-funded-pension-ii-pillar/, bezocht op 3 september 

2019.
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deelneming in een beroepspensioenregeling885 of notarissen886. De pensioenuitvoer-

ders van dergelijke pensioenregelingen zijn vrijgesteld.

Deze typen buitenlandse regelingen voldoen niet aan de voorwaarde dat de pensi-

oenregeling is overeengekomen tussen een werkgever en werknemer op grond van 

een pensioenovereenkomst. Hierdoor kan de buitenlandse pensioeninstelling die 

deze regelingen uitvoert geen gebruik maken van de subjectieve vrijstelling. Hieruit 

concludeer ik dat er sprake is van een belemmering: de voorwaarde maakt geen 

onderscheid op grond van een onderscheidend criterium, maar heeft het wel een 

vergelijkbaar effect.

De volgende vraag die beantwoord moet worden volgens het beslisschema is of 

sprake is van een gerechtvaardigd doel: kan de vastgestelde inbreuk worden ge-

rechtvaardigd?

Net als in de vorige paragraaf is één van de ‘geschreven’ rechtvaardigingsgronden 

niet van toepassing. Ik zie evenmin hoe de voorwaarde dat de pensioenregeling 

is overeengekomen tussen een werkgever en werknemer op grond van een pen-

sioenovereenkomst, binnen één van de ongeschreven rechtvaardigingsgronden 

op fiscaal gebied past. Deze voorwaarde heeft niets te maken met fiscale- of ver-

dragscoherentie omdat het niet ziet op het waarborgen van de samenhang van het 

belastingstelsel. Het heeft niets te maken met de fiscale samenhang tussen aftrek 

en heffing, zowel op nationaal als op bilateraal gebied. De betreffende voorwaarde 

maakt fiscale controle niet doeltreffender, noch ziet het op een evenwichtige ver-

deling van de heffingsbevoegdheid van lidstaten. Ten slotte ziet de maatregel ook 

niet op het bestrijden van belastingfraude- of ontwijking. Ik kom daardoor tot de 

conclusie dat er geen sprake is van een gerechtvaardigd doel. Aan de andere vragen 

uit het beslisschema kom ik niet toe.

Conclusie: voorwaarde G vormt een inbreuk op het Unierecht. Het vereiste dat de 

pensioenregeling is overeengekomen tussen een werkgever en werknemer op grond 

van een pensioenovereenkomst is een belemmering en er is geen sprake van een 

gerechtvaardigd doel.

885 Voor werknemers die deel uitmaken van een bepaalde beroepsgroep kan sprake zijn van de verplichte 
deelneming in een beroepspensioenregeling als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenrege-
ling, Stb. 2005, 526.

886 Voor notarissen, alsmede toegevoegd en kandidaat-notarissen, legt art. 113a Wet op het notarisambt, 
Stb. 1999, 190, de verplichte deelneming in het door de minister aan te wijzen pensioenfonds vast.
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10.6.3.8 Voorwaarden h, I en J: beperkte afwijking buitenlands fiscaal, 
sociaal en arbeidsrecht toegestaan

Voorwaarden H, I en J staan een beperkte afwijking van de buitenlandse fiscale, so-

ciale en arbeidswetgeving toe, bijvoorbeeld voor de pensioenleeftijd en het opbouw-

percentage. Echter, de buitenlandse regeling moet een arbeid- en loongerelateerde 

inkomensvoorziening zijn (opbouw gekoppeld aan diensttijd en salaris en pensioen-

uitkering levenslang; voorwaarde H), een afkoopverbod hebben (voorwaarde I) en 

een pensioen aan bieden dat bestaat uit meerdere uitkeringen in geld (voorwaarde 

J). Een eenmalige kapitaaluitkering op pensioendatum staat de vergelijkbaarheid 

met een Nederlandse pensioenregeling niet in de weg, mits de kapitaaluitkering 

direct en verplicht aangewend moet worden voor de aankoop van meerdere pensi-

oenuitkeringen en een andere aanwending niet mogelijk is.

Voorwaarde H bestaat uit twee gedeelten. Het eerste gedeelte van deze voorwaarde 

is dat de pensioenopbouw gekoppeld moet zijn aan de duur van het arbeidscontract 

en aan de vergoeding voor het verrichten van de arbeid. Door deze voorwaarde te 

stellen, wordt er een duidelijke link aangebracht tussen de arbeidsrelatie en de 

pensioenopbouw (de tweede pijler)887. Sparen voor de oudedag in de eerste pijler (zie  

ook voorwaarde L in paragraaf 10.6.3.10), in de derde pijler of via ongeclausuleerd 

sparen (in de Nederlandse context in box 3 van de inkomstenbelasting) vallen hier 

buiten. Zowel bij een beschikbare premieregeling als bij een uitkeringsregeling is er 

een koppeling met de duur van het arbeidscontract en de hoogte van de vergoeding 

van de arbeid. Dat geldt zowel in de Nederlandse situatie als in de situatie in andere 

lidstaten.888 Deze voorwaarde vormt naar mijn mening dus geen belemmering.

Het tweede gedeelte van voorwaarde H en voorwaarden I en J liggen in elkaars ver-

lengde. Deze voorwaarden komen er kort gezegd op neer dat een uitkering ineens 

niet is toegestaan en dat de pensioenuitkeringen een levenslang karakter moeten 

hebben. In paragraaf 10.6.2.3.2.2 merkte ik op dat Nederland de enige lidstaat is die 

erg strikte voorwaarden kent over de aanwending van pensioenkapitaal (verplichte 

levenslange uitkering en afkoopverbod). De voorwaarde dat de pensioenregeling die 

door het buitenlandse pensioenlichaam wordt uitgevoerd, slechts mag voorzien in 

een levenslange uitkering, houdt feitelijk in dat geen of heel weinig buitenlandse 

regelingen uitgevoerd kunnen worden. Ik concludeerde in paragraaf 10.6.2.3.2.2 

887 Zie verder paragraaf 1.5.2.3 over het driepijler systeem.
888 Zie bijvoorbeeld European Parliament: Pension Schemes, a survey requested by European Parliament’s Com-

mittee on Employment and Social Affairs, August 2014, paragraaf 2.3: “Privately managed schemes in the second 
pillar consist of DC and DB pension schemes. They also ensure a link between career-long earnings and the pension 
benefit.” Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf 2.3.1.
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dat er sprake is van een niet-gerechtvaardigde belemmering. Deze conclusie is ook 

van toepassing op een gedeelte van voorwaarde H (levenslange pensioenuitkering), 

voorwaarde I (afkoopverbod) en voorwaarde J (meerdere pensioenuitkeringen in 

geld). Deze voorwaarden vormen een inbreuk op het Unierecht, er is sprake van een 

belemmering zonder een gerechtvaardigd doel.

10.6.3.9 Voorwaarde k: geen regeling voor zelfstandigen
Voorwaarde K bepaalt dat regelingen voor zelfstandigen geen kwalificerende 

regelingen zijn, tenzij het een regeling betreft die gekoppeld is aan een eerdere 

deelname aan de pensioenregeling als werknemer.

De eerste vraag die beantwoord moet worden in de beoordeling of deze voorwaarde 

in strijd is met het Unierecht, is of er sprake is van discriminatie of van een belem-

mering in de zin van één van de Verdragsvrijheden.

Er is geen sprake van (indirecte) discriminatie omdat de voorwaarde geen onder-

scheid maakt op grond van nationaliteit of op grond van ander onderscheidend 

criterium dan nationaliteit dat materieel overeenkomt met een onderscheid naar 

nationaliteit. Resteert de vraag of er sprake is van een belemmering: maakt de bepa-

ling geen onderscheid op grond van een onderscheidend criterium, maar heeft het 

wel een vergelijkbaar effect?

Nederlandse pensioenlichamen die verplicht gestelde pensioenregelingen ten be-

hoeve van zelfstandigen uitvoeren, voeren volgens artikel 5, lid 3, onderdeel b Wet 

Vpb 1969 wel kwalificerende regelingen uit.889 In dit artikelonderdeel is echter geen 

verwijzing opgenomen naar buitenlandse regelingen die met de in dat onderdeel 

genoemde regelingen naar aard en strekking vergelijkbaar zijn terwijl dat in on-

derdeel a van datzelfde artikel wel het geval is. Voorwaarde K maakt een (indirect) 

onderscheid in de behandeling tussen bepaalde in het buitenland gevestigde pensi-

oenlichamen en in Nederland gevestigde pensioenlichamen die zelfstandigen tot de 

kring van verzekerden rekenen (bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen).

De volgende vraag die beantwoord moet worden volgens het beslisschema is of 

sprake is van een gerechtvaardigd doel: kan de vastgestelde inbreuk worden ge-

rechtvaardigd?

889 Voor werknemers die deel uitmaken van een bepaalde beroepsgroep kan sprake zijn van de verplichte 
deelneming in een beroepspensioenregeling als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling. 
Zie verder paragraaf 1.5.2.6.
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Net als in de vorige paragraaf is één van de ‘geschreven’ rechtvaardigingsgronden 

niet van toepassing. Ik zie evenmin hoe de voorwaarde dat de regelingen voor zelf-

standigen geen kwalificerende regelingen zijn, binnen één van de ongeschreven 

rechtvaardigingsgronden op fiscaal gebied past. Deze voorwaarde heeft niets te 

maken met fiscale- of verdragscoherentie omdat het niet ziet op het waarborgen 

van de samenhang van het belastingstelsel. Het heeft niets te maken met de fiscale 

samenhang tussen aftrek en heffing, zowel op nationaal als op bilateraal gebied. De 

betreffende voorwaarde maakt fiscale controle niet doeltreffender, noch ziet het op 

een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid van lidstaten. Ten slotte 

ziet de maatregel ook niet op het bestrijden van belastingfraude- of ontwijking. Ik 

kom daardoor tot de conclusie dat er geen sprake is van een gerechtvaardigd doel. 

Aan de andere vragen uit het beslisschema kom ik niet toe.

Conclusie: voorwaarde K vormt een inbreuk op het Unierecht. De voorwaarde dat 

regelingen voor zelfstandigen geen kwalificerende regelingen zijn, is een belem-

mering en er is geen sprake van een gerechtvaardigd doel.

Daarnaast staat voorwaarde K haaks op het standpunt van het kabinet bij de intro-

ductie van de PPI: “In beginsel kan de PPI een pensioenregeling voor zelfstandigen uitvoeren, 

indien die pensioenregeling op grond van de nationale wetgeving als een arbeidsvoorwaardelijk 

pensioen wordt gezien.”890

10.6.3.10 Voorwaarde L: pensioenregeling valt niet onder buitenlands 
sociale zekerheidsstelsel

Voorwaarde L bepaalt dat de buitenlandse pensioenregeling niet onder het so-

cialezekerheidsstelsel van dat land mag vallen. Deze voorwaarde komt ook voor 

in de IORP II-richtlijn; deze richtlijn is niet van toepassing op instellingen die 

socialezekerheidsregelingen uitvoeren.891 Omdat het besluit Subjectieve vrijstelling 

pensioenlichamen 2019 ziet op pensioenlichamen die aanvullende pensioenen in 

de tweede pijler uitvoeren, vind ik deze voorwaarde logisch en heb hierbij geen 

opmerkingen.

10.6.3.11 tussenconclusie
Uit bovenstaande analyse blijkt dat zes van de voorwaarden uit het besluit Sub-

jectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 een inbreuk vormen op het Unierecht. 

890 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 6, p. 11 en 12 (Introductie PPI).
891 Artikel 2, lid 2, onderdeel a Richtlijn (EU) 2016/2341.
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Onderstaande voorwaarden vormen een belemmering en er is geen sprake van een 

gerechtvaardigd doel.

·	 Voorwaarde F: Het vereiste van een verplichte verzekering als veiligstellen en 

beschermen van de pensioenaanspraak.

·	 Voorwaarde G: Het vereiste dat de pensioenregeling is overeengekomen tussen 

een werkgever en werknemer op grond van een pensioenovereenkomst.

·	 Voorwaarde H/I/J: Het vereiste van een levenslange uitkering c.q. afkoopverbod 

c.q. meerdere uitkeringen in geld.

·	 Voorwaarde K: Er is geen sprake van een regeling voor zelfstandigen

10.6.3.12 toetsing gezamenlijke voorwaarden
Naast de beoordeling van de afzonderlijke voorwaarden beoordeel ik ook de geza-

menlijkheid van de voorwaarden. Zoals hierboven in paragraaf 10.6.3.3 aangegeven, 

zijn de twaalf toetsingscriteria waaraan een buitenlands pensioenlichaam moet 

voldoen niet van toepassing op een binnenlands pensioenlichaam.

Of een buitenlands pensioenlichaam vergelijkbaar is met een Nederlands vrijgesteld 

pensioenlichaam dient te worden beoordeeld op basis van het doel van de subjec-

tieve vrijstelling. Volgens Van Graafeiland892 dienen in de vergelijkbaarheidsanalyse 

slechts díe criteria te worden meegenomen die relevant zijn in het kader van het 

doel van de vrijstelling. Met andere woorden, er dient een materiële toets plaats 

te vinden op basis van het doel van de regeling. Op basis van het doel van de rege-

ling wordt getoetst of een niet-ingezeten pensioenfonds vergelijkbaar is met een 

ingezeten pensioenfonds.893 Lidstaten moeten dezelfde fiscale privileges moeten 

toekennen aan binnen- en buitenlandse pensioenfondsen, voor zover zij zich in een 

vergelijkbare positie bevinden. Of sprake is van vergelijkbaarheid dient te worden 

getoetst aan de hand van de doelstelling van de specifieke bepaling, in dit geval de 

subjectieve vrijstelling.

10.6.3.12.1 Vergelijking voorwaarden binnenlands en buitenlands pensioenlichaam

Uit onderstaande tabel blijkt dat de voorwaarden die het besluit Subjectieve vrijstel-

ling pensioenlichamen 2019 stelt aan buitenlandse pensioenlichamen en –regelin-

892 M.M.A. van Graafeiland, Het beleidsbesluit subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, Weekblad Fiscaal Recht 
2018/149, paragraaf 5.1.

893 HvJ EG 18 juni 2009, C-303/07, ECLI:EU:C:2009:377, Jur. 2009, p. I-5145 (Aberdeen); HvJ EU 10 mei 2012, 
C-338/11, ECLI:EU:C:2012:286, (Santander); HvJ EU 10 april 2014, C-190/12, ECLI:EU:C:2014:249 (Emerging 
Markets Series of DFA Investment Trust Company); HvJ EU 21 juni 2018, C-480/16, ECLI:EU:C:2018:480 (Fidelity 
Funds e.a.). In deze zaken komt het HvJ tot de conclusie dat een niet-ingezeten beleggingsinstelling ver-
gelijkbaar is met een ingezeten beleggingsinstelling ondanks verschillen vanuit bijvoorbeeld fiscaal, 
regulatoir of civiel perspectief.
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gen om te kwalificeren anders zijn dan de voorwaarden die worden gesteld aan 

binnenlandse pensioenlichamen.

Binnenlands pensioenlichaam Buitenlands pensioenlichaam

Doelstellingseis Doelstellingseis

Werkzaamhedeneis Werkzaamhedeneis

Winstbestemmingseis Winstbestemmingseis

Geen directiepensioenlichaam Geen directiepensioenlichaam

Collectief georganiseerde solidariteit

Verplichte deelname voor werknemers

Verplichte verzekering

De pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen, 
nabestaandenpensioen en/of arbeidsongeschiktheidspensioen, 
overeengekomen tussen een werkgever en werknemer op grond 
van een pensioenovereenkomst

Fiscale, sociale en arbeidswetgeving in het buitenland 
mogen heel beperkt afwijken. Regeling moet arbeid- en 
loongerelateerde inkomensvoorziening zijn: pensioenopbouw 
gekoppeld aan diensttijd en aan salaris en levenslange 
pensioenuitkeringen

Afkoopverbod898

Het pensioen bestaat uit meerdere uitkeringen in geld899

Er is geen sprake van een regeling voor zelfstandigen

De buitenlandse pensioenregeling valt in het land waar 
het pensioenlichaam is gevestigd niet onder het sociale 
zekerheidsstelsel van het desbetreffende land

tabel 4: Vergelijking voorwaarden kwalificatie binnenlands en buitenlands pensioenlichaam

Enkele voorwaarden die aan een buitenlands pensioenlichaam worden gesteld, 

komen in de binnenlandse situatie voort uit wetgeving. Een aantal voorwaarden 

die aan buitenlandse pensioenlichamen wordt gesteld, probeert de binnenlandse 

situatie na te bootsen. Dat neemt niet weg dat enkele van deze voorwaarden in strijd 

zijn met het Unierecht.

10.6.3.12.2 Tussenconclusie

Kijkend naar de voorwaarden in het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlicha-

men 2019 is het de vraag of deze voorwaarden noodzakelijk zijn om vast te stellen 

dat een buitenlands pensioenlichaam vergelijkbaar is met een Nederlands pensioen-

894 Deze eis geldt overigens ook voor een binnenlands pensioenlichaam; vloeit rechtstreeks voort uit 
artikel 18, lid 1, onderdeel b Wet LB 1964 en artikel 65 PW.

895 Deze eis geldt overigens ook voor een binnenlands pensioenlichaam; vloeit rechtstreeks voort uit 
artikel 18, lid 1, onderdeel a, ten eerste Wet LB 1964 en artikel 1 PW.
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fonds. Ik concludeer dat dit niet het geval is. De vrijstelling van pensioenfondsen is 

gestoeld op de gedachte dat zij naar hun aard gericht zijn op het behalen van beleg-

gingsvoordelen ter dekking van aanspraken van werknemers en daarmee niet zijn 

gericht op het behalen van winst. Daarbij is het van belang dat een pensioenfonds 

zich richt op zijn kerntaken – het faciliteren van pensioen – en zich niet bezighoudt 

met commerciële activiteiten, zoals verzekeringsactiviteiten. De wettelijke eisen, te 

weten de doelstellingseis, de werkzaamhedeneis en de winstbestemmingseis, zijn in 

dat kader voldoende om te waarborgen dat aan deze doelstellingen wordt voldaan. 

Een buitenlands pensioenlichaam dient daarom slechts te worden getoetst aan deze 

voorwaarden. Het is vervolgens aan de woonstaat van het pensioenfonds om regels 

te stellen aan de manier waarop pensioen aldaar wordt opgebouwd.

De gezamenlijke voorwaarden die gesteld worden aan een buitenlands pensioenli-

chaam maken geen onderscheid naar nationaliteit, waardoor er geen sprake is van 

directe discriminatie. Er wordt wel onderscheid gemaakt naar het vestigingsland 

van het lichaam. Dit onderscheid komt materieel overeen met een onderscheid naar 

nationaliteit. Dat betekent dat er sprake is van indirecte discriminatie en daarmee 

een inbreuk op het Unierecht.

10.6.4 oplossing voor inbreuk
10.6.4.1 terug naar de basis
In de vorige paragraaf kwam ik tot de conclusie dat de voorwaarden die worden 

gesteld aan een buitenlands pensioenlichaam indirecte discriminatie vormen en 

daarmee een inbreuk vormen op de Europese vrijheden. En in paragraaf 10.6.2.4 

concludeerde ik dat de tweede voorwaarde uit het besluit Subjectieve vrijstelling 

pensioenlichamen 2019 met betrekking tot de doelstellingseis (de pensioenregeling 

moet voldoen aan de vereisten voor de bescherming en veiligstelling van opge-

bouwde pensioenaanspraken teneinde bij ouderdomspensioen te kunnen voorzien 

in een levenslange pensioenvoorziening) een inbreuk vormt op het Unierecht. In 

deze paragraaf doe ik een voorstel om dit op te lossen. Daartoe ga ik terug naar 

de definitie van een kwalificerende pensioenregeling in de vennootschapsbelasting: 

“onder een pensioenregeling of een regeling voor vervroegde uittreding (wordt) verstaan a. 

een zodanige regeling in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet respectievelijk de wettelijke 

bepalingen betreffende de loonbelasting, dan wel een buitenlandse regeling welke daarmee naar 

aard en strekking overeenkomt; (…)”.896 Ik bekijk wanneer een buitenlandse regeling 

naar aard en strekking overeen komt met een Nederlandse pensioenregeling en 

vergelijk dit met de voorwaarden uit het besluit.

896 Artikel 5, lid 3 Wet Vpb 1969.
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10.6.4.2 wanneer komt een buitenlandse pensioenregeling naar aard 
en strekking overeen met een nederlandse pensioenregeling?

Dat ook vergelijkbare buitenlandse pensioenregelingen kwalificeren is bij de wets-

wijzing in 1993 gemotiveerd als een codificatie van het destijds bestaande beleid in 

de uitvoeringssfeer ter zake van buitenlandse pensioenfondsen die zich beroepen op 

de vrijstelling.897 In het parlementaire proces is toen niet aangegeven onder welke 

voorwaarden een buitenlandse regeling naar aard en strekking overeenkomt met 

een pensioenregeling in de zin van Pensioenwet of de Wet op de loonbelasting 1964. 

De fiscale paragrafen in de parlementaire geschiedenis bij de invoering van de PPI 

in 2011 en het algemeen pensioenfonds in 2016 gaan wel dieper op dit onderwerp 

in.898

Met de introductie van de PPI beoogde de wetgever het aantrekkelijker te maken om 

vanuit Nederland buitenlandse premieregelingen aan te bieden.899 De parlementaire 

geschiedenis bij de introductie van de PPI gaat (kort) in op de vraag wanneer een 

buitenlandse regeling naar aard en strekking overeenkomt met een Nederlandse 

regeling. Volgens de Memorie van Toelichting: “Voor buitenlandse pensioenregelingen 

is van belang dat het aldaar een gebruikelijke regeling is.”900 Hierin staat eveneens dat de 

pensioenregeling niet hoeft te voorzien in een levenslange uitkering of tijdelijke uit-

kering maar dat een uitkering ineens ook mogelijk is: “Andere lidstaten kennen mogelijk 

niet de verplichting dat een pensioenregeling voorziet in levenslange periodieke uitkeringen na 

pensioendatum. Uitkeringen in één keer of tijdelijke periodieke uitkeringen zijn dan mogelijk. 

In dergelijke gevallen kan de PPI de volledige uitvoering van de pensioenregeling voor haar 

rekening nemen.”901 De buitenlandse sociale en arbeidswetgeving wordt gerespecteerd: 

“Ook kunnen buitenlandse regelingen uitgevoerd worden waarbij de werkgever op grond van 

de sociale en arbeidswetgeving een bijstortings- of een andere betaalverplichting heeft. Op deze 

wijze kunnen buitenlandse regelingen die een wettelijke garantie bieden via de werkgever door 

de PPI worden uitgevoerd. Een en ander hangt af van de vraag hoe een regeling volgens de 

toepasselijke sociale en arbeidswetgeving van het land van herkomst van de regeling vorm wordt 

gegeven.”902

897 Kamerstukken II 1993/1994, 23046, 7, p. 3 (Aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964 en andere wetten 
aan Brede Herwaardering).

898 Zie ook M.M.A. van Graafeiland, Het beleidsbesluit subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, Weekblad Fiscaal 
Recht 2018/149, paragraaf 3.1.1.

899 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 1 (Introductie PPI).
900 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 22 (Introductie PPI).
901 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 5 (Introductie PPI).
902 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 5 (Introductie PPI).
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Uit de parlementaire geschiedenis bij de invoering van het algemeen pensioenfonds 

blijkt dat buitenlandse belastingheffingssystematiek die afwijkt van de Nederlandse 

omkeerregel, wordt geëerbiedigd: “Voor zover een algemeen pensioenfonds een pensioen-

regeling uitvoert die onder een buitenlandse belastingheffing valt, is op die pensioenregeling 

de heffingssystematiek van het betreffende land van toepassing. Het is derhalve mogelijk, 

afhankelijk van de heffingssystematiek van het betreffende land, dat de in die pensioenrege-

ling ingelegde premies belast zijn en de uitkeringen eruit onbelast, of dat het vermogen van de 

pensioendeelnemer dat in een algemeen pensioenfonds is ondergebracht, bij de vermogenspositie 

van de deelnemer wordt opgeteld voor de toepassing van de personenvermogensbelasting van 

het betreffende land.”903

Bovenstaande is ook het uitgangspunt van het OESO. In paragraaf 31 tot en met 

65 van het OESO-commentaar op artikel 18 OESO-modelverdrag is de mogelijkheid 

beschreven een bepaling op te nemen die een non-discriminatoire aftrek in de 

werkstaat bewerkstelligt van pensioenpremies die natuurlijke personen betalen bij 

voortgezette deelname aan een fiscaal erkende pensioenregeling in de andere staat 

(veelal de voormalige werkstaat).904 De systematiek wordt ook onderschreven door 

de Commissie in de Pensioenmededeling uit 2001.905

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat voor de beoordeling of een pensioenre-

geling naar aard en strekking overeenkomt met een Nederlandse pensioenregeling, 

slechts van doorslaggevend belang zou mogen en moeten zijn of de pensioenrege-

ling in het buitenland gebruikelijk is. Ik deel hiermee de conclusie van Van Graaf-

eiland.906 Dit is ook het uitgangspunt bij het aanwijzen van een pensioenregeling 

uit een andere lidstaat als een pensioenregeling in de zin van de loonbelasting.907 

Hierbij erkent Nederland deze pensioenregeling en faciliteert naar de fiscale nor-

men van de uitzendstaat. Een dergelijke regeling hoeft dus niet vergelijkbaar te zijn 

met een Nederlandse regeling.

903 Kamerstukken II 2014/2015, 34117, 3, p. 18-19 (Introductie Algemeen Pensioenfonds).
904 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 21 november 2017, zie ook Kamerstukken II 

2010/2011, 25087, 7 (Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011), paragraaf 2.11.5.
905 Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 

Comité, De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen, Brussel, 19 april 
2001, COM(2001) 214 definitief. Zie verder paragraaf 2.4.

906 M.M.A. van Graafeiland, Het beleidsbesluit subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, Weekblad Fiscaal Recht 
2018/149, paragraaf 3.1.1.

907 Artikel 19d Wet LB 1964. Zie verder paragraaf 6.2.5.2.1.
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10.6.4.3 oplossing
Naar mijn mening is de oplossing dan ook een voor de hand liggende. In paragraaf 

10.6.3.12.1 schreef ik dat buitenlandse lichamen vergelijkbaar zijn met een Neder-

lands vrijgesteld pensioenlichaam indien zij aan de drie eisen voldoen die voor 

Nederlandse pensioenlichamen gelden (de doelstellingseis, werkzaamhedeneis en 

winstbestemmingseis) en voldoen aan de eis dat het geen directiepensioenlichaam 

mag zijn.

Bij de toetsing of dit het geval is, moeten de eigenschappen van het buitenlandse 

lichaam of de pensioenregeling die voortvloeit uit buitenlandse fiscale, sociale of 

arbeidswetgeving gerespecteerd worden. Met name in verband met de doelstel-

lingseis moet de buitenlandse instelling pensioenregelingen uitvoeren die in die 

lidstaat gebruikelijk zijn. Dit is niet alleen in lijn met hetgeen is opgemerkt bij 

de introductie van de PPI, maar sluit ook goed aan bij de voorwaarden die gesteld 

worden aan kwalificerende pensioenregelingen voor de Wet op de loonbelasting 

1964 van ingekomen werknemers. Dat de regeling in het buitenland gebruikelijk is, 

zou bijvoorbeeld aannemelijk gemaakt kunnen worden door een verklaring van de 

pensioenuitvoerder van de buitenlandse regeling of van een derde onafhankelijke 

partij zoals de buitenlandse belastingautoriteit. Een verklaring van de pensioenuit-

voerder volstaat overigens ook om voor doeleinden van de Wet op de loonbelasting 

1964 een buitenlandse regeling aan te laten wijzen.908

10.6.4.4 terug naar de voorwaarden uit het besluit uit 2009
Zoals aangegeven in paragraaf 10.5.4 vervangt het besluit Subjectieve vrijstelling 

pensioenlichamen 2019 het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 

2018.909 Dit besluit vervangt besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen van 

14 december 2017910 dat weer een vervanging is van besluit Subjectieve vrijstel-

lingen van 8 december 2009911, 912.

Paragraaf 3.3 uit het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 vervangt 

paragraaf 3.3 van het besluit uit 2009. De tekst van deze paragraaf luidde: “In het 

buitenland gevestigde pensioenfondsen, die Nederlands inkomen genieten in de zin van artikel 

908 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/700M, Stcrt. 2015, 
36798.

909 Besluit Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale 
werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969), 20 december 2018, nr. 2018 - 
24470, Stcrt. 2018, 68662.

910 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, 14 december 2017, nr. 2017-224004, Stcrt. 2018, 163.
911 Besluit Subjectieve vrijstellingen, 8 december 2009, nr. CPP2009/1368M, Stcrt. 2009, 19194.
912 Zie verder paragraaf 6.2.5.2.
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3 van de Wet Vpb, zijn op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Vpb subjectief 

vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting, indien zij zich uitsluitend of nagenoeg 

uitsluitend bezighouden met het verzorgen van uitkeringen krachtens een pensioenregeling of 

een regeling voor vervroegde uittreding, die naar aard en strekking overeenkomt met een Ne-

derlandse pensioenregeling of regeling voor vervroegde uittreding in de zin van de wettelijke be-

palingen van de loonbelasting. Of de buitenlandse regeling naar aard en strekking overeenkomt 

met een Nederlandse regeling, is ter beoordeling voorbehouden aan de bevoegde inspecteur. Bij 

een daartoe strekkend verzoek worden in ieder geval de volgende stukken overgelegd:

1. een kopie van de desbetreffende buitenlandse pensioenregeling;

2. de jaarrekening van het lichaam en eventuele andere stukken, waaruit ten genoegen van 

de inspecteur kan worden vastgesteld dat sprake is van een lichaam, dat zich uitsluitend of 

nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het verzorgen van uitkeringen krachtens een pensioen-

regeling of een regeling voor vervroegde uittreding”.

Zowel onder het besluit uit 2009 als het besluit uit 2019 gold en geldt de eis dat 

het moet gaan om een pensioenregeling of regeling van vervroegde uittreding die 

naar aard en strekking overeenkomt met een Nederlandse pensioenregeling of 

regeling voor vervroegde uittreding. Volgens beide besluiten is dit ter discretio-

naire beoordeling van de bevoegde inspecteur. Het besluit Subjectieve vrijstelling 

pensioenlichamen 2019 geeft echter vele nadere criteria waaraan de inspecteur de 

buitenlandse regeling moet toetsen. Ik heb betoogd dat enkele criteria afzonderlijk 

en deze criteria gezamenlijk in strijd zijn met het Unierecht. Om dit probleem op te 

lossen en te voorkomen dat buitenlandse pensioenlichamen zich tot de (Europese) 

rechter wenden of een inbreukprocedure via de Commissie beginnen, stel ik voor 

om al deze voorwaarden te schrappen en terug te keren naar de bepalingen van het 

oude besluit uit 2009.

Daar komt bij dat de enige reden om alle criteria op te nemen alleen is om de prak-

tijk een helpende hand te bieden:913 “Vanuit de praktijk is de vraag opgekomen aan de 

hand van welke criteria moet worden getoetst of een buitenlandse pensioenregeling naar aard 

en strekking overeenkomt met een Nederlandse pensioenregeling en aan welke verdere vereisten 

een dergelijk lichaam moet voldoen om een beroep te kunnen doen op de subjectieve vrijstelling. 

In onderdeel 3.3.1 zijn hiervoor cumulatieve voorwaarden opgenomen.” Het schrappen van 

deze criteria helpt naar mijn mening de praktijk meer dan het in stand blijven 

houden hiervan.

913 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019, inleiding paragraaf 3.3.
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10.7 BEantwoordIng dEELVragEn

In dit hoofdstuk onderzocht ik of er in de vennootschapsbelasting fiscale niet-

gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen zijn met betrekking tot de 

grensoverschrijdende pensioenuitvoerder. De deelvragen van mijn probleemstelling 

beantwoord ik in deze paragraaf. De deelvragen zijn de volgende:

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor de grensoverschrijdende dienst-

verlening van pensioenuitvoerders?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

10.7.1 subjectieve vrijstelling
In Nederland gevestigde pensioenfondsen zijn onderworpen aan de Nederlandse 

vennootschapsbelasting maar zij zijn onder voorwaarden vrijgesteld van heffing (de 

subjectieve vrijstelling)914. Of de subjectieve vrijstelling van toepassing is op een 

pensioenlichaam is afhankelijk van de vraag of het lichaam voldoet aan de volgende 

drie cumulatieve eisen: de doelstellingseis915, de werkzaamhedeneis916 en de winst-

bestemmingseis917.

Wat onder een pensioenregeling of een regeling van vervroegde uittreding moet 

worden volstaan, staat in artikel 5, lid 3 Wet Vpb 1969: “onder een pensioenregeling of 

een regeling voor vervroegde uittreding (wordt) verstaan

a. een zodanige regeling in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet respectievelijk de wettelijke 

bepalingen betreffende de loonbelasting, dan wel een buitenlandse regeling welke daarmee 

naar aard en strekking overeenkomt; (…)

Naar mijn mening is de toevoeging “buitenlandse regeling welke daarmee naar aard en 

strekking overeenkomt” overigens overbodig omdat volgens de Pensioenwet en de Wet 

op de loonbelasting 1964 een buitenlandse regeling als kwalificerende pensioenre-

geling aangemerkt kan worden.

De subjectieve vrijstelling geldt ook voor buitenlandse pensioenlichamen. Om 

gerechtigd te zijn tot deze voordelen, moet het buitenlandse pensioenlichaam 

914 Artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969.
915 Artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969.
916 Artikel 3 UB Vpb 1971.
917 Artikel 3 UB Vpb 1971.
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vergelijkbaar zijn met een Nederlands pensioenlichaam dat is vrijgesteld van Neder-

landse vennootschapsbelasting.

In het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019918 geeft de staatsse-

cretaris van Financiën aan dat een pensioenregeling kwalificeert in de zin van de 

subjectieve vrijstelling (de doelstellingseis) als deze aan de volgende voorwaarden 

voldoet:

1. de pensioenregeling staat alleen open voor een afgebakende groep deelnemers 

en heeft in beginsel een verplicht karakter;

2. de pensioenregeling moet voldoen aan de vereisten voor de bescherming en 

veiligstelling van opgebouwde pensioenaanspraken teneinde bij ouderdomspen-

sioen te kunnen voorzien in een levenslange pensioenvoorziening;

3. de pensioenregeling is gebaseerd op collectief georganiseerde solidariteit.

Een Nederlandse pensioenregeling voldoet aan deze voorwaarden als deze onder 

artikel 1 van de Pensioenwet valt. Het is echter de vraag of een pensioenregeling uit 

een andere lidstaat, waarop het Nederlands sociaal en arbeidsrecht niet van toepas-

sing is, zal voldoen aan deze voorwaarden. Ik kom tot de conclusie dat de eerste en 

derde voorwaarde geen belemmering vormen. De tweede voorwaarde vormt wel 

een inbreuk op het Unierecht. Het vereiste van een levenslange uitkering is een 

belemmering en er is geen sprake van een gerechtvaardigd doel. In paragraaf 10.6.3 

doe ik een voorstel voor een mogelijke oplossing.

10.7.2 toetsingscriteria buitenlandse pensioenlichamen en –
regelingen

Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 stelt in paragraaf 3.3 

twaalf voorwaarden waaraan het buitenlandse pensioenlichaam en de buitenlandse 

pensioenregeling moeten voldoen om een beroep te kunnen doen op de subjectieve 

vrijstelling in de vennootschapsbelasting. Samengevat zijn dat deze voorwaarden:

A. Doelstellingseis;

B. Werkzaamhedeneis;

C. Winstbestemmingseis;

D. Geen directiepensioenlichaam;

E. Collectief georganiseerde solidariteit;

F. Verplichte deelname voor werknemers en verplichte verzekering;

918 Besluit Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale 
werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969), 25 november 2019, nr. 2019 - 
187751, Stcrt. 2019, 66223.
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G. De pensioenregeling voorziet in ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen 

en/of arbeidsongeschiktheidspensioen, overeengekomen tussen werkgever en 

werknemer op grond van pensioenovereenkomst;

H. Fiscale, sociale en arbeidswetgeving in het buitenland mogen heel beperkt 

afwijken. Regeling moet arbeid- en loongerelateerde inkomensvoorziening 

zijn: pensioenopbouw gekoppeld aan diensttijd en aan salaris en levenslange 

pensioenuitkeringen;

I. Afkoopverbod;

J. Het pensioen bestaat uit meerdere uitkeringen in geld;

K. Er is geen sprake van een regeling voor zelfstandigen;

L. De buitenlandse pensioenregeling valt in het land waar het pensioenlichaam is 

gevestigd niet onder het sociale zekerheidsstelsel van het desbetreffende land.

Uit mijn analyse blijkt dat de volgende zes voorwaarden een inbreuk vormen op het 

Unierecht. Zij vormen een belemmering en er is geen sprake van een gerechtvaar-

digd doel.

·	 Voorwaarde F: Het vereiste van een verplichte verzekering als veiligstellen en 

beschermen van de pensioenaanspraak.

·	 Voorwaarde G: Het vereiste dat de pensioenregeling is overeengekomen tussen 

een werkgever en werknemer op grond van een pensioenovereenkomst.

·	 Voorwaarde H/I/J: Het vereiste van een levenslange uitkering c.q. afkoopverbod 

c.q. meerdere uitkeringen in geld.

·	 Voorwaarde K: Er is geen sprake van een regeling voor zelfstandigen.

Naast de beoordeling van de afzonderlijke voorwaarden beoordeel ik ook de geza-

menlijkheid van de voorwaarden. De gezamenlijke voorwaarden die gesteld worden 

aan een buitenlands pensioenlichaam maken geen onderscheid naar nationaliteit, 

waardoor er geen sprake is van directe discriminatie. Er wordt wel onderscheid 

gemaakt naar het vestigingsland van het lichaam. Dit onderscheid komt materieel 

overeen met een onderscheid naar nationaliteit. Dat betekent dat er sprake is van 

indirecte discriminatie. Ik ben van mening dat de gezamenlijke voorwaarden niet 

noodzakelijk zijn om vast te stellen dat een buitenlands pensioenlichaam vergelijk-

baar is met een Nederlands pensioenfonds.

10.7.3 aanbeveling voor mogelijke oplossing
Voor de vaststelling of een buitenlands pensioenlichaam vergelijkbaar is met een 

Nederlands pensioenfonds, moet voldaan zijn aan de wettelijke eisen, te weten de 

doelstellingseis, de werkzaamhedeneis en de winstbestemmingseis. Een buitenlands 

pensioenlichaam dient daarom slechts te worden getoetst aan deze eisen. Bij de 



10 Vennootschapsbelasting

324

toetsing of buitenlandse lichamen vergelijkbaar zijn met een Nederlands vrijgesteld 

pensioenlichaam stel ik voor dat de eigenschappen van het buitenlandse lichaam of 

de pensioenregeling die voortvloeit uit buitenlandse fiscale, sociale of arbeidswet-

geving gerespecteerd worden. Met name in verband met de doelstellingseis moet de 

buitenlandse instelling pensioenregelingen uitvoeren die in die lidstaat gebruikelijk 

zijn. Dit is niet alleen in lijn met hetgeen is opgemerkt in de parlementaire behan-

deling van het wetsvoorstel van de introductie van de PPI, maar sluit ook aan bij 

de voorwaarden die gesteld worden aan kwalificerende pensioenregelingen voor de 

Wet op de loonbelasting 1964 van ingekomen werknemers. Dat de regeling in het 

buitenland gebruikelijk is, zou bijvoorbeeld aannemelijk gemaakt kunnen worden 

door een verklaring van de pensioenuitvoerder van de buitenlandse regeling of 

van een derde onafhankelijke partij zoals de buitenlandse belastingautoriteit. Een 

verklaring van de pensioenuitvoerder volstaat overigens ook om voor doeleinden 

van de Wet op de loonbelasting 1964 een buitenlandse regeling aan te laten wijzen.

Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 geeft vele nadere crite-

ria waaraan de inspecteur de buitenlandse regeling moet toetsen. Ik heb betoogd 

dat enkele criteria afzonderlijk en deze criteria gezamenlijk in strijd zijn met het 

Unierecht. Als oplossing stel ik voor om al deze voorwaarden te schrappen en de 

tekst van paragraaf 3.3 uit het besluit over de vrijstelling voor buitenlandse pensi-

oenlichamen 2019 te vervangen door de tekst van paragraaf 3.3 van het besluit uit 

2009919. Zowel onder het besluit uit 2009 als het besluit uit 2019 gold en geldt de eis 

dat het moet gaan om een pensioenregeling of regeling van vervroegde uittreding 

die naar aard en strekking overeenkomt met een Nederlandse pensioenregeling of 

regeling voor vervroegde uittreding. Volgens beide besluiten is dit ter discretionaire 

beoordeling van de bevoegde inspecteur.

Daar komt bij dat de enige reden om alle criteria op te nemen alleen is om de 

praktijk een helpende hand te bieden: “Vanuit de praktijk is de vraag opgekomen aan de 

hand van welke criteria moet worden getoetst of een buitenlandse pensioenregeling naar aard 

en strekking overeenkomt met een Nederlandse pensioenregeling en aan welke verdere vereisten 

een dergelijk lichaam moet voldoen om een beroep te kunnen doen op de subjectieve vrijstelling. 

In onderdeel 4.1 zijn hiervoor cumulatieve voorwaarden opgenomen.”920 Het schrappen van 

deze criteria helpt naar mijn mening de praktijk meer dan het in stand blijven 

houden hiervan.

919 Besluit Subjectieve vrijstellingen, 8 december 2009, nr. CPP2009/1368M, Stcrt. 2009, 19194.
920 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019, paragraaf 3.3.
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11.1 Inleiding

11.1 InLEIdIng

11.1.1 opzet hoofdstuk
In deze paragraaf bespreek ik kort de hoofdlijnen van de dividendbelasting en de 

positie van binnenlandse en buitenlandse pensioenlichamen hierin. Vervolgens ga 

ik in op de teruggaafregeling van ingehouden dividendbelasting aan een buiten-

lands pensioenlichaam, respectievelijk gevestigd in de EU, de EER en in een derde 

land. Ook ga ik in op de teruggaafregeling in het kader van een belastingverdrag. 

Een aantal van deze regelingen kent voorwaarden die mogelijk strijdig zijn met 

het Unierecht omdat buitenlandse pensioenfondsen mogelijk niet gelijk behandeld 

worden als binnenlandse pensioenfondsen. Daardoor kunnen de effectieve rende-

menten voor pensioenfondsen en de pensioengerechtigden lager zijn. Ik beoordeel 

in hoeverre dit het geval is door gebruik te maken van het beslisschema dat ik 

besprak in paragraaf 2.3:

1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VWEU?

2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de 

Verdragsvrijheden?

3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?

4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken (geschikt-

heidstoets)?

5. Zo ja, is het middel proportioneel (noodzakelijkheidstoets)?

De praktijk van teruggaaf van dividendbelasting in de EU is erg weerbarstig. De 

Commissie is al jaren bezig om dit te verbeteren. Ik ga nader in op de praktische 

problemen en de verbeterpogingen van de Commissie en doe een voorstel om de 

pogingen van de Commissie een stap verder te helpen. Ik sluit dit hoofdstuk af met 

antwoorden op de deelvragen van mijn probleemstelling.

11.1.2 korte schets van de dividendbelasting
Dividendbelasting wordt geheven van de ontvangers van dividend. Meer specifiek: 

belastingplichtig voor de dividendbelasting zijn de gerechtigden tot de opbrengst 

van aandelen in het kapitaal van, winstbewijzen van en deelnemerschapsleningen 

aan in Nederland gevestigde vennootschappen.921 Belastingplichtig kunnen zowel 

natuurlijke personen als rechtspersonen zijn, ongeacht of ze belastingplichtig zijn 

voor de inkomstenbelasting dan wel voor de vennootschapsbelasting en ongeacht 

921 Artikel 1 Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB 1965).
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woon- of vestigingsplaats. De inhouding en afdracht van dividendbelasting vindt 

plaats door de uitkerende vennootschap.922

Dividend kan worden omschreven als winst(reserve) die door een vennootschap 

wordt uitgekeerd.923 De dividendbelasting is een voorheffing op de over het dividend 

verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting bij de ontvanger.

De inhouding van dividendbelasting wordt in binnenlandse verhoudingen geneutra-

liseerd. Dit betekent dat in binnenlandse verhoudingen dividendbelasting doorgaans 

niet op de dividendontvanger drukt. Hiervoor hanteert Nederland verschillende 

methodes:

·	 verrekening als voorheffing van ingehouden dividendbelasting met de verschul-

digde inkomsten- of vennootschapsbelasting van de dividendontvanger;924

·	 teruggaaf van dividendbelasting;

·	 een inhoudingsvrijstelling (zie paragraaf 11.3.2) of

·	 afdrachtsvermindering op het moment van dooruitdeling.

11.2 pEnsIoEnFondsEn En VErzEkEraars In dE 
dIVIdEndBELastIng

11.2.1 pensioenfonds
Wanneer een in Nederland gevestigde rechtspersoon subjectief niet aan de ven-

nootschapsbelasting is onderworpen (zoals een pensioenfonds) en hij aandelen bezit 

waarop dividend wordt uitgekeerd, zou geen verrekening van de geheven dividend-

belasting mogelijk zijn. Voor een dergelijke rechtspersoon zou de dividendbelasting 

zonder nadere maatregelen dus eindheffing zijn. De wetgever vond dat onwenselijk. 

Artikel 10, lid 1 Wet DB 1965 biedt deze rechtspersoon daarom de mogelijkheid een 

verzoek in te dienen tot teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting.

11.2.2 Verzekeraar
Wanneer een verzekeraar niet kwalificeert als pensioenlichaam (hetgeen veelal het 

geval zal zijn, zie paragraaf 10.3.1.2), valt hij niet onder de subjectieve vrijstelling. 

Dat betekent dat ingehouden dividendbelasting verrekenbaar is met de over het 

dividend verschuldigde vennootschapsbelasting.

922 Artikel 7 Wet DB 1965.
923 Zie E. Nijkeuter, Nederlandse dividendbelasting en buitenlandse aandeelhouders: de stand van zaken op Europees-

rechtelijk gebied, Fiscaal Tijdschrift Vermogen 2012/10, paragraaf 1.
924 Op grond van respectievelijk artikel 9.2 Wet IB 2001 en artikel 25 Wet VPB 1969.
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11.3 Teruggaaf ingehouden dividendbelasting aan een binnenlands pensioenlichaam

11.2.3 Buitenlandse aandeelhouders
In grensoverschrijdende verhoudingen fungeert de dividendbelasting veelal als 

eindheffing. Buitenlandse aandeelhouders worden meestal niet in de heffing van 

Nederlandse inkomsten- of vennootschapsbelasting betrokken en kunnen de divi-

dendbelasting in die gevallen dan ook niet verrekenen of terugontvangen.

Regelmatig komt de vraag op of belastingheffing die verband houdt met de uitkering 

of ontvangst van grensoverschrijdend dividend in strijd komt met het Unierecht. Er 

zou strijdigheid met het Unierecht kunnen ontstaan wanneer de betrokken lidstaat 

grensoverschrijdend dividend op enigerlei wijze slechter behandelt dan binnen-

lands dividend. Zowel het HvJ als de Hoge Raad hebben vele arresten gewezen op dit 

terrein. De meest relevante arresten bespreek ik in bijlage A.2.

11.3 tEruggaaF IngEhoudEn dIVIdEndBELastIng 
aan EEn BInnEnLands pEnsIoEnLIchaaM

11.3.1 Voorwaarden teruggaaf
Zoals hierboven aangegeven kan een binnenlands pensioenlichaam een verzoek 

indienen bij de Belastingdienst om teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting. 

De inspecteur willigt het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking in als aan de 

volgende voorwaarden is voldaan:925

·	 De indiener van het verzoek is een rechtspersoon;

·	 De rechtspersoon is niet subjectief aan de vennootschapsbelasting onderworpen. 

Daaronder vallen ook de rechtspersonen die op grond van artikel 5 Wet VPB 1969 

subjectief zijn vrijgesteld (pensioenlichamen);

·	 De rechtspersoon is in Nederland gevestigd;

·	 Het verzoek dient op grond van artikel 21c Uitvoeringsregeling AWR te worden 

ingediend binnen drie jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de opbrengst 

ter beschikking is gesteld.

11.3.2 Invoering inhoudingsvrijstelling voor pensioenfondsen?
Tijdens de parlementaire behandeling van de Fiscale Verzamelwet 2015 is door de 

staatssecretaris van Financiën aangegeven dat wordt onderzocht of de teruggaafre-

gelingen in artikel 10 Wet DB 1965 (deels) vervangen zou kunnen worden door een 

inhoudingsvrijstelling.926

925 Artikel 10, lid 1 Wet DB 1965.
926 Kamerstukken II 2014/2015, 34220, 6 (Fiscale verzamelwet 2015).
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Het voorgestelde artikel 4a Wet DB 1965 voorzag in een vrijstellingsregeling voor 

dividendbelasting verschuldigd op uitkeringen aan vrijgestelde binnenlandse en 

buitenlandse lichamen. Het artikel is de tegenhanger van artikel 10 Wet DB 1965, 

waarin voor dezelfde lichamen een teruggaafregeling is opgenomen. Dit voorge-

stelde artikel zou bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking treden. De 

inwerkingtreding was afhankelijk van de technische implementatie van de betref-

fende softwaresystemen van de Belastingdienst.927

In de periode dat het kabinet voornemens was de dividendbelasting af te schaffen, 

had het kabinet aangegeven de implementatie en inwerkingtreding van artikel 4a 

stop te zetten.928 Nadat dit voornemen verlaten was, gaf de staatssecretaris in de 

Eerste Kamerbehandeling van het Belastingplan 2019 aan dat implementatie van 

artikel 4a weer voorzien is. De verdere vormgeving en het tijdstip van inwerkingtre-

ding wordt echter nader geanalyseerd in het kader van een bredere analyse van de 

dividendbelasting.929

11.4 tEruggaaF IngEhoudEn dIVIdEndBELastIng 
aan EEn In dE Eu gEVEstIgd 
pEnsIoEnLIchaaM

11.4.1 Voorwaarden
Tot 1 januari 2007 kon een in het buitenland gevestigd lichaam dat aldaar niet 

was onderworpen aan een winstbelasting en dat ook in Nederland niet zou zijn 

geweest als hij hier was gevestigd, niet verzoeken om teruggaaf van ingehouden 

dividendbelasting, tenzij een belastingverdrag daartoe uitdrukkelijk de mogelijk-

heid bood.930 Nederland kende wel goedkeurend beleid mits sprake was van we-

derkerigheid, hetgeen inhoudt dat de faciliteit alleen wordt verleend ingeval de 

betrokken verdragspartner hetzelfde beleid hanteert. Deze aanvankelijk algemeen 

gestelde beperking — waardoor in andere lidstaten gevestigde pensioenfondsen 

niet in aanmerking kwamen voor een teruggaaf van dividendbelasting — was 

waarschijnlijk niet in overeenstemming met het Unierecht, zeker niet na het Fokus 

Bank arrest van het Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie.931 Daarom heeft de 

wetgever per 1 januari 2007 een nieuwe bepaling, nu artikel 10, lid 2 Wet DB 1965, 

927 Kamerstukken II, 2016/2017, 34554, 3, p. 31 (Fiscale vereenvoudigingswet 2017).
928 Brief staatssecretaris van Financiën van 5 april 2018, nr. 2018-0000049237, NTFR 2018/916.
929 Kamerstukken I 2018/2019, 35026, D (Belastingplan 2019).
930 Zie verder paragraaf 11.7.
931 HvJ EVA 23 november 2004, E-1/404, ECLI:NL:XX:2004:AV0752 (Fokus Bank), zie verder paragraaf A.2.7.
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11.4 Teruggaaf ingehouden dividendbelasting aan een in de EU gevestigd pensioenlichaam

in de wet opgenomen. Hierdoor kan een in een andere lidstaat van de EU gevestigd 

pensioenlichaam een verzoek om teruggaaf indienen voor de door een Nederlandse 

vennootschap ingehouden dividendbelasting. Hiervoor staan in artikel 10, lid 2 Wet 

DB 1965 de volgende drie eisen.

1. Het lichaam932 is gevestigd in een lidstaat van de EU of EER;

2. Dit lichaam mag in de lidstaat van vestiging niet zijn onderworpen aan een 

winstbelasting;

3. Het in de andere lidstaat gevestigde lichaam zou ook in Nederland niet zijn 

onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting als dit lichaam in 

Nederland zou zijn gevestigd.

Het besluit Vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbe-

lasting gaat kort in op deze voorwaarden: “Aan vrijgestelde entiteiten gevestigd in een EU-

lidstaat, in een EER-staat of in een aangewezen derde staat kan ingevolge artikel 10, tweede en 

derde lid in samenhang met het eerste lid, van de Wet DB (volledige) teruggaaf van Nederlandse 

dividendbelasting worden verleend, die ten laste van hen in een kalenderjaar is ingehouden. 

Hierbij moet de niet in Nederland gevestigde vrijgestelde entiteit, naast andere voorwaarden, 

in de staat van vestiging niet aan een belastingheffing naar de winst zijn onderworpen en, 

moet, ware zij in Nederland gevestigd geweest, de vrijgestelde entiteit ook alhier niet aan de 

vennootschapsbelasting zijn onderworpen. De wederkerigheidseis geldt hierbij echter niet.”933 

Deze tekst komt sterk overeen met die van artikel 10, lid 2 Wet DB 1965 en er is 

geen aanvullende toelichting. De toegevoegde waarde van deze alinea uit het besluit 

is naar mijn mening dan ook erg beperkt.

Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 gaat ook in op de situ-

atie van in het buitenland gevestigde pensioenlichamen: “In het buitenland gevestigde 

pensioenlichamen die aandelen houden in in Nederland gevestigde vennootschappen waarop 

dividend wordt uitgekeerd, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 

een teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting (artikel 10, tweede en derde lid, van de Wet 

op de dividendbelasting 1965). Eén van de voorwaarden is dat het lichaam in het land waarin 

het is gevestigd niet aan een belastingheffing naar de winst is onderworpen en dat het lichaam, 

ware het in Nederland gevestigd geweest, ook in Nederland niet aan de vennootschapsbelasting 

zou zijn onderworpen. Voor situaties waarin een buitenlands pensioenlichaam verzoekt om 

932 De dividendbelasting moet zijn ingehouden ten laste van een lichaam. Dit is een verschil met artikel 
10, lid 1 DB dat in de binnenlandse situatie spreekt over rechtspersoon. De wetgever heeft bewust 
gekozen voor de term ‘lichaam’ omdat pensioenfondsen (de grootste groep gerechtigden tot de terug-
gaafregeling) die in het buitenland zijn gevestigd niet altijd rechtspersoonlijkheid hebben (Kamerstuk-
ken II, 2007/2008, 31404, 3, p. 20 (Wet overige fiscale maatregelen 2008)).

933 Besluit Vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting, 22 februari 2018, 
nr. 2018 -20130, Stcrt. 2018, 17300, paragraaf 6.2.
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toepassing van artikel 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965, is het hiervoor in onderdeel 

4 opgenomen beleid van overeenkomstige toepassing.” 934

Ook deze paragraaf uit het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 is 

een herhaling van hetgeen in de Wet DB 1965 is opgenomen. Interessante toevoeging 

is echter de laatste volzin waarin onderdeel 4 van het besluit Subjectieve vrijstelling 

pensioenlichamen 2019 van toepassing wordt verklaard. In paragraaf 10.4 ging ik 

hier uitvoerig op in en ik constateerde dat de voorwaarden die het besluit Subjec-

tieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 stelt aan buitenlandse pensioenlichamen 

in strijd zijn met het Unierecht. In deze paragraaf onderzoek ik in hoeverre dit ook 

geldt voor de voorwaarden die zien op de teruggaaf van Nederlandse dividendbelas-

ting.

11.4.2 dubbele niet-onderworpenheidstoets
Bij de hierboven genoemde tweede en derde voorwaarde uit artikel 10, lid 2 Wet DB 

1965 is sprake van een dubbele niet-onderworpenheidstoets: een feitelijke en een 

fictieve. De feitelijke toets vereist dat het lichaam in zijn land van vestiging niet is 

onderworpen aan een heffing naar de winst. De fictieve toets stelt dat het lichaam 

ook naar de regels van Nederland niet aan de heffing van de vennootschapsbelasting 

zou zijn onderworpen ware hij in Nederland gevestigd geweest. In de literatuur zijn 

er vraagtekens gezet bij deze voorwaarden. Een aantal auteurs vraagt zich af of deze 

voorwaarden geen inbreuk vormen op het Unierecht. In de volgende paragraaf ga 

ik nader ik op deze vraagtekens. Daarna toets ik in paragraaf 11.4.4 in hoeverre de 

gestelde voorwaarden een daadwerkelijke inbreuk vormen.

11.4.3 twijfels in de literatuur
In Nederland gevestigde pensioenfondsen zijn vrijgesteld van vennootschapsbe-

lasting en voldoen hiermee aan de tweede voorwaarde (niet onderworpen aan een 

winstbelasting). Andere lidstaten kunnen er echter voor hebben gekozen om pen-

sioenfondsen aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen, om deze vervolgens 

(bijvoorbeeld) te belasten tegen een tarief van 0%. Effectief leiden beide situaties tot 

het niet-belasten van de winst van het pensioenfonds, maar het buitenlandse fonds 

komt door de systematiek van winstbelasting in die lidstaat niet in aanmerking 

voor teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. Volgens Korving935 vormt deze 

934 Besluit Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale 
werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969), 25 november 2019, nr. 2019 - 
187751, Stcrt. 2019, 66223, paragraaf 5.

935 J.J.A.M. Korving, EU-ontwikkelingen dividendbelasting bij pensioenfondsen, Pensioen & Praktijk 2012/3, para-
graaf 3.
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11.4 Teruggaaf ingehouden dividendbelasting aan een in de EU gevestigd pensioenlichaam

beperkte reikwijdte van het begrip ‘onderworpen’ mogelijk een inbreuk op Unie-

recht. Door de expliciete voorwaarde te stellen maakt Nederland effectief inbreuk 

op het recht van de andere lidstaten om hun fiscale stelsel vorm te geven.

Van der Wal en Aytekin936 menen dat het vereiste van vrijstelling in het woonland 

waarschijnlijk niet houdbaar is onder het Unierecht waarbij zij verwijzen naar 

het Aberdeen-arrest van het HvJ.937 Gezien de algemene bewoordingen van het HvJ 

vermoeden zij dat de al dan niet onderworpenheid in het woonland geen rol mag 

spelen indien het dividend in een binnenlandse situatie (effectief ) niet wordt belast, 

terwijl dit wel gebeurt in een grensoverschrijdende situatie. Dit geldt a fortiori voor 

gevallen waarin het buitenlandse pensioenfonds weliswaar formeel aan een winst-

belasting is onderworpen, maar materieel bezien niet. Zij geven als voorbeeld aan 

een onderworpenheid aan een winstbelasting van 0% of aan een systeem waarbij 

door vrijstellingen en (ruime) mogelijkheden van kostenaftrek in de praktijk nim-

mer winstbelasting wordt betaald.

Korving938 stelt dat in de omgekeerde situatie, dat een lichaam in zijn land van 

vestiging niet-onderworpen zou zijn maar in Nederland wel (en niet vergelijkbaar is 

met een fiscale of vrijgestelde beleggingsinstelling) er ook sprake kan zijn van een 

inbreuk op Unierecht. Onder verwijzing naar het eerder besproken arrest Aberdeen 

kan volgens hem het standpunt worden ingenomen dat een vrijgesteld lichaam dat 

in een andere EU-lidstaat is gevestigd niet anders mag worden behandeld dan een 

naar Nederlands recht opgerichte vennootschap waarbij de dividenden (objectief ) 

zijn vrijgesteld. Nederland zal de inhouding van dividendbelasting in een dergelijk 

geval achterwege moeten laten. Op het niveau van het buitenlandse lichaam kan 

de Nederlandse dividendbelasting immers ook niet worden verrekend vanwege de 

subjectieve vrijstelling. Nederland dient derhalve de fiscale kwalificatie in het land 

van vestiging te volgen en, ter neutralisatie van de dividendbelasting, een teruggaaf 

van dividendbelasting te verlenen.

Kavelaars939 is van mening dat de voorwaarde dat de teruggaaffaciliteit alleen van 

toepassing is indien het pensioenfonds ook naar Nederlandse maatstaven vrijgesteld 

zou zijn ware het hier te lande gevestigd, met zich brengt dat de vrijstelling niet 

936 N.M. van der Wal en A. Aytekin, Pensioenfondsen, dividendbelasting en het Gemeenschapsrecht, Fiscaal Tijd-
schrift Vermogen, augustus 2009, nr. 33.

937 HvJ EG 18 juni 2009, C-303/07, ECLI:EU:C:2009:377, Jur. 2009, p. I-5145 (Aberdeen), zie paragraaf A.2.5.
938 J.J.A.M. Korving, EU-ontwikkelingen dividendbelasting bij pensioenfondsen, Pensioen & Praktijk 2012/3, para-

graaf 3.
939 P. Kavelaars, Pensioenen in Europeesrechtelijk verband (2), Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2009/18.
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geclaimd kan worden. Immers, een dergelijk pensioenfonds moet dan pensioenre-

gelingen uitvoeren die voldoen aan de Nederlandse regelgeving, hetgeen nimmer 

het geval kan zijn; zie artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969. Hij vindt dat had 

moeten worden bepaald dat de pensioeninstelling in het buitenland vrijgesteld is 

van heffing naar de winst en zich aldaar in een bepaalde mate bezighoudt met het 

verzekeren van in dat land gebruikelijke pensioenregelingen.

Bruggeman, Suvaal en Kastelein delen de mening van Kavelaars.940 In hun artikel 

gaan zij in op het besluit over de subjectieve vrijstelling van pensioenlichamen voor 

de vennootschapsbelasting.941 Zij stellen dat met de verplichting die wordt opgelegd 

aan de inspecteur om aan de hand van de criteria uit het besluit te toetsen, in feite 

wordt bewerkstelligd dat een buitenlands pensioenlichaam uitsluitend recht kan 

doen gelden op teruggaaf van dividendbelasting als (vrijwel) volledig wordt voldaan 

aan de Nederlandse regels. In feite wordt geëist dat buitenlandse vrijgestelde pen-

sioenlichamen die in het buitenland kwalificerende en aldaar gebruikelijke rege-

lingen uitvoeren, zowel aan de Nederlandse als aan de buitenlandse eisen voldoen. 

Buitenlandse vrijgestelde pensioenlichamen zullen daardoor in Nederland vrijwel 

nooit in aanmerking komen voor de teruggaafregeling. Zij vragen zich af of deze 

eisen mogen worden gesteld, en of een en ander niet in strijd is met Unierecht. Ook 

zij bepleiten dat inspecteurs slechts hoeven te toetsen of het buitenlandse pensioen-

fonds voldoet aan de relevante buitenlandse eisen, en of het in dat land is vrijgesteld 

van de vennootschapsbelastingplicht.

Cabollet942 vraagt zich af of de staatssecretaris de eisen voor de subjectieve vrijstel-

ling wel mag stellen aan pensioenfondsen die zijn gevestigd in de EU/EER omdat 

deze mogelijk in strijd zijn met het Unierecht. Hij wijst op verschillende procedures 

die de Commissie heeft gevoerd om de Europese lidstaten te dwingen tot het sta-

ken van een discriminatoire behandeling van buitenlandse pensioenfondsen met 

betrekking tot bronheffingen op dividenden en interest en de zaken Commissie/

Portugal943 en Commissie/Finland944. Daarnaast zijn er diverse procedures gevoerd 

door enkele pensioenfondsen zelf, en zijn er enkele arresten gewezen aangaande 

beleggingsfondsen en charitatieve stichtingen.945 De strekking van deze arresten is 

940 J. Bruggeman, B. Suvaal en M. Kastelein, Actualiteiten dividendbelasting voor pensioenlichamen: nieuw Besluit!, 
PensioenMagazine 2018/80.

941 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, 14 december 2017, nr. 2017-224004, Stcrt. 2018, 163.
942 T. Cabollet, Directe belastingen pensioenfondsen: tijd voor een fiscale discussie?, PensioenMagazine 2019/62.
943 HvJ EU 6 oktober 2011, C493-09, ECLI:EU:C:2011:635 (Commissie/Portugal), zie paragraaf A.2.4.
944 HvJ EU 8 november 2012, C-342/10, ECLI:EU:C:2012:688 (Commissie/Finland), zie paragraaf A.2.3.
945 Waaronder HvJ EG 18 juni 2009, C-303/07, ECLI:EU:C:2009:377, Jur. 2009, p. I-5145 (Aberdeen), zie para-

graaf A.2.5.
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dat lidstaten dezelfde fiscale privileges moeten toekennen aan binnen- en buiten-

landse pensioenfondsen/beleggingsfondsen, voor zover zij zich in een vergelijkbare 

positie bevinden. Of sprake is van vergelijkbaarheid dient te worden getoetst aan 

de hand van de doelstelling van de specifieke bepaling, in dit geval de subjectieve 

vrijstelling. Hij is van mening dat de voorwaarden in het besluit niet noodzakelijk 

zijn om vast te stellen dat een buitenlands pensioenlichaam vergelijkbaar is met een 

Nederlands pensioenfonds.

Dieleman946 meent dat het belang van arrest CPP van het HvJ947 voor de Nederlandse 

bronbelasting die wordt ingehouden op dividenden uitbetaald aan buiten Nederland 

gevestigde pensioenfondsen, beperkt lijkt. Artikel 10 Wet DB 1965 voorziet namelijk 

reeds in de mogelijkheid tot teruggaaf van dividendbelasting voor buiten Nederland 

gevestigde pensioenfondsen die zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting of een 

vergelijkbare heffing. Hierdoor worden in het buitenland gevestigde pensioen-

fondsen op dit punt volgens hem niet beduidend minder gunstig behandeld dan in 

Nederland gevestigde pensioenfondsen.

11.4.4 toetsing aan unierecht
11.4.4.1 Beslisschema
In deze paragraaf toets ik in hoeverre de tweede en derde voorwaarde uit artikel 

10, lid 2 Wet DB 1965 in strijd zijn met het Unierecht. Daartoe gebruik ik het reeds 

eerder gebruikte beslisschema als uitgangspunt.948

11.4.4.2 heeft belanghebbende toegang tot het VwEu?
De eerste vraag die beantwoord moet worden, is of de in de andere lidstaat geves-

tigde instelling valt binnen de personele werkingssfeer van het VWEU of van het 

secundair Unierecht en daarmee toegang heeft tot het VWEU. Bij het buitenlands 

pensioenlichaam dat bronnen van inkomen in Nederland heeft, moet dat lichaam 

een vennootschap zijn zoals bedoeld in artikel 54 VWEU. Daarnaast geniet dit 

lichaam Nederlands inkomen waardoor aan beide voorwaarden wordt voldaan. 

Dat blijkt ook uit jurisprudentie van het HvJ. Voor de toegang tot het VWEU is het 

investeren of beleggen in een andere EU-lidstaat dan waar een belastingplichtige 

woont, voldoende.949

946 HvJ EU 13 november 2019, ECLI:EU:C:2019:960, C-641/17 (CPP), PensioenJurisprudentie 2020/17, met 
noot B. Dieleman.

947 HvJ EU 13 november 2019, ECLI:EU:C:2019:960, C-641/17 (CPP), zie paragraaf A.2.1.
948 Zie paragraaf 2.3.
949 HvJ EU 11 december 2003, C-364/01, ECLI:EU:C:2003:665, Jur. 2003, p. I-15013 (Barbier).
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11.4.4.3 Is er sprake van discriminatie of een belemmering?
De volgende vraag die beantwoord moet worden, is of er sprake is van discriminatie 

of van een belemmering in de zin van één van de Verdragsvrijheden. De betref-

fende voorwaarden uit artikel 10, lid 2 Wet DB 1965 gelden voor “een lichaam dat is 

gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de 

Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.” Daarentegen is artikel 10, lid 

1 Wet DB 1965 van toepassing op “een in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan 

de vennootschapsbelasting onderworpen is”.

De wetgeving maakt geen onderscheid naar nationaliteit, waardoor er geen sprake 

is van directe discriminatie. Er wordt wel onderscheid gemaakt naar het vestigings-

land van het lichaam. Dit onderscheid komt materieel overeen met een onderscheid 

naar nationaliteit. Dat betekent dat er sprake is van indirecte discriminatie.

11.4.4.4 Is er sprake van een gerechtvaardigd doel?
Na de constatering dat er sprake is van indirecte discriminatie moet de vraag beant-

woord worden of de vastgestelde inbreuk mogelijk kan worden gerechtvaardigd.

De eerste toets is of de indirecte discriminatie is toegestaan op basis van de ‘ge-

schreven’ rechtvaardigingsgronden uit het VWEU.950 Indien een maatregel dient ter 

bescherming van de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid, 

mag een vastgestelde inbreuk op het Unierecht in de nationale wetgeving worden 

gecontinueerd. De betreffende voorwaarden vallen niet onder deze rechtvaardi-

gingsgronden.

Belemmeringen kunnen ook worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van 

algemeen belang (de ‘ongeschreven’ rechtvaardigingsgronden). De belangrijkste 

rechtvaardigingsgronden op fiscaal gebied zijn fiscale coherentie, verdragscoheren-

tie, doeltreffendheid van fiscale controle, evenwichtige verdeling van de heffings-

bevoegdheid tussen lidstaten en bestrijding van belastingfraude of -ontwijking.951

In een aantal procedures voor het HvJ over dividendbelasting is een beroep gedaan 

op dwingende redenen van algemeen belang. Zo werd in Commissie/Finland952 

beroep gedaan op het handhaven van de samenhang in het belastingstelsel en 

werd in Commissie/Portugal953 een beroep gedaan op de fiscale samenhang en de 

950 Zie verder over geschreven en ongeschreven rechtvaardigingsgronden paragraaf 2.2.2.
951 Zie verder paragraaf 2.2.2.
952 HvJ EU 8 november 2012, C-342/10, ECLI:EU:C:2012:688 (Commissie/Finland), zie paragraaf A.2.3.
953 HvJ EU 6 oktober 2011, C493-09, ECLI:EU:C:2011:635 (Commissie/Portugal), zie paragraaf A.2.4.
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doeltreffendheid van de fiscale controles. In CPP954 werd een beroep gedaan op even-

wichtige verdeling van de heffingsbevoegdheden tussen lidstaten, noodzaak om 

de samenhang van een belastingstelsel te handhaven en noodzaak om de doeltref-

fendheid van belastingcontrole te handhaven. Het HvJ verwierp al deze ingebrachte 

rechtvaardigingsgronden.

In het arrest van 14 februari 2014 accepteerde de Hoge Raad955 het beroep op dwin-

gende redenen van algemeen belang in verband met de bestrijding van belasting-

fraude en de noodzaak om de doeltreffendheid van fiscale controles te waarborgen. 

In deze procedure ging het om een in Zwitserland gevestigd pensioenfonds. De 

Zwitserse autoriteiten zijn met betrekking tot de beleggingsdividenden niet ver-

plicht tot uitwisseling van informatie. In de verhouding tot Zwitserland ontbreekt  

een vergelijkbaar rechtskader voor wederzijdse bijstand als tussen EU-lidstaten. De 

dwingende redenen van algemeen belang waren in deze hele specifieke situatie  

geaccepteerd door de Hoge Raad, maar hebben geen algemene werking.

De Hoge Raad beperkte zich in het arrest van 15 november 2013956 tot een oordeel 

over artikel 10, lid 1 Wet DB 1965 en ging niet in op lid 3 van dit artikel. In r.o. 3.3 

refereert de Hoge Raad aan de door de A-G in onderdeel 6.9 aangehaalde jurispru-

dentie van het HvJ. Daaruit volgt, zo betoogt hij vrij vertaald, dat het voor de vraag 

of (in casu) de inhouding van dividendbelasting een discriminatie behelst, “in het 

algemeen niet van belang is hoe die baten door die andere lidstaat fiscaal worden behandeld”. 

Het is wat Egelie957 betreft de vraag of hij daarmee (impliciet) het oordeel van de 

A-G over de eerste vrijstellingseis van lid 3 bevestigt. Waar de A-G zich daar vrij 

resoluut over uitlaat, lijkt de Hoge Raad zich met de bewoordingen “in het algemeen” 

op dat punt enige ruimte voor te behouden, maar dat is speculatie. Volgens Egelie 

is dus op zijn minst onduidelijk of een lichaam dat in het thuisland niet subjectief 

is vrijgesteld, maar dat bij veronderstelde vestiging in Nederland wel zou zijn, met 

meer succes de toets van objectieve vergelijkbaarheid zal weten te doorlopen (in 

welk geval vermoedelijk moet worden bezien of een alsdan resulterend nadeel door 

verrekening in het thuisland rechtsgeldig wordt geneutraliseerd).

954 HvJ EU 13 november 2019, ECLI:EU:C:2019:960, C-641/17 (CPP), zie paragraaf A.2.1.
955 Hoge Raad 14 februari 2014, nr. 12/04337, ECLI:NL:HR:2014:279, zie paragraaf A.2.9.
956 Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/01866, ECLI:NL:HR:2013:1128, BNB 2014/20, m.nt. W.F.E.M. Egelie. 

Zie paragraaf A.2.10.
957 Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/01866, ECLI:NL:HR:2013:1128, BNB 2014/20, m.nt. W.F.E.M. Egelie.
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In zijn conclusie bij Hoge Raad 26 juni 2019958 merkt de A-G in punt 9.14 het vol-

gende op: “Voor het geval u ondanks het bovenstaande nog toe zou komen aan de overige 

vereisten in art. 10 Wet DivB, meen ik met de belanghebbende959 dat uit HR BNB 2014/205 volgt 

dat Nederland niet de eis kan stellen dat de belanghebbende in Oostenrijk niet onderworpen is 

aan een belasting naar de winst (…)”.

Mede gezien het bovenstaande zie ik niet hoe de twee voorwaarden uit artikel 10, 

lid 2 Wet DB 1965 binnen een rechtvaardigingsgrond op fiscaal gebied passen. Deze 

voorwaarden hebben niets te maken met fiscale- of verdragscoherentie omdat het 

niet ziet op het waarborgen van de samenhang van het belastingstelsel. Het heeft 

evenmin iets te maken met de fiscale samenhang tussen aftrek en heffing, zowel 

op nationaal als op bilateraal gebied. De betreffende voorwaarden maken fiscale 

controle niet doeltreffender, noch ziet het op een evenwichtige verdeling van de 

heffingsbevoegdheid van lidstaten. Ten slotte ziet de maatregel ook niet op het 

bestrijden van belastingfraude- of ontwijking. Ik kom daardoor tot de conclusie dat 

er geen sprake is van een gerechtvaardigd doel.

11.4.4.5 Evenredigheidstoets
11.4.4.5.1 Vergelijkbaarheid buitenlandse en binnenlandse pensioenlichamen

De beperking moet evenwel noodzakelijk zijn om het beoogde doel te bereiken, 

geschikt zijn om dat doel te bereiken en ook niet verder gaan qua beperking van 

het vrij verkeer dan strikt genomen noodzakelijk is om het doel te bereiken. In het 

beslisschema kan dit getoetst worden door de twee vragen:

·	 Is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken (geschiktheids-

toets)?

·	 Is het middel proportioneel (noodzakelijkheidstoets)?

Deze toetsen worden gezamenlijk aangeduid als de evenredigheidstoets.

De voorwaarden van artikel 10, lid 2 Wet DB 1965 zijn in 2007 in de dividendbe-

lasting opgenomen. De Nota van Wijziging van de Wet werken aan winst merkt 

hierover het volgende op: “De voorgestelde toevoeging van een nieuw vierde lid960 aan 

artikel 10 van de Wet op de dividendbelasting 1965 heeft tot gevolg dat de bestaande regeling 

tot teruggaaf van de dividendbelasting eveneens wordt opengesteld voor rechtspersonen die 

958 Hoge Raad 26 juni 2019, nr. 19/01293, ECLI:NL:PHR:2019:704.
959 Bij repliek acht de belanghebbende “de eis in art. 10(2) Wet DivB dat de belanghebbende in Oostenrijk niet 

onderworpen is, EU-rechtelijk onverbindend op grond van HR BNB 2014/20”. Hoge Raad 26 juni 2019, nr. 
19/01293, ECLI:NL:PHR:2019:704, punt 3.10.

960 Ondertussen vernummerd naar het tweede lid.
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weliswaar in het buitenland zijn gevestigd maar overigens in een zelfde positie verkeren als de 

in artikel 10, eerste lid, bedoelde rechtspersonen, waarbij met name kan worden gedacht aan 

professionele pensioenfondsen.” 961

Het doel van deze bepaling is dus dat lichamen die in een andere lidstaat zijn geves-

tigd, gebruik kunnen maken van de regeling van teruggaaf van dividendbelasting. 

Voorwaarde hierbij is dat zij in een zelfde positie verkeren als de lichamen bedoeld 

in artikel 10, lid 1 Wet DB 1965 (in Nederland gevestigde pensioenfondsen). Met 

andere woorden: de lichamen in de andere lidstaat moeten vergelijkbaar zijn met 

pensioenfondsen die in Nederland zijn gevestigd. Daartoe werden er twee toetsen in 

het artikellid opgenomen:

1. De feitelijke toets: het lichaam is in zijn land van vestiging niet onderworpen 

aan een heffing naar de winst;

2. De fictieve toets: het lichaam zou naar de regels van Nederland niet aan de hef-

fing van de vennootschapsbelasting onderworpen zijn ware hij in Nederland 

gevestigd geweest.

11.4.4.5.2 De feitelijke toets

In Nederland gevestigde pensioenfondsen vallen onder de subjectieve vrijstelling 

van artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969.962 De feitelijke toets uit artikel 10, 

lid 2 Wet DB 1965 probeert dit te vertalen voor een in een andere lidstaat gevestigd 

pensioenlichaam door te eisen dat dit lichaam in die lidstaat niet aan een belas-

tingheffing naar de winst is onderworpen. Zoals hierboven in paragraaf 11.4.3 al is 

aangegeven, kunnen andere lidstaten er voor hebben gekozen om pensioenfondsen 

wel aan de vennootschapsbelasting te onderwerpen, om deze vervolgens (bijvoor-

beeld) te belasten tegen een tarief van 0%. Effectief leiden beide situaties tot het niet-

belasten van de winst van het pensioenfonds, maar het buitenlandse fonds komt 

niet in aanmerking voor teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. De feitelijke 

toets voldoet dus niet aan de evenredigheidstoets, omdat deze maatregel verder gaat 

dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doel. Deze toets vormt een inbreuk 

op het Unierecht.

11.4.4.5.3 De fictieve toets

De fictieve toets (het betreffende lichaam dat in de EU of EER is gevestigd “ware het 

in Nederland gevestigd geweest, ook alhier niet aan de heffing van de vennootschapsbelasting 

961 Kamerstukken II 2005/2006, 30572, 9, p. 16 (Wet werken aan winst).
962 Zie paragraaf 10.3 e.v..



11 Dividendbelasting

342

zou zijn onderworpen”963) gaat uit van de denkbeeldige situatie dat het buitenlandse 

pensioenfonds in Nederland gevestigd zou zijn. En het zou in dat geval van de 

subjectieve vrijstelling gebruik moeten kunnen maken. Deze bepaling is naar mijn 

mening in strijd met het Unierecht. Ik baseer dat op het vorige hoofdstuk uit dit 

deel van mijn onderzoek. In hoofdstuk 10 ging ik in op de subjectieve vrijstelling in 

de vennootschapsbelasting en het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 

2019 en ik kwam tot de conclusie dat aan buitenlandse pensioenlichamen andere, 

strengere, voorwaarden worden gesteld om voor de subjectieve vrijstelling voor de 

vennootschapsbelasting in aanmerking te komen dan aan binnenlandse pensioenli-

chamen. In feite wordt geëist dat buitenlandse vrijgestelde pensioenlichamen die in 

het buitenland kwalificerende en aldaar gebruikelijke regelingen uitvoeren zowel 

aan de Nederlandse als aan de buitenlandse eisen voldoen. Deze bepaling komt 

daardoor in strijd met het Unierecht.

Hiermee volg ik Van Graafeiland.964 Hij geeft aan dat de Hoge Raad in zijn arrest 

van 15 november 2013 oordeelde dat artikel 10, lid 1 Wet DB 1965 is “bedoeld om de 

subjectieve niet-onderworpenheid aan de vennootschapsbelasting uit te breiden naar de voorhef-

fing die de dividendbelasting is voor de (Nederlandse) vennootschapsbelasting. (…) De bedoeling 

van deze bepaling om naast vennootschapsbelasting ook geen dividendbelasting te heffen op 

dividenden, is beperkt tot bepaalde rechtspersonen, die door de aard van hun activiteiten of 

de bestemming van de daarmee behaalde winst zijn uitgezonderd van onderworpenheid aan 

Vpb.”965 Hij concludeert dat kwalificerende pensioenlichamen van vennootschaps-

belasting zijn vrijgesteld (en dus gerechtigd zijn tot een teruggaaf van Nederlandse 

dividendbelasting) vanwege hun verzorgingsdoelstelling en de maatschappelijke 

functie die hiermee samenhangt966 en dat buitenlandse lichamen vergelijkbaar 

zijn met een Nederlands vrijgesteld pensioenlichaam indien zij aan de drie eisen 

voldoen die voor Nederlandse pensioenlichamen gelden (i.e. de doelstellingseis, 

werkzaamhedeneis en winstbestemmingseis) en geen directiepensioenlichaam 

zijn.967 Met andere woorden, er moet sprake zijn van objectieve vergelijkbaarheid. 

Dat is in lijn met het arrest CPP van het HvJ.968 Het HvJ concludeerde dat dividenden 

die worden uitgekeerd aan niet-ingezeten pensioenfondsen minder gunstig worden 

behandeld dan dividenden die worden uitgekeerd aan ingezeten pensioenfondsen. 

963 Artikel 10, lid 2 Wet DB 1965.
964 M.M.A. van Graafeiland, Het beleidsbesluit subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, Weekblad Fiscaal Recht 

2018/149, paragraaf 5.2.
965 Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/01866, ECLI:NL:HR:2013:1128, r.o. 3.3., zie paragraaf A.2.10.
966 Conform HvJ EU 8 november 2012, C-342/10, ECLI:EU:C:2012:688 (Commissie/Finland), zie paragraaf 

A.2.3.
967 Zie verder paragraaf 10.4.
968 HvJ EU 13 november 2019, ECLI:EU:C:2019:960, C-641/17 (CPP), zie paragraaf A.2.1.
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Een dergelijk verschil in behandeling kan pensioenfondsen die in een andere staat 

zijn gevestigd, ervan weerhouden om in die staat te beleggen en vormt dat verschil 

een door artikel 63 VWEU in beginsel verboden beperking van het vrij verkeer van 

kapitaal. Wanneer het pensioenfonds zich in een situatie bevindt die vergelijkbaar 

is met de situatie van een ingezeten pensioenfonds, moeten uitgekeerde dividenden 

op dezelfde manier behandeld worden.

11.4.5 tussenconclusie
De feitelijke toets voldoet niet aan de evenredigheidstoets, omdat deze maatregel 

verder gaat dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doel. Er zijn namelijk 

minder belemmerende alternatieven voorhanden om het beoogde doel te bereiken. 

Deze toets vormt een inbreuk op het Unierecht.

De fictieve toets voldoet evenmin aan het Unierecht. Om aan deze toets te voldoen 

worden aan buitenlandse pensioenlichamen andere, strengere, voorwaarden gesteld 

dan aan binnenlandse pensioenlichamen. In feite wordt geëist dat buitenlandse 

vrijgestelde pensioenlichamen die in het buitenland kwalificerende en aldaar ge-

bruikelijke regelingen uitvoeren zowel aan de Nederlandse als aan de buitenlandse 

eisen voldoen.

11.4.6 aanbevelingen
11.4.6.1 de feitelijke toets
Een minder belemmerend alternatief voor de feitelijke toets zou een ruimere for-

mulering of interpretatie van de onderworpenheidseis kunnen zijn. Ik ben het met 

Brandsma969 eens die stelt dat een andere vormgeving - subjectieve belastingplicht 

en vrijstelling van het gehele belastingobject, dan wel een effectieve belastinghef-

fing tegen 0% - niet aan de toepassing van artikel 10, lid 2 Wet DB 1965 in de weg 

mag staan.

Een ruimere formulering of interpretatie wordt overigens ondersteund door het 

uitgangspunt dat de Nederlandse regering aangeeft in het fiscale verdragsbeleid: 

“Nederland streeft naar opname van een regeling in belastingverdragen die voorschrijft dat een 

lichaam geacht wordt aan belasting in een verdragsluitende staat onderworpen te zijn indien 

dat lichaam wordt beheerst door de wetten van die staat of zijn plaats van leiding in die staat 

heeft, (…)”970 Hieruit blijkt dat voor verdragsuitleg een lichaam aangenomen wordt in 

969 Brandsma, in: Cursus Belastingrecht, Div.bel.4.5.0.D.
970 Kamerstukken II 2010/2011, 25087, 7 (Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011), p. 32-33. In de Notitie Fiscaal 

Verdragsbeleid 2020 is dit citaat overigens niet opgenomen. Zie ook paragraaf 5.2.3.
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een andere lidstaat onderworpen te zijn aan belastingheffing in die lidstaat wanneer 

dat lichaam valt onder de wetten van die lidstaat of daar gevestigd is.

Concluderend: een letterlijke uitleg van de feitelijke toets vormt een inbreuk op het 

Unierecht. Wanneer deze bepaling ruimer wordt geformuleerd of geïnterpreteerd, 

blijft deze binnen de grenzen van het Unierecht.

11.4.6.2 de fictieve toets
In paragraaf 10.6.3.12.2 schreef ik dat buitenlandse lichamen vergelijkbaar zijn met 

een Nederlands vrijgesteld pensioenlichaam indien zij aan de drie eisen voldoen die 

voor Nederlandse pensioenlichamen gelden (de doelstellingseis, werkzaamhedeneis 

en winstbestemmingseis) en voldoen aan de eis dat het geen directiepensioenli-

chaam mag zijn. De oplossing is wat mij betreft analoog aan de oplossing die ik in 

paragraaf 10.6.4 voorstelde en daarmee volg ik Van Graafeiland971 en Kavelaars.972 

Bij de toetsing of buitenlandse lichamen vergelijkbaar zijn met Nederlandse 

vrijgestelde pensioenlichamen, moeten de eigenschappen van het buitenlandse 

lichaam of de pensioenregeling die voortvloeien uit buitenlandse fiscale, sociale 

of arbeidswetgeving gerespecteerd worden. Met name in verband met de doelstel-

lingseis moet de buitenlandse instelling pensioenregelingen uitvoeren die in die 

lidstaat gebruikelijk zijn. Dit is niet alleen in lijn met hetgeen is opgemerkt in 

de parlementaire behandeling van de introductie van de PPI, maar sluit ook aan 

bij kwalificerende pensioenregelingen voor de Wet op de loonbelasting 1964 van 

ingekomen werknemers.973 Dat de regeling in het buitenland gebruikelijk is, zou 

bijvoorbeeld aannemelijk gemaakt kunnen worden door een verklaring van een 

derde onafhankelijke partij. Dat kan de buitenlandse belastingautoriteit zijn, maar 

bijvoorbeeld ook de pensioenuitvoerder van de buitenlandse regeling. Een verkla-

ring van de pensioenuitvoerder volstaat overigens ook om voor doeleinden van de 

Wet op de loonbelasting 1964 een buitenlandse regeling aan te laten wijzen.974

Mijn aanbeveling is de voorwaarde uit artikel 10, lid 2 Wet DB 1965 aldus te wijzigen: 

“de pensioeninstelling in de lidstaat is vrijgesteld van heffing naar de winst en de pensioenrege-

ling die het uitvoert is in die lidstaat gebruikelijk”.

971 M.M.A. van Graafeiland, Het beleidsbesluit subjectieve vrijstelling pensioenlichamen, Weekblad Fiscaal Recht 
2018/149, paragraaf 5.3.

972 P. Kavelaars, Pensioenen in Europeesrechtelijk verband (2), Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2009/18.
973 Zie verder paragraaf 10.6.4.
974 Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/700M, Stcrt. 2015, 

36798.
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11.5 Teruggaaf ingehouden dividendbelasting aan een in de EER gevestigd pensioenlichaam

11.5 tEruggaaF IngEhoudEn dIVIdEndBELastIng 
aan EEn In dE EEr gEVEstIgd 
pEnsIoEnLIchaaM

11.5.1 Voorwaarden teruggaaf dividendbelasting
In eerste instantie had de wetgever de teruggaafmogelijkheid van ingehouden 

dividendbelasting niet mogelijk gemaakt voor lichamen die zijn gevestigd in de 

landen van de EER die Nederland passende bijstand geven, bijvoorbeeld in de vorm 

van uitwisseling van informatie. De Commissie had daarom een inbreukprocedure 

opgestart tegen Nederland.975 Deze inbreukprocedure heeft geleid tot een uitspraak 

van het HvJ.976 Vooruitlopend op nieuwe wetgeving was in het besluit van 6 juli 

2009, nr. CPP2009/1310M goedgekeurd dat de teruggaaf van dividendbelasting aan 

op IJsland of in Noorwegen gevestigde lichamen mogelijk was mits werd voldaan 

aan de in artikel 10, lid 3 (oud) Wet DB 1965 genoemde voorwaarden. Met ingang 

van 1 januari 2010 is deze uitbreiding in de wet opgenomen in artikel 10, lid 2 Wet 

DB 1965. Met ingang van 1 januari 2011 is Liechtenstein toegevoegd aan de aanwij-

zing in artikel 1a Uitvoeringsbeschikking DB 1965, omdat het land op 10 november 

2009 met Nederland een inlichtingenuitwisselingsverdrag sloot.977

11.5.2 tussenconclusie en aanbevelingen
De voorwaarden die worden gesteld aan teruggaaf van door een Nederlandse ven-

nootschap ingehouden dividendbelasting zijn hetzelfde voor EU-lidstaten en landen 

uit de EER hetzelfde. Mijn conclusies en aanbevelingen uit bovenstaande paragraaf 

zijn ook van toepassing bij teruggaaf van ingehouden dividend aan een pensioenli-

chaam dat in één van de landen van de EER is gevestigd.

11.6 tEruggaaF IngEhoudEn dIVIdEndBELastIng 
aan EEn In EEn dErdE Land gEVEstIgd 
pEnsIoEnLIchaaM

11.6.1 onder voorwaarden mogelijk
Tot 1 januari 2012 kon een in een derde land gevestigd pensioenlichaam dat aldaar 

niet was onderworpen aan een winstbelasting niet verzoeken om teruggaaf van 

ingehouden dividendbelasting, tenzij een belastingverdrag daartoe uitdrukkelijk de 

975 Persbericht Europese Commissie 22 januari 2007, nr. IP/07/66, V-N 2007/14.24.
976 HvJ EG 11 juni 2009, C-521/07, ECLI:EU:C:2009:360, Jur. 2009 I-04873 (Commissie/Nederland).
977 Trb. 2010, 14 en Trb. 2010, 107; Stcrt. 2010, 21111, p. 49.
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mogelijkheid gaf. Vanaf deze datum is de teruggaaf ook mogelijk voor kwalifice-

rende pensioenlichamen uit derde landen. Artikel 10, lid 3 Wet DB 1965 stelt een 

aantal eisen. Het moet gaan om een lichaam, dat gevestigd is in een bij Ministeriële 

regeling aangewezen staat waarmee Nederland een regeling is overeengekomen die 

voorziet in de uitwisseling van inlichtingen. Het lichaam mag in de vestigingsstaat 

niet zijn onderworpen aan een winstbelasting. Daarnaast geldt als voorwaarde dat 

het in de andere lidstaat gevestigde lichaam ook in Nederland niet zou zijn onder-

worpen aan de heffing van vennootschapsbelasting als het hier gevestigd zou zijn. In 

de laatste plaats dient het te gaan om de opbrengsten uit portfolio-investeringen. Als 

portfolio-investeringen worden aangeduid de investeringen die vallen onder het vrij 

verkeer van kapitaal volgens artikel 63 VWEU en geen directe investering vormen in 

de zin van artikel 64 VWEU. Onder het begrip ‘directe investeringen’ wordt volgens 

de rechtspraak van het HvJ verstaan “investeringen welke gericht zijn op de vestiging of 

handhaving van duurzame en directe economische betrekkingen tussen de aandeelhouder en de 

betrokken vennootschap en die de aandeelhouder de mogelijkheid bieden daadwerkelijk deel te 

hebben in het bestuur van of de zeggenschap over de betrokken vennootschap”.978

11.6.2 hvJ: cpp-arrest979

Het HvJ bepaalt dat een Duitse regeling die niet-ingezeten pensioenfondsen uitsluit 

van teruggaaf bronbelasting in strijd is met Unierecht. Het betrof in dit arrest een 

in Canada, dus een derde land, gevestigd pensioenfonds. Het HvJ concludeert dat 

dividenden die worden uitgekeerd aan niet-ingezeten pensioenfondsen minder 

gunstig worden behandeld dan dividenden die worden uitgekeerd aan ingezeten 

pensioenfondsen. Een dergelijk verschil in behandeling kan pensioenfondsen die in 

een andere staat dan Duitsland zijn gevestigd, ervan weerhouden om in die staat te 

beleggen en dat vormt een door artikel 63 VWEU in beginsel verboden beperking 

van het vrij verkeer van kapitaal. Volgens het HvJ is het aan de verwijzende rechter 

om te bepalen of CPP zich, wat de aanwending van dividenden voor toevoeging aan 

de voorzieningen voor pensioenen betreft, in een situatie bevindt die vergelijkbaar 

is met die van een ingezeten pensioenfonds.

11.6.3 hoge raad 14 februari 2014980, pensioenlichaam 
gevestigd in zwitserland

Het arrest van 14 februari 2014 van de Hoge Raad betrof ook een derde landsituatie. 

In deze procedure ging het om een in Zwitserland gevestigd pensioenfonds dat een 

978 Brandsma, in: Cursus Belastingrecht, Div.bel. 4.5.0.E.
979 HvJ EU 13 november 2019, ECLI:EU:C:2019:960, C-641/17 (CPP). Zie verder paragraaf A.2.1.
980 Hoge Raad 14 februari 2014, nr. 12/04337, ECLI:NL:HR:2014:279, BNB 2014/81, m.nt. P.G.H. Albert. Zie 

ook paragraaf A.2.9.
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verzoek heeft gedaan tot teruggaaf van de geheven dividendbelasting. De Hoge Raad 

oordeelt dat wanneer veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van een objectieve 

vergelijkbaarheid van het pensioenfonds met een Nederlands pensioenfonds, kan 

dit haar niet baten. De Zwitserse autoriteiten zijn met betrekking tot de beleg-

gingsdividenden niet verplicht tot uitwisseling van informatie. In de verhouding tot 

Zwitserland ontbreekt dus een vergelijkbaar rechtskader voor wederzijdse bijstand 

als tussen EU-lidstaten. Het is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat de onderhavige 

beperking die voortvloeit uit het weigeren van teruggaaf van dividendbelasting 

wordt gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang in verband 

met de bestrijding van belastingfraude en de noodzaak om de doeltreffendheid van 

fiscale controles te waarborgen, dat deze beperking geschikt is om het betrokken 

doel te verwezenlijken en niet verder gaat dan nodig is voor het bereiken van dat 

doel.

11.6.4 tussenconclusie en aanbevelingen
De conclusie die ik bovenstaande paragraaf 11.4 trek, namelijk dat er sprake moet 

zijn van objectieve vergelijkbaarheid, is dus ook van toepassing bij teruggaaf van 

ingehouden dividend aan een pensioenlichaam dat in een derde land is gevestigd. 

Mijn aanbevelingen zijn van overeenkomstige toepassing.

11.7 tEruggaaF IngEhoudEn dIVIdEndBELastIng 
op BasIs Van EEn BELastIngVErdrag

11.7.1 onderworpenheidsvereiste
Op grond van artikel 1 OESO-modelverdrag is het verdrag uitsluitend van toepas-

sing op personen die inwoner zijn van één van de verdragslanden. Volgens artikel 

3 OESO-modelverdrag omvat het begrip ‘persoon’: “natuurlijke personen, lichamen en 

andere verenigingen van personen.” Artikel 4, eerste lid OESO-modelverdrag bepaalt 

vervolgens dat een persoon inwoner is wanneer hij in die staat ingevolge de wet-

geving van die staat, onderworpen is aan belasting op grond van zijn woonplaats, 

verblijf, plaats van leiding of enige andere soortgelijke omstandigheid. In dit artikel-

lid staat sinds de update van 2017 dat ook een erkend pensioenfonds inwoner is 

van de verdragsluitende staat waarin het is gevestigd. Artikel 3,  lid 1, onderdeel i 

OESO-modelverdrag bevat een definitie van een ‘erkend pensioenfonds’ (recognised 

pension fund). Veel staten beschouwden een pensioenfonds gevestigd in een verdrag-

sluitende staat al als inwoner, ondanks het feit dat het pensioenfonds geheel of 

gedeeltelijk vrijgesteld kan zijn van belastingen in die staat. De meeste Nederlandse 
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belastingverdragen bevatten een woonplaatsartikel overeenkomstig artikel 4 OESO-

modelverdrag.

De Nederlandse verdragsinzet was er al op gericht de verdragsgerechtigdheid van 

pensioenfondsen uitdrukkelijk vast te leggen. In de Notitie Internationaal fiscaal 

(verdrags)beleid 2020981 is aangegeven dat het Nederlandse verdragsbeleid erop 

gericht is om subjectief vrijgestelde pensioenlichamen als verdragsinwoners aan 

te merken. Naar Nederlandse opvatting dienen dergelijke feitelijk in Nederland 

gevestigde instellingen voor verdragstoepassing in aanmerking te komen. Dit wordt 

bereikt via de opname van een bepaling in belastingverdragen die voorschrijft 

dat entiteiten geacht worden aan belasting in een verdragsluitende staat te zijn 

onderworpen, indien deze entiteiten worden beheerst door de wetten van die staat 

of hun plaats van leiding in die staat hebben. Dit verdragsbeleid houdt daarmee 

in dat vrijgestelde entiteiten, ondanks de toepasselijke subjectieve vrijstelling, ook 

als verdragsinwoner worden aangemerkt en in aanmerking kunnen komen voor 

verdragsvoordelen.

11.7.2 woonplaatsverklaring
Wanneer belastingverdragen een regeling bevatten, op basis waarvan Nederland 

subjectief vrijgestelde pensioenlichamen als verdragsinwoner aanmerkt, kan de 

Belastingdienst aan deze lichamen, indien aan de desbetreffende bepalingen wordt 

voldaan, een woonplaatsverklaring verstrekken.982 Wanneer belastingverdragen 

echter geen regeling voor verdragsinwonerschap bevatten voor vrijgestelde pensi-

oenlichamen (vaak het geval bij oudere verdragen), zal de Belastingdienst op basis 

van wederkerigheid een woonplaatsverklaring kunnen verstrekken aan in Neder-

land gevestigd subjectief vrijgesteld pensioenlichaam. Er kan van wederkerigheid 

worden uitgegaan, tenzij het tegendeel blijkt.983 Door het verstrekken van deze 

woonplaatsverklaring kunnen subjectief vrijgestelde pensioenlichamen in verdrags-

verhoudingen een reductie verkrijgen van de buitenlandse bronbelasting.

Als illustratie hierna een gedeelte uit de Memorie van toelichting bij het wetsvoor-

stel tot introductie van de PPI: 984 “Indien een in Nederland gevestigde PPI zijn vermogen 

in het buitenland belegt, dan kan deze als pensioenfonds in de zin van de belastingverdragen 

981 Kamerstukken II 2019/2020, 25087, 256 (Notitie Internationaal fiscaal (verdrags)beleid 2020), par. 4.2. Dit was 
ook opgenomen in Kamerstukken II 2010/2011, 25087, 7 (Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011), par. 2.2.1.

982 Besluit Vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting, 22 februari 2018, 
nr. 2018 -20130, Stcrt. 2018, 17300, paragraaf 6.

983 Besluit Vermindering, (gedeeltelijke) vrijstelling en teruggaaf van dividendbelasting, 22 februari 2018, 
nr. 2018 -20130, Stcrt. 2018, 17300, paragraaf 6.1.

984 Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 21–22 (Introductie PPI).
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in beginsel aanspraak maken op de voordelen van het Nederlandse belastingverdragennetwerk 

ter zake van de inkomsten en vermogenswinsten behaald met het in het buitenland belegde 

vermogen. In veel van zijn belastingverdragen heeft Nederland namelijk expliciet laten vastleg-

gen dat een pensioenfonds voor verdragsdoeleinden als inwoner dient te worden beschouwd. 

Volgens de omschrijving van het begrip ‘pensioenfonds’ zoals dat voorkomt in de Nederlandse 

belastingverdragen is een pensioenfonds voor verdragstoepassing inwoner van Nederland 

indien het pensioenfonds als zodanig erkend is door Nederland, het inkomen daarvan in het 

algemeen is vrijgesteld van belasting in Nederland en het pensioenfonds onder Nederlands 

toezicht staat. Voldoet een in Nederland gevestigde PPI aan de in artikel 5, eerste lid, aanhef 

en onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 verwoorde vereisten, dan komt 

een dergelijke PPI als pensioenfonds in de zin van de belastingverdragen in aanmerking voor 

de uit deze belastingverdragen voortvloeiende voordelen. Voor zover dit niet al expliciet in een 

belastingverdrag is bepaald, volgt uit paragraaf 8.5 van het OESO-commentaar op artikel 4 

van het OESO-modelverdrag 2000 - 2008 dat de meeste OESO-lidstaten een onder voorwaarden 

van de belasting vrijgesteld lichaam beschouwen als inwoner voor verdragsdoeleinden. Om 

de aanspraak op een vermindering van buitenlandse belasting uit hoofde van een Nederlands 

belastingverdrag geldend te kunnen maken is de Nederlandse Belastingdienst dan ook bereid 

aan een Nederlands pensioenfonds in de zin van de belastingverdragen waaronder nu ook de 

PPI, een woonplaatsverklaring af te geven (zie het besluit van de staatssecretaris van Financiën 

van 1 september 1993, nr. IFZ 93/874, BNB 1993/318). Slechts enkele OESO-lidstaten, waaronder 

Frankrijk, zijn een andere mening toegedaan. Deze minderheid beschouwt een pensioenfonds 

waarvan in feite geen belasting wordt geheven niet als verdragsinwoner.”

11.7.3 niet-verrekenbare nederlandse dividendbelasting
In een brief aan de Tweede Kamer gaf de staatssecretaris van Financiën een aantal 

voorbeelden van situaties waarin door Nederland geheven dividendbelasting door 

de buitenlandse ontvanger van het dividend niet (volledig) kan worden verrekend 

met de inkomsten- of vennootschapsbelasting in zijn eigen land, waardoor de divi-

dendbelasting als last op de aandeelhouder drukt.985

Als voorbeeld van aandeelhouders bij wie dividendbelasting als niet-verrekenbare 

last kan gelden, noemt de staatssecretaris buitenlandse pensioenfondsen. Vanwege 

de maatschappelijke functie van pensioenfondsen kiezen sommige landen ervoor 

om deze instellingen vrij te stellen van belastingheffing. Indien het belastingver-

drag van het betreffende land met Nederland niet voorziet in een vrijstelling van 

dividendbelasting voor deze instellingen, zal de Nederlandse dividendbelasting een 

niet-verrekenbare eindheffing voor deze instellingen zijn, tenzij een recht op terug-

985 Brief staatssecretaris van Financiën van 14 november 2017, nr. 2017-0000218133.
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gaaf bestaat op basis van de Wet DB 1965. Van de onderzochte landen kennen vijftien 

EU-lidstaten986 en negen niet-lidstaten987 vrijgestelde pensioenfondsen, waarbij geen 

recht op een vrijstelling bestaat op basis van het verdrag met Nederland. In relatie 

tot vrijgestelde pensioenfondsen uit deze landen zal de Nederlandse dividendbelas-

ting in beginsel een niet-verrekenbare eindheffing zijn, tenzij er een, zoals hiervoor 

genoemd, recht op teruggaaf bestaat op basis van de Wet DB 1965.

11.7.4 Voorbeeld verrekenbare nederlandse dividendbelasting: 
verdrag met Verenigd koninkrijk988

Voor pensioenregelingen is in artikel 10, lid 2, onderdeel b(ii) Verdrag Nederland-

Verenigd Koninkrijk 2008989 een vrijstelling van bronbelasting opgenomen. Wat on-

der de het begrip ‘pensioenregeling’ wordt verstaan, is gedefinieerd in artikel 3, lid 

1, onderdeel l van het verdrag en nader uitgewerkt in onderdeel III van het protocol. 

Onder een pensioenregeling wordt verstaan “een pensioenfonds of andere instelling die 

ten doel heeft pensioenuitkeringen te verzorgen.” Het begrip ‘pensioenregeling’ is verdui-

delijkt in onderdeel III van het protocol waar voor de invulling van het begrip wordt 

verwezen naar de nationale wetgeving van Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Voor Nederland gaat het daarbij om erkende pensioenfondsen die zijn vrijgesteld 

van belastingheffing. In lijn met het Nederlandse verdragsbeleid is in het verdrag 

met het Verenigd Koninkrijk de verdragsgerechtigdheid van pensioenfondsen expli-

ciet vastgelegd. Voor deze fondsen geldt een vrijstelling van dividendbelasting zodat 

geen gebruik meer hoeft te worden gemaakt van de teruggaafprocedure.

11.8 tEruggaaF IngEhoudEn dIVIdEndBELastIng: 
dE praktIJk

11.8.1 Inleiding
In de praktijk kost het Nederlandse pensioenfondsen veel tijd, moeite en daarmee 

geld, om in een andere lidstaat ingehouden dividendbelasting terug te vragen. 

Voor de hele Nederlandse pensioensector gaat het om circa 300 miljoen Euro die 

986 België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Malta, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Slovenië, Spanje en Zweden.

987 Argentinië, Canada, China, Hongkong, Japan, Mexico, Oekraïne, Turkije en Zuid-Afrika.
988 Bron: Aantekening 3.4 bij artikel 10 Verdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk 2008, Vakstudie 08 – 

Nederlands Internationaal Belastingrecht.
989 Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd 

Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en het 
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar 
vermogenswinsten, 26 september 2008, Trb. 2008, 201.
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fondsen kunnen terugvragen.990 Volgens PGGM zijn er hoge kosten verbonden aan 

het terughalen van dividendbelasting: “De praktijk leert echter dat de EU op dit terrein 

nog niet functioneert als een goed geïntegreerde kapitaalmarkt. PGGM wordt in elke lidstaat 

geconfronteerd met andere nationale systemen – hiermee omgaan is complex, tijdrovend en 

kostenverhogend. Dit is een flinke hindernis als je beleggingen hebt in bijna alle EU-lidstaten. 

Concreet betekent dit dat PGGM dienstverleners inschakelt om teveel betaalde dividendbelasting 

terug te krijgen.”991

In deze paragraaf ga ik verder in op het achterliggende probleem en de voorgestelde 

oplossingsrichting van de Commissie. Ik probeer deze oplossingsrichting een stap 

verder te brengen.

11.8.2 Inbreukprocedures tegen lidstaten
PWC en PensionsEurope (de Europese koepel van pensioenorganisaties, toentertijd 

EFRP992 geheten) vroegen de Commissie in 2005 inbreukprocedures te starten te-

gen achttien lidstaten wegens inbreuk op het vrij verkeer van kapitaal. Volgens 

onderzoek van PWC en PensionEurope belasten deze lidstaten dividend en rente 

voor buitenlandse pensioenfondsen zwaarder dan voor binnenlandse pensioenfond-

sen.993 Het onderzoek betrof de volgende lidstaten:

country taxation of dividends paid to 
pension funds

taxation of interest paid to 
pension funds

Austria X X

Czech Rep. X X

Denmark X -

Estonia X -

France X X

Finland X -

Germany X (X)

Hungary X -

Italy X -

Latvia X -

Lithuania X X

Netherlands X -

Poland X X

990 F. van Alphen, Terughalen bronbelasting in EU moet eenvoudiger, PensioenPro, 15 februari 2018.
991 J. Martens en N. Krook, Pensioen en bronbelasting: hindernissen wegnemen, 5 februari 2018, opinie-

stuk op website PGGM: https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Pensioen-en-bronbelasting--hinder-
nissen-wegnemen.aspx. Website bezocht op 1 juli 2019.

992 The European Federation for Retirement Provision.
993 Zie Persbericht PWC en EFRP, PWC and EFRP identify 26 infringements in 18 different member states concerning 

discriminatory taxation of dividend and interest payments to pension funds, 5 december 2005.
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country taxation of dividends paid to 
pension funds

taxation of interest paid to 
pension funds

Portugal X X

Slovenia X X

Spain X -

Sweden X -

UK - X

tabel 5: Inbreukprocedures tegen EU lidstaten (PWC en EFRP) 994

Van 2007 tot en met 2010 startte de Commissie inbreukprocedures tegen veertien 

lidstaten.995 In al deze gevallen was de Commissie van mening dat de lidstaten 

een onderscheid maakten in de fiscale behandeling van dividenduitkeringen aan 

binnenlandse en buitenlandse pensioenfondsen. In binnenlandse verhoudingen 

werd doorgaans een vrijstelling of teruggaaf-procedure toegepast, terwijl dit in 

grensoverschrijdende gevallen niet altijd of niet onder dezelfde voorwaarden werd 

toegestaan. Wanneer dat in grensoverschrijdende situaties resulteert in een hogere 

belastingdruk is naar het oordeel van de Commissie sprake van een verschil in 

behandeling dat een inbreuk vormt op het Unierecht, meer in het bijzonder het 

vrij verkeer van kapitaal.996 De Commissie stelt vast dat het arrest van het HvJ in 

de zaak-Denkavit997 betreffende uitgaande dividenden kennelijk bevestigt dat een 

hogere belasting van uitgaande dan van binnenlandse dividend- en rentebetalingen 

niet in overeenstemming is met de Verdragsvrijheden. De Dividendmededeling van 

de Commissie uit 2003 ligt aan de basis van deze procedures.998

De Commissie is actief met de klachten aan de slag gegaan, zoals onderstaande tabel 

laat zien.999

994 Bron: EFRP and PWC, Discriminatory treatment of EU pension funds making cross-border portfolio investments in 
bonds and shares within the European Union, Brussels / Rotterdam, March 2006.

995 Zie de persberichten IP/08/143, IP/09/1640 en IP/10/662 (Duitsland); IP/09/780 en IP/11/720 (Polen); 
IP/10/513 (Finland); IP/11/603 (Frankrijk); IP/07/616 (Denemarken, Lithouwen, Nederland, Polen, Portu-
gal, Spanje en Zweden); IP/08/712 (Spanje en Portugal); en IP/10/1406 (Zweden).

996 Zie ook J.J.A.M. Korving, EU-ontwikkelingen dividendbelasting bij pensioenfondsen, P&P 2012/3, paragraaf 2.2.
997 HvJ EU 14 december 2006, C-170/05, ECLI:EU:C:2006:783, Jur. 2006, p. I-11949 (Denkavit), zie paragraaf 

A.2.6.
998 Mededeling Belasting op dividend van natuurlijke personen in de interne markt, Europese Commissie, 19 

december 2003, COM(2003)810 def.
999 Bron: Fiscale Geschriften nr. 27, Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, P.H. Schonewille, Hoof-

stuk 9: Belastingen en pensioenen in EU-context, paragraaf 9.7, 1 januari 2020.
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Lidstaat resultaat

Hongarije Hongarije paste zijn wet aan voordat een formele ingebrekestelling was gezonden

Letland Gesloten op 31 januari 2008 na wetswijziging na formele ingebrekestelling

Estland Gesloten op 18 september 2008 na wetswijziging na formele ingebrekestelling

Slovenië Gesloten op 27 november 2008 na wetswijziging na formele ingebrekestelling

Tsjechië Gesloten op 19 maart 2009 na wetswijziging na met redenen omkleed advies

Oostenrijk Gesloten op 18 juni 2009 na wetswijziging na formele ingebrekestelling

Italië Gesloten op 8 oktober 2009 na wetswijziging na met redenen omkleed advies

Nederland Gesloten op 30 september 2010 na wetswijziging na formele ingebrekestelling

Litouwen Gesloten op 24 november 2010 na wetswijziging na aanvullend met redenen 
omkleed advies

Portugal Arrest van het HvJ van 6 oktober 2011, dat luidt precies zoals de Commissie had 
gevraagd (zaak C-493/09)

Spanje Wet gewijzigd op 4 maart 2011 nadat de Commissie besloot Spanje naar het HvJ te 
verwijzen op 27 november 2008

Finland Arrest van het HvJ van 8 november 2012, dat luidt precies zoals de Commissie had 
gevraagd (zaak C-342/10)

Duitsland Arrest van het HvJ van 22 november 2012, zaak C-600/10. De Commissie verliest

Frankrijk Op 16 februari 2012 verwezen naar het HvJ van Justitie, zaak C-76/12. Nadat 
Frankrijk zijn wet heeft aangepast heeft de Commissie de zaak ingetrokken

Polen Gesloten op 24 januari 2013 na wetswijziging na met redenen omkleed advies

Denemarken Gesloten op 24 oktober 2012 na wetswijziging na met redenen omkleed advies

Zweden Gesloten op 22 juli 2016, gezien het arrest HvJ 2 juni 2016, zaak C-252/14 
(Pensioenfonds Metaal en Techniek)

tabel 6: Inbreukprocedures inzake discriminerende belastingheffing van uitgaande dividend- en 
rentebetalingen

Hoewel in veel gevallen de wetgeving is aangepast blijft de teruggaaf van dividend-

belasting omgeven met praktische obstakels. Volgens de Commissie: “the refund 

process can often be slow and cumbersome for the taxpayer. Compliance costs or foregone tax 

relief (some smaller investors do not even pursue possible tax repayments) cost EU investors an 

estimated €8.4 billion a year.”1000

11.8.3 gedragscode over bronbelasting
11.8.3.1 achtergrond
In 2017 publiceerde de Commissie een gedragscode over bronbelasting.1001 Deze 

gedragscode geeft aanbevelingen aan lidstaten waarmee de procedures om divi-

dendbelasting terug te vragen sterk vereenvoudigd kunnen worden. Het persbericht 

1000 Persbericht Europese Commissie, Capital Markets Union: Com mission announces new tax guidelines to make 
life easier for cross-border investors, Brussels, 11 december 2017, IP/17/5193.

1001 European Commission, Code of Conduct on Withholding Tax, Ref. Ares(2017)5654449, 20 November 2017.



11 Dividendbelasting

354

bij de introductie van de gedragscode geeft de volgende achtergrond: “As set out in 

the Capital Markets Union Action Plan, the European Commission encourages Member States 

to adopt systems of relief-at-source from withholding taxes and to put in place better refund 

procedures. Today’s Code is inspired by the nine best practices on withholding tax procedures 

identified by the Commission and Expert Group on barriers to free movement of capital. A 

withholding tax refers to a tax that is paid at source when income is transferred cross-border 

rather than being paid by the recipient of the income. However, specific tax agreements between 

Member States often provide for a reduced tax burden as a means of encouraging investment. 

Complications can therefore arise when a withholding tax is applied to income which is eligible 

for a reduced level of taxation under such an agreement.”1002

Al in 2009 publiceerde de Commissie overigens een aanbeveling betreffende pro-

cedures voor bronbelastingvermindering.1003 Deze aanbeveling betreft “verbeteringen 

van de procedures van de lidstaten voor het verlenen van bronbelastingvermindering voor grens-

overschrijdende inkomsten uit effecten van investeerders die hun woonplaats in de Gemeenschap 

hebben, overeenkomstig verdragen ter voorkoming van dubbele belasting of bepalingen van 

nationaal recht.”1004 De bronlidstaten worden verzocht belastingvermindering aan de 

bron te verlenen op het ogenblik dat de effecteninkomsten worden uitgekeerd, op 

voorwaarde dat alle noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn. Blijkbaar zijn de aan-

bevelingen niet door alle lidstaten opgevolgd omdat acht jaar later een gedragscode 

volgt.

11.8.3.2 Verbeteringsmogelijkheden uit de gedragscode
De gedragscode geeft een aantal mogelijkheden aan lidstaten waarmee de proce-

dures om bronbelasting terug te vragen verbeterd kunnen worden. Lidstaten zijn 

overigens niet verplicht dit op te volgen. De mogelijkheden die de gedragscode 

noemt zijn de volgende:1005

·	 Entitlement to submit refund claims or apply for relief;

·	 Efficient and user-friendly digital withholding tax procedures;

·	 Efficient internal IT systems;

·	 Effective reliefs and provision of refunds in a short period;

·	 User-friendly forms;

1002 Persbericht Europese Commissie, Capital Markets Union: Commission announces new tax guidelines to make life 
easier for cross-border investors, Brussels, 11 december 2017, IP/17/5193.

1003 Aanbeveling van de Commissie betreffende procedures voor bronbelastingvermindering, 19 oktober 
2009, 2009/784/EG, PBEU L279/8, 24 oktober 2009.

1004 Artikel 1, lid 1.1, Aanbeveling van de Commissie betreffende procedures voor bronbelastingverminde-
ring.

1005 European Commission, Code of Conduct on Withholding Tax, Ref. Ares(2017)5654449, 20 november 2017, 
p. 4.
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·	 User-friendly documentation requirements;

·	 Set up a single point of contact;

·	 Relief at source.

Sommige maatregelen zijn relatief snel en goedkoop te implementeren, andere 

maatregelen hebben meer tijd nodig en vergen substantiële investeringen.

11.8.3.3 reacties uit de praktijk
PensionsEurope vindt de gedragscode van de Europese Commissie een stap in de 

goede richting.1006 PGGM1007 roept Nederland en alle andere lidstaten op om de 

voorstellen in deze gedragscode te implementeren, waarbij:

·	 de EU-lidstaten samenwerken aan één (integrale pan-Europese) oplossing, die bij 

voorkeur bestaat uit een ‘single IT platform’ voor de hele EU;

·	 eerlijke procedures worden gehanteerd en voldoende is gewaarborgd dat mis-

bruik wordt tegengegaan;

·	 binnen de EU één fiscale definitie van ‘pensioenfonds’ wordt gehanteerd zodat 

een EU-pensioenfonds op basis van wederkerigheid in een andere lidstaat toe-

gang krijgt tot de geldende belastingstatus van een lokaal pensioenfonds.

In een position paper doet PensionsEurope aanvullende suggesties waardoor de 

procedure voor pensioenlichamen nog eenvoudiger wordt.1008 Zij stelt een register 

voor waarin in de EU fiscaal geaccepteerde pensioenlichamen zijn opgenomen (EU 

tax register of recognised pension institutions). Nadat een pensioenlichaam opgenomen is 

in het EU tax register of recognised pension institutions, kwalificeert het automatisch voor 

teruggaaf of vrijstelling van dividendbelasting, gebaseerd op de nationale wetgeving 

of het belastingverdrag. Het register geeft op voorhand duidelijkheid dat de daarin 

opgenomen pensioenlichamen recht hebben op teruggaaf of vrijstelling van divi-

dendbelasting. Door het register te raadplegen is het voor iedereen duidelijk welke 

pensioenlichamen recht hebben op teruggaaf of vrijstelling van dividendbelasting. 

Pensioenlichamen hoeven daardoor geen langdurige, inefficiënte en kostbare pro-

cedures meer te doorlopen.

1006 Persbericht PensionsEurope calls on the Commission and Member States to continue smoothing withholding tax 
refund procedures, PensioenEurope, 30 januari 2018.

1007 J. Martens en N. Krook, Pensioen en bronbelasting: hindernissen wegnemen, 5 februari 2018, opiniestuk op 
website PGGM: https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Pensioen-en-bronbelasting--hindernissen-
wegnemen.aspx. Website bezocht op 1 juli 2019.

1008 PensionsEurope position paper on smoothing WHT procedures beyond Code of Conduct – EU tax register of recogni-
sed pension institutions, PensionsEurope, maart 2018.
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11.8.4 Voorstel voor één fiscale definitie van ‘pensioenfonds’
De realisatie van een register is een project van lange adem. In aanloop naar zo’n 

register zou een goede stap het voorstel van PGGM1009 kunnen zijn voor één fiscale 

definitie van een ‘pensioenfonds’. Zo krijgt een pensioenlichaam in de EU op basis 

van wederkerigheid in een andere lidstaat toegang tot de geldende belastingstatus 

van een lokaal pensioenfonds. Dit voorstel wordt door het PGGM niet verder uitge-

werkt. Omdat dit naar mijn mening een belangrijke rol kan spelen in het weghalen 

van een praktisch obstakel voor grensoverschrijdende pensioenen, doe ik hieronder 

een voorstel voor een dergelijke definitie.

Lidstaten hebben de vrijheid om hun eigen pensioensysteem in te richten.1010 Iedere 

lidstaat kan dan ook zelf bepalen welke voorwaarden zij stelt aan een pensioen-

fonds. Deze vrijheid is evenwel beperkt door Europese wetgeving zoals de IORP II-

richtlijn.1011 Om te komen tot een algemene fiscale definitie van een pensioenfonds 

ligt aansluiting bij een nationale definitie, gezien de nationale verschillen, dan ook 

niet voor de hand. Het is wat mij betreft logischer om aan te sluiten bij bijvoorbeeld 

een definitie van de OECD of de Europese Unie.

De OECD geeft de volgende definitie van een ‘pensioenfonds’:1012 “The pool of assets 

forming an independent legal entity that are bought with the contributions to a pension plan for 

the exclusive purpose of financing pension plan benefits. The plan/fund members have a legal or 

beneficial right or some other contractual claim against the assets of the pension fund. Pension 

funds take the form of either a special purpose entity with legal personality (such as a trust, 

foundation, or corporate entity) or a legally separated fund without legal personality managed 

by a dedicated provider (pension fund management company) or other financial institution on 

behalf of the plan/fund members.“

De IORP II-richtlijn verstaat onder een ‘instelling voor bedrijfspensioenvoorziening’ 

(een IORP)1013: “een op basis van kapitalisatie gefinancierde instelling, ongeacht de rechtsvorm, 

die onafhankelijk van enige bijdragende onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het 

verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen op basis van een overeenkomst die is 

gesloten:

1009 Zie ook J. Martens en N. Krook, Pensioen en bronbelasting: hindernissen wegnemen, 5 februari 2018, opinie-
stuk op website PGGM: https://www.pggm.nl/wat-vinden-we/Paginas/Pensioen-en-bronbelasting--hinder-
nissen-wegnemen.aspx. Website bezocht op 1 juli 2019.

1010 Zie ook paragraaf 10.6.2.3.1.2.
1011 Richtlijn (EU) 2016/2341, zie paragraaf 8.2.4.
1012 OECD Working Party on Private Pensions, Private Pensions: OECD Classification and Glossary, 2005 edition, 

OECD, Paris.
1013 Artikel 6, lid 1 Richtlijn (EU) 2016/2341.
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a) individueel of collectief tussen de werkgever(s) en de werknemer(s) of hun respectieve verte-

genwoordigers, of

b) met zelfstandigen, individueel of collectief, overeenkomstig het recht van de lidstaat van 

herkomst en de lidstaat van ontvangst, en die hiermee rechtstreeks verband houdende 

werkzaamheden verricht.”

De definitie uit de IORP II-richtlijn ligt het meest voor de hand om als uitgangspunt 

te gebruiken omdat alle lidstaten deze richtlijn geïmplementeerd moeten hebben in 

hun lokale wetgeving. Het vertrekpunt voor de lidstaten is daardoor gelijk. De defi-

nitie van de OECD (die overigens inhoudelijk voor een groot gedeelte overeenkomt 

met die uit de IORP II-richtlijn), is minder geschikt. De definitie is ‘vrijblijvender’ in 

de zin dat lidstaten deze definitie niet in hun wetgeving hoeven op te nemen.

Iedere lidstaat is eveneens autonoom in de inrichting van het eigen belastingsys-

teem.1014 Zo heeft ook iedere lidstaat eigen fiscale regels over de kwalificatie van 

een pensioenfonds in eigen land. Voor het fiscale gedeelte van de definitie van een 

pensioenfonds sluit ik dan ook aan bij hetgeen ik in paragraaf 10.6.4.3 heb betoogd. 

Voor de subjectieve vrijstelling voor de vennootschapsbelasting zijn buitenlandse 

lichamen vergelijkbaar met een Nederlands vrijgesteld pensioenlichaam indien 

zij aan de drie eisen voldoen die voor Nederlandse pensioenlichamen gelden (de 

doelstellingseis, werkzaamhedeneis en winstbestemmingseis). Daarnaast mag het 

geen directiepensioenlichaam zijn. De toetsing of dit het geval is, moet materieel 

zijn waarbij eigenschappen van het buitenlandse lichaam of de pensioenregeling 

die voortvloeien uit buitenlandse fiscale, sociale of arbeidswetgeving gerespecteerd 

dienen te worden. Met name in verband met de doelstellingseis moet de buiten-

landse instelling pensioenregelingen uitvoeren die in die lidstaat gebruikelijk zijn.

Mijn voorstel voor één fiscale definitie van ‘pensioenfonds’ om in de EU op basis 

van wederkerigheid in een andere lidstaat toegang tot de geldende belastingstatus 

van een lokaal pensioenfonds te krijgen, is dan ook de volgende. Een pensioenlichaam 

in de EU krijgt op basis van wederkerigheid in een andere lidstaat toegang tot de geldende 

belastingstatus van een lokaal pensioenfonds wanneer dat pensioenlichaam aan de volgende 

voorwaarden voldoet:

·	 het pensioenlichaam is een IORP in de zin van de IORP II-richtlijn en

·	 het pensioenlichaam voert pensioenregelingen uit die in die lidstaat volgens de fiscale wetge-

ving gebruikelijk zijn.

1014 Zie paragraaf 2.2.1.
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In dit hoofdstuk onderzocht ik of er in de dividendbelasting fiscale niet-gerecht-

vaardigde of disproportionele belemmeringen zijn met betrekking tot de grensover-

schrijdende pensioenuitvoerder. De volgende deelvragen van mijn probleemstelling 

beantwoord ik in deze paragraaf:

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor de grensoverschrijdende dienst-

verlening van pensioenuitvoerders?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

11.9.1 Voorwaarden teruggaaf en belemmering
Een in een andere lidstaat gevestigd pensioenlichaam kan een verzoek om teruggaaf 

indienen voor de door een Nederlandse vennootschap ingehouden dividendbelas-

ting. Hiervoor gelden de volgende drie eisen.

1. Het lichaam is gevestigd in een lidstaat van de EU of EER;

2. Dit lichaam mag in de lidstaat van vestiging niet zijn onderworpen aan een 

winstbelasting;

3. Het in de andere lidstaat gevestigde lichaam zou ook in Nederland niet zijn 

onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting als dit lichaam in 

Nederland zou zijn gevestigd.

Bij de tweede en derde voorwaarde is sprake van een dubbele niet-onderworpen-

heidstoets: een feitelijke en een fictieve toets.

11.9.1.1 de feitelijke toets
In Nederland gevestigde pensioenfondsen vallen onder de subjectieve vrijstelling 

van artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969. De feitelijke toets uit artikel 10, lid 

2 Wet DB 1965 probeert dit te vertalen voor een in een andere lidstaat gevestigd 

pensioenlichaam door te eisen dat dit lichaam in die lidstaat niet aan een belasting-

heffing naar de winst is onderworpen.

Andere lidstaten kunnen er voor hebben gekozen om pensioenfondsen wel aan 

de vennootschapsbelasting te onderwerpen, om deze vervolgens (bijvoorbeeld) te 

belasten tegen een tarief van 0%. Effectief leiden beide situaties tot het niet-belasten 

van de winst van het pensioenfonds, maar het buitenlandse fonds komt niet in 

aanmerking voor teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. De feitelijke toets 

voldoet dus niet aan de evenredigheidstoets, omdat deze maatregel verder gaat dan 
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noodzakelijk is voor het bereiken van het doel. Deze toets vormt een inbreuk op het 

Unierecht.

11.9.1.2 de fictieve toets
De fictieve toets (het betreffende lichaam dat in de EU of EER is gevestigd “ware het in 

Nederland gevestigd geweest, ook alhier niet aan de heffing van de vennootschapsbelasting zou 

zijn onderworpen”) gaat uit van de denkbeeldige situatie dat het buitenlandse pensi-

oenfonds in Nederland gevestigd zou zijn. En het zou in dat geval van de subjectieve 

vrijstelling gebruik moeten kunnen maken. Deze bepaling is naar mijn mening in 

strijd met het Unierecht, analoog aan mijn redenering in het hoofdstuk over de 

vennootschapsbelasting, waarbij ik tot de conclusie kwam dat aan buitenlandse 

pensioenlichamen andere, strengere, voorwaarden worden gesteld om voor de 

subjectieve vrijstelling voor de vennootschapsbelasting in aanmerking te komen 

dan aan binnenlandse pensioenlichamen. In feite wordt geëist dat buitenlandse 

vrijgestelde pensioenlichamen die in het buitenland kwalificerende en aldaar ge-

bruikelijke regelingen uitvoeren zowel aan de Nederlandse als aan de buitenlandse 

eisen voldoen. Deze bepaling komt daardoor in strijd met het Unierecht.

11.9.2 aanbeveling voor mogelijke oplossing
De huidige formulering van de feitelijke toets vormt dus een inbreuk op het Unie-

recht. Wanneer deze bepaling ruimer wordt geformuleerd (of geïnterpreteerd), 

blijft deze binnen het Unierecht. De feitelijke toets kan als volgt luiden: “Dit lichaam 

mag in de lidstaat van vestiging niet zijn onderworpen aan een winstbelasting of valt onder 

een vrijstelling van winstbelasting”. Bij deze ruimere formulering wordt uiteindelijk 

hetzelfde doel bereikt, namelijk een lichaam dat geen winstbelasting betaalt. Een 

ruimere formulering van de feitelijke toets wordt overigens ondersteund door het 

uitgangspunt dat de Nederlandse regering aangeeft in het fiscale verdragsbeleid: 

“Nederland streeft naar opname van een regeling in belastingverdragen die voorschrijft dat een 

lichaam geacht wordt aan belasting in een verdragsluitende staat onderworpen te zijn indien 

dat lichaam wordt beheerst door de wetten van die staat of zijn plaats van leiding in die staat 

heeft (…)”.1015 Hieruit blijkt dat voor verdragsuitleg een lichaam aangenomen wordt 

in een andere lidstaat onderworpen te zijn aan belastingheffing in die lidstaat wan-

neer dat lichaam valt onder de wetten van die lidstaat of daar gevestigd is.

De fictieve toets vormt eveneens een inbreuk op het Unierecht. De oplossing die 

ik voorstel is gelijk aan die in paragraaf 10.6.4.2 over de vennootschapsbelasting 

1015 Kamerstukken II 2010/2011, 25087, 7 (Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011), p. 32-33. In de Notitie Fiscaal 
Verdragsbeleid 2020 is dit citaat overigens niet opgenomen.
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beschreef: de fictieve toets moet aldus luiden dat de pensioeninstelling in het 

buitenland vrijgesteld is van heffing naar de winst en de pensioenregeling die het 

uitvoert in het buitenland gebruikelijk is.

11.9.3 Vereenvoudiging van de praktijk: één fiscale definitie 
van pensioenfonds

In de praktijk kost het Nederlandse pensioenfondsen veel tijd, moeite en daarmee 

geld, om buitenlandse dividendbelasting terug te vragen. Voor de hele Nederlandse 

pensioensector gaat het om circa 300 miljoen euro die fondsen kunnen terugvra-

gen.1016 In 2017 publiceerde de Commissie een gedragscode over bronbelasting met 

daarin aanbevelingen aan lidstaten waarmee de procedures om dividendbelasting 

terug te vragen sterk vereenvoudigd kunnen worden.1017 PensionsEurope doet een 

suggestie waardoor de procedure voor pensioenlichamen nog eenvoudiger wordt 

en stelt een register voor waarin in de EU fiscaal geaccepteerde pensioenlichamen 

zijn opgenomen.1018 Mijn voorstel voor één fiscale definitie van ‘pensioenfonds’ is 

de volgende. Een pensioenlichaam in de EU krijgt op basis van wederkerigheid in een andere 

lidstaat toegang tot de geldende belastingstatus van een lokaal pensioenfonds wanneer dat 

pensioenlichaam aan de volgende voorwaarden voldoet:

·	 het pensioenlichaam is een IORP in de zin van de IORP II-richtlijn en

·	 het pensioenlichaam voert pensioenregelingen uit die in die lidstaat volgens de fiscale wetge-

ving gebruikelijk zijn.

1016 F. van Alphen, Terughalen bronbelasting in EU moet eenvoudiger, PensioenPro, 15 februari 2018.
1017 European Commission, Code of Conduct on Withholding Tax, Ref. Ares(2017)5654449, 20 November 2017.
1018 PensionsEurope position paper on smoothing WHT procedures beyond Code of Conduct – EU tax register of recogni-

sed pension institutions, PensionsEurope, maart 2018.
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12.1 Inleiding

12.1 InLEIdIng

12.1.1 opzet hoofdstuk
In dit hoofdstuk geef ik eerst een korte schets van de omzetbelasting waarbij ik 

stil sta bij de positie van pensioenfondsen en verzekeraars in de omzetbelasting. 

Daarna ga ik verder in op de vraag of een pensioenfonds als een gemeenschappelijk 

beleggingsfonds aangemerkt kan worden en daardoor ten aanzien van het afgeno-

men vermogensbeheer kan profiteren van een vrijstelling in de omzetbelasting. 

Als gevolg van jurisprudentie van het HvJ en de Hoge Raad ontstond een discussie 

in Nederland over de eventuele vrijstelling voor collectief vermogensbeheer voor 

pensioenfondsen. Pensioenfondsen, de Pensioenfederatie (de koepelorganisatie 

van pensioenfondsen), de Tweede Kamer en het kabinet hebben hier verschillende 

opvattingen over. In dit hoofdstuk ga ik in op de achtergrond van deze discussie. Ik 

beoordeel relevante arresten van het HvJ en de Hoge Raad, de antwoorden van de 

staatssecretaris van Financiën op Kamervragen en de uitkomst van de discussie in 

het btw-comité van de EU.

De omzetbelasting is als enig belastingmiddel dat ik in dit deel van mijn proefschrift 

beoordeel, grotendeels geharmoniseerd in de EU. De Wet op de omzetbelasting 1968 

(Wet OB 1968) is gebaseerd op implementatie van Europese richtlijnen. De Neder-

landse wetgever heeft hierdoor, zeker in vergelijking met andere belastingmiddelen, 

veel minder vrijheid om de inhoud van de wet te bepalen. Het beantwoorden van de 

deelvragen van mijn probleemstelling wordt hierdoor ook anders. Artikel 135, lid 1, 

onderdeel g Richtlijn 2006/112/EG bepaalt dat het beheer van gemeenschappelijke 

beleggingsfondsen, als omschreven door de lidstaten, is vrijgesteld van omzetbelas-

ting. In paragraaf 12.3.6 geef ik antwoord op de vraag of Nederland dit artikel cor-

rect heeft geïmplementeerd in artikel 11, lid 1, onderdeel i, ten derde Wet OB 1968. 

In dit artikel is het beheer van beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter 

collectieve belegging bijeengebrachte vermogens vrijgesteld.

Ik beantwoord daarnaast enkele andere vragen: wanneer kunnen pensioenfondsen 

als gemeenschappelijk beleggingsfonds worden aangemerkt, verandert de Wet toe-

komst pensioenen hier iets aan en hoe verhoudt de Nederlandse implementatie van 

het betreffende artikel Richtlijn 2006/112/EG zich tot die van België? Als België een 

andere, lees: ruimere, interpretatie heeft, kan dit een verstoring van het Europese 

level playing field betekenen. Ik sluit het hoofdstuk af met een conclusie.
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12.1.2 korte schets van de omzetbelasting1019

De omzetbelasting of btw is een belasting op goederen en diensten. De btw belast 

het bedrag dat een eindgebruiker bij aanschaf voor een goed of een dienst betaalt. 

De fiscus heft de btw niet rechtstreeks van die eindverbruikers, maar op indirecte 

wijze van de ondernemers die goederen leveren en diensten verrichten. De heffing 

van verbruiksbelastingen als de btw vindt vrijwel altijd plaats volgens het zoge-

noemde bestemmingslandbeginsel. Dat wil zeggen dat de belasting in de regel ten 

goede komt aan het land waar de levering van goederen of dienstverrichting worden 

geacht te zijn verbruikt.

De lidstaten van de EU heffen omzetbelasting volgens het zogenoemde principe van 

belasting over de toegevoegde waarde met aftrek van voorbelasting. Belastingplich-

tige ondernemers moeten btw voldoen over de vergoedingen die zij ontvangen voor 

de door hen verrichte leveringen en diensten. Ondernemers brengen op de aldus 

verschuldigde belasting de aan hen in rekening gebrachte belasting voor aan hen 

verrichte leveringen van goederen en aan hen verleende diensten in mindering. 

Door deze aftrek van voorbelasting drukt bij ondernemers in beginsel feitelijk geen 

btw.

Artikel 1 Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) bepaalt wanneer hande-

lingen als belastbaar worden aangemerkt. Op een aantal soorten leveringen en 

diensten is een vrijstelling van toepassing (artikel 11 Wet OB 1968). Bij toepassing 

van een vrijstelling is een prestatie niet belast, zodat de ondernemer die de prestatie 

verricht over de vergoeding geen btw verschuldigd is. De voorbelasting die aan die 

vrijgestelde prestatie toerekenbaar is, is niet aftrekbaar.1020 Het gaat dan bijvoorbeeld 

om de btw die drukt op kosten die worden gemaakt om die vrijgestelde prestatie 

te verrichten. Enerzijds betekent toepassing van de vrijstelling dat ter zake van de 

desbetreffende prestaties geen omzetbelasting verschuldigd is. Anderzijds komt 

de voorbelasting die aan vrijgestelde prestaties toerekenbaar is niet voor aftrek in 

aanmerking. Deze niet-aftrekbare belasting vormt dus een kostenfactor die de prijs 

beïnvloedt van de prestaties zelf.

Het materiële omzetbelastingrecht is niet uitsluitend te vinden in nationale wette-

lijke bepalingen maar ook in regelgeving van de Europese Unie, in het bijzonder in 

het VWEU en in verordeningen en richtlijnen. Sinds 1977 wordt de omzetbelasting 

1019 Gebaseerd op Cornielje, in: Cursus Belastingrecht OB.0.0.0. en OB.0.0.1 en Peeters, in: Cursus Belasting-
recht OB.2.3.0.A.

1020 Artikel 15, lid 1 en 2 Wet OB 1968.
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in de EU op geharmoniseerde grondslag geheven. Die grondslag is momenteel vervat 

in de Richtlijn 2006/112/EG1021 (hierna: de Btw-richtlijn).1022

Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland besteden hun vermogensbeheer uit. 

In veel gevallen is deze uitbesteding belast met omzetbelasting. Omdat een pensi-

oenfonds veelal voor de omzetbelasting vrijgestelde prestaties verricht, kan de in 

rekening gebrachte btw voor een groot gedeelte niet in aftrek worden gebracht. 

Voor het pensioenfonds is de btw dan een kostenpost.

12.1.3 karakters pensioenregeling relevant in jurisprudentie
In de jurisprudentie die in dit hoofdstuk aan de orde komt, is de mate waarin het 

beleggingsrisico gedragen wordt door deelnemers van het pensioenfonds een be-

langrijk, terugkerend, criterium. Het karakter van de betreffende pensioenregeling 

speelt hierbij een cruciale rol. In deze subparagraaf geef ik een globaal overzicht van 

de verschillende karakters.

De Pensioenwet gebruikt het woord ‘karakter’ voor de duiding van de aard van de 

pensioenovereenkomst. Artikel 10 PW noemt drie mogelijke karakters: de uitke-

ringsovereenkomst, de kapitaalovereenkomst en de premieovereenkomst. Deze 

drie mogelijke karakters duiden op het kenmerkende element waarop de pensi-

oenovereenkomst is gericht: de uitkering, het kapitaal of de premie. Met de drie 

karakters hangt samen de mate waarin risico’s bij de werknemer liggen.1023 In de 

jurisprudentie van dit hoofdstuk staan de volgende twee karakters centraal:

·	 De uitkeringsovereenkomst. De uitkeringsovereenkomst is de pensioenovereen-

komst inzake een vastgestelde pensioenuitkering.1024 In het Engels spreekt men 

van een Defined Benefit regeling (afgekort DB): de benefit, dat wil zeggen de uit-

kering is gedefinieerd. De pensioenovereenkomst ziet op een pensioen van een 

bepaalde, vastgestelde, hoogte. De tegenwoordig meest gangbare verschijning 

van een uitkeringsovereenkomst is middelloonregeling, waarbij afhankelijk van 

het pensioengevend salaris en diensttijd een pensioenaanspraak wordt opge-

bouwd gebaseerd op het in elk afzonderlijk dienstjaar geldende loon. De totale 

pensioenaanspraak is een feitelijke afspiegeling van het gemiddelde loon over de 

gehele periode van deelneming in de pensioenregeling.1025

1021 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde, PbEG 2006 L 347, p. 1 - 118.

1022 Zie voor een uitgebreid overzicht Cornielje, in: Cursus Belastingrecht OB.0.0.11.C.c.
1023 Asser/Lutjens 7-XI 2019/109.
1024 Definitie in artikel 1 PW.
1025 Asser/Lutjens 7-XI 2019/110.
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·	 De premieovereenkomst. De premieovereenkomst is de pensioenovereenkomst 

inzake een vastgestelde premie, die uiterlijk op de pensioendatum wordt omge-

zet in een vastgestelde of variabele pensioenuitkering.1026 In het Engels spreekt 

men van een Defined Contribution regeling (afgekort DC): de contribution, de 

premie, is gedefinieerd. De premie omvat zowel de werkgevers- als de werk-

nemerspremie. De werkgever heeft bij de premieovereenkomst geen andere 

verplichting dan het betalen van de vooraf bepaalde premie. De kosten voor de 

werkgever zijn hiermee duidelijk en beheerst. In de premieovereenkomst wordt 

op basis van de betaalde premie een kapitaal gevormd, tezamen met – positieve 

of negatieve – rendementen op de belegging van de premie. De omzetting van 

het kapitaal uit een premieovereenkomst in een pensioenuitkering moet uiter-

lijk op de pensioendatum plaatsvinden, maar het kan en mag ook eerder.1027

Er komen ook pensioenregelingen voor die een hybride karakter hebben. Een 

CDC-regeling is hiervan een voorbeeld. CDC is de afkorting van Collective Defined 

Contribution, een collectieve beschikbare-premieregeling. De naam duidt op een 

premieovereenkomst maar het zou ook een uitkeringsovereenkomst met een 

vastgestelde premie kunnen zijn. Een CDC-regeling beoogt een vastgestelde premie 

te combineren met een vastgestelde pensioenuitkering. Dat is een combinatie van 

het element vastgestelde premie uit een premieovereenkomst en een vastgestelde 

uitkering uit een uitkeringsovereenkomst.1028 De CDC-regeling heeft drie kenmer-

ken: een maximumpremie voor de werkgever, een vooraf vastgestelde hoogte 

van de pensioenuitkering en een duidelijke vermelding dat de uitkering slechts 

gewaarborgd is zolang de premie toereikend is.1029 Een CDC-regeling kan volgens 

de wetsgeschiedenis kwalificeren als uitkeringsovereenkomst.1030 Dat is het geval 

indien er voldoende mate van zekerheid is dat de overeenkomst wordt nagekomen. 

De hoogte van de premie moet zijn afgestemd op de toezegging. Essentieel is voor 

wiens risico het is indien de premie onvoldoende is om de hoogte van de pensioen-

uitkering na te komen. Dat betekent dat beoordeling van de pensioenovereenkomst 

en de uitkeringsovereenkomst noodzakelijk is om een oordeel te vormen over de 

kwalificatie van een CDC-regeling.

1026 Definitie in artikel 1 PW.
1027 Asser/Lutjens 7-XI 2019/112.
1028 Asser/Lutjens 7-XI 2019/117.
1029 M. Heemskerk, Pensioenrecht, Den Haag, Boom juridisch, 2020, paragraaf 2.12.3.
1030 Kamerstukken II 2005/2006, 30413, 17, p. 29-30 (Pensioenwet).
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12.2 pEnsIoEnFondsEn En VErzEkEraars In dE 
oMzEtBELastIng

12.2.1 pensioenfondsen
12.2.1.1 pensioenfondsen zijn ondernemer voor de btw
Een ondernemer die een levering of een dienst onder bezwarende titel verricht, 

is in beginsel btw verschuldigd.1031 Een pensioenfonds administreert, beheert 

en belegt de ingelegde pensioenpremies van zijn deelnemers (de beheer- en 

beleggingsactiviteiten).1032 Daarnaast verzekert het pensioenfonds de pensioenver-

plichtingen die werkgevers jegens hun werknemers hebben (de verzekeringsacti-

viteiten). In de volgende paragrafen ga ik verder in op deze activiteiten waarbij ik 

met name stil sta bij de vraag in hoeverre voor beide activiteiten pensioenfondsen 

ondernemer zijn voor de btw.1033 Is een pensioenfonds geen ondernemer, dan is 

immers geen btw verschuldigd.

De Wet OB 1968 voorziet niet in een specifieke vrijstelling voor ‘pensioendiensten’. 

Pensioenfondsen verrichten hoofdzakelijk prestaties die vallen onder de financiële 

vrijstellingen van artikel 11 Wet OB 1968. De pensioenpremies zijn niet aan de hef-

fing van omzetbelasting onderworpen. Daartegenover staat dat een pensioenfonds 

de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting (grotendeels) niet in aftrek kan 

brengen. De omzetbelasting vormt dus een belangrijke kostenpost. Daarin ligt het 

belang uitbestede diensten ook onder een omzetbelastingvrijstelling te kunnen 

brengen. Een voor de hand liggende vrijstelling is die voor het beheer van ‘gemeen-

schappelijke beleggingsfondsen’.1034 Zie verder paragraaf 12.2.1.4.

12.2.1.2 Verzekeringsactiviteiten
Voor hun verzekeringsactiviteiten zijn pensioenfondsen vrijgesteld op grond van 

artikel 11, lid 1, onderdeel k Wet OB 1968. Rechtbank Breda oordeelde dat de verze-

keringsactiviteiten van een pensioenfonds als een economische activiteit zijn aan te 

1031 Artikel 1, onderdeel a Wet OB 1968.
1032 Zie ook M. Hartendorf en W.Kuipéri, Pensioenfondsen en BTW: een balans van kansen en bedreigingen, Tijd-

schrift voor Pensioenvraagstukken 2008/3 en R.M.J.M. de Greef en M.M.W.D. Merkx, Pensioenfondsen en 
BTW – de stand van zaken, Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken 2015/5.

1033 Zie artikel 7 Wet OB 1968, zie ook aantekening 14 (lid 1) Pensioenfondsen, Vakstudie 06-Omzetbelas-
ting.

1034 Zie ook Conclusie A-G Ettema, 23 februari 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:PHR:2016:91, bij HR 9 december 
2016, ECLI:NL:HR:2016:2786, r.o. 4.2.
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merken waarvoor zij ondernemer is.1035 Dit standpunt wordt ook ingenomen door 

de staatssecretaris van Financiën.1036

12.2.1.3 Beleggingsactiviteiten
Een pensioenfonds belegt het pensioenkapitaal om haar verplichtingen richting de 

deelnemers na te komen. Het enkel verwerven, houden en verkopen van aandelen, 

obligaties of andere effecten vormt geen economische activiteit en leidt in beginsel 

niet tot btw-ondernemerschap. In bepaalde gevallen kunnen deze activiteiten ech-

ter wel leiden tot btw-ondernemerschap. Dit is het geval indien een van de hierna 

genoemde situaties zich voordoet:

1. de activiteiten vinden plaats met het oog op de directe of indirecte inmenging in 

het beheer van de vennootschappen waarin wordt deelgenomen;1037

2. de activiteiten vinden plaats in het kader van een bedrijfsmatig handelen in 

effecten;1038

3. de activiteiten vormen het rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk verlengstuk 

van de ondernemersactiviteiten.1039

Bij pensioenfondsen zal de situatie zoals onder 1 beschreven zich nagenoeg niet 

voordoen wanneer het gaat om het beleggen van de door deelnemers ingelegde 

premies. Mogelijk kunnen de activiteiten van het pensioenfonds kwalificeren als 

activiteiten die plaatsvinden in het kader van een bedrijfsmatig handelen in ef-

fecten. Daarvoor zullen op zeer regelmatige basis effecten moeten worden aan- en 

verkocht met het oog op het behalen van een voordeel. Naar de mening van De 

Greef en Merkx1040 kunnen de investeringsactiviteiten van het pensioenfonds wor-

den gezien als een rechtstreeks, duurzaam en noodzakelijk verlengstuk van de on-

dernemersactiviteiten. Het doen van de investeringen is noodzakelijk om te voldoen 

aan de verplichtingen die het pensioenfonds is aangegaan richting de deelnemers. 

De gelden die worden ontvangen in het kader van de ondernemersactiviteiten, de 

premies, worden gebruikt om de investeringen te doen.1041 Pensioenfondsen zijn 

dus ondernemer voor de btw wat betreft handelingen inzake aandelen, obligaties en 

1035 Rechtbank Breda 30 oktober 2006, nr. 06/543, ECLI:NL:RBBRE:2006:AZ1374, r.o. 4.3.
1036 Brief van 18 oktober 2007, nr. DGB2007/4884.
1037 HvJ EU 20 juni 1991, C-60/90, ECLI:EU:C:1991:268, Jur. 1991, I-03111 (Polysar) en HvJ EU 14 november 

2000, C-142/99, ECLI:EU:C:1991:268, Jur. 1991, I-03111 (Floridienne/Berginvest).
1038 HvJ EU 20 juni 1996, C-155/94, ECLI:EU:C:1996:243, Jur. 1996, I-03013 (Welcome Trust Ltd.).
1039 HvJ EU 11 juli 1996, C-306/94, ECLI:EU:C:1996:290, Jur. 1996, I-03695 (Régie Dauphinoise).
1040 R.M.J.M. de Greef en M.M.W.D. Merkx, Pensioenfondsen en BTW – de stand van zaken, Tijdschrift voor Pensi-

oenvraagstukken 2015/5, paragraaf 2.1.
1041 In dat verband is de situatie vergelijkbaar met die in Régie Dauphinoise (zie voetnoot 1043).
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andere effecten. Op grond van artikel 11 lid 1, onderdeel i, ten tweede Wet OB 1968 

zijn zij vrijgesteld van btw.

De conclusie luidt dan ook dat een pensioenfonds economische activiteiten verricht 

en op die grond ondernemer is voor de omzetbelasting.1042

12.2.1.4 uitbesteding van vermogensbeheer
Veel pensioenfondsen kiezen ervoor om het beheer over hun vermogen en/of hun 

administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan externe beheerders.1043 

De dienst van de vermogensbeheerder is belast in het land waar de afnemer, het 

pensioenfonds, is gevestigd. Zowel wanneer het pensioenfonds gebruik maakt van 

de diensten van een vermogensbeheerder die in het buitenland is gevestigd als wan-

neer de beheerder in Nederland is gevestigd, is het pensioenfonds in principe dus 

btw verschuldigd in Nederland. Bij een buitenlandse vermogensbeheerder moet het 

pensioenfonds de btw voldoen op grond van de verleggingsregeling.1044

In de Wet OB 1968 is een vrijstelling voor vermogensbeheer opgenomen in artikel 

11, lid 1, onderdeel i ten derde: vrijgesteld van omzetbelasting zijn “het beheer van 

door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging bijeengebrachte 

vermogens.” De bepaling waarop de Nederlandse Wet OB 1968 is gebaseerd is artikel 

135 lid 1 onderdeel g Btw-richtlijn. Het doel van deze vrijstelling is volgens de ju-

risprudentie van het HvJ het beleggen in effecten via beleggingsinstellingen voor 

(kleine) beleggers te vergemakkelijken. De keuze tussen rechtstreeks beleggen in 

effecten en beleggen via gemeenschappelijke beleggingsfondsen wordt in dat geval 

niet verstoord door de heffing van btw.1045

Bepalend voor de vrijstelling is of sprake is van collectief of individueel vermogens-

beheer. In het laatste geval is er geen vrijstelling van toepassing. Bij de aanpassing 

van de Wet OB 1968 aan de achttiende Btw-richtlijn blijkt dat de wetgever van me-

ning is dat het vermogen van een institutionele belegger zoals een pensioenfonds 

aangemerkt moet worden als individueel vermogen.1046

1042 Zie ook Conclusie A-G Ettema, 23 februari 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:PHR:2016:91, bij HR 9 december 
2016, ECLI:NL:HR:2016:2786, r.o. 4.1.

1043 DNB Open Boek Toezicht, Uitbesteding door pensioenfondsen, 18 oktober 2017, website: http://www.toe-
zicht.dnb.nl/2/6/50-236728.jsp, website bezocht op 1 juli 2019.

1044 Artikel 12, lid 2 Wet OB 1968.
1045 Brief staatssecretaris van Financiën van 1 maart 2017, 2017-0000030720, V-N 2017/17.16.
1046 Kamerstukken II 1989/1990, 21607, 3, p. 3 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968).
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Bij pensioenfondsen kan echter sprake zijn van collectief vermogensbeheer volgens 

de minister en staatssecretaris van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer in 

2007.1047 Zij wijzen “erop dat de vrijstelling uiteraard wel van toepassing is, indien twee of 

meer pensioenfondsen (of andere institutionele of andere beleggers) een (deel van) hun vermogen 

onderbrengen in een afzonderlijk fonds (pooling) dat kwalificeert als beleggingsinstelling in de 

zin van de Wet op het financieel toezicht of daarmee vergelijkbaar is in de zin dat daadwerkelijk 

collectief wordt belegd in onderliggende waarden en ook gezamenlijk risico wordt gelopen. In 

dat geval geldt dat vermogen in het fonds als ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen 

en is het beheer ervan - gelet op de tekst van de vrijstelling in artikel 11, eerste lid, onderdeel i, 

3e Wet Omzetbelasting 1968 – vrijgesteld”. Dit standpunt bevestigde de staatssecretaris 

in 2014 waarin hij aangeeft dat het ATP-arrest niet leidt tot een heroverweging van 

dit standpunt.1048

12.2.1.5 koepelvrijstelling
Tot 1 januari 2015 speelde de koepelvrijstelling1049 een grote rol voor de dienstver-

lening aan pensioenfondsen. Als gevolg van deze koepelvrijstelling konden pen-

sioenfondsen onder voorwaarden onder meer pensioenadministratie zonder btw 

afnemen van pensioenuitvoerders. Als onderdeel van het pensioenakkoord zijn per 

1 januari 2015 pensioenadministratiediensten echter uitgezonderd van deze koe-

pelvrijstelling. Het ging dan bijvoorbeeld om werkzaamheden zoals de financiële 

administratie, het beheer van gegevens en aanspraken, het vaststellen en innen 

van premies en het vaststellen en uitbetalen van pensioenen. In de markt zou zijn 

gebleken dat de koepelvrijstelling marktverstorend werkte.1050 Met de verdwijning 

van de toepassing van deze vrijstelling verdween een financieel voordeel voor pen-

sioenfondsen die sindsdien worden geconfronteerd met een hogere btw-kostenpost.

In artikel 132, lid 1, onderdeel f Btw-richtlijn is de koepelvrijstelling opgenomen. De 

koepelvrijstelling heeft als doel om te voorkomen dat de btw beperkend werkt voor 

economisch gewenste samenwerkingsverbanden van ondernemers die vrijgestelde 

prestaties verrichten of niet-ondernemers. 1051 Dit doel wordt bereikt door de gecen-

traliseerde activiteiten van de koepel onder de vrijstelling te plaatsen. Daarmee kan 

voorkomen worden dat kleinere spelers op de markt in een concurrentienadeel ko-

1047 Brief van de minister van Financiën en de staatssecretaris van Financiën van 18 oktober 2007, 
DGB2007/4884. Zie ook paragraaf 12.3.3.1.

1048 Brief van de staatssecretaris van 19 september 2014, DGB/2014/5116U, paragraaf 2.4. Zie ook paragraaf 
12.3.3.2.

1049 Artikel 11, lid 1, onderdeel u Wet OB 1968.
1050 Zie J. Grunson, ‘EU-proof’ onderscheid in de btw-behandeling van beheer pensioenfondsen, TPV 2017/27.
1051 HvJ EG 11 december 2008, C-407/07, ECLI:EU:C:2008:713, Jur. 2008, I-09615, r.o. 37 (Stichting Centraal 

Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing).
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men ten opzichte van grotere spelers die vanwege hun omvang en volume bepaalde 

functies intern professioneel en efficiënt kunnen opzetten.1052

In artikel 132, lid 1, onderdeel f Btw-richtlijn worden vijf eisen gesteld om onder 

de koepelvrijstelling te vallen, die in artikel 11, lid 1, onderdeel u Wet OB 1968 zijn 

overgenomen. In de Nederlandse praktijk maakten pensioenuitvoerders gebruik van 

de btw-koepelvrijstelling voor hun diensten aan pensioenfondsen. Toepassing van 

de btw-koepelvrijstelling werd in de praktijk vaak afgestemd met de Belastingdienst 

waardoor een grote verscheidenheid aan afspraken bestond.1053

12.2.2 Verzekeraars
Artikel 11, lid 1, onderdeel k Wet OB 1968 stelt de handelingen met betrekking tot 

verzekeringen en diensten door tussenpersonen bij verzekeringen vrij. De vrijstel-

ling is gebaseerd op artikel 135, lid 1, onderdeel a, Btw-richtlijn. Bij de interpretatie 

van de vrijstellingen speelt de corresponderende bepaling in de Btw-richtlijn een 

belangrijke rol. Het HvJ benadrukt telkens dat de vrijstellingen Unierechtelijke 

begrippen zijn, die een strikte uitleg vergen.1054 De nationale rechter heeft de plicht 

de nationale bepaling zo veel mogelijk richtlijnconform uit te leggen, wat gemak-

kelijker is naarmate deze bepaling minder concrete begrippen en verwijzingen naar 

het nationale recht bevat.1055

Volgens het HvJ is een verzekering een overeenkomst waarbij de verzekeraar zich 

tegen voorafgaande betaling van een premie ertoe verbindt de verzekerde bij het 

intreden van het verzekerde risico de dienst te verlenen die bij het sluiten van de 

overeenkomst is overeengekomen.1056 Dat de verzekeringsrisico’s zijn ondergebracht 

bij een derde, hoeft hieraan niet af te doen. Verder is de vrijstelling niet afhankelijk 

van een vergunning van de toezichthoudende autoriteit.1057

Uit de jurisprudentie van het HvJ kan worden afgeleid dat de begrippen in deze vrij-

stellingsbepaling strikt moeten worden uitgelegd. Een verzekeraar is een persoon 

1052 Zie Working paper No 654 VAT Committee, taxud d (2010)123337, p. 4 e.v. en Concl. A-G Mischo in HvJ 
EG 20 november 2003, C-8/01, ECLI:EU:C:2003:621, Jur. 2003, I-13711, r.o. 120 (Taksatorringen).

1053 M.C. Schrauwen, J. Verbaan en E.J. Makkus, De BTW-koepelvrijstelling — het kind van de rekening, Weekblad 
Fiscaal Recht 2014/529.

1054 HvJ 15 juni 1989, C-348/87, ECLI:EU:C:1989:246, Jur. 1989, 01737 (SUFA).
1055 Zie ook NDFR Omzetbelasting, Artikel 11.1k Wet OB 1968 Vrijstelling verzekeringen, SDU Fiscaal, 

2018.
1056 HvJ EG 20 november 2003, C-8/01, ECLI:EU:C:2003:621, Jur. 2003, I-13711, r.o. 39 (Taksatorringen); HvJ EU 

7 december 2006, C-13/06, ECLI:EU:C:2006:765, Jur. 2006, I-11563, r.o. 10 (Commissie/Griekenland) en HvJ 
EU 17 januari 2013, C-224/11, ECLI:EU:C:2013:15, r.o. 58 (BGŻ Leasing).

1057 HvJ 25 februari 1999, C-349/96, ECLI:EU:C:1999:93 (Card Protection Plan).
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die zich heeft verbonden om in ruil voor een premie een vooraf overeengekomen 

prestatie te verrichten, zodra zich een onzeker, verzekerd voorval voordoet. Voor de 

toepassing van de vrijstelling is essentieel dat de verzekeraar het risico draagt; hij 

mag dit risico wel herverzekeren. De verrichting van eigen werkzaamheden van de 

verzekeraar is geen vrijgestelde dienst, zodat de uitbesteding van deze werkzaamhe-

den tot een extra btw-druk leidt. 1058

Voor de verzekering van pensioenregelingen kan de verzekeraar dus gebruik maken 

van de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel k Wet OB 1968.

12.2.3 premiepensioeninstellingen
Beheerdiensten van premiepensioeninstellingen – inclusief de bijkomende diensten 

voor zover zij ondergeschikt zijn aan de beheerdiensten – zijn op grond van artikel 

11, lid 1, onderdeel i, ten derde Wet OB 1968 vrijgesteld van omzetbelasting. In 

gevallen waarin de bijkomende werkzaamheden niet ondergeschikt zijn aan vrijge-

stelde beheerdiensten, is de btw-behandeling (vrijgesteld of belast) afhankelijk van 

de aard van de werkzaamheden.1059

12.3 hEt pEnsIoEnFonds aLs EEn 
gEMEEnschappELIJk BELEggIngsFonds?

12.3.1 Inleiding
Op grond van artikel 135, lid 1, onderdeel g Richtlijn 2006/112/EG, is het beheer 

van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, als omschreven door de lidstaten, vrij-

gesteld van omzetbelasting. In Nederland is met ingang van 1992 in artikel 11, lid 

1, onderdeel i, een derde onderdeel toegevoegd, waarin het beheer van beleggings-

fondsen en beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging bijeengebrachte 

vermogens is vrijgesteld.

Naar aanleiding van jurisprudentie van het HvJ en de HR, die ik in de volgende 

paragraaf kort bespreek, is discussie ontstaan welke pensioenfondsen als gemeen-

schappelijk beleggingsfonds aangemerkt kunnen worden en daarmee recht hebben 

op een vrijstelling voor de btw. De staatssecretaris van Financiën heeft hierover 

vele Kamervragen beantwoord. In paragraaf 12.3.3 ga ik hier verder op in. In de 

1058 Zie ook NDFR Omzetbelasting, Artikel 11.1k Wet OB 1968 Vrijstelling verzekeringen, SDU Fiscaal, 
2018.

1059 Zie ook Kamerstukken II 2008/2009, 31891, 3, p. 23 (Introductie PPI).



12

375

12.3 Het pensioenfonds als een gemeenschappelijk beleggingsfonds?

paragraaf daarna bespreek ik de Wet toekomst pensioenen (zoals opgenomen in de 

consultatieversie)1060 die het karakter van de pensioenovereenkomst in vrijwel alle 

gevallen verandert. Daardoor is het waarschijnlijk dat de btw-vrijstelling voor het 

beheer van vermogen van pensioenfondsen in veel meer gevallen van toepassing 

zal kunnen zijn. Daarna beantwoord ik de vraag of Nederland artikel 135, lid 1, 

onderdeel g Richtlijn 2006/112/EG correct heeft geïmplementeerd in artikel 11, lid 

1, onderdeel i, ten derde Wet OB 1968.Ten slotte maak ik een vergelijking met de si-

tuatie in België en beoordeel ik in hoeverre de Nederlandse situatie hiervan afwijkt.

12.3.2 Jurisprudentie
Pensioenfondsen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de vrijstelling 

voor het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter 

collectieve belegging bijeengebrachte vermogens (collectief vermogensbeheer).1061 

Volgens vaste rechtspraak omvat deze btw-vrijstelling de op EU-niveau gereguleerde 

instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s1062), zoals bedoeld in de 

icbe-richtlijn1063, en andere beleggingsfondsen die dezelfde kenmerken vertonen en 

dus dezelfde handelingen verrichten of die op zijn minst zodanig vergelijkbaar zijn 

met deze icbe’s dat zij ermee concurreren. Het HvJ heeft vier criteria ontwikkeld1064 

om te toetsen of het pensioenfonds in concurrentie treedt met een icbe, te weten:

1. er moet sprake zijn van bijzonder overheidstoezicht;

2. het pensioenfonds moet worden gefinancierd door de pensioenontvangers;

3. de inleg moet worden belegd volgens het beginsel van risicospreiding; en

4. het beleggingsrisico wordt gedragen door de leden van het pensioenfonds.

Indien pensioenfondsen aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is het collectief 

vermogensbeheer van het pensioenfonds vrijgesteld van btw.

1060 Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020.
1061 Artikel 11, lid 1, onderdeel i ten derde Wet OB 1968.
1062 Hof Amsterdam 10 juli 2017, nr. 17/00347, ECLI:NL:GHAMS:2018:2367, r.o. 5.7 beschrijft wat icbe’s zijn: 

ŻicbeŻs zijn blijkens de icbe-richtlijn, zoals deze is gewijzigd bij Richtlijn 2009/65/EG, en bij Richtlijn 2014/91/EU, in-
stellingen waarvan het uitsluitende doel is de collectieve belegging in effecten en/of liquide financiële activa van uit het 
publiek aangetrokken kapitaal, met toepassing van het beginsel van risicospreiding, en waarvan de rechten van deel-
neming op verzoek van de houders ten laste van de activa van deze instellingen direct of indirect worden ingekocht of 
terugbetaald. Het gaat dus om instellingen waarin een groot aantal beleggingen is samengevoegd en gespreid over 
verschillende waardepapieren, die worden beheerd met het oog op een optimaal resultaat en waarin de individueel 
belegde bedragen betrekkelijk klein kunnen zijn. Deze fondsen beheren hun beleggingen in eigen naam en voor eigen 
rekening, terwijl elke belegger een deelneming in het fonds bezit, maar niet rechtstreeks in de beleggingsproducten van 
het fonds.Ż

1063 Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, PB L 347, p. 3-18.
1064 In HvJ EU 7 maart 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 (Wheels Common Investment Fund), HvJ EU 

13 maart 2014, C-464/12, ECLI:EU:C:2014:139 (ATP Services A/S) en HvJ 9 december 2015, C-595/13, 
ECLI:EU:C:2015:801 (Fiscale eenheid X).
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De vierde voorwaarde blijkt het meest tot discussie te leiden. Uit de arresten 

Wheels1065 en ATP1066 van het HvJ en het arrest van de Hoge Raad van 9 december 

20161067 blijkt dat de mate van beleggingsrisico dat de deelnemer loopt de gevolgen 

voor de omzetbelasting bepaalt. Vertaald naar premie- en uitkeringsovereenkom-

sten betekent dit het volgende. Bij een pensioenfonds dat een premieovereenkomst 

uitvoert, lopen de deelnemers direct het beleggingsrisico. Een pensioenfonds met 

een uitkeringsovereenkomst is niet vergelijkbaar met een icbe, omdat de deelne-

mers niet het risico dragen dat gepaard gaat met het beheer van dat fonds. Volgens 

de Hoge Raad is het risico dat de deelnemers dragen bij de beleggingen van het 

pensioenfonds en de doorwerking van het resultaat daarvan in de hoogte van hun 

pensioenuitkeringen niet van voldoende betekenis om deze gelijk te stellen met 

het risico dat deelnemers van een icbe dragen. Een pensioenfonds kan indexatie 

schrappen of pensioenaanspraken en –rechten korten wanneer er sprake is van 

een dekkingstekort. Dit dekkingstekort wordt niet alleen veroorzaakt door tegen-

vallende beleggingen. De rentestand en de ontwikkeling van het langlevenrisico 

spelen ook een belangrijke rol, wellicht nog belangrijker dan beleggingsresultaten. 

Tegenvallende beleggingsresultaten komen dus niet per definitie en één op één voor 

rekening en risico van de deelnemer, zoals dat bij een premieovereenkomst wel het 

geval is.

12.3.3 kamervragen en brieven van staatssecretaris van 
Financiën

Uit de paragrafen hieronder blijkt dat de vragen van Tweede Kamerleden zich 

concentreren zich op twee onderwerpen: de opvatting dat de btw-vrijstelling ook 

van toepassing zou moeten zijn op uitkeringsovereenkomsten en de overtuiging 

dat Nederland het ‘braafste jongetje van de klas’ is en dat andere lidstaten de btw-

vrijstelling veel ruimer toepassen dan Nederland dat doet.

12.3.3.1 Brief staatssecretaris van Financiën 18 oktober 20071068

Het Financieele Dagblad berichtte op 3 september 2007 dat Nederland, in tegenstel-

ling tot België, Luxemburg en Ierland, btw heft over vermogensbeheerdiensten die 

worden verricht aan pensioenfondsen, en dat Nederland tegenstander is van het 

voorstel van de Europese Commissie om deze diensten vrij te stellen van btw.1069 

1065 HvJ EU 7 maart 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 (Wheels Common Investment Fund) (zie paragraaf 
A.3.1).

1066 HvJ EU 13 maart 2014, C-464/12, ECLI:EU:C:2014:139 (ATP Services A/S) (zie paragraaf A.3.2).
1067 Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:HR:2016:2786 (zie paragraaf A.3.4).
1068 Nr. DGB2007/4884.
1069 Zie ook de aantekening van de redactie van Vakstudie Nieuws (V-N 2007/49.18)
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De Kamervragen komen neer op de vraag of dat klopt. Het antwoord houdt in dat 

Nederland inderdaad de desbetreffende vermogensbeheerdiensten, anders dan 

België, Luxemburg en Ierland, belast met btw, omdat Nederland alleen een vrijstel-

ling verleent voor het beheer door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen 

ter collectieve belegging van bijeengebracht vermogen. Volgens de staatssecretaris 

interpreteert een beperkt aantal EU-lidstaten de reikwijdte van de vrijstelling an-

ders; lidstaten passen de vrijstelling voor financiële- en verzekeringsprestaties zoals 

neergelegd in artikel 135, lid 1, punten a t/m g Btw-richtlijn op verschillende wijzen 

toe. Deze brief was overigens geschreven ruim voor de arresten Wheels en ATP van 

het HvJ.

12.3.3.2 Brief staatssecretaris van Financiën van 19 september 20141070

Op verzoek van de Tweede Kamer analyseerde de staatssecretaris van Financiën 

het ATP-arrest en gaf aan de hand daarvan aanwijzingen over de praktische btw-

gevolgen voor het beheer van pensioenfondsen.

De staatssecretaris vat samen wanneer volgens het HvJ in het ATP-arrest, het beheer 

van een pensioenfonds vrijgesteld is van btw. Het gaat hierbij om pensioenfondsen 

die premieovereenkomsten uitvoeren. De tegenpool van deze pensioenvorm is een 

pensioenfonds dat een uitkeringsovereenkomst uitvoert. Bij een dergelijk pensioen-

fonds is de hoogte van de uitkering vastgesteld op basis van het aantal dienstjaren 

bij de werkgever en het bedrag van het loon, waarbij de werkgever door de deelname 

aan het pensioenfonds voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen. Over dit soort 

pensioenfondsen heeft het HvJ in het arrest Wheels geoordeeld dat geen sprake is 

van een gemeenschappelijk beleggingsfonds waarvan het beheer is vrijgesteld.

Volgens de staatssecretaris is de rechtspraak van het HvJ duidelijk. Het beheer van 

een pensioenfonds dat uitkeringsovereenkomsten uitvoert, valt niet onder de vrij-

stelling voor het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen 

ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen. Pensioenlichamen1071 die indi-

viduele premieovereenkomsten uitvoeren kunnen wél als een gemeenschappelijk 

beleggingsfonds worden aangemerkt.

Bij collectieve premieovereenkomsten zal volgens de staatssecretaris aan de hand 

van alle feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld of sprake is van een 

1070 Nr. DGB/2014/5116 U.
1071 De staatssecretaris schrijft hier ineens over pensioenlichamen in plaats van pensioenfondsen. Ik neem 

aan dat hij hiermee naast pensioenfondsen ook premiepensioeninstellingen bedoelt.
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gemeenschappelijk beleggingsfonds. Aan de ene kant kunnen de pensioenafspra-

ken van de individuele deelnemers zijn opgebouwd op een vergelijkbare wijze als 

gebruikelijk is bij de gangbare uitkeringsovereenkomsten. De hoogte van het pen-

sioen is dan vooraf vastgesteld op basis van het aantal dienstjaren bij de werkgever 

en het bedrag van het loon. De deelnemer van een collectieve premieovereenkomst 

loopt dan alleen een indirect risico bij achterblijvende beleggingsresultaten, maar 

blijft verstoken van meevallers in de beleggingen (net zoals bij een uitkeringsover-

eenkomst). Aan de andere kant kunnen de pensioenafspraken van de individuele 

deelnemers wel zijn opgebouwd op een vergelijkbare wijze als gebruikelijk is bij de 

individuele premieovereenkomst.

Samengevat onderscheidt de staatssecretaris drie categorieën pensioenfondsen met 

bijbehorende standpunten:1072

·	 Collectieve uitkeringsovereenkomsten: btw-vrijstelling niet van toepassing op 

het beheer;

·	 Individuele premieovereenkomsten: btw-vrijstelling van toepassing;

·	 Collectieve DC (‘CDC’) en andere regelingen: afhankelijk van de feiten en omstan-

digheden is de btw-vrijstelling van toepassing. Voor de btw-behandeling moet in 

feite worden gekeken naar de vergelijkbaarheid van de specifieke regeling met 

de twee bovengenoemde categorieën.

12.3.3.3 Brief staatssecretaris van Financiën van 19 december 20161073

In zijn brief van 19 december 2016 reageert de staatssecretaris van Financiën op de 

motie Oomen-Ruijten.1074 In deze motie wordt de regering verzocht om opdracht te 

geven tot een onafhankelijk extern onderzoek naar de mogelijkheden om, binnen 

de ruimte die de Btw-richtlijn biedt, in Nederland een gelijke btw-behandeling toe 

te passen wat betreft de beheerkosten voor uitkerings- en premieovereenkomsten. 

Daarnaast gaat de staatssecretaris in op vragen die Tweede Kamerleden stelden over 

het arrest van de Hoge Raad over de btw-behandeling van vermogensbeheerdiensten 

voor pensioenfondsen (zie paragraaf A.3.4). Hij geeft aan dat het arrest van de Hoge 

Raad duidelijk is: het desbetreffende pensioenfonds, dat tegen inleg van een premie 

een uitkering toezegt op basis van loon vermenigvuldigd met het aantal dienstjaren 

(dus een uitkeringsovereenkomst), is geen gemeenschappelijk beleggingsfonds in de 

zin van de Wet OB 1968. Het arrest bevestigt volgens de staatssecretaris de lijn dat er 

1072 J. Grunson, ‘EU-proof’ onderscheid in de btw-behandeling van beheer pensioenfondsen, Tijdschrift voor Pensioen-
vraagstukken 2017/27.

1073 Nr. 2016-0000227975, Kamerstukken I 2016/2017, 34552, L (Belastingplan 2017).
1074 Kamerstukken I 2015/2016, 34117 (Introductie Algemeen pensioenfonds).



12

379

12.3 Het pensioenfonds als een gemeenschappelijk beleggingsfonds?

geen ruimte bestaat om vermogensbeheerdiensten, verricht voor pensioenfondsen 

die een uitkeringsovereenkomst uitvoeren, vrij te stellen van btw.

Een vergelijking met de btw-behandeling van vermogensbeheerdiensten voor pensi-

oenfondsen in andere landen die een uitkeringsovereenkomst uitvoeren, is volgens 

de staatssecretaris moeilijk te maken, omdat deze pensioenregelingen er anders 

uitzien dan Nederlandse pensioenregelingen en daardoor moeilijk met elkaar zijn 

te vergelijken. Desalniettemin stelt hij de Europese Commissie op de hoogte van het 

oordeel van de Hoge Raad en vraagt aandacht voor handhaving van het level playing 

field op dit vlak in Europa.

12.3.3.4 Brief staatssecretaris van Financiën van 1 maart 20171075

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van 19 december 2016 hadden 

enkele leden van de Eerste Kamer aanvullende vragen. Een aantal Kamerleden vraagt 

de staatssecretaris of hij bereid is om zijn standpunt te heroverwegen, als blijkt 

dat de Nederlandse uitkeringsovereenkomsten benadeeld worden ten opzichte van 

vergelijkbare regelingen in het buitenland. Deze vraag is mede ingegeven door het 

feit dat vestiging van een Nederlands pensioenfonds in het buitenland voor de deel-

nemers een beter resultaat zou geven, door aanzienlijke besparing aan uitvoerings-

kosten. De staatssecretaris antwoordt dat het betreffende rechtskader dwingend 

is en geldt voor alle lidstaten. Hij heeft de Commissie op de hoogte gesteld van 

het oordeel van de Hoge Raad. De Commissie ziet op basis van Unierecht ook geen 

andere uitleg dan de lijn die de Hoge Raad in de uitspraak heeft gevolgd. Wel heeft 

de Commissie het onderwerp geagendeerd in het btw-comité1076. Het btw-comité 

bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en is het gremium waar vraagstuk-

ken met betrekking tot implementatie van Europese regelgeving thuis horen.

12.3.3.5 Brief staatssecretaris van Financiën van 28 juni 20171077

In zijn brief van 28 juni 2017 geeft de staatssecretaris een reactie op de motie Omtzigt 

inzake de btw-behandeling van beheerdiensten aan pensioenfondsen.1078 De motie 

verzoekt de staatssecretaris om in beeld te brengen op welke wijze de lidstaten van 

de Unie omgaan met het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en 

in welke gevallen zij daadwerkelijk btw in rekening brengen voor beheerdiensten 

(administratie en vermogensbeheer) en in welke gevallen er een vrijstelling van 

toepassing is. Daarnaast is hem verzocht te rapporteren hoe de Europese Commissie 

1075 Nr. 2017-0000030720, V-N 2017/17.16.
1076 Zie paragraaf 12.3.5 voor een verdere uiteenzetting.
1077 Nr. 2017-0000113391, Kamerstukken II 2016/2017, 21501-07, 1449.
1078 Kamerstukken II 2016/2017, 21501-07, 1436.
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invulling geeft aan het waarborgen van een gelijk speelveld van btw-heffing op deze 

beheerdiensten ten behoeve van pensioenfondsen.

De Commissie bevestigt de staatssecretaris dat zij op basis van het Unierecht geen 

andere uitleg ziet dan de lijn die de Hoge Raad in zijn arrest heeft gevolgd. Hierbij 

merkt de Commissie op dat een van de belangrijkste verschillen tussen een pensi-

oenfonds dat een uitkeringsovereenkomst uitvoert en een pensioenfonds dat een 

premieovereenkomst uitvoert, de partij is die het beleggingsrisico loopt. Ook geeft 

de Commissie aan dat alleen beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is 

vrijgesteld van btw. Europeesrechtelijk ziet de staatssecretaris daarom nog steeds 

geen ruimte om zijn eerdere conclusie te heroverwegen en de btw-vrijstelling voor 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen ruimer toe te passen.

Daarnaast heeft de staatssecretaris diverse bedrijfs- en brancheorganisaties1079 bij 

het onderzoek betrokken en gevraagd naar de bij hen beschikbare informatie met 

betrekking tot de btw-heffing van het beheer van pensioenregelingen met een 

uitkeringstoezegging in andere lidstaten. In reactie op zijn vragenbrief hebben de 

bedrijfs- en branchevertegenwoordigers echter geen concreet geval of specifiek pen-

sioenfonds aangedragen, waaruit een ongelijke behandeling van de lidstaten blijkt. 

Op basis van de ontvangen informatie kan de staatssecretaris dus geen eensluidend 

antwoord geven op de vraag of er sprake is van een ongelijk speelveld.

12.3.3.6 Brief staatssecretaris van Financiën van 13 oktober 20171080

In zijn brief van 13 oktober 2017 reageert de staatssecretaris op Kamervragen naar 

aanleiding van zijn eerdere brief van 28 juni 2017 (zie hierboven). Ook in deze brief 

geeft hij een uitvoerige herhaling van zijn eerdere uitleg en standpunten.

Op verzoek van de Kamer reageert de staatssecretaris op het artikel ‘Nederland staat 

in EU alleen met btw voor pensioenfondsen’ dat op 6 september 2017 op PensioenPro.nl is 

gepubliceerd. Volgens dat artikel is Nederland van alle Europese lidstaten praktisch 

de enige die btw heft op beheer van pensioenregelingen die niet zuivere premie-

overeenkomsten zijn. Dat blijkt uit een inventarisatie door PwC en APG. Volgens 

deze inventarisatie behandelen bijna alle lidstaten pensioenfondsen hetzelfde als 

gewone beleggingsfondsen – die vrijgesteld zijn, volgens de Europese Btw-richtlijn. 

De pensioenfondsen hoeven dus geen btw te betalen over vermogensbeheer en 

1079 De Pensioenfederatie, de Algemene Pensioen Groep (APG Group NV), het Verbond van Verzekeraars, 
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Dutch Fund and Asset Management Association 
(DUFAS).

1080 Nr. 2017-0000185236.
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pensioenuitvoering. Enige uitzondering zijn pensioenfondsen die uitkeringsover-

eenkomsten uitvoeren met harde werkgeversgaranties, die in enkele landen wel 

verlegde btw afdragen, in lijn met het arrest Wheels. Maar in de meeste landen is 

zelfs het beheer van deze regelingen vrijgesteld, blijkt uit het overzicht. Volgens 

de staatssecretaris heft Nederland wel btw over beheerdiensten door commerciële 

uitvoerders in opdracht van pensioenfondsen met een uitkeringsregeling. De Hoge 

Raad heeft bevestigd dat dit een juiste handelswijze is, ook als de aansprakelijkheid 

van werkgevers voor een dekkingstekort gelimiteerd is en deelnemers daardoor 

indirect een uitvoeringsrisico lopen. Het is hem onvoldoende duidelijk hoe andere 

lidstaten met deze situatie omgaan. Dit is voor de staatssecretaris reden om de vraag 

voor te leggen aan het btw-comité en de uitkomst hiervan af te wachten alvorens 

verdere conclusies of acties te bepalen.1081

De staatssecretaris bevestigt dat de Belgische overheid in de brochure ‘België, ide-

ale locatie voor pan-Europese pensioenfondsen’1082 uitgaat van een btw-vrijstelling voor 

financieel en administratief beheer, onder verwijzing naar de relevante Europese 

jurisprudentie. Uit de brochure volgt dat de Belgische rechtsfiguur van Organisme 

voor de Financiering van Pensioenen (OFP) voor de vennootschapsbelasting en btw 

wordt behandeld als een icbe-beleggingsfonds.

12.3.3.7 Brief staatssecretaris van Financiën van 29 maart 20181083

In zijn brief van 29 maart 2018 reageerde de staatssecretaris wederom uitgebreid 

op vragen en opmerkingen vanuit de Tweede Kamer over de btw. De uitkomst van 

de vergadering van het btw-comité in december 2017 is dat de Commissie de Neder-

landse uitleg beargumenteerd heeft bevestigd en dat andere lidstaten dit niet heb-

ben weersproken. Nederland heeft aangegeven een ontwikkeling te zien naar meer 

hybride pensioenproducten in plaats van zuivere uitkerings- of premieovereenkom-

sten. Nederland heeft gevraagd waar andere lidstaten de grens leggen tussen wel en 

niet-kwalificerende regelingen voor de vrijstelling. Op deze vraag is in algemene zin 

gereageerd dat een vergelijking met een gemeenschappelijk beleggingsfonds moet 

worden gemaakt op basis van de essentiële kenmerken van de regeling.1084

Met het arrest van de Hoge Raad, de afstemming met de Commissie en de behande-

ling in het btw-comité is volgens de staatssecretaris duidelijk geworden dat btw-

heffing over beheer in opdracht van pensioenfondsen met een uitkeringsregeling 

1081 Zie paragraaf 12.3.5 voor een verdere uiteenzetting.
1082 Zie paragraaf 12.3.6.5.
1083 Nr. 2018-0000044706.
1084 Zie paragraaf 12.3.5 voor een verdere uiteenzetting.
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geen beleidsmatig gekozen weg is, maar een verplichting op basis van regelgeving 

en jurisprudentie.

12.3.3.8 Brief staatssecretaris van Financiën van 22 juni 20181085

In de brief van 22 juni 2018 gaat de staatssecretaris weer in op de btw-behandeling 

van het Belgische OFP. Hij bevestigt hetgeen hij in de hierboven genoemde brief 

heeft aangegeven. Hij maakt een vergelijking met de Nederlandse PPI. In de Me-

morie van Toelichting bij de Wet introductie PPI1086 is op verzoek van vele partijen 

een passage over de btw-behandeling opgenomen. Diensten van een PPI zijn vrij-

gesteld onder de vrijstelling voor collectieve beleggingsfondsen. De casuïstiek en 

beschreven btw-behandeling voor de Belgische OFP en de Nederlandse PPI zijn zo 

bezien vergelijkbaar. Er is sprake van een collectief beleggingsfonds waarvoor het 

beheer is vrijgesteld van btw. Onder verwijzing naar de relevante jurisprudentie 

geldt volgens de staatssecretaris voor beide als uitgangspunt dat sprake moet zijn 

van de uitvoering van een premieovereenkomst.

12.3.3.9 tussenconclusie
Naar aanleiding van de arresten Wheels1087 en ATP1088 en het arrest van de Hoge Raad 

van 9 december 20161089 is discussie ontstaan welke pensioenfondsen als gemeen-

schappelijk beleggingsfonds aangemerkt kunnen worden en daarmee recht hebben 

op een vrijstelling voor de btw. De staatssecretaris van Financiën heeft hierover vele 

Kamervragen beantwoord. De vragen van Tweede Kamerleden concentreren zich 

op twee onderwerpen: de opvatting dat de btw-vrijstelling ook van toepassing zou 

moeten zijn op uitkeringsovereenkomsten en de overtuiging dat andere lidstaten de 

btw-vrijstelling veel ruimer toepassen dan Nederland dat doet.

De staatssecretaris is van mening dat op grond van jurisprudentie van het HvJ en 

de Hoge Raad de btw-vrijstelling niet van toepassing kan zijn op Nederlandse uitke-

ringsovereenkomsten. Ik ben dat met hem eens. Bij uitkeringsovereenkomsten is de 

toezegging aan de deelnemer een pensioenuitkering; de deelnemer loopt geen be-

leggingsrisico. Een pensioenfonds kan indexatie schrappen of pensioenaanspraken 

en –rechten korten wanneer sprake is van een dekkingstekort. Dit dekkingstekort 

wordt echter niet alleen veroorzaakt door tegenvallende beleggingen. De rentestand 

1085 Nr. 2018-0000108498, V-N 2018/38.17.
1086 Kamerstukken II 2009/2010, 31891, 3 (Introductie PPI).
1087 HvJ EU 7 maart 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 (Wheels Common Investment Fund) (zie paragraaf 

A.3.1).
1088 HvJ EU 13 maart 2014, C-464/12, ECLI:EU:C:2014:139 (ATP Services A/S) (zie paragraaf A.3.2).
1089 Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:HR:2016:2786 (zie paragraaf A.3.4).
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en de ontwikkeling van het langlevenrisico spelen ook een belangrijke rol, wellicht 

nog belangrijker dan beleggingsresultaten. Tegenvallende beleggingsresultaten ko-

men dus niet per definitie en één op één voor rekening en risico van de deelnemer, 

zoals dat bij premieovereenkomsten wel het geval is.

Uit de parlementaire geschiedenis blijkt bovendien dat een deelnemer aan een 

uitkeringsovereenkomst geen beleggingsrisico draagt:1090 “Bij deze vorm van pensioen 

sluiten werkgever en werknemer een overeenkomst over een uitkering van een bepaalde hoogte 

die vanaf een bepaalde leeftijd ontvangen wordt. (…) Afhankelijk van salaris en/of diensttijd 

wordt een bepaalde aanspraak op een uitkering opgebouwd. Zowel het risico dat de levens-

verwachting van de werknemer meer toeneemt dan aanvankelijk verwacht was (ook wel het 

langlevenrisico genoemd), als het beleggingsrisico, het risico dat de inkomsten over de belegde 

gelden mee- of tegenvallen, ligt te allen tijde bij de pensioenuitvoerder.”

De staatssecretaris verzoeken om de btw-vrijstelling ook voor uitkeringsovereen-

komsten mogelijk te maken, zoals enkele Kamerleden en de Pensioenfederatie1091 

doen, is naar mijn mening niet realistisch en daarmee zinloos. Zelfs als de staats-

secretaris dit zou willen, is het gezien de jurisprudentie van het HvJ en de Hoge Raad 

niet mogelijk.

12.3.4 wet toekomst pensioenen
Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen1092 verdwijnt de uitkeringsover-

eenkomst. Het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling zijn beide 

premieovereenkomsten. Het ligt voor de hand dat deelnemers meer beleggingsrisico 

gaan lopen, maar of dat voldoende is voor de btw-vrijstelling is niet in alle gevallen 

op voorhand zeker. De solidariteitsreserve speelt hierbij een belangrijke rol. Bij 

de verbeterde premieregeling zonder solidariteitsreserve draagt de deelnemer het 

volledige beleggingsrisico waardoor de btw-vrijstelling van toepassing is. Voor het 

nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling met solidariteitsreserve 

is dat naar mijn mening nog niet zo duidelijk. Afhankelijk van de feiten en omstan-

digheden kan de btw-vrijstelling van toepassing zijn. In het consultatiedocument 

Wet toekomst pensioenen1093 staat een korte alinea over de btw-vrijstelling voor 

uitbesteed vermogensbeheer: “Zoals aangekondigd in de Hoofdlijnennotitie zal worden 

bezien of pensioenbeheer bij uitvoering van het nieuwe contract onder de BTW-vrijstelling voor 

1090 Kamerstukken II 2005/2006, 30413, 3, p. 32 (Pensioenwet).
1091 Position paper Pensioendeelnemer wordt benadeeld door hogere btw-lasten, Pensioenfederatie, 4 oktober 2016.
1092 Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020.
1093 Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020, Memorie van toelich-

ting, paragraaf 13.3.
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gemeenschappelijke beleggingsfondsen valt. Hiervoor moet een zogenoemde ATP-vergelijkbaar-

heidstoets worden uitgevoerd. Deze toets wordt uitgevoerd na verwerking van de reacties op de 

consultatieversie van het wetsontwerp. Het kader voor het nieuwe contract is op dat moment 

naar verwachting voldoende duidelijk en stabiel.”

Uit hiervoor genoemde rechtspraak blijkt dat het noodzakelijk is dat een pensi-

oenfonds in concurrentie treedt met een icbe om gebruik te kunnen maken van de 

btw-vrijstelling. De solidariteitsreserve zal dit lastig maken. Volgens het consultatie-

document dient de solidariteitsreserve een aantal doelen:

1. het wordt mogelijk om intergenerationele risicodeling te organiseren binnen 

premieregelingen;

2. het is mogelijk om schommelingen in pensioenuitkomsten te dempen;

3. niet-verhandelde risico’s kunnen via de solidariteitsreserve worden gedeeld 

(bijvoorbeeld macro-langlevenrisico).

Het moge duidelijk zijn dat een icbe deze doelen niet kent. De vul- en de toedelings-

regels van de solidariteitsreserve maken de vergelijking tussen een pensioenfonds 

en een icbe bovendien ingewikkeld. Zo betaalt een deelnemer in een nieuw contract 

via (een deel van zijn premie) en/of het niet toekennen van het (volledige) over-

rendement aan zijn voor de uitkering gereserveerde vermogen mee aan (het vullen 

van) de solidariteitsreserve. De uitdeling van de solidariteitsreserve vindt plaats aan 

andere deelnemers. En bij een individuele waardeoverdracht krijgt de deelnemer al-

leen het actuele voor de uitkering gereserveerde pensioenvermogen mee maar geen 

gedeelte van de solidariteitsreserve. De vraag is wat mij betreft gerechtvaardigd of 

het pensioenfonds dat gebruik maakt van een solidariteitsreserve, in concurrentie 

treedt met een icbe.

12.3.5 working paper van het btw-comité1094

12.3.5.1 Vragen van nederland
Het btw-comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en is het gremium 

waar vraagstukken met betrekking tot implementatie van Europese regelgeving 

worden besproken. De Commissie heeft het onderwerp “Scope of the exemption for 

the management of special investment funds” geagendeerd. Op verzoek van Nederland 

bespreekt het comité de toepassing van de vrijstelling bij pensioenfondsen.1095

1094 European Commission, Value Added Tax Committee, Question concerning the application of EU VAT provisi-
ons, Working Paper no 936, taxud.c.1(2017)6168695 – EN, Brussels, 9 November 2017 (Working Paper 
VAT Committee 2017).

1095 Working Paper VAT Committee 2017, Annex 1.
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12.3.5.2 Verschillen en overeenkomsten tussen beleggingsfonds en 
pensioenfonds

Het comité begint met een uiteenzetting wat moet worden verstaan onder een 

beleggingsfonds. Zij geeft de volgende definitie: “An investment fund is basically an 

investment product created with the purpose of gathering investors’ capital, and investing that 

capital collectively through a portfolio of financial instruments such as stocks, bonds and other 

securities”.1096

Het Working Paper gaat er wat de structuur van het beleggingsfonds betreft vanuit 

dat het beleggingsfonds wordt gemanaged door een management company die dit 

management heeft uitbesteed aan een andere partij. Zowel de management company 

als de andere partij ontvangen een beloning voor hun dienstverlening. Vervolgens 

bespreekt het btw-comité het wetgevende kader van verschillende soorten beleg-

gingsfondsen. Een pensioenfonds is een apart soort beleggingsfonds, onder andere 

door het verschil in beleggingsstrategie. Pensioenfondsen zijn fondsen die vallen 

onder de IORP II-richtlijn. Het Working Paper benoemt twee categorieën pensioen-

fondsen: DC-fondsen en DB-fondsen.1097 Het kenmerkende verschil is degene die het 

beleggingsrisico draagt. Bij DC-fondsen is dat de deelnemer, bij DB-fondsen (in de 

meest zuivere zin) is dat de werkgever. Het btw-comité realiseert zich dat zuivere 

DC- en DB-fondsen steeds minder voorkomen. Er ontstaan steeds meer hybride 

fondsen.

12.3.5.3 conclusie btw-comité
Na een uitgebreide juridische analyse komt het btw-comité tot de volgende conclusie. 

Pensioenfondsen zijn niet gelijk aan icbe-fondsen die onder de vrijstelling vallen. Zij 

kunnen echter wel kwalificeren voor de vrijstelling als zij voldoende vergelijkbaar 

met icbe-fondsen zijn om ermee te kunnen concurreren. Dat is het geval als aan alle 

volgende voorwaarden wordt voldaan.1098

1. being collective investments in financial assets of capital raised from the public;

2. operate on the principle of risk-spreading;

3. investors bearing the risk of the fund;

4. being subject to State supervision; and

5. being subject to the same conditions of competition and appealing to the same circle of 

investors as UCITS.

1096 Working Paper VAT Committee 2017, p. 3.
1097 In deze paragraaf gebruik ik niet de termen ‘uitkeringsovereenkomst’ en ‘premieovereenkomst’ maar 

DB- resp. DC. Het VAT Committee beoordeelde niet alleen de Nederlandse situatie waardoor de Neder-
landse Pensioenwettermen naar mijn mening minder passend zijn.

1098 Working Paper VAT Committee 2017, paragraaf 3.4.4.
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Deze voorwaarden lijken iets af te wijken van de voorwaarden die de Hoge Raad in 

zijn arrest van 9 december 2016 noemt:1099

1. er moet sprake zijn van bijzonder overheidstoezicht (voorwaarde 4 zoals door 

het btw-comité geformuleerd);

2. het fonds moet worden gefinancierd door de deelnemers (voorwaarde 1 zoals 

door het btw-comité geformuleerd);

3. de inleg moet worden belegd volgens het beginsel van risicospreiding (voor-

waarde 2 zoals door het btw-comité geformuleerd); en

4. het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers (voorwaarde 3 zoals 

door het btw-comité geformuleerd).

Uit de uitgebreide analyse van de voorwaarden in het Working Paper blijkt naar 

mijn mening echter dat de voorwaarden, hoewel soms wat anders geformuleerd, 

overeenkomen met die van de Hoge Raad. Het btw-comité herhaalt nog eens dat 

DC-fondsen op basis van het ATP-arrest van het HvJ voldoende vergelijkbaar zijn met 

icbe’s en daarmee voldoen aan de voorwaarden van de vrijstelling. In tegenstelling 

tot DB-fondsen waarvan het HvJ in Wheels vond dat deze niet voldoende vergelijk-

baar zijn met icbe’s. De belangrijkste reden voor het verschil is dat degene die het 

beleggingsrisico loopt een andere is.

In situaties waarbij het verschil tussen DC- en DB-fondsen minder duidelijk is (bij 

meer hybride fondsen), maakt het btw-comité de volgende opmerkingen. Er is een 

ontwikkeling naar pensioenregelingen waarbij het financiële risico voor werkgevers 

beperkter is en dat dit meer bij het pensioenfonds komt te liggen. Volgens het btw-

comité betekent deze ontwikkeling niet dat de uiteindelijk gerechtigden van de 

beleggingen (de deelnemers) het beleggingsrisico dragen. En daarmee voldoet het 

niet aan één van de voorwaarden waaraan een fonds moet voldoen wil het vergelijk-

baar zijn met een icbe. Het maakt daarbij dus niet uit of het risico wordt gelopen 

door de werkgever, het fonds of een combinatie van deze twee.

Ten tweede, wanneer het financiële risico van een belegging wordt gedeeld door 

de deelnemers en een andere partij (zoals de werkgever of het fonds zelf ), dus in 

de situatie dat de scheidslijn tussen DB- en DC-regelingen minder helder is, moet 

per situatie worden beoordeeld in welke mate de deelnemers het risico lopen. Een 

pensioenfonds kan alleen worden aangemerkt als een beleggingsfonds dat gebruik 

kan maken van de beheervrijstelling als het beleggingsrisico substantieel gedragen 

wordt door de deelnemers.

1099 Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:HR:2016:2786, zie verder paragraaf A.3.4.
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Ten slotte vindt het btw-comité het belangrijk om te melden dat de bepaling van het 

type pensioenfonds voor toezichtsdoeleinden (DB, DC of hybride) niet relevant is. 

Het gaat alleen om het toepassen van de criteria van het HvJ die bepalen in hoeverre 

een fonds voldoende vergelijkbaar is met een icbe.

12.3.6 heeft nederland artikel 135, lid 1, onderdeel g richtlijn 
2006/112/Eg correct geïmplementeerd?

12.3.6.1 Inleiding
De omzetbelasting is als enig belastingmiddel dat ik in dit deel van mijn proef-

schrift beoordeel, grotendeels geharmoniseerd in de EU. In alle lidstaten wordt de 

omzetbelasting geheven volgens het btw-systeem. Om de heffing te harmoniseren 

moeten de lidstaten de nationale btw-wetgeving vaststellen overeenkomstig de in 

de richtlijnen neergelegde bepalingen. Richtlijn 2006/112/EG1100 vormt de basis voor 

de Europese btw. In deze Btw-richtlijn wordt voorgeschreven hoe de omzetbelasting 

geheven moet worden. Op slechts enkele onderdelen wordt EU-lidstaten een zekere 

keuzevrijheid gelaten. Daarnaast is er nog een aantal specifieke richtlijnen en ver-

ordeningen. Het resultaat van omzetting van de richtlijnen in nationale wetgeving 

moet zijn dat in alle lidstaten van de EU de heffing van omzetbelasting op dezelfde 

wijze verloopt.

De Wet op de omzetbelasting 1968 is gebaseerd op implementatie van Europese 

richtlijnen. De Nederlandse wetgever heeft hierdoor, zeker in vergelijking met an-

dere belastingmiddelen, veel minder vrijheid om de inhoud van de wet te bepalen. 

Het beantwoorden van de deelvragen van mijn probleemstelling wordt hierdoor ook 

anders. Artikel 135, lid 1, onderdeel g Richtlijn 2006/112/EG bepaalt dat het beheer 

van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, als omschreven door de lidstaten, is 

vrijgesteld van omzetbelasting. In deze paragraaf geef ik antwoord op de vraag of 

Nederland dit artikel correct heeft geïmplementeerd in artikel 11, lid 1, onderdeel 

i, ten derde Wet OB 1968. In dit artikel is het beheer van beleggingsfondsen en 

beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens 

vrijgesteld.

12.3.6.2 Implementatie van een richtlijn
Een richtlijn moet worden omgezet in nationaal recht en geeft de lidstaat enige 

bewegingsruimte om al naar gelang de nationale rechtsorde dit verlangt wettelijke 

maatregelen te nemen. Uitgangspunt is dat krachtens artikel 288 VWEU elke lid-

1100 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel 
van belasting over de toegevoegde waarde, PbEG 2006 L 347, p. 1 - 118.
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staat waarvoor een richtlijn bestemd is, verplicht is om in zijn nationale rechtsorde 

alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de volle werking van die richtlijn 

overeenkomstig het ermee beoogde doel te verzekeren.1101

12.3.6.3 Implementatie van artikel 135, lid 1, onderdeel g richtlijn 
2006/112/Eg

Artikel 135, lid 1, onderdeel g Btw-richtlijn luidt als volgt: “De lidstaten verlenen vrijstel-

ling voor de volgende handelingen: (…) het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, 

zoals omschreven door de lidstaten;”. Deze bepaling geeft de lidstaten tot op zekere 

hoogte de vrijheid om de vrijstellingsbepaling nader in te vullen: vrijgesteld is 

het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen, zoals omschreven door de 

lidstaten.

Artikel 11, lid 1, onderdeel i, ten derde Wet OB 1968 luidt: “Onder bij algemene maat-

regel van bestuur vast te stellen voorwaarden zijn van de belasting vrijgesteld: (…) de volgende 

leveringen en diensten: (…) het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen 

ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens;”

Volgens de Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet 

OB 1968 aan de Achttiende richtlijn1102 ziet de term ‘gemeenschappelijk’ op collectief 

bijeengebrachte vermogens met het doel deze voor gemeenschappelijke rekening te 

beleggen. Het ‘gemeenschappelijke’ kent twee aspecten: het vermogen moet in de 

eerste plaats door meerderen bijeengebracht zijn en in de tweede plaats dient de 

opbrengst van de beleggingen aan alle participanten ten goede te komen.1103 

Het begrip ‘gemeenschappelijk beleggingsfonds’ is omschreven als ‘door beleg-

gingsfondsen of beleggingsmaatschappijen ter collectieve belegging bijeengebracht 

vermogen’. Hierbij is aansluiting gezocht bij de terminologie van de Wet toezicht be-

leggingsinstellingen (in 2007 vervangen door de Wet op het financieel toezicht).1104 

Een beleggingsfonds kwalificeert in ieder geval als een gemeenschappelijk beleg-

gingsfonds als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:1105

·	 personen hebben rechten van deelneming in het fonds gekocht;

1101 Weber, in: Cursus Belastingrecht EBR.3.0.3.
1102 Kamerstukken II 1989/1990, 21607, 3 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968).
1103 Euser, in: Cursus Belastingrecht OB.2.3.3.G.c2.
1104 Euser, in: Cursus Belastingrecht OB.2.3.3.G.c3.
1105 HvJ EU 9 december 2015, C-595/13, ECLI:EU:C:2015:801 (Fiscale Eenheid X).
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·	 het rendement van de belegging is afhankelijk van de resultaten van de beleg-

gingen door de beheerders van het fonds in de periode waarin deze personen de 

rechten van deelneming aanhielden;

·	 de deelnemers zijn winstgerechtigd of dragen het risico dat verbonden is aan het 

beheer van het fonds; en

·	 het fonds staat onder bijzonder overheidstoezicht.

Zogenoemde ‘icbe-fondsen’ (fondsen die vallen onder de  icbe-richtlijn, zie ook 

paragraaf 12.3.2) kwalificeren als gemeenschappelijk beleggingsfondsen omdat zij 

kapitaal uit het publiek aantrekken dat vervolgens met toepassing van het begin-

sel van risicospreiding  collectief  wordt belegd en de rechten van deelneming op 

verzoek van de houders hiervan (in)direct worden ingekocht of betaald. Fondsen 

die niet onder de  icbe-richtlijn vallen, maar wel dezelfde kenmerken als deze in-

stellingen vertonen en dus dezelfde handelingen verrichten, kwalificeren ook als 

gemeenschappelijk beleggingsfonds. Hetzelfde geldt voor fondsen die op zijn minst 

zodanig met icbe-fondsen vergelijkbaar zijn dat zij daarmee concurreren.

Pensioenadministratiediensten kwalificeren als ‘beheer’ in de zin van de vrijstel-

ling, zo heeft na het arrest ATP de staatssecretaris van Financiën bevestigd.1106 Het 

gaat om werkzaamheden die zien op de fondsspecifieke deelnemersadministratie 

en de werkgeversadministratie, zoals de financiële administratie, het beheer van 

gegevens en aanspraken, het vaststellen en innen van premies en het vaststellen en 

uitbetalen van pensioenen. Ook activiteiten die rechtstreeks verband houden met 

de deelnemersadministratie en werkgeversadministratie vallen volgens de staats-

secretaris onder pensioenadministratie.

12.3.6.4 Is de implementatie correct gebeurd?
Voor het antwoord op de vraag of de implementatie van artikel 135, lid 1, onderdeel 

g Richtlijn 2006/112/EG correct is gebeurd, zijn de jurisprudentie, de brieven van 

de staatssecretaris aan de Tweede Kamer en de conclusies van het btw-comité die ik 

hierboven in dit hoofdstuk heb beschreven relevant.

Een pensioenfonds dat een uitkeringsovereenkomst uitvoert, is volgens het arrest 

Wheels1107 van het HvJ niet vergelijkbaar met een icbe, omdat de pensioendeelne-

mers niet het risico dragen dat gepaard gaat met het beheer van dat fonds. Dit 

1106 Brief staatssecretaris van Financiën van 19 september 2014, Nr. DGB/2014/5116 U. Zie paragraaf 
12.3.2.2.

1107 HvJ EU 7 maart 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 (Wheels Common Investment Fund) (zie paragraaf 
A.3.1).
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rechtskader is dwingend en geldt voor alle lidstaten. De Hoge Raad heeft in 20161108 

in gelijke zin beslist voor een Nederlandse situatie. Zoals ook toegezegd in de brief 

van 19 december 20161109 heeft het Ministerie van Financiën naar aanleiding van dit 

arrest contact gezocht met de Europese Commissie. De Commissie ziet op basis van 

Unierecht ook geen andere uitleg dan de lijn die de Hoge Raad in de uitspraak heeft 

gevolgd. 1110

In het btw-comité werd de Nederlandse handelwijze, waarbij wordt gekeken naar 

de essentiële kenmerken van een pensioenregeling (uitkeringsovereenkomst of 

premieovereenkomst), nadrukkelijk onderschreven.1111

Gezien deze argumenten ben ik van mening dat artikel 135, lid 1, onderdeel g 

Richtlijn 2006/112/EG op een juiste manier is geïmplementeerd in artikel 11, lid 1, 

onderdeel i, ten derde Wet OB 1968.

Het is echter de vraag of alle lidstaten de implementatie op een juiste manier heb-

ben gedaan. In de volgende subparagraaf probeer ik op deze vraag een antwoord te 

geven.

12.3.6.5 Implementatie in België
Tweede Kamerleden hebben veel vragen gesteld over de situatie in andere lidstaten 

(zie paragraaf 12.3.3). In met name zijn brief van 28 juni 20171112 (een reactie op de 

motie Omtzigt inzake de btw- behandeling van beheerdiensten aan pensioenfondsen 

in andere lidstaten)1113 geeft de staatssecretaris aan dat hij geen gevalideerde conclu-

sie kan trekken over de juistheid van de btw-behandeling van de beheerdiensten aan 

pensioenfondsen in de verschillende lidstaten en verwijst hij naar de Commissie.

De zorgen die Tweede Kamerleden hebben, vind ik wel te begrijpen. De btw is 

immers een geharmoniseerde belasting; volgens de Btw-richtlijn moet het beheer 

van een gemeenschappelijk beleggingsfonds in iedere lidstaat zijn vrijgesteld. Maar 

wat een gemeenschappelijk beleggingsfonds is, mag iedere lidstaat zelf bepalen.1114 

Daarom is het van belang te zien hoe andere lidstaten invulling geven aan de vrij-

1108 Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:HR:2016:2786 (zie paragraaf A.3.4).
1109 Zie paragraaf 12.3.3.3.
1110 Kamerstukken I 2016/2017, 34552, M, p. 8 (Belastingplan 2017).
1111 Zie paragraaf 12.3.5.3.
1112 Zie paragraaf 12.3.3.5.
1113 Kamerstukken II 2016/2017, 21501-07, 1436.
1114 Die vrijheid blijkt wel beperkt te zijn, zie HvJ EG 28 juni 2007, C-363/05 , ECLI:EU:C:2007:391, Jur. 2007, 

p. 2007 I-05517 (J.P. Morgan).
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stelling voor pensioenfondsen. Om dat te toetsen zijn er twee mogelijkheden. De 

eerste is te kijken naar de btw-behandeling van het beheer van pensioenregelingen 

in de verschillende lidstaten. PWC en APG hebben een poging gedaan om dit in 

kaart te brengen.1115 Volgens dit onderzoek vallen in vrijwel alle lidstaten het beheer 

van pensioenregelingen onder de btw-vrijstelling, ook als er sprake is van uitke-

ringsovereenkomsten. Enige uitzonderingen hierop zijn, naast Nederland, Ierland 

en Italië.

Het nut van een dergelijk overzicht is echter beperkt als niet duidelijk is hoe de 

uitkerings- en premieovereenkomsten in de lidstaten zijn vormgegeven. Ik ben het 

met de staatssecretaris van Financiën eens die in zijn brief aan de Tweede Kamer van 

19 december 2016 aangaf dat een vergelijking met de btw-behandeling van vermo-

gensbeheerdiensten voor pensioenfondsen in andere landen die een uitkeringsover-

eenkomst uitvoeren, moeilijk is te maken, omdat deze uitkeringsovereenkomsten 

er anders uitzien.1116

Een andere benadering is te kijken hoe de btw-behandeling in een andere lidstaat 

zou zijn wanneer een in die lidstaat gevestigd pensioenfonds een Nederlandse uitke-

ringsovereenkomst uit zou voeren. Dan is een zuiverder vergelijking mogelijk tus-

sen de btw-behandeling in Nederland en in een andere lidstaat. Een EU-brede studie 

gaat de scope van mijn proefschrift te buiten. Maar een nadere blik op de Belgische 

overheidsbrochure ‘België, ideale locatie voor pan-Europese pensioenfondsen’1117 laat zien 

dat in België een btw-vrijstelling geldt voor financieel en administratief beheer. Uit 

de brochure volgt dat het OFP (Organisme voor de Financiering van Pensioenen, 

een Belgisch grensoverschrijdend pensioenfonds) voor de btw wordt behandeld als 

een icbe-beleggingsfonds. Niet alleen voor premieovereenkomsten maar ook voor 

uitkeringsovereenkomsten. Dit wordt bevestigd door een Belgische fiscalist in een 

artikel in PensioenPro1118. Volgens deze fiscalist klopt het niet, dat alleen een OFP 

die een beschikbare premieregeling uitvoert, is vrijgesteld van btw: “Er zijn geen 

voorwaarden verbonden aan de vrijstelling. Die geldt voor alle OFP’s.”

Wanneer een Belgische OFP een Nederlandse uitkeringsovereenkomst uitvoert, valt 

het OFP dus onder de Belgische btw-vrijstelling. Een verklaring voor het verschil 

in toepassen van de btw-vrijstelling in Nederland en België zou kunnen zijn dat 

1115 M. van Wijk, Nederland staat in EU alleen met btw voor pensioenfondsen, PensioenPro, 6 september 2017.
1116 Brief staatssecretaris van Financiën van 19 december 2016, Nr. 2016-0000227975, Kamerstukken I 

2016/2017, 34552, L (Belastingplan 2017). Zie paragraaf 12.3.3.3.
1117 Federale Overheidsdienst Financiën, België, ideale locatie voor pan-europese pensioenfondsen, paragraaf 4.3.
1118 O. Boschman, Belgische fiscalist: BTW-vrijstelling geldt voor db én dc, PensioenPro, 29 juni 2018.
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de juridische kenmerken van een Nederlands pensioenfonds niet zonder meer 

vergelijkbaar zijn met die van een Belgisch pensioenfonds.1119 Deze bevinding komt 

uit het rapport grensoverschrijdende pensioenuitvoering door SEO economisch 

onderzoek.1120 Het rapport vermeldt hieromtrent:

”De IORP-richtlijn maakt onderscheid tussen twee typen pensioeninstellingen:

1. Risicodragend

2. Niet risicodragend

Nederlandse pensioenfondsen worden aangemerkt als risicodragende fondsen. Dat betekent dat 

deze fondsen zelf een bepaald uitkeringsniveau of beleggingsresultaten garanderen. De verplich-

tingen van de bijdragende ondernemingen zijn over het algemeen beperkt tot de betaling van 

de vooraf overgekomen premies. De risico’s voor het niet behalen van het uitkeringsresultaat of 

beleggingsresultaat liggen volledig bij het fonds. Belgische pensioenfondsen kiezen er doorgaans 

voor om aangemerkt te worden als niet-risicodragende fondsen, ook als zij een Nederlandse 

pensioenregeling uitvoeren. Het fonds heeft een inspanningsverplichting om een bepaald uitke-

ringsniveau of beleggingsresultaat te behalen. De risico’s voor het niet behalen van het resultaat 

liggen niet bij het fonds. Voor Belgische pensioenregelingen vereist het Belgische arbeidsrecht dat 

de bijdragende onderneming steeds moet instaan voor voldoende financiering van de pensioen-

verplichtingen (de sponsorgarantie).”

Na de publicatie van het rapport werd bekend dat in België ook pensioenregelingen 

zonder bijstortingsplicht en met mogelijkheid tot uitgesteld korten kunnen worden 

uitgevoerd.1121

Het onverkort toepassen van de beheervrijstelling door een Belgische OFP die een 

Nederlandse uitkeringsovereenkomst uitvoert, lijkt mij een inbreuk op het Unie-

recht. Als het pensioenfonds dat een uitkeringsovereenkomst in Nederland uitvoert, 

op grond van de Europese Btw-richtlijn, jurisprudentie van het HvJ en de interpreta-

tie van het btw-comité niet voldoet aan de voorwaarden van een vrijstelling zou het 

fonds dat precies dezelfde regeling uitvoert in een andere lidstaat evenmin gebruik 

mogen maken van een vrijstelling. Dit verschil in behandeling tussen in ieder 

geval Nederland en België betekent dat er geen level playing field is. Hoewel het 

verschil in fiscale behandeling geen reden is voor werkgevers om te kiezen voor een 

1119 Zie de brief staatssecretaris van Financiën van 25 januari 2019, nr. 2019-0000012543, p. 4.
1120 SEO Economisch Onderzoek, Grensoverschrijdende pensioenuitvoering, SEO-rapport nr. 2016-86, Amster-

dam, december 2016, Kamerstukken II 2016/2017, 32043, 352, paragraaf 2.2.1.
1121 Zie M. van Wijk, ‘Cdc-regeling naar Nederlands model kan nu ook in BelgiëŻ, PensioenPro, 15 augustus 2018.
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pensioenuitvoerder in een andere lidstaat,1122 moet dit naar mijn mening hersteld 

worden. Daarbij zijn er twee mogelijkheden: het aanpassen van de Btw-richtlijn of 

het starten van een inbreukprocedure tegen België.

12.3.6.5.1 Aanpassen van de Btw-richtlijn

Voor het aanpassen van artikel 135, lid 1, onderdeel g Btw-richtlijn pleiten de 

Pensioenfederatie, samen met de Europese koepelorganisaties AEIP en PensionsEu-

rope.1123 Zij doen een tekstvoorstel:1124

Article 135, 

1. Member States shall exempt the following transactions: 

[…] (g) the management of pension funds and the management of special investment funds 

as defined by Member States;

Op deze manier wordt bewerkstelligd dat alle pensioenfondsen gebruik kunnen ma-

ken van de btw-vrijstelling en dat het soort pensioenregeling dat het fonds uitvoert 

daarbij geen bepalend onderscheid meer maakt.

Gevraagd of het kabinet een aanpassing van de Btw-richtlijn om alle pensioenfond-

sen vrij te stellen zou steunen, antwoordt de staatssecretaris van Financiën dat hij 

niet vooruit kan lopen op de Nederlandse inzet ten aanzien van mogelijke nieuwe 

initiatieven vanuit Europa.1125 Nieuwe richtlijnvoorstellen zullen volgens hem op 

diverse aspecten worden getoetst, zoals budgettaire gevolgen, toepassingsbereik, 

afbakening en uitvoerbaarheid. Hij merkt op dat eerdere wetgevingsinitiatieven op 

dit terrein zijn gestrand en niet lang geleden zijn ingetrokken.1126

Het is ook maar de vraag of het nog zinvol is om deze weg te bewandelen. Wanneer 

de Wet toekomst pensioenen wordt ingevoerd, verdwijnt de uitkeringsovereen-

komst. Het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling zijn beide 

1122 SEO Economisch Onderzoek, Grensoverschrijdende pensioenuitvoering, SEO-rapport nr. 2016-86, Amster-
dam, december 2016, Kamerstukken II 2016/2017, 32043, 352, p. 17.

1123 Zie bericht op de site van de Pensioenfederatie, 26 oktober 2018: https://www.pensioenfederatie.nl/
actueel/nieuws/2018/openbaar/10-oktober/btw-een-level-playing-field-voor-alle-pensioenfondsen-binnen-
europa. Website bezocht op 1 juli 2019.

1124 PensionsEurope en AEIP, Position Paper on the necessary steps to relieve pension fund participants from unneces-
sary VAT burden, 26 oktober 2018, https://www.pensioenfederatie.nl/stream/position-paper-vat-directive-
final.pdf Website bezocht op 1 juli 2019.

1125 Brief staatssecretaris van Financiën van 25 januari 2019, nr. 2019-0000012543, p. 5.
1126 Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value 

added tax, as regards the treatment of insurance and financial services {SEC(2007) 1554} {SEC(2007) 
1555}, COM(2007) 747, ingetrokken op 30 april 2016.
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premieovereenkomsten. Het ligt voor de hand dat deelnemers meer beleggingsri-

sico gaan lopen, maar of dat voldoende is voor de btw-vrijstelling is niet in alle 

gevallen op voorhand zeker. Maar het lijkt erop dat veel meer pensioenfondsen 

van de btw-vrijstelling gebruik kunnen gaan maken. Zie paragraaf 12.3.4 voor een 

verdere analyse.

12.3.6.5.2 Inbreukprocedure tegen België

Een ander optie is het starten van een inbreukprocedure tegen België. Volgens 

artikel 258 EU-Werkingsverdrag kan de Commissie inbreukprocedure starten tegen 

een EU-land dat de EU-wetgeving niet naar behoren toepast. De inbreukprocedure is 

vertrouwelijk van aard.1127

12.4 concLusIE

De arresten Wheels en ATP van het HvJ en het arrest van de Hoge Raad van 9 decem-

ber 2016 hebben een flinke discussie in Nederland teweeg gebracht. Het Parlement 

heeft veel vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. De vragen van 

Tweede Kamerleden concentreren zich op twee onderwerpen: de opvatting dat de 

btw-vrijstelling ook van toepassing zou moeten zijn op uitkeringsovereenkomsten 

en de overtuiging dat Nederland het ‘braafste jongetje van de klas’ is en dat andere 

lidstaten de btw-vrijstelling veel ruimer toepassen dan Nederland dat doet.

De staatssecretaris is van mening dat op grond van jurisprudentie van het HvJ en 

de Hoge Raad de btw-vrijstelling niet van toepassing kan zijn op Nederlandse uitke-

ringsovereenkomsten. Ik ben dat met hem eens. Bij uitkeringsovereenkomsten is de 

toezegging aan de deelnemer een pensioenuitkering; de deelnemer loopt geen be-

leggingsrisico. Een pensioenfonds kan indexatie schrappen of pensioenaanspraken 

en –rechten korten wanneer sprake is van een dekkingstekort. Dit dekkingstekort 

wordt echter niet alleen veroorzaakt door tegenvallende beleggingen. De rentestand 

en de ontwikkeling van het langlevenrisico spelen ook een belangrijke rol, wellicht 

nog belangrijker dan beleggingsresultaten. Tegenvallende beleggingsresultaten ko-

men dus niet per definitie en één op één voor rekening en risico van de deelnemer, 

zoals dat bij premieovereenkomsten wel het geval is.

De staatssecretaris verzoeken om de btw-vrijstelling ook voor uitkeringsovereen-

komsten mogelijk te maken, zoals enkele Kamerleden en de Pensioenfederatie 

1127 Zie paragraaf 5.4.7.4 voor meer informatie over de inbreukprocedure.
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doen, is naar mijn mening niet realistisch en daarmee zinloos. Zelfs als de staats-

secretaris dit zou willen, is het gezien de jurisprudentie van het HvJ en de Hoge Raad 

niet mogelijk.

Voor het antwoord op de vraag of de implementatie van artikel 135, lid 1, onderdeel 

g Richtlijn 2006/112/EG correct is gebeurd, zijn de jurisprudentie, de brieven van 

de staatssecretaris en de conclusies van het btw-comité relevant die ik hierboven 

in dit hoofdstuk heb beschreven. De Commissie ziet op basis van Unierecht geen 

andere uitleg dan de lijn die de Hoge Raad in zijn arrest van 9 december 2016 heeft 

gevolgd. 1128 In het btw-comité werd de Nederlandse handelwijze, waarbij wordt ge-

keken naar de essentiële kenmerken van een pensioenregeling (uitkeringsregeling 

of premieregeling), nadrukkelijk onderschreven. Gezien deze argumenten ben ik 

van mening dat artikel 135, lid 1, onderdeel g Richtlijn 2006/112/EG op een juiste 

manier is geïmplementeerd in artikel 11, lid 1, onderdeel i, ten derde Wet OB 1968.

Wat betreft de discussie over het Europese level-playing field ben ik het niet eens 

met de redactie van Vakstudie Nieuws1129 die verzucht dat de discussie rond de btw-

behandeling van pensioenfondsen in andere EU-lidstaten, met name België, zich 

ontpopt tot Popperiaanse proporties. De filosoof Popper zei: “Alle zwanen zijn wit, 

totdat je een zwarte tegenkomt”. De oppositie blijft volhouden dat die zwarte zwaan 

bestaat. En daar hebben ze wat mij betreft gelijk in. In paragraaf 12.3.6.5 bekeek ik 

de behandeling van de Belgische OFP in de Belgische btw-wetgeving. Ik kwam daar 

tot de conclusie dat de interpretatie van de Belgische wetgever niet conform de 

arresten van het HvJ is. Het starten van een inbreukprocedure tegen België door de 

Commissie lijkt mij dan ook de aangewezen weg.

Een andere mogelijkheid om het level playing field te herstellen, is het wijzigen van 

de Richtlijn, in dit geval artikel 135, lid 1, onderdeel g Btw-richtlijn. Hiervoor pleiten 

de Pensioenfederatie, samen met de Europese koepelorganisaties AEIP en Pension-

sEurope.1130 Zij doen een tekstvoorstel dat ik onderschrijf (zie paragaaf 12.3.6.5.1).

Het is echter de vraag of het nog zinvol is om deze weg te bewandelen. Als de Wet 

toekomst pensioenen wordt ingevoerd, verdwijnt uitkeringsovereenkomst. Het 

nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling zijn beide premieover-

1128 Kamerstukken I 2016/2017, 34552, nr. M, p. 8 (Belastingplan 2017).
1129 V-N 2018/38.17.
1130 Zie bericht op de site van de Pensioenfederatie, 26 oktober 2018: https://www.pensioenfederatie.nl/

actueel/nieuws/2018/openbaar/10-oktober/btw-een-level-playing-field-voor-alle-pensioenfondsen-binnen-
europa. Website berzocht op 1 juli 2019.
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eenkomsten. Het ligt voor de hand dat deelnemers meer beleggingsrisico gaan lopen, 

maar of dat voldoende is voor de btw-vrijstelling is niet in alle gevallen op voorhand 

zeker. Maar het lijkt erop dat veel meer pensioenfondsen van de btw-vrijstelling 

gebruik kunnen gaan maken. Zie paragraaf 12.3.4 voor een verdere analyse.
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13.1 Inleiding

13.1 InLEIdIng

13.1.1 opzet hoofdstuk
In dit hoofdstuk bespreek ik de toegelaten pensioenuitvoerders in de loonbelasting. 

Naast in Nederland gevestigde pensioenfondsen en verzekeraars, zijn dit onder 

voorwaarden ook in het buitenland gevestigde pensioenuitvoerders. Ik geef een 

overzicht van de voorwaarden waaraan deze pensioenuitvoerders moeten voldoen 

en ik beoordeel in hoeverre de gestelde eisen aan in een andere lidstaat gevestigde 

pensioenuitvoerder strijdig zijn met het Unierecht. Dat doe ik aan de hand van 

het beslisschema uit paragraaf 2.3 om inbreuk op verdragsvrijheden te kunnen 

beoordelen:

1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VWEU?

2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de 

Verdragsvrijheden?

3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?

4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken?

5. Zo ja, is het middel proportioneel (de evenredigheidstoets); met andere woorden: 

is er niet een minder belemmerende/discriminerende maatregel voorhanden?

Er bestaat enige overlap met hoofdstuk 6, dat de grensoverschrijdende inkomende 

werknemer als onderwerp heeft. Waar nodig verwijs ik naar dat hoofdstuk.

Ik sluit het hoofdstuk af met antwoorden op de deelvragen van mijn probleemstel-

ling.

13.1.2 ‘Verzekeraars’ in de wet LB 1964
In de Wet LB 1964 worden pensioenuitvoerders ‘verzekeraars’ genoemd. Dit begrip 

is breder dan alleen verzekeringsmaatschappijen want ook pensioenfondsen, PPI’en 

en (onder voorwaarden) in het buitenland gevestigde pensioenfondsen en verze-

keraars vallen hieronder. In dit hoofdstuk hou ik de term pensioenuitvoerder aan 

omdat dit aansluit bij de benaming die ik in de andere hoofdstukken hanteer.
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13.2 pEnsIoEnFondsEn En VErzEkEraars aLs 
toEgEstanE pEnsIoEnuItVoErdErs In dE 
LoonBELastIng

13.2.1 In nederland gevestigde pensioenuitvoerders
In artikel 19a, lid 1, onderdeel a Wet LB 1964 zijn professionele pensioenfondsen 

aangewezen als toegelaten pensioenuitvoerders als bedoeld in artikel 18 Wet LB 

1964. Deze pensioenfondsen zijn omschreven als lichamen die ingevolge artikel 5, 

lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969 zijn vrijgesteld van die belasting. Hieronder wordt 

tevens begrepen een algemeen pensioenfonds (APF) als bedoeld in artikel 1 van de 

Pensioenwet.

Een verzekeringsmaatschappij is een toegelaten pensioenuitvoerder als sprake is 

van een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 Wft, mits deze de pensioenverplich-

ting voor de heffing van de vennootschapsbelasting tot het binnenlandse onderne-

mingsvermogen rekent.

Volgens artikel 19a, lid 3, onderdeel a Wet LB 1964 worden premiepensioeninstel-

lingen voor de toepassing van de Wet LB 1964 en de daarop berustende bepalingen 

gelijkgesteld met de hiervoor genoemde pensioenuitvoerders. De gelijkstelling 

wordt ook doorgetrokken voor buitenlandse situaties. Niet in Nederland gevestigde 

instellingen die voor het overige met een premiepensioeninstelling vergelijkbaar 

zijn, worden eveneens als toegelaten aanbieder aangemerkt.1131

13.2.2 Buitenlandse pensioenuitvoerder bij voortzetting 
pensioenregeling

Een buitenlandse verzekeraar of pensioenfonds komt in aanmerking als toegelaten 

pensioenuitvoerder als het pensioen de voortzetting is van een pensioen dat reeds 

was verzekerd bij die pensioenuitvoerder in een periode dat de werknemer of gewe-

zen werknemer niet in Nederland woonde of niet in Nederland een dienstbetrekking 

vervulde.1132 De pensioenregeling moet op de overige elementen wel voldoen aan de 

Nederlandse fiscale voorwaarden om onder de omkeerregel1133 te vallen. Wanneer 

deze regelingen daar niet aan voldoen (hetgeen veelal het geval zal zijn) kunnen 

deze regelingen worden aangewezen. Zie ook paragraaf 6.2.5.2.

1131 Artikel 19a, lid 3, onderdeel b Wet LB 1964.
1132 Artikel 19a, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964.
1133 Deze voorwaarden zijn opgenomen in hoofdstuk IIB Wet LB 1964.
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13.2.3 aangewezen buitenlandse pensioenuitvoerder
Een buitenlandse verzekeraar of pensioenfonds kan op basis van artikel 19a, lid 1, 

onderdeel d Wet LB 1964 optreden als pensioenuitvoerder als deze is aangewezen 

door de minister van Financiën. De voorwaarden waaraan deze uitvoerder moet 

voldoen, zijn opgenomen in artikel 10d UB LB 1965.

Een buitenlandse verzekeraar kan als buitenlandse pensioenuitvoerder worden 

aangewezen wanneer deze op grond van de Wet op het financieel toezicht diensten 

naar Nederland mag verrichten.1134 Een buitenlands pensioenlichaam kan worden 

aangewezen als buitenlandse pensioenuitvoerder als het pensioenfonds een lichaam 

is dat naar het recht van de staat van diens zetel bevoegd gelden beheert strekkende 

tot verzekering van aanspraken ingevolge een pensioenregeling van ten minste 100 

werknemers of gewezen werknemers en dat met betrekking tot deze aanspraken 

vanuit een vestiging buiten Nederland overeenkomsten sluit.1135

Voorwaarde voor een aanwijzing voor zowel de buitenlandse verzekeraar als het 

buitenlandse pensioenfonds is dat zij zich tegenover de minister van Financiën, 

onder door de minister van Financiën te stellen voorwaarden, verplichten om met 

betrekking tot de bij deze verzekeraar, respectievelijk dit pensioenfonds, verze-

kerde of nog te verzekeren aanspraken ingevolge een pensioenregeling als bedoeld 

in artikel 18 Wet LB 1964 inlichtingen te verstrekken over de uitvoering van de 

pensioenregelingen en een in Nederland uitwinbare zekerheid jegens de ontvanger 

te stellen voor de invordering van de belasting die mocht worden verschuldigd door 

toepassing van artikel 19b Wet LB 1964.1136

Het is toegestaan dat de hiervoor genoemde zekerheid niet door de verzekeraar, res-

pectievelijk het pensioenfonds, maar door de werknemer of de gewezen werknemer 

wordt gesteld. Deze mag deze zekerheid desgewenst ook stellen door middel van de 

verpanding van de pensioenaanspraken aan de ontvanger. Voorwaarde is wel dat de 

verzekeraar, respectievelijk het pensioenfonds, instemt met deze verpanding.1137 Er 

gelden soepelere voorwaarden voor in een van de lidstaten van de EU of in een bij 

ministeriële regeling aangewezen staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende 

de EER gevestigde verzekeraars en pensioenfondsen. Zij hoeven geen in Nederland 

uitwinbare zekerheid te stellen, maar kunnen volstaan met het aanvaarden van 

1134 Artikel 10d, lid 1 UB LB 1965.
1135 Artikel 10d, lid 2 UB LB 1965.
1136 Artikel 10d, lid 3 UB LB 1965.
1137 Artikel 10d, lid 4 UB LB 1965.
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aansprakelijkheid voor de belasting die mocht worden verschuldigd door toepassing 

van artikel 19b Wet LB 1964. 1138

13.3 zIJn gEstELdE EIsEn aan In EEn andErE 
LIdstaat gEVEstIgdE pEnsIoEnuItVoErdEr 
strIJdIg MEt hEt unIErEcht?

13.3.1 Inleiding
Uit de vorige paragraaf blijkt dat een aantal eisen wordt gesteld aan een in een 

andere lidstaat gevestigde pensioenuitvoerder. In deze paragaaf beoordeel ik of deze 

eisen afwijken van de eisen die er aan een binnenlandse pensioenuitvoerder worden 

gesteld en in hoeverre deze verschillen een fiscaal obstakel vormen. Ik doe dat aan 

de hand van het beslisschema uit paragraaf 2.3. De eerste vraag van dit schema 

(heeft de belanghebbende toegang tot het VWEU?) kan bevestigend worden beant-

woord. Het gaat immers om een pensioenuitvoerder die in een andere lidstaat is 

gevestigd waarbij de aldaar ondergebrachte pensioenregeling door de werknemer in 

Nederland wordt voortgezet of die een Nederlandse pensioenregeling wil uitvoeren.

13.3.2 In een andere lidstaat gevestigde pensioenuitvoerder bij 
voortzetting pensioenregeling

13.3.2.1 twee voorwaarden
De werknemer kan zijn pensioenregeling voortzetten bij een in een andere lidstaat 

gevestigde pensioenuitvoerder wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Het pensioen is de voortzetting van een pensioen dat reeds was verzekerd bij die 

pensioenuitvoerder in een periode dat de werknemer of gewezen werknemer 

niet in Nederland woonde of niet in Nederland een dienstbetrekking vervulde;

2. De pensioenregeling moet verder voldoen aan de Nederlandse fiscale voorwaar-

den om onder de omkeerregel te vallen of, wanneer deze regelingen daar niet 

aan voldoen kunnen deze regelingen worden aangewezen.

13.3.2.2 Beoordeling eerste voorwaarde
De tweede vraag van het beslisschema die beantwoord moet worden, is of er sprake 

is van (indirecte) discriminatie of van een belemmering in de zin van één van de 

Verdragsvrijheden. De betreffende voorwaarden maken geen onderscheid naar 

nationaliteit, waardoor er geen sprake is van directe discriminatie. De eerste voor-

waarde maakt wel onderscheid naar het woon- of werkland van de werknemer. Dit 

1138 Artikel 44b, lid 5 IW 1990.
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onderscheid komt materieel overeen met een onderscheid naar nationaliteit. Dat 

betekent dat er sprake is van indirecte discriminatie.

Na de constatering dat er sprake is van indirecte discriminatie moet de vraag beant-

woord worden of de vastgestelde inbreuk mogelijk kan worden gerechtvaardigd. 

Naar mijn mening is de rechtvaardiging van de eerste voorwaarde te vinden in het 

volgende. Door deze bepaling kan de in het buitenland wonende werknemer die 

zijn pensioen heeft ondergebracht bij een aldaar gevestigde niet toegelaten pensi-

oenuitvoerder en in Nederland een dienstbetrekking gaat vervullen, de opbouw van 

zijn pensioen bij die buitenlandse pensioenuitvoerder voortzetten. Daarnaast kan 

een in Nederland wonende werknemer die in het buitenland een dienstbetrekking 

vervult en aldaar zijn pensioen bij een niet toegelaten pensioenuitvoerder heeft 

ondergebracht deze pensioenopbouw voortzetten indien hij in Nederland een 

dienstbetrekking aanvaardt.1139 De bepaling werpt dus geen belemmering op voor 

een in andere lidstaat gevestigde pensioenuitvoerder maar biedt juist de mogelijk-

heid om deelname aan een pensioenregeling fiscaal gefaciliteerd voort te zetten.

13.3.2.3 Beoordeling tweede voorwaarde
De tweede voorwaarde zou een niet-gerechtvaardigde belemmering geweest zijn, 

wanneer de eis enkel en alleen zou zijn dat de pensioenregeling moet voldoen 

aan de Nederlandse fiscale eisen om onder de omkeerregel te vallen. Een buiten-

landse pensioenregeling zal (vrijwel) nooit aan deze eis voldoen1140 waardoor van 

de betreffende bepaling (vrijwel) nooit gebruik zou kunnen worden gemaakt. De 

buitenlandse pensioenregeling kan echter ook worden aangewezen. De aanwijzing 

komt neer op een fiscale erkenning door Nederland van de pensioenregelingen in de 

EU en EER in geval van een tijdelijke tewerkstelling in Nederland.1141 De fiscale er-

kenning houdt in dat Nederland vrijstelling van pensioenaanspraken en aftrek van 

pensioenpremies verleent in dezelfde mate en tot hetzelfde bedrag als hetgeen de 

fiscale wetgeving in de lidstaat van herkomst voorschrijft. Met andere woorden: de 

fiscale erkenning van de pensioenregeling van de tijdelijk inkomende werknemer 

leidt ertoe dat Nederland fiscale faciliteiten geeft naar de normen van de lidstaat van 

herkomst van de werknemer.1142

1139 Zie Kamerstukken II 1999/2000, 26728, 3, p. 40 (Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001).
1140 Zie ook paragraaf 6.2.
1141 Besluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, Internationale aspecten van pensioenen en stamrech-

ten, hoofdstuk 2.
1142 Zie paragraaf 6.2.5.2.1.
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De bepaling levert dus geen niet-gerechtvaardigde belemmering op. Integendeel, 

naar mijn mening bevordert deze bepaling juist het vrije verkeer van werknemers. 

Zeker in de situatie dat een werknemer tijdelijk in Nederland werkt en zijn pensi-

oenregeling in zijn land van herkomst voortzet. Zonder fiscale tegemoetkoming is 

zijn pensioenregeling niet fiscaal gefaciliteerd. Dit fiscale en financiële nadeel kan 

een obstakel vormen voor een buitenlandse werknemer om in Nederland tijdelijk 

te gaan werken. Dit geldt overigens niet voor de buitenlandse werknemer die per-

manent in Nederland gaat werken. Want stel dat deze faciliteit ook voor hem zou 

gelden, dan ontstaat er ongelijke behandeling met werknemers die deelnemen aan 

een Nederlandse pensioenregeling omdat deze pensioenregeling wel volledig aan de 

eisen van de Wet LB 1964 moeten voldoen. Zie ook mijn commentaar in paragraaf 

6.2.6.4.

13.3.2.4 tussenconclusie
Geen van de twee voorwaarden die worden gesteld aan een in een andere lidstaat 

gevestigde pensioenuitvoerder bij voortzetting van een pensioenregeling, zijn naar 

mijn mening in strijd met het Unierecht.

13.3.3 In een andere lidstaat gevestigde aangewezen 
pensioenuitvoerder

13.3.3.1 drie voorwaarden
Artikel 10d UB LB 1965 stelt verschillende eisen waaraan moet worden voldaan 

voordat een in een andere lidstaat gevestigde pensioenuitvoerder kan worden aan-

gewezen. Deze eisen zien kortweg op de volgende onderwerpen.

1. Een pensioenfonds is een lichaam dat naar het recht van de staat van diens zetel 

bevoegd gelden beheert strekkende tot verzekering van aanspraken ingevolge 

een pensioenregeling van ten minste 100 werknemers of gewezen werknemers 

en dat met betrekking tot deze aanspraken vanuit een vestiging buiten Neder-

land overeenkomsten sluit. Een verzekeraar mag op grond van de Wet op het 

financieel toezicht diensten in Nederland verrichten.

2. Het pensioenfonds en de verzekeraar moeten inlichtingen verstrekken over de 

uitvoering van de pensioenregelingen.

3. Het pensioenfonds en de verzekeraar moeten een in Nederland uitwinbare zeker-

heid stellen voor de invordering van de belasting die mocht worden verschuldigd 

door toepassing van artikel 19b Wet LB 1964. Deze zekerheid mag ook door de 

werknemer of de gewezen werknemer wordt gesteld. Indien het pensioenfonds 

of de verzekeraar is gevestigd in de EU of de EER gelden er soepelere voorwaar-

den. Zij hoeven geen in Nederland uitwinbare zekerheid te stellen, maar kunnen 

volstaan met het aanvaarden van aansprakelijkheid voor de belasting.
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13.3.3.2 Beoordeling eerste voorwaarde
Is er bij de eerste eis sprake van discriminatie of van een belemmering? Ik ben van 

mening dat dit niet het geval is. Een buitenlandse verzekeraar kan als buitenlandse 

pensioenuitvoerder worden aangewezen wanneer deze op grond van de Wet op het 

financieel toezicht diensten naar Nederland mag verrichten. Met deze voorwaarde 

is beoogd zeker te stellen dat gaat om verzekeraars die een vergunning dan wel 

een bevoegdheid hebben om in de zetelstaat het verzekeringsbedrijf uit te oefenen 

en die voldoen aan een bepaalde solvabiliteitsmarge. Daarnaast dienen dergelijke 

verzekeraars zich te houden aan hier geldende voorschriften. Een vergelijkbare eis 

wordt in artikel 19a, lid 1, onderdeel a Wet LB 1964 gesteld aan in Nederland ge-

vestigde verzekeraars. Aan zowel in Nederland als in een andere lidstaat gevestigde 

verzekeraar worden dus dezelfde eisen gesteld.

Een buitenlands pensioenlichaam kan worden aangewezen als buitenlandse pensi-

oenuitvoerder als het pensioenfonds een lichaam is dat naar het recht van de staat 

van diens zetel bevoegd gelden beheert strekkende tot verzekering van aanspraken 

ingevolge een pensioenregeling van ten minste 100 werknemers of gewezen werk-

nemers en dat met betrekking tot deze aanspraken vanuit een vestiging buiten Ne-

derland overeenkomsten sluit.1143 Met deze voorwaarden is volgens de toelichting1144 

beoogd slechts een in het buitenland gevestigd ‘professioneel’ pensioenfonds als 

toegelaten pensioenuitvoerder aan te wijzen. Het aantal van 100 (gewezen) werkne-

mers sluit aan bij de IORP-II richtlijn.1145 Wanneer een pensioenfonds minder dan 

100 (gewezen) werknemers telt, kan de lidstaat van vestiging van dit pensioenfonds 

ervoor kiezen om de richtlijn geheel of gedeeltelijk niet van toepassing te verklaren 

op dergelijke fondsen. Door deze eis te stellen aan het minimale aantal (gewezen) 

deelnemers is het zeker dat het betreffende pensioenfonds onder volledig toezicht 

staat conform de eisen van de IORP-II richtlijn. Aan Nederlandse pensioenfondsen 

wordt ook de eis gesteld dat dit professionele pensioenfondsen zijn en onder toe-

zicht staan waardoor deze voorwaarde geen niet-gerechtvaardigde belemmering is.

13.3.3.3 Beoordeling tweede voorwaarde
Volgens de tweede voorwaarde moet de in de andere lidstaat gevestigde pensioen-

uitvoerder inlichtingen verschaffen aan de Nederlandse Belastingdienst over de 

uitvoering van de pensioenregeling. Ook bij deze voorwaarde geldt dat deze even-

eens wordt gesteld aan de Nederlandse pensioenuitvoerder. Pensioenfondsen en 

1143 Artikel 10d, lid 2 Uitvoeringsbesluit LB 1965.
1144 Besluit van 15 december 2005, Stb. 2005, 686.
1145 Artikel 5 Richtlijn (EU) 2016/2341 (zie ook paragraaf 8.2.4).
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verzekeringsmaatschappijen zijn op grond van artikel 53, lid 2 en 3 AWR verplicht 

om op reguliere basis bepaalde informatie over klanten aan de Belastingdienst te 

verstrekken.1146 Er wordt dus geen onderscheid gemaakt waardoor er geen sprake is 

van een niet-gerechtvaardigde belemmering.

13.3.3.4 Beoordeling derde voorwaarde
Volgens de derde voorwaarde dient de in de andere lidstaat gevestigde pensioen-

uitvoerder in beginsel de aansprakelijkheid te aanvaarden met betrekking tot de 

verschuldigde belasting en de revisierente. Dit dient in een overeenkomst met de 

Nederlandse Belastingdienst te worden opgenomen. Een andere optie is dat de 

werknemer zelf voldoende zekerheid stelt. Naar mijn mening is er geen sprake 

van een niet-gerechtvaardigde belemmering. Immers voor een binnenlandse pen-

sioenuitvoerder is de situatie vergelijkbaar. Het verschil tussen de buitenlandse 

en de binnenlandse situatie is een aansprakelijkheid die via een overeenkomst is 

overeengekomen of een aansprakelijkheid die wettelijk is geregeld. Dat is inherent 

aan feit dat wettelijke maatregelen alleen binnen Nederland kunnen gelden en niet 

van toepassing kunnen zijn op een buitenlandse verzekeraar. Zie verder paragraaf 

5.4.4.7. voor een uitgebreide uiteenzetting.

De Commissie is overigens van mening dat de eis dat de buitenlandse pensioenuit-

voerder in beginsel aansprakelijk is voor de verschuldigde belasting en revisierente 

in strijd is met de vrijheden uit het VWEU en voert een inbreukprocedure tegen 

Nederland. Ik deel de mening van de Commissie niet en vind dat er geen sprake is 

van een belemmering of discriminatie. Zie verder paragrafen 5.4.4.7 en 5.4.7.1.3.

13.3.3.5 tussenconclusie
Geen van de drie voorwaarden die worden gesteld aan een in een andere lidstaat 

gevestigde pensioenuitvoerder die kan worden aangewezen, zijn naar mijn mening 

in strijd met het Unierecht.

13.4 BEantwoordIng dEELVragEn

In dit hoofdstuk onderzocht ik of er in de loonbelasting fiscale niet-gerechtvaardigde 

of disproportionele belemmeringen zijn met betrekking tot de grensoverschrijdende 

pensioenuitvoerder en de loonbelasting. De deelvragen van mijn probleemstelling 

beantwoord ik in deze paragraaf. 

1146 Op basis van artikel 10.8 Wet IB 2001 en artikel 22 Uivoeringsbesluit IB 2001.
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13.4 Beantwoording deelvragen

De deelvragen zijn de volgende:

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor de grensoverschrijdende dienst-

verlening van pensioenuitvoerders?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

13.4.1 In een andere lidstaat gevestigde pensioenuitvoerder bij 
voortzetting pensioenregeling

De werknemer kan zijn pensioenregeling voortzetten bij een in een andere lidstaat 

gevestigde pensioenuitvoerder wanneer aan twee voorwaarden wordt voldaan:

1. Het pensioen is de voortzetting van een pensioen dat reeds was verzekerd bij die 

pensioenuitvoerder in een periode dat de werknemer of gewezen werknemer 

niet in Nederland woonde of niet in Nederland een dienstbetrekking vervulde;

2. De pensioenregeling moet verder voldoen aan de Nederlandse fiscale voorwaar-

den om onder de omkeerregel te vallen of, wanneer deze regelingen daar niet 

aan voldoen (hetgeen veelal het geval zal zijn) kunnen deze regelingen worden 

aangewezen.

Deze bepaling levert geen niet-gerechtvaardigde belemmering op. Integendeel, 

naar mijn mening bevordert deze bepaling juist het vrije verkeer van werknemers. 

Zeker in de situatie dat een werknemer tijdelijk in Nederland werkt en zijn pen-

sioenregeling in zijn land van herkomst voortzet. Zonder fiscale tegemoetkoming 

is zijn pensioenregeling niet fiscaal gefaciliteerd. Dit fiscale en financiële nadeel 

kan een obstakel vormen voor een buitenlandse werknemer om in Nederland tij-

delijk te gaan werken. Dit geldt overigens niet voor de buitenlandse werknemer 

die permanent in Nederland gaat werken. Want stel dat die deze faciliteit ook zou 

krijgen, dan ontstaat er ongelijke behandeling met werknemers die deelnemen aan 

een Nederlandse pensioenregeling omdat deze pensioenregeling wel volledig aan de 

eisen van de Wet LB 1964 moeten voldoen.

13.4.2 In een andere lidstaat gevestigde aangewezen 
pensioenuitvoerder

De eisen die worden gesteld aan een in een andere lidstaat gevestigde pensioenuit-

voerder die kan worden aangewezen zien kortweg op de volgende onderwerpen.

1. Een pensioenfonds is een lichaam dat naar het recht van de staat van diens zetel 

bevoegd gelden beheert strekkende tot verzekering van aanspraken ingevolge 

een pensioenregeling van ten minste 100 werknemers of gewezen werknemers 

en dat met betrekking tot deze aanspraken vanuit een vestiging buiten Neder-
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land overeenkomsten sluit. Een verzekeraar mag op grond van de Wet op het 

financieel toezicht diensten in Nederland verrichten.

2. Het pensioenfonds en de verzekeraar moeten inlichtingen verstrekken over de 

uitvoering van de pensioenregelingen.

3. Het pensioenfonds en de verzekeraar moeten een in Nederland uitwinbare zeker-

heid stellen voor de invordering van de belasting die mocht worden verschuldigd 

door toepassing van artikel 19b Wet LB 1964. Deze zekerheid mag ook door de 

werknemer of de gewezen werknemer wordt gesteld. Indien het pensioenfonds 

of de verzekeraar is gevestigd in de EU of de EER gelden er soepelere voorwaar-

den. Zij hoeven geen in Nederland uitwinbare zekerheid te stellen, maar kunnen 

volstaan met het aanvaarden van aansprakelijkheid voor de belasting.

Ik kom tot de conclusie dat geen van deze eisen een inbreuk vormt op het Unie-

recht omdat voor in Nederland gevestigde pensioenuitvoerders vergelijkbare eisen 

gelden. Buitenlandse pensioenuitvoerders worden dus niet verschillend behandeld.
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14.1 Inleiding

14.1 InLEIdIng

14.1.1 opzet deel 4
Dit deel van mijn proefschrift bestaat uit een samenvatting van de voorgaande de-

len, een overzicht van de gevonden fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele 

belemmeringen en mijn voorgestelde oplossingen. Het volgende hoofdstuk is een 

samenvatting van deel twee, de grensoverschrijdende werknemer. Hoofdstuk 16 is 

een samenvatting van deel drie over de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder. 

In deze hoofdstukken geef ik tevens antwoord op de drie deelvragen die uit mijn 

probleemstelling voortvloeien. Bij iedere paragraaf geef ik de vindplaats in mijn 

proefschrift aan.

In dit eerste hoofdstuk van deel 4 bespreek ik mijn probleemstelling en deelvragen. 

Ik sta kort stil bij het Europeesrechtelijk fiscaal kader en ik bespreek het beslis-

schema dat ik gebruik om eventuele inbreuken op verdragsvrijheden te beoordelen 

en te toetsen aan het Unierecht.

Ik sluit dit deel af met een Engelstalige samenvatting.

14.1.2 Indeling onderzoek
In mijn proefschrift onderzoek ik de grensoverschrijdende werknemer en de grens-

overschrijdende uitvoerder van pensioenregelingen. Ik bespreek beide onderwerpen 

in een apart deel. Het onderzoek kent in totaal vier delen.

1. Het eerste deel is een inleiding op het daadwerkelijke onderzoek met paragrafen 

over de aanleiding en de achtergrond, de probleemstelling van mijn onderzoek, 

de relevantie, afbakening en opzet. In dit deel ga ik in op het Europese fiscaal-

rechtelijke kader dat zowel van toepassing is op de grensoverschrijdende werk-

nemer als op de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder. Ik introduceer een 

beslisschema waarmee eventuele inbreuken op verdragsvrijheden beoordeeld en 

getoetst aan het Unierecht kunnen worden.

2. In deel twee ga ik in op de grensoverschrijdende werknemer en zijn aanvullende 

pensioen. Voordat ik aan een inventarisatie van de fiscale belemmeringen voor 

grensoverschrijdende werknemers in de Nederlandse wet- en regelgeving toe-

kom, geef ik eerst een definitie van een grensoverschrijdende werknemer.  Ik geef 

een schets van het Europese en Nederlandse juridische kader dat relevant is voor 

de beantwoording van mijn onderzoeksvragen en onderzoek of er binnen deze 

juridische kaders een definitie bestaat van een grensoverschrijdende werknemer 

die ik als uitgangspunt kan gebruiken in mijn onderzoek. Voor de inventarisatie 

van de fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen maak ik 
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een onderscheid in de grensoverschrijdende uitgaande werknemer en de grens-

overschrijdende inkomende werknemer. In beide situaties bespreek ik zowel de 

tijdelijke als de blijvende situatie, zowel in opbouw- als in de uitkeringsfase. Spe-

ciale aandacht besteed ik aan de problematiek van de conserverende aanslag. Ik 

eindig ieder hoofdstuk met beantwoording van de deelvragen, een overzicht van 

de eventuele fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen 

voor grensoverschrijdende werknemers en geef aanbevelingen voor mogelijke 

oplossingen.

3. In deel drie ga ik eerst in op grensoverschrijdende pensioenuitvoering in 

Europese wetgeving en beschrijf kort het Nederlandse juridische en fiscale 

kader. Daarna bespreek ik enkele beperkingen en obstakels voor een Europese 

geïntegreerde pensioenmarkt. De belangrijkste hoofdstukken van dit deel gaan 

over de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, de omzetbelasting en de 

loonbelasting. In ieder hoofdstuk bekijk ik in hoeverre er belemmeringen voor 

grensoverschrijdende dienstverlening van pensioenuitvoerders. Ik beoordeel 

en toets eventuele inbreuken op verdragsvrijheden aan het Unierecht. Nadat 

duidelijk is geworden welke fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele 

belemmeringen er zijn, kijk ik welke oplossingen mogelijk zijn. Ik eindig ieder 

hoofdstuk met beantwoording van de deelvragen.

4. In dit deel vier sluit ik mijn onderzoek af met een samenvatting, een overzicht 

van de gevonden fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmerin-

gen en mijn voorgestelde oplossingen.

14.2 proBLEEMstELLIng1147

In mijn proefschrift onderzoek ik welke fiscale niet-gerechtvaardigde of dispropor-

tionele belemmeringen er zijn met betrekking tot grensoverschrijdend pensioen-

verkeer vanuit en naar Nederland door werknemers en uitvoerders. Hierbij richt 

ik mij op de lidstaten van de Europese Unie (EU) en de landen die behoren tot de 

Europese Economische Ruimte (EER). De probleemstelling van mijn proefschrift 

luidt als volgt:

“Fiscale belemmeringen kunnen een belangrijk obstakel voor de interne markt van aanvul-

lende pensioenen vormen. Zijn er dergelijke belemmeringen in de Nederlandse fiscale wet- en 

regelgeving? Zo ja, in hoeverre zijn zij gerechtvaardigd en proportioneel en wat zijn mogelijke 

oplossingen om de niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen te elimineren?”

1147 Paragraaf 1.3.
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Uit de probleemstelling komen de volgende deelvragen voort:

1. Zijn er niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmeringen in de Neder-

landse fiscale wet- en regelgeving?

2. Zo ja, welke en vormen deze een obstakel voor het grensoverschrijdend pensi-

oenverkeer van werknemers respectievelijk pensioenuitvoerders?

3. Wat zijn mogelijke oplossingen voor deze obstakels?

Deze vragen beantwoord ik voor zowel de grensoverschrijdende werknemer als voor 

de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder. Ik toets hierbij aan het vrij verkeer 

van werknemers (artikel 45 VWEU) respectievelijk de vrijheid van vestiging (artikel 

49 VWEU), het vrij verkeer van diensten (artikel 56 VWEU) en het vrij verkeer van 

kapitaal (artikel 63 VWEU).

Ik richt mijn onderzoek op pensioenen in de tweede pijler. Dat betekent dat pensioe-

nen zijn gebaseerd op het verrichten van arbeid in het kader van een arbeidsverhou-

ding of een aanstelling, dan wel als beroepsbeoefenaar of zelfstandige. Pensioenen 

uit de eerste pijler (wettelijke sociale zekerheidspensioenen) en de derde pijler 

(individuele voorzieningen die op persoonlijk initiatief van de betrokkene tot stand 

komen) maken geen uit van mijn onderzoek. Het is opvallend dat voor de tweede 

en derde pijler niet dezelfde fiscale regels gelden. De conclusies uit mijn onderzoek 

zouden mogelijk toch relevant kunnen zijn voor de derde pijler wanneer door het 

invoeren van de Wet toekomst pensioenen de verschillen tussen de tweede en de 

derde pijler zijn weggenomen waarbij de tweede pijler zoveel mogelijk als uitgangs-

punt is genomen. In mijn onderzoek besteed ik geen aandacht aan nettopensioen.

14.3 EuropEEsrEchtELIJk FIscaaL kadEr En 
BEsLIsschEMa BEoordELEn InBrEuk 
VErdragsVrIJhEdEn1148

Op fiscaal gebied zijn de lidstaten autonoom en hebben dus volledige zeggenschap 

over hun eigen fiscale regelgeving. Ondanks dat de directe belastingen tot de 

bevoegdheid van de lidstaten behoren, zijn zij verplicht die bevoegdheid in over-

eenstemming met het gemeenschapsrecht uit te oefenen. Lidstaten kunnen (fiscale) 

maatregelen nemen die het vrij verkeer belemmeren. Deze strijdigheid kan in de 

vorm van verboden discriminatie zijn of een belemmering van het vrije verkeer. 

1148 Hoofdstuk 2.
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Volgens rechtspraak van het HvJ is dat op twee manieren te rechtvaardigen:

1. Op grond van één van de redenen genoemd in het VWEU (de verdragsexcepties; 

‘geschreven rechtvaardigingsgronden’).

2. Op grond van ongeschreven rechtvaardigingsgronden (de ‘dwingende redenen 

van algemeen belang’ of ‘rule of reason’-uitzondering). Wat betreft de directe 

belastingheffing droegen lidstaten vaak dezelfde redenen van algemeen belang 

aan om inbreuken op het vrij verkeer van werknemers te rechtvaardigen. De 

belangrijkste zijn fiscale coherentie, verdragscoherentie, doeltreffendheid van 

fiscale controle, evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen 

lidstaten en bestrijding van belastingfraude of -ontwijking. Veel fiscale maatre-

gelen van lidstaten die vrij verkeer van werknemers of diensten beperkten (zoals 

bijvoorbeeld het vereiste dat alleen premieaftrek voor een pensioenvoorziening 

mogelijk is als de premie aan een in die lidstaat gevestigde pensioenuitvoerder 

wordt betaald) zijn door het HvJ verworpen.

Nationale maatregelen die een schending van het vrij verkeer inhouden zijn toe-

laatbaar, indien zij een doel van algemeen belang nastreven. Deze maatregelen 

moeten volgens het HvJ bovendien geschikt zijn om de verwezenlijking van het 

nagestreefde doel te waarborgen (geschiktheidstoets) en mogen niet verder gaan 

dan voor het bereiken van dat doel noodzakelijk is (noodzakelijkheidstoets).

Bij mijn onderzoek naar fiscale belemmeringen bekijk ik in hoeverre een gevonden 

belemmering gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Als dat niet het geval is, probeer ik 

een oplossing te vinden om deze niet-gerechtvaardigde belemmering te elimineren.

Om te kunnen beoordelen of een bepaalde maatregel in Nederlandse wet- en regelge-

ving een inbreuk op verdragsvrijheden vormt, gebruik ik onderstaand beslisschema.

1. Heeft de belanghebbende toegang tot het VWEU?

2. Zo ja, is er sprake van discriminatie of van een belemmering in de zin van één de 

Verdragsvrijheden?

3. Zo ja, is er sprake van een gerechtvaardigd doel?

4. Zo ja, is het middel geschikt om het gerechtvaardigde doel te bereiken (geschikt-

heidstoets)?

5. Zo ja, is het middel proportioneel (noodzakelijkheidstoets)?

Specifieke fiscale bepalingen op het gebied van pensioenen verschillen in grote mate 

tussen de lidstaten. In principe zijn er drie aangrijpingspunten voor de belastinghef-

fing over pensioen, namelijk de betaalde premies, de beleggingsopbrengsten bij de 

pensioenuitvoerder en de pensioenuitkeringen. Dit wordt per element beschreven 
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met een letter: E (exempt; aftrekbaar of niet belast) of T (taxed; niet aftrekbaar of be-

last). In Nederland wordt gesproken over de omkeerregel: de pensioenpremie wordt 

niet tot het loon van de werknemer gerekend, de beleggingsopbrengst is onbelast en 

de pensioenuitkeringen zijn belast. Dat is dus het EET-systeem.

In de meeste lidstaten wordt de pensioenpremie niet tot het belastbaar loon van de 

werknemer gerekend. De voorwaarden waaraan een regeling moet voldoen om door 

de fiscus te worden erkend variëren echter sterk.
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15.1 Inleiding

15.1 InLEIdIng

15.1.1 opzet hoofdstuk
In dit hoofdstuk staat de grensoverschrijdende werknemer centraal. Na mijn defini-

tie van een grensoverschrijdende werknemer en een aantal opmerkingen over het 

Nederlandse verdragsbeleid, ga ik in paragraaf 15.3 in op de grensoverschrijdende 

uitgaande werknemer. Ik begin met de conserverende aanslag, waarbij ik onderzoek 

of als gevolg van een arrest van de Hoge Raad, dubbele belastingheffing kan optre-

den. Voor zover dat het geval is, beantwoord ik aan de hand van het beslisschema 

de vraag of dit een fiscale niet-gerechtvaardigde belemmering voor het vrije verkeer 

van werknemers is. Daarna onderzoek ik de situatie van de tijdelijk uitgaande werk-

nemer en de grenswerker, de permanent uitgaande werknemer en de situatie dat 

een gepensioneerde pensioenuitkeringen ontvangt in een andere lidstaat.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk onderzoek ik de grensoverschrijdende in-

komende werknemer, ook hier volgens de indeling: tijdelijk inkomende werknemer 

en grenswerker, permanent inkomende werknemer en de situatie dat een gepen-

sioneerde in Nederland pensioenuitkeringen ontvangt vanuit een andere lidstaat.

15.2 achtErgrond

15.2.1 Inleiding1149

Eén van de doelstellingen van de EU is het tot stand brengen van een interne markt 

zonder binnengrenzen. In het kader van het vrij verkeer van werknemers is in arti-

kel 45 VWEU vastgelegd dat “het verkeer van werknemers binnen de Unie vrij is”.

Werknemers kunnen ook in een lidstaat werken omdat zij tijdelijk zijn uitgezonden 

door hun in een andere lidstaat gevestigde werkgever. Er is dan sprake van detache-

ring; de werkgever maakt gebruik van het vrij verkeer van diensten volgens artikel 

56 VWEU.

15.2.2 definitie grensoverschrijdende werknemer1150

Mijn definitie van een grensoverschrijdende werknemer in dit onderzoek is de vol-

gende: “Een grensoverschrijdende werknemer is een werknemer die gedurende een bepaalde 

tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding 

1149 Hoofdstuk 4.
1150 Paragraaf 4.4.
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ontvangt. Hij werkt (al dan niet tijdelijk) in een andere lidstaat dan zijn land van herkomst of 

zijn woonland.”

De zelfstandig ondernemer (daaronder begrepen de zzp’er, de freelancer en de resul-

taatgenieter) voldoet niet aan de definitie van een werknemer en valt dus niet onder 

de reikwijdte van mijn onderzoek. Een grenswerker voldoet wel aan mijn definitie 

van een grensoverschrijdende werknemer evenals de gedetacheerde werknemer.

15.2.3 Verdragsbeleid nederland1151

Nederland streeft in verdragsonderhandelingen naar het overeenkomen van 

bronstaatheffing voor gefaciliteerd opgebouwde pensioenen – zowel voor reguliere 

pensioenuitkeringen als voor afkoopsommen van pensioenen en zowel particuliere 

als overheidspensioenen – onafhankelijk van de fiscale behandeling van de pensi-

oenen in de (nieuwe) woonstaat van de pensioengerechtigde. In de meeste oudere 

belastingverdragen (afgesloten tot ongeveer 1999) wijst het pensioenartikel het hef-

fingsrecht over pensioenen en soortgelijke beloningen toe aan het woonland. Met 

het sluiten met het verdrag met Portugal op 20 september 1999 begon een volgende 

fase van de Nederlandse verdragspolitiek met betrekking tot periodieke particu-

liere pensioenen. Nederland streefde naar bronstaatheffing indien de bronstaat de 

pensioenopbouw fiscaal gefaciliteerd heeft en de woonstaat de uitkeringen aan 

een bijzonder regime onderwerpt. Als hoofdregel geldt dat periodieke particuliere 

pensioen-, lijfrente- en socialezekerheidsuitkeringen door de woonstaat worden 

belast. Als wordt voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden heeft echter niet de 

woonstaat maar de bronstaat het recht om deze uitkeringen te belasten (ook wel 

beperkte bronstaatheffing genoemd). In de notitie internationaal fiscaal (verdrags)

beleid 2020 is de Nederlandse insteek in verdragsonderhandelingen aangescherpt 

en streeft Nederland naar bronstaatheffing.

In belastingverdragen wordt onderscheid gemaakt tussen pensioenen die in de par-

ticuliere sfeer worden betaald aan voormalige werknemers en die worden betaald 

aan gewezen ambtenaren. Het heffingsrecht over particuliere pensioenen volgt het 

hierboven beschreven regime, terwijl het heffingsrecht over de overheidspensioe-

nen wordt toegewezen aan de staat die de betalingen verricht (de betaalstaat). Het 

is mogelijk dat één pensioenuitkering deels uit particulier- en deels uit overheids-

pensioen bestaat. Dit kan zich onder andere voordoen bij waardeoverdracht (als een 

werknemer van baan wisselt van de particuliere naar de overheidssector en zijn 

opgebouwde pensioen via waardeoverdracht inbrengt in zijn overheidspensioen 

1151 Paragraaf 5.2.3.
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of omgekeerd). Het verdelen van heffingsrechten over dergelijke samengestelde 

pensioenen vindt plaats op basis van diensttijdevenredige toerekening.

15.3 grEnsoVErschrIJdEndE uItgaandE 
wErknEMEr1152

Mijn definitie voor een grensoverschrijdende uitgaande werknemer is “een werkne-

mer die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en 

als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Hij werkt in een andere lidstaat dan in Nederland, 

zijn land van herkomst.” Voor deze categorie werknemers zijn verschillende scenario’s 

mogelijk die ik volgens de volgende indeling uitwerk.

1. Beschrijving van de situatie

2. Welke mogelijkheden heeft de werknemer?

3. Wat zijn de fiscale gevolgen van deze mogelijkheden voor de werknemer?

4. In hoeverre is er sprake van een fiscale belemmering?

5. Is er een rechtvaardiging voor deze belemmering of wordt een tegemoetkoming 

geboden?

6. Conclusie: zijn er fiscale niet-gerechtvaardigde of disproportionele belemmerin-

gen die een obstakel vormen voor de interne markt van aanvullende pensioenen?

15.3.1 conserverende aanslag1153

Op pensioenaanspraken rust een Nederlandse belastingclaim. Een conserverende 

aanslag is erop gericht om bij emigratie de Nederlandse fiscale claim veilig te stellen 

bij misbruik in de vorm van verboden handelingen met deze pensioenaanspraak. 

De conserverende aanslag is sinds de invoering omstreden. In de rechtszaken die 

gevoerd werden, stonden twee vragen centraal:

·	 In hoeverre is de conserverende aanslag in strijd met het Unierecht?

·	 Is de conserverende aanslag in strijd met de goede verdragstrouw?

In zijn arrest van 15 april 20111154 gaf de Hoge Raad aan dat er geen beletsel is om 

op grond van nationale wetgeving een conserverende aanslag op te leggen in geval 

van emigratie. De conserverende aanslag is niet in strijd met het Unierecht, mits er 

geen beperkende voorwaarden gesteld worden.

1152 Hoofdstuk 5.
1153 Paragraaf 5.2.
1154 Hoge Raad 15 april 2011, nr. 10/00990, ECLI:NL:HR:2011:BN8728.
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Het ziet er naar uit dat het arrest van de Hoge Raad van 14 juli 20171155 definitief 

antwoord geeft op de vraag of de conserverende aanslag in strijd is met de goede 

verdragstrouw. Als een belastingplichtige emigreert naar een land waarmee Neder-

land geen verdrag heeft of een belastingverdrag waarin Nederland als bronland het 

heffingsrecht heeft over (de afkoopsom van) pensioenen, legt Nederland een con-

serverende aanslag op tegen de waarde in het economische verkeer. Wanneer een 

belastingplichtige emigreert naar een land waarmee Nederland een belastingver-

drag heeft dat het heffingsrecht over (afkoopsom van) pensioen aan het woonland 

toekent, kunnen de premies die niet tot het loon zijn gerekend na 15 juli 2009 tot 

het te conserveren inkomen worden gerekend. Niet de waarde van de aanspraak 

op pensioen maar de voorwaardelijk verleende aftrek van pensioenpremies kan in 

aanmerking worden genomen als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen.

Het standpunt van de Hoge Raad in zijn uitspraak van 14 juli 2017 kan leiden tot 

dubbele belastingheffing en zou een inbreuk op het vrij verkeer van werknemers 

van artikel 45 VWEU kunnen betekenen. Er kan namelijk dubbele belastingheffing 

optreden in de volgende situatie. Wanneer een geëmigreerde pensioengerechtigde 

een verboden handeling verricht met zijn pensioenaanspraak, trekt Nederland 

het uitstel van betaling van de conserverende aanslag in en heft belasting over de 

pensioenaanspraak op grond van artikel 15 van het OESO-modelverdrag. Het woon-

land kan indien en nadat de pensioenen tot uitkering komen ook heffen op basis 

van artikel 18 van het OESO Model-verdrag. Of en in hoeverre het woonland dan 

rekening houdt met het feit dat er al door Nederland belasting is geheven, is nog 

maar de vraag.

Na het invorderen van de conserverende aanslag treedt een sfeerovergang op. Het 

recht van de belaste pensioenaanspraak valt niet meer onder hoofdstuk IIB Wet LB 

1964 maar vormt een vermogensbestanddeel. Voor belastingplichtigen die in het 

buitenland wonen is het de vraag of de sfeerovergang inhoudt of latere periodieke 

pensioenuitkeringen nog onder artikel 18 van het OESO-modelverdrag vallen. Ik 

kom tot de conclusie dat dit wel het geval is.

De pensioenartikelen in de belastingverdragen die Nederland heeft gesloten, wijzen 

(in tegenstelling tot artikel 18 OESO-modelverdrag) het heffingsrecht niet standaard 

toe aan het woonland. Het pensioenartikel in verdragen die Nederland heeft ge-

sloten, is gebaseerd op woonstaatheffing, beperkte bronstaatheffing of bronstaat-

heffing. De pensioenaanspraak is na de sfeerovergang een vermogensbestanddeel 

1155 Hoge Raad 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324.
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geworden van de pensioengerechtigde die in het buitenland woont. Nederland 

heeft hier geen heffingsrecht over. Dat vind ik een acceptabele uitkomst omdat de 

pensioengerechtigde al in Nederland heeft afgerekend over zijn pensioenaanspraak 

door het invorderen van de conserverende aanslag.

De toewijzing van het heffingsrecht over de uitkeringen aan het woonland kan 

betekenen dat de uitkeringen aldaar belast worden. Dat is uiteraard afhankelijk 

van de belastingwetgeving van dat land. In combinatie met het invorderen van de 

conserverende aanslag kan er dus dubbele heffing optreden.

De dubbele belastingheffing is enerzijds een gevolg van de inrichting van het be-

lastingstelsel van een land en anderzijds van de toewijzingsregels die twee landen 

met elkaar overeenkomen in een belastingverdrag. Voor beide situaties kom ik tot 

de conclusie dat zij niet in strijd zijn met het Unierecht. De conserverende aanslag 

vormt op het specifieke punt dat ik onderzocht dus geen fiscale niet-gerechtvaardig-

de belemmering voor grensoverschrijdend pensioenverkeer en is niet in strijd met 

het Unierecht.

Wanneer er sprake is van bronstaatheffing, kan de vraag worden gesteld of het 

opleggen van een conserverende aanslag nog wel nodig is. In die situatie kan 

Nederland als bronstaat immers heffen over pensioenuitkeringen en eventuele 

pensioenafkoopsommen. Datzelfde geldt voor pensioenen die zijn opgebouwd in 

een publiekrechtelijke dienstbetrekking; overheidspensioenen worden belast in het 

bronland. Ik vermoed echter dat de wetgever de vraag of een conserverende aanslag 

bij bronstaatheffing nog wel nodig is, bevestigend zal beantwoorden. De conserve-

rende aanslag zorgt er immers (bij grensoverschrijdende waardeoverdracht) voor 

dat de eventueel verschuldigde belasting ook daadwerkelijk en relatief eenvoudig 

kan worden geïnd bij de Nederlandse pensioenuitvoerder dan wel via de gestelde 

zekerheid. En de conserverende aanslag behoudt zijn doel als iemand doorverhuist 

van een staat waarmee Nederland een verdrag met bronstaatheffing heeft, naar een 

staat waarmee Nederland een verdrag heeft zonder bronstaatheffing.

15.3.2 tijdelijke uitgaande werknemer en grenswerker1156

De tijdelijk uitgaande werknemer wordt tijdelijk vanuit Nederland naar een andere 

lidstaat uitgezonden. Er kan sprake zijn van een uitzending waarbij de werknemer 

een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een buitenlandse werkgever of van 

1156 Paragraaf 5.3.
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detachering waarbij de arbeidsovereenkomst met de Nederlandse werkgever wordt 

voortgezet.

15.3.2.1 uitzending
Tijdens de periode van uitzending neemt de werknemer niet deel aan de Neder-

landse pensioenregeling. Hij kan, wanneer hij weer terug in Nederland is, de 

diensttijd in het buitenland in één keer inhalen. Hiertoe moet de werkgever een 

koopsom storten bij de Nederlandse pensioenuitvoerder. Voor het bepalen van de 

fiscale ruimte voor inhaal moet worden uitgegaan van het fiscale pensioenkader 

zoals van toepassing op het moment dat de inhaal plaatsvindt. Dat betekent dat er 

geen rekening gehouden wordt met het Nederlandse fiscale kader ten tijde van het 

verblijf in het buitenland. Eventuele neerwaartse aanpassingen van dit fiscale kader 

door wetswijzigingen zorgen voor een lagere pensioenopbouw dan wanneer hij in 

die jaren deel had kunnen blijven nemen aan de pensioenregeling. Dit zou als een 

belemmering beschouwd kunnen worden. Echter, de betreffende regeling inzake 

inhaal van pensioen is ook van toepassing op binnenlandse situaties waarbij werkne-

mers met een vergelijkbaar probleem worden geconfronteerd. Zowel binnenlandse 

als grensoverschrijdende werknemers worden op dezelfde manier behandeld. Er is 

dus geen sprake van een niet-gerechtvaardigde belemmering.

15.3.2.2 detachering
De werknemer kan tijdens zijn detachering deelnemer blijven in de Nederlandse 

pensioenregeling. Bij voortzetting betaalt de werkgever de pensioenpremie aan de 

Nederlandse pensioenuitvoerder. Indien van toepassing betaalt de werknemer zijn 

eigen bijdrage. De werknemer die tijdelijk in een andere lidstaat woont en werkt, 

is daar binnenlands belastingplichtig. Wanneer hij deel blijft nemen aan zijn Ne-

derlandse pensioenregeling, is het de vraag wat de fiscale behandeling van de pen-

sioenregeling is. De Nederlandse regeling zal in het algemeen niet voldoen aan de 

voorwaarden van de lidstaat voor fiscale facilitering. Dat zou kunnen betekenen dat 

de omkeerregel niet van toepassing is; de premie die de werkgever betaalt, is bij de 

werknemer belast als loon. Een eventuele eigen bijdrage betaalt de werknemer uit 

zijn netto inkomen. Op grond van jurisprudentie van het HvJ zou men verwachten 

dat lidstaten de buitenlandse pensioenregeling die de werknemer tijdelijk voortzet, 

fiscaal op een vergelijkbare manier faciliteert als een lokale pensioenregeling. Ik 

vraag mij af of alle lidstaten dat ook doen. Als dat niet het geval is, voldoet de 

betreffende wetgeving mogelijk niet en kan er sprake zijn van een fiscaal obstakel. 

Een antwoord geven op deze vragen past niet in het kader van mijn onderzoek 

omdat ik mij richt op Nederlandse wet- en regelgeving, maar leent zich wat mij 
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betreft zeker voor een vervolgonderzoek. Nederland kent overigens wel een fiscale 

tegemoetkoming voor de buitenlandse werknemer die tijdelijk in Nederland werkt.

In veel belastingverdragen die Nederland heeft gesloten is een non-discriminatie-

bepaling opgenomen. In die gevallen is er een tegemoetkoming voor het eventuele 

obstakel. In de gevallen dat de wetgeving van de andere lidstaat geen fiscale tege-

moetkoming kent en er geen non-discriminatiebepaling in het belastingverdrag is 

opgenomen, kan de werknemer geconfronteerd worden met een pensioenregeling 

die in de betreffende lidstaat niet voldoet aan de fiscale regelgeving. Nederland kent 

in die situatie een tegemoetkoming wanneer de werknemer in Nederland met pensi-

oen gaat. Er zou mogelijk een belemmering kunnen zijn, gezien vanuit de wetgeving 

van de andere lidstaat. Maar niet vanuit de Nederlandse wet- en regelgeving bezien.

15.3.2.3 grenswerker1157

Een grenswerker die in Nederland woont, in een andere lidstaat werkt en een ar-

beidsovereenkomst heeft met een werkgever gevestigd in Nederland, betaalt op basis 

van het belastingverdrag in die andere lidstaat belasting over het loon dat hij in die 

lidstaat verdient. Hij is in Nederland als binnenlands belastingplichtige belasting 

verschuldigd over zijn wereldinkomen, dus ook over het loon uit de andere lidstaat. 

Voor het gedeelte van dat loon waar het heffingsrecht aan de andere lidstaat land 

toekomt, kan de werknemer een voorkoming van dubbele belasting claimen. Bij de 

aangifte inkomstenbelasting wordt rekening gehouden met de Nederlandse pensi-

oenaanspraak. Op basis van artikel 3.81 Wet IB 2001 sluit de inkomstenbelasting 

aan bij het loonbegrip uit de Wet LB 1964. Omdat de Nederlandse pensioenregeling 

voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964, is de aanspraak 

in de aangifte inkomstenbelasting onbelast en worden eventuele eigen bijdragen 

van de werknemer niet tot het loon gerekend. Bij de voorkoming van dubbele hef-

fing wordt er dus geen rekening gehouden met de pensioenaanspraak en eventuele 

bijdragen van de werknemer.

15.3.3 permanent uitgaande werknemer1158

Bij dit scenario emigreert een belastingplichtige permanent naar een andere lidstaat. 

Voor wat betreft zijn pensioen kan hij ofwel besluiten om het opgebouwde pensioen 

in Nederland te laten staan ofwel ervoor kiezen om de opgebouwde waarde over 

te dragen naar een buitenlandse pensioenuitvoerder. In zijn besluit van 9 oktober 

1157 Paragraaf 5.3.6.
1158 Paragraaf 5.4.
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20151159 geeft de staatssecretaris de fiscale voorwaarden waaraan voldaan moet 

worden om waardeoverdracht van pensioenkapitaal te laten plaatsvinden naar een 

buitenlandse fiscaal niet-erkende pensioenuitvoerder. Ik kom tot de conclusie dat 

drie van deze voorwaarden een niet-gerechtvaardigde belemmering vormen voor 

het vrij verkeer van werknemers. Dat zijn:

1. De substantiële dienstbetrekking;

2. Het overleggen van de buitenlandse pensioenregeling;

3. Pensioenuitkeringen zijn belast in een andere lidstaat.

De voorwaarde dat het afkoopverbod in de buitenlandse pensioenregeling niet rui-

mer mag zijn dan hetgeen op grond van de PW is toegestaan, komt niet in strijd met 

het vrij verkeer van werknemers. Maar het is aannemelijk dat deze eis materieel 

grensoverschrijdende waardeoverdracht belemmert.

15.3.3.1 substantiële dienstbetrekking1160

De werknemer moet aannemelijk maken dat hij in het andere land een substantiële 

dienstbetrekking aanvaardt. Een dienstbetrekking is in ieder geval substantieel als 

deze is aangegaan voor een termijn van ten minste vijf jaar1161. Deze eis geldt niet 

bij een binnenlandse waardeoverdracht. De eis die de fiscus stelt aan een waarde-

overdracht naar een andere lidstaat maakt het voor werknemers die een dienstbe-

trekking vinden in een andere lidstaat moeilijker om hun pensioenkapitaal over te 

dragen. Omdat er geen overtuigende reden is om deze eis te stellen, adviseer ik om 

de voorwaarde van het aanvaarden van een substantiële dienstbetrekking te wijzi-

gen naar het vereiste van een dienstbetrekking zonder dat hier een tijdskwalificatie 

aan vast zit. Er kan een beroep worden gedaan op de Inlichtingenrichtlijn1162 en de 

werknemer kan gevraagd worden om inlichtingen en bewijzen te verstrekken die 

de Belastingdienst nodig acht.

15.3.3.2 afkoopverbod in buitenlandse regeling1163

Het doel van het afkoopverbod is om zeker te stellen dat het pensioenkapitaal, dat 

in Nederland met fiscale facilitering is opgebouwd, in het buitenland niet afgekocht 

kan worden. Deze voorwaarde is formeel niet in strijd met het vrij verkeer van 

1159 Besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten, 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, 
Stcrt. 2015, 36798.

1160 Paragrafen 5.4.4.2 en 5.4.6.1.
1161 Om de voorwaarde van de substantiële dienstbetrekking consistent te maken, zou er overigens ook 

een voorwaarde voor de minimale arbeidsduur opgenomen moeten worden.
1162 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking 

op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PbEU, L 64/1.
1163 Paragrafen 5.4.4.3 en 5.4.6.2.
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werknemers omdat een binnenlandse waardeoverdracht ook aan deze voorwaarde 

moet voldoen. Daarnaast vormt de verschillende behandeling van pensioenen door 

lidstaten, en dan met name met betrekking tot het afkoopverbod, een dispariteit 

en is dus geen verboden belemmering van het vrije verkeer.1164 Het is echter aanne-

melijk dat deze eis materieel grensoverschrijdende waardeoverdracht belemmert.

De voorwaarde is naar mijn mening te strikt geformuleerd. Ik stel voor om toe te 

staan dat de werknemer en de buitenlandse uitvoerder een aanvullende overeen-

komst (bijvoorbeeld een addendum op de pensioenregeling) kunnen sluiten, waar-

bij zij afspreken dat het Nederlandse deel van het pensioenkapitaal niet afgekocht 

kan worden. Er bestaat hierbij natuurlijk een risico dat de overeenkomst later, na 

de waardeoverdracht, wordt aangepast of ingetrokken waardoor afkoop van het 

pensioenkapitaal alsnog mogelijk zou worden. Vanwege de conserverende aanslag 

die is opgelegd, de aansprakelijkheid van de overnemende pensioenuitvoerder en 

de toewijzing van het heffingsrecht aan Nederland in veel belastingverdragen acht 

ik dit risico aanvaardbaar.

15.3.3.3 overleggen buitenlandse pensioenregeling1165

De werknemer moet aannemelijk maken dat de nieuwe pensioenregeling een in het 

desbetreffende land gebruikelijke pensioenregeling is en moet een exemplaar van de 

nieuwe pensioenregeling overleggen. Ik kom tot de conclusie dat de voorwaarde dat 

de werknemer aannemelijk moet maken dat de nieuwe pensioenregeling gebruike-

lijk is, een doel van algemeen belang nastreeft en geschikt is om de verwezenlijking 

daarvan te waarborgen. De eis om een exemplaar van de nieuwe pensioenregeling 

te overleggen gaat echter verder dan noodzakelijk om het gestelde doel te bereiken 

en vormt daarmee een inbreuk op het vrij verkeer van werknemers.

Als oplossing stel ik voor om de eis van het overleggen van de nieuwe pensioenrege-

ling facultatief te maken. De voorwaarde blijft staan dat de werknemer aannemelijk 

maakt dat de nieuwe pensioenregeling in het desbetreffende land gebruikelijk is, 

maar laat de werknemer de keuze op welke wijze hij dit aannemelijk maakt. Hij 

kan de nieuwe pensioenregeling overleggen, maar hij zou ook kunnen kiezen voor 

bijvoorbeeld een verklaring van de Belastingdienst of toezichthouder in het betref-

fende land.

1164 Hoge Raad 9 april 2021, nr. 19/01201, ECLI:NL:HR:2021:518, r.o. 4.6.2. Zie ook paragraaf 6.2.6.4.
1165 Paragrafen 5.4.4.4 en 5.4.6.3.
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15.3.3.4 pensioenuitkeringen belast in andere lidstaat1166

Voor zover de waardeoverdracht samenhangt met emigratie moet de werknemer 

aannemelijk maken dat het land waar hij naar toe gaat de pensioenuitkeringen die 

te zijner tijd uit het pensioenkapitaal voortkomen, in een heffing naar het inkomen 

zullen betrekken. Ik kom tot de conclusie dat deze voorwaarde een inbreuk vormt 

op het vrij verkeer van werknemers. Om drie redenen ben ik van mening dat deze 

voorwaarde geschrapt moet worden.

1. Belastingverdragen met Hongarije, Malta en Luxemburg wijzen het heffingsrecht 

over pensioenuitkeringen toe aan het woonland. Deze verdragslanden kennen 

echter geen belastingheffing over pensioenuitkeringen. Door het stellen van de 

eis dat (kort gezegd) het land waarnaar de werknemer emigreert de pensioenuit-

keringen te zijner tijd zal belasten, ontstaat de merkwaardige situatie dat Neder-

land via belastingverdragen geen heffingsrecht heeft over pensioenuitkeringen, 

maar wel eisen stelt aan de heffing over pensioenuitkeringen door haar verdrags-

partner in het kader van een individuele internationale waardeoverdracht. Dit 

heeft tot gevolg dat waardeoverdracht aan Hongarije, Malta en Luxemburg niet 

mogelijk is.

2. Volgens de betreffende voorwaarde moet de uitkering betrokken worden in 

een heffing naar het inkomen. Er worden geen eisen gesteld aan de hoogte van 

het tarief of de omvang van het eventuele bedrag dat is vrijgesteld van heffing. 

Zo kan een land dat minimale belasting heft toch voldoen aan de voorwaarde 

waardoor waardeoverdracht mogelijk is.

3. Het emigratieland hoeft op het moment waarop om een individuele interna-

tionale waardeoverdracht wordt verzocht, niet het land te zijn waar men de 

pensioenuitkeringen uiteindelijk gaat ontvangen. Dat betekent dat als op het 

moment van emigratie aan de voorwaarde zou worden voldaan, het in de uitke-

ringsfase helemaal niet zeker is dat de uitkeringen daadwerkelijk belast worden. 

Dat betekent dat in die gevallen de voorwaarde betekenisloos is.

15.3.3.5 twee inbreukprocedures tegen nederland1167

15.3.3.5.1 Inleiding

De Commissie voert twee inbreukprocedures tegen Nederland die zich beide richten 

op de overdracht van pensioenkapitaal aan buitenlandse pensioenuitvoerders door 

werknemers die buiten Nederland gaan werken. Eén procedure richt zich op de 

Nederlandse fiscale voorwaarde dat de waardeoverdracht slechts is vrijgesteld van 

belasting indien de buitenlandse pensioenuitvoerder de aansprakelijkheid voor 

1166 Paragrafen 5.4.4.6 en 5.4.6.4.
1167 Paragraaf 5.4.7.
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eventuele belastingvorderingen aanvaardt of de belastingplichtige zelf die zekerheid 

stelt. De andere procedure richt zich op de voorwaarde dat belastingvrije waardeo-

verdracht slechts mogelijk is als het Nederlandse afkoopverbod gehandhaafd blijft.

15.3.3.5.2 Inbreukprocedure over drie belastingregels die de grensoverschrijdende 

overdracht van pensioenen belemmeren1168

In de eerste procedure (aanhangig bij het HvJ) vormen volgens de Commissie de 

volgende drie voorwaarden een beperking van de Europese vrijheden:

1. Buitenlandse pensioenuitvoerders moeten bij de Nederlandse autoriteiten zeker-

heid stellen, bijvoorbeeld een zakelijk onderpand of een bankgarantie, indien zij 

pensioenkapitaal overdragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien 

zij diensten willen aanbieden op de Nederlandse markt.

2. (Gewezen) werknemers moeten zekerheid stellen indien hun pensioenkapitaal 

wordt overgedragen aan een buitenlandse pensioenuitvoerder of indien zij pen-

sioendiensten willen inkopen bij een buitenlandse pensioenuitvoerder.

3. Overdrachten van pensioenkapitaal aan buitenlandse pensioenuitvoerders door 

werknemers die buiten Nederland gaan werken, zijn slechts vrijgesteld van 

belasting indien de buitenlandse pensioenuitvoerders de aansprakelijkheid voor 

eventuele belastingvorderingen aanvaarden of de belastingplichtige zelf die 

zekerheid stelt.

Eén van de voorwaarden die Nederland stelt om waardeoverdracht van pensioen-

kapitaal te laten plaatsvinden naar een buitenlandse fiscaal niet erkende pensioen-

uitvoerder is dat de overnemende pensioenuitvoerder aansprakelijkheid aanvaardt 

voor de door de gerechtigde werknemer verschuldigde belasting en revisierente ter 

zake van de belastbare feiten. Dit dient in een overeenkomst met de Nederlandse 

Belastingdienst te worden opgenomen. Deze aansprakelijkheid kan ook verlegd 

worden naar de overdragende, Nederlandse pensioenuitvoerder, indien deze schrif-

telijk verklaart tegenover de fiscus de aansprakelijkheid na de waardeoverdracht 

te aanvaarden. Deze optie lijkt mij zich in de praktijk zelden voor te doen. Een 

Nederlandse pensioenuitvoerder zal niet zo snel aansprakelijkheid willen aan-

vaarden voor de verschuldigde belasting en revisierente wanneer het betreffende 

pensioenkapitaal is overgedragen aan een buitenlandse uitvoerder. Een derde optie 

is dat de werknemer zelf voldoende zekerheid stelt.

De Commissie is van mening dat de eis dat de buitenlandse pensioenuitvoerder in 

beginsel aansprakelijk is voor de verschuldigde belasting en revisierente in strijd is 

1168 Paragraaf 5.4.7.2.
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met de vrijheden uit het EU-Verdrag. Volgens de Commissie zouden Nederlandse na-

melijk aan geen van deze voorwaarden behoeven te voldoen, zodat de Nederlandse 

wetgeving als discriminatoir in de zin van de EU-wetgeving aangemerkt zou kunnen 

worden. Ik ben dit niet met de Commissie eens en vind dat er geen sprake is van 

een belemmering of discriminatie. Immers bij een binnenlandse waardeoverdracht 

is de situatie vergelijkbaar. Het verschil tussen de buitenlandse en de binnenlandse 

situatie is een aansprakelijkheid die via een overeenkomst is overeengekomen of 

een aansprakelijkheid die wettelijk is geregeld. Dat is inherent aan feit dat wet-

telijke maatregelen alleen binnen Nederland kunnen gelden en niet van toepassing 

kunnen zijn op een buitenlandse verzekeraar.

15.3.3.5.3 Inbreukprocedure over belasten van overdrachten van pensioenkapitaal 

door mobiele werknemers1169

De tweede procedure (eveneens aanhangig bij het HvJ) is de Commissie gestart 

omdat Nederland naar zijn mening belasting heft over waardeoverdracht van 

pensioenkapitaal door mobiele werknemers aan een pensioenuitvoerder in één van 

twaalf lidstaten die een pensioenuitkering in de vorm van een vast bedrag toestaan. 

Deze belastingheffing vindt niet plaats bij binnenlandse overdrachten en vormt een 

belemmering van de Europese vrijheden.

Het lijkt de Commissie te gaan om het volgende. Eén van de voorwaarden die Ne-

derland stelt aan een waardeoverdracht naar een buitenlandse fiscaal niet erkende 

pensioenuitvoerder is dat de waardeoverdracht in beginsel dient te voldoen aan de 

vereisten zoals gesteld in artikel 85 of 87 PW, dus inclusief het vereiste dat het af-

koopverbod in de buitenlandse pensioenregeling niet ruimer mag zijn dan hetgeen 

op grond van de Pensioenwet is toegestaan.

Eerder in mijn proefschrift kom ik tot de conclusie dat de voorwaarde van het 

afkoopverbod in de buitenlandse regeling niet in strijd is met het vrij verkeer van 

werknemers omdat een binnenlandse waardeoverdracht ook aan deze voorwaarde 

moet voldoen.1170 Daarnaast vormt de verschillende behandeling van pensioenen 

door lidstaten, en dan met name met betrekking tot het afkoopverbod, een dis-

pariteit en is volgens de Hoge Raad1171 geen verboden belemmering van het vrije 

verkeer. Ik ben het niet eens met de opvatting van de Commissie. Het is echter 

aannemelijk dat deze eis materieel grensoverschrijdende waardeoverdracht belem-

1169 Paragraaf 5.4.7.3.
1170 Paragraaf 15.3.3.2.
1171 Hoge Raad 9 april 2021, nr. 19/01201, ECLI:NL:HR:2021:518.
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mert. Als oplossing stel ik voor om toe te staan dat de werknemer en de buiten-

landse uitvoerder een aanvullende overeenkomst (bijvoorbeeld een addendum op 

de pensioenregeling) kunnen sluiten, waarbij zij afspreken dat het Nederlandse deel 

van het pensioenkapitaal niet afgekocht kan worden.

15.3.4 pensioenuitkeringen in een andere lidstaat1172

In dit scenario emigreert de belastingplichtige vóór zijn pensioeningangsdatum en 

gaat in die andere lidstaat vervolgens met pensioen. Voor een reguliere uitkering 

zijn er geen belemmeringen die een obstakel vormen voor de interne markt van 

aanvullende pensioenen. Alleen in het geval het pensioenkapitaal niet kan worden 

omgezet in een periodieke uitkering, zal de Belastingdienst de conserverende aan-

slag invorderen. Op de vraag in hoeverre dit een fiscaal obstakel is, heb ik hierboven 

in paragraaf 15.3.1 antwoord gegeven.

Wanneer de (gewezen) werknemer in een andere lidstaat woont en op pensioen-

datum zijn pensioenkapitaal wil overdragen aan een pensioenuitvoerder in zijn 

woonstaat, bepaalt de voorwaarde dat hij een substantiële dienstbetrekking moet 

hebben, dat deze waardeoverdracht niet mogelijk is. Voor mijn conclusie en aanbe-

veling verwijs ik naar paragraaf 15.3.3.1.

15.4 grEnsoVErschrIJdEndE InkoMEndE 
wErknEMEr1173

Mijn definitie voor een grensoverschrijdende inkomende werknemer is “een werkne-

mer die gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en 

als tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Hij komt vanuit een andere lidstaat in Nederland 

wonen of werken.” Voor deze categorie werknemers zijn eveneens verschillende scena-

rio’s mogelijk die ik volgens de eerder genoemde indeling uitwerk.

15.4.1 tijdelijke inkomende werknemer en grenswerker1174

15.4.1.1 tijdelijk inkomende werknemer
De tijdelijk inkomende werknemer is in dienst van een in een andere lidstaat geves-

tigde onderneming. Hij wordt, met instandhouding van zijn arbeidsovereenkomst 

met de buitenlandse werkgever (er is dus sprake van detachering) tijdelijk vanuit 

1172 Paragraaf 5.5.
1173 Hoofdstuk 6.
1174 Paragraaf 6.2.
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deze lidstaat naar Nederland uitgezonden. Wanneer hij zijn pensioenregeling in zijn 

land van herkomst wil voortzetten, kan deze buitenlandse pensioenregeling in Ne-

derland door de Belastingdienst worden aangewezen. Nederland geeft in dat geval 

fiscale faciliteiten naar maximaal de normen van de lidstaat van herkomst van de 

werknemer voor maximaal vijf jaar. In de voorwaarden die gevolgd moeten worden 

om van de fiscale erkenning gebruik te kunnen maken, zijn naar mijn mening geen 

belemmeringen van het vrij verkeer voor werknemers te vinden.

15.4.1.2 grenswerker1175

Voor een grenswerker die woont in een andere lidstaat, werkt in Nederland en een 

arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever gevestigd in die andere lidstaat, 

is de situatie anders dan ik in de vorige paragraaf heb beschreven. Er is er geen 

inhoudingsplichtige in Nederland en de Wet op de loonbelasting 1964 is niet van 

toepassing. De Wet inkomstenbelasting 2001 is wel van toepassing omdat er sprake 

is van een buitenlandse belastingplichtige. Als de betreffende pensioenregeling een 

in die betreffende lidstaat gefaciliteerde pensioenregeling is, verleent Nederland in 

de opbouwfase van het pensioen fiscale faciliteiten. Het verschil tussen de fiscale 

behandeling van de grenswerker met een arbeidsovereenkomst met een werkgever 

gevestigd in een andere lidstaat en een tijdelijk inkomende werknemer bestaat uit 

de maximale periode van vijf jaar die van toepassing is op de aanwijzing van de 

pensioenregeling van de tijdelijk inkomende werknemer. Voor de betreffende grens-

werker is geen limitering in tijd opgenomen. Ik zie hierin geen fiscale belemmering 

voor het vrij verkeer van werknemers.

Een grenswerker die in een andere lidstaat woont, in Nederland werkt en een ar-

beidsovereenkomst heeft met een in Nederland gevestigde werkgever neemt deel 

aan de pensioenregeling van de Nederlandse werkgever net zoals de werknemers 

die in Nederland wonen. De werknemer betaalt in Nederland belasting over het 

loon dat hij in Nederland verdient. Hierbij wordt rekening gehouden met pensioen-

premies van de werkgever en de eigen pensioenbijdrage van de werknemer. In de 

andere lidstaat is hij als binnenlands belastingplichtige belasting verschuldigd over 

zijn wereldinkomen en betaalt hij belasting over eventuele andere inkomsten. Het 

verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing voorkomt dat de werknemer 

dubbel belasting betaalt over zijn looninkomsten. Ik zie hierin geen fiscale belem-

mering voor het vrij verkeer van werknemers.

1175 Paragraaf 6.2.6.
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15.4.2 permanent inkomende werknemer1176

In dit scenario immigreert een belastingplichtige permanent naar Nederland. Hij 

kan ofwel besluiten om het opgebouwde pensioen in die lidstaat te laten staan of-

wel ervoor kiezen om de opgebouwde waarde over te dragen naar een Nederlandse 

pensioenuitvoerder. In de Nederlandse voorwaarden om pensioenkapitaal over 

te dragen, zijn naar mijn mening geen belemmeringen van het vrij verkeer voor 

werknemers te vinden.

15.4.3 pensioenuitkeringen vanuit een andere lidstaat1177

In dit scenario heeft een belastingplichtige in een andere lidstaat pensioen opge-

bouwd en gaat in Nederland pensioenuitkeringen ontvangen. Wanneer het belas-

tingverdrag het heffingsrecht aan Nederland toewijst, zijn de belastingtarieven 

mogelijk hoger dan in de lidstaat van herkomst. Dit belastingnadeel is geen fiscaal 

obstakel maar is het gevolg van een dispariteit. Dispariteiten betreffen nadelen die 

worden veroorzaakt door het feit dat de wetgeving van diverse landen verschillend 

is en in grensoverschrijdende situaties niet optimaal en met neutraal effect op 

elkaar aansluit. Dit levert geen strijd met de verdragsregels op.

Wanneer een gedetacheerde werknemer zijn Nederlandse pensioenopbouw heeft 

voortgezet, kan er in de uitkeringsfase economische dubbele belastingheffing 

optreden (geen fiscale faciliteit bij tijdelijke opbouw in andere lidstaat maar wel be-

lastingheffing over de uitkering). Nederland kent hiervoor een tegemoetkoming. Via 

de saldomethode kan onder omstandigheden een deel van de pensioenuitkeringen 

buiten de heffing van loon- en inkomstenbelasting blijven.

Er zijn geen belemmeringen van het vrij verkeer voor werknemers of personen.

1176 Paragraaf 6.3.
1177 Paragraaf 6.4.
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16.1 Inleiding

16.1 InLEIdIng

16.1.1 opzet hoofdstuk
In dit hoofdstuk staat de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder centraal. Na mijn 

definitie van een grensoverschrijdende pensioenuitvoerder, analyseer ik in verschil-

lende paragrafen respectievelijk de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, 

de omzetbelasting en de loonbelasting.

Voor deze belastingmiddelen onderzoek ik in hoeverre er belemmeringen voor grens-

overschrijdende dienstverlening van pensioenuitvoerders bestaan. Aan de hand van 

het beslisschema beoordeel en toets ik eventuele inbreuken op verdragsvrijheden 

aan het Unierecht. Nadat duidelijk is geworden welke fiscale niet-gerechtvaardigde 

of disproportionele belemmeringen er zijn, kijk ik welke oplossingen mogelijk zijn.

16.2 achtErgrond

16.2.1 Inleiding1178

Grensoverschrijdende uitvoering van pensioenregelingen in de EU is erg beperkt. 

Ook in Nederland: er waren per 31 december 2016 volgens onderzoek van EIOPA 

slechts 16 buitenlandse pensioenfondsen actief in Nederland.1179 Ook verzekeraars 

zijn heel beperkt grensoverschrijdend actief. Uit onderzoek van SEO Economisch 

Onderzoek blijkt dat de omvang van het aantal Nederlandse pensioenregelingen 

die in een andere lidstaat worden uitgevoerd in 2016 zeer beperkt is. Het betreft 

ongeveer 0,1% van het aantal deelnemers en 0,1% van het belegd vermogen.1180

16.2.2 grensoverschrijdende pensioenuitvoerders1181

In het VWEU komt het principe van een ruimte zonder binnengrenzen voor onder-

nemingen in twee vormen tot uitdrukking: de onderneming kan zich ofwel in een 

andere lidstaat vestigen (vrijheid van vestiging, artikel 49 VWEU) ofwel grensover-

schrijdend zijn diensten aanbieden in andere lidstaten, terwijl hij gevestigd blijft in 

het land van herkomst (vrij verkeer van diensten, artikel 56 VWEU). Op grond van 

Europese richtlijnen kunnen twee soorten pensioenuitvoerders grensoverschrijdend 

1178 Paragraaf 1.2.2.1.
1179 2017 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs, EIOPA-BOS-18/013, 30 January 

2018, p. 25.
1180 SEO Economisch Onderzoek, Grensoverschrijdende pensioenuitvoering, SEO-rapport nr. 2016-86, Amster-

dam, december 2016, Kamerstukken II 2016/2017, 32043, 352 (Toekomst pensioenstelsel).
1181 Hoofdstuk 8.
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opereren: verzekeraars en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Deze on-

derverdeling komt ook tot uitdrukking in de Pensioenwet, de Wet op het financieel 

toezicht en de Wet op de loonbelasting 1964.

In mijn onderzoek definieer ik een grensoverschrijdende pensioenuitvoerder als 

volgt: “een grensoverschrijdende pensioenuitvoerder is een IORP1182 (in Nederland een pensi-

oenfonds of PPI) of een verzekeraar die gevestigd is in de ene lidstaat en een pensioenregeling 

uitvoert waarop het sociaal- en arbeidsrecht van een andere lidstaat van toepassing is.”

16.2.3 Beperkingen en obstakels voor een Europese 
geïntegreerde pensioenmarkt1183

De totstandkoming van de interne pensioenmarkt kent een aantal beperkingen en 

obstakels. Een aantal belangrijke obstakels voor de uitvoerder is de volgende:

1. Toepasselijk recht en nationaal sociaal- en arbeidsrecht;

2. Bepalingen van algemeen belang;

3. Fiscale regelgeving. Dit werk ik uit naar soort belasting: vennootschapsbelasting, 

dividendbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

16.3 VEnnootschapsBELastIng1184

16.3.1 subjectieve vrijstelling1185

In Nederland gevestigde pensioenfondsen zijn onderworpen aan de Nederlandse 

vennootschapsbelasting maar zij zijn onder voorwaarden vrijgesteld van heffing 

(de subjectieve vrijstelling). Of de subjectieve vrijstelling van toepassing is op een 

pensioenlichaam is afhankelijk van de vraag of het lichaam voldoet aan de volgende 

drie cumulatieve eisen:

1. Doelstellingseis: het lichaam stelt zich zowel statutair als feitelijk (nagenoeg) 

uitsluitend ten doel de verzorging van (gewezen) werknemers bij ouderdom en 

invaliditeit en de verzorging van hun (gewezen) echtgenoten dan wel (gewezen) 

partners en hun (pleeg)kinderen tot 30 jaar. Een en ander geschiedt door middel 

van pensioen krachtens een pensioenregeling of van uitkeringen krachtens een 

regeling van vervroegde uittreding.

2. Werkzaamhedeneis: de werkzaamheden van het lichaam moeten in overeen-

stemming zijn met de hiervoor genoemde doelstelling van het lichaam.

1182 Institution for Occupational Retirement Provision, een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.
1183 Hoofdstuk 9.
1184 Hoofdstuk 10.
1185 Paragraaf 10.4.
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3. Winstbestemmingseis: alle winsten – daaronder ook te begrijpen een eventueel 

liquidatiesaldo – van het lichaam, met uitzondering van een uitkering tot ten 

hoogste 5% per jaar over het gestorte kapitaal of over de inleggelden moeten, 

zowel statutair als feitelijk uitsluitend worden aangewend ten bate van de ver-

zekerden, van een vrijgesteld pensioenlichaam of van een algemeen maatschap-

pelijk belang.

Wat onder een pensioenregeling of een regeling van vervroegde uittreding moet 

worden volstaan, staat in artikel 5, lid 3 Wet Vpb 1969: “onder een pensioenregeling of 

een regeling voor vervroegde uittreding (wordt) verstaan

a. een zodanige regeling in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet respectievelijk de wettelijke 

bepalingen betreffende de loonbelasting, dan wel een buitenlandse regeling welke daarmee 

naar aard en strekking overeenkomt; (…)”

Naar mijn mening is de toevoeging “buitenlandse regeling welke daarmee naar aard en 

strekking overeenkomt” overbodig omdat volgens de Pensioenwet en de Wet op de 

loonbelasting 1964 een buitenlandse regeling als kwalificerende pensioenregeling 

kan worden aangemerkt.

De subjectieve vrijstelling geldt ook voor buitenlandse pensioenlichamen. Om 

gerechtigd te zijn tot deze voordelen, moet het buitenlandse pensioenlichaam 

vergelijkbaar zijn met een Nederlands pensioenlichaam dat is vrijgesteld van Neder-

landse vennootschapsbelasting.

In het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 geeft de staatssecreta-

ris van Financiën aan dat een pensioenregeling kwalificeert in de zin van de subjec-

tieve vrijstelling (de doelstellingseis) als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. de pensioenregeling staat alleen open voor een afgebakende groep deelnemers 

en heeft in beginsel een verplicht karakter;

2. de pensioenregeling moet voldoen aan de vereisten voor de bescherming en 

veiligstelling van opgebouwde pensioenaanspraken teneinde bij ouderdomspen-

sioen te kunnen voorzien in een levenslange pensioenvoorziening;

3. de pensioenregeling is gebaseerd op collectief georganiseerde solidariteit.

Een Nederlandse pensioenregeling voldoet aan deze voorwaarden als deze onder 

artikel 1 van de Pensioenwet valt. Het is echter de vraag of een pensioenregeling uit 

een andere lidstaat, waarop het Nederlands sociaal en arbeidsrecht niet van toepas-

sing is, zal voldoen aan deze voorwaarden. Ik kom tot de conclusie dat de eerste en 

derde voorwaarde geen belemmering vormen. De tweede voorwaarde vormt wel 
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een inbreuk op het Unierecht. Het vereiste van een levenslange uitkering is een 

belemmering en er is geen sprake van een gerechtvaardigd doel. In paragraaf 16.3.3 

doe ik een voorstel voor een mogelijke oplossing.

16.3.2 toetsingscriteria buitenlandse pensioenlichamen en –
regelingen1186

Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 stelt in paragraaf 3.3 een 

aantal voorwaarden waaraan het buitenlandse pensioenlichaam en de buitenlandse 

pensioenregeling moeten voldoen om een beroep te kunnen doen op de subjectieve 

vrijstelling in de vennootschapsbelasting. Kort samengevat zijn dat de volgende 

voorwaarden:

A. Doelstellingseis;

B. Werkzaamhedeneis;

C. Winstbestemmingseis;

D. Geen directiepensioenlichaam;

E. Collectief georganiseerde solidariteit;

F. Verplichte deelname voor werknemers en verplichte verzekering;

G. De pensioenregeling voorziet in ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen 

en/of arbeidsongeschiktheidspensioen, overeengekomen tussen werkgever en 

werknemer op grond van pensioenovereenkomst;

H. Fiscale, sociale en arbeidswetgeving in het buitenland mogen heel beperkt 

afwijken. Regeling moet arbeid- en loongerelateerde inkomensvoorziening 

zijn: pensioenopbouw gekoppeld aan diensttijd en aan salaris en levenslange 

pensioenuitkeringen;

I. Afkoopverbod;

J. Het pensioen bestaat uit meerdere uitkeringen in geld;

K. Er is geen sprake van een regeling voor zelfstandigen;

L. De buitenlandse pensioenregeling valt in het land waar het pensioenlichaam is 

gevestigd niet onder het sociale zekerheidsstelsel van het desbetreffende land.

Uit mijn analyse blijkt dat voorwaarden F, G, H/I/J en K een inbreuk vormen op het 

Unierecht. Zij vormen een belemmering en er is geen sprake van een gerechtvaar-

digd doel.

Naast de beoordeling van de afzonderlijke voorwaarden beoordeel ik ook de geza-

menlijke voorwaarden. De gezamenlijke voorwaarden die gesteld worden aan een 

buitenlands pensioenlichaam maken geen onderscheid naar nationaliteit, waardoor 

1186 Paragraaf 10.6.3.
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er geen sprake is van directe discriminatie. Er wordt wel onderscheid gemaakt naar 

het vestigingsland van het lichaam. Dit onderscheid komt materieel overeen met 

een onderscheid naar nationaliteit. Dat betekent dat er sprake is van indirecte dis-

criminatie. Ik ben van mening dat de gezamenlijke voorwaarden niet noodzakelijk 

zijn om vast te stellen dat een buitenlands pensioenlichaam vergelijkbaar is met een 

Nederlands pensioenfonds.

16.3.3 aanbeveling voor mogelijke oplossing1187

Voor de vaststelling of een buitenlands pensioenlichaam vergelijkbaar is met een 

Nederlands pensioenfonds, moet voldaan zijn aan de wettelijke eisen, te weten de 

doelstellingseis, de werkzaamhedeneis en de winstbestemmingseis. Een buitenlands 

pensioenlichaam dient daarom slechts te worden getoetst aan deze eisen. Bij de 

toetsing of buitenlandse lichamen vergelijkbaar zijn met een Nederlands vrijgesteld 

pensioenlichaam stel ik voor dat de eigenschappen van het buitenlandse lichaam of 

de pensioenregeling die voortvloeit uit buitenlandse fiscale, sociale of arbeidswet-

geving gerespecteerd worden. Met name in verband met de doelstellingseis moet de 

buitenlandse instelling pensioenregelingen uitvoeren die in die lidstaat gebruikelijk 

zijn. Dit is niet alleen in lijn met hetgeen is opgemerkt bij de introductie van de PPI, 

maar sluit ook goed aan bij de voorwaarden die gesteld worden aan kwalificerende 

pensioenregelingen voor de Wet op de loonbelasting 1964 van ingekomen werkne-

mers. Dat de regeling in het buitenland gebruikelijk is, zou bijvoorbeeld aanneme-

lijk gemaakt kunnen worden door een verklaring van de pensioenuitvoerder van de 

buitenlandse regeling of van een derde onafhankelijke partij zoals de buitenlandse 

belastingautoriteit. Een verklaring van de pensioenuitvoerder volstaat overigens 

ook om voor doeleinden van de Wet op de loonbelasting 1964 een buitenlandse 

regeling aan te laten wijzen.

Daarnaast stel ik voor om de tekst van paragraaf 3.3 uit het besluit over de vrijstelling 

voor buitenlandse pensioenlichamen 2019 te vervangen door de tekst van paragraaf 

3.3 van het besluit uit 2009. Zowel onder het besluit uit 2009 als het besluit uit 2019 

gold en geldt de eis dat het moet gaan om een pensioenregeling of regeling van 

vervroegde uittreding die naar aard en strekking overeenkomt met een Nederlandse 

pensioenregeling of regeling voor vervroegde uittreding. Volgens beide besluiten is 

dit ter discretionaire beoordeling van de bevoegde inspecteur. Het besluit Subjec-

tieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 geeft echter vele nadere criteria waaraan 

de inspecteur de buitenlandse regeling moet toetsen. Ik heb betoogd dat enkele 

criteria afzonderlijk en deze criteria gezamenlijk in strijd zijn met het Unierecht. 

1187 Paragraaf 10.6.4.
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Als oplossing stel ik voor om al deze voorwaarden te schrappen en terug te keren 

naar de bepalingen van het oude besluit uit 2009.

Daar komt bij dat de enige reden om alle criteria op te nemen alleen is om de 

praktijk een helpende hand te bieden: “Vanuit de praktijk is de vraag opgekomen aan de 

hand van welke criteria moet worden getoetst of een buitenlandse pensioenregeling naar aard 

en strekking overeenkomt met een Nederlandse pensioenregeling en aan welke verdere vereisten 

een dergelijk lichaam moet voldoen om een beroep te kunnen doen op de subjectieve vrijstelling. 

In onderdeel 4.1 zijn hiervoor cumulatieve voorwaarden opgenomen.”1188 Het schrappen van 

deze criteria helpt naar mijn mening de praktijk meer dan het in stand blijven 

houden hiervan.

16.4 dIVIdEndBELastIng1189

16.4.1 Voorwaarden teruggaaf en belemmering1190

Dividendbelasting wordt geheven over (met name) winstuitdelingen en is een voor-

heffing op de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor binnenlands 

belastingplichtigen is dividendbelasting in beginsel verrekenbaar. Voor buitenlandse 

aandeelhouders is de ingehouden dividendbelasting eindheffing. Wanneer een in 

Nederland gevestigde rechtspersoon subjectief niet aan de vennootschapsbelasting 

is onderworpen (zoals een pensioenlichaam), heeft deze de mogelijkheid een ver-

zoek in te dienen tot teruggaaf van de ingehouden dividendbelasting.

Een in een andere lidstaat gevestigd pensioenlichaam kan een verzoek om teruggaaf 

indienen voor de door een Nederlandse vennootschap ingehouden dividendbelas-

ting. Hiervoor gelden de volgende drie eisen.

1. Het lichaam is gevestigd in een lidstaat van de EU of EER;

2. Dit lichaam mag in de lidstaat van vestiging niet zijn onderworpen aan een 

winstbelasting;

3. Het in de andere lidstaat gevestigde lichaam zou ook in Nederland niet zijn 

onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting als dit lichaam in 

Nederland zou zijn gevestigd.

1188 Besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019, paragraaf 3.3.
1189 Hoofdstuk 11.
1190 Paragraaf 11.2.
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Bij de tweede en derde voorwaarde is sprake van een dubbele niet-onderworpen-

heidstoets: een feitelijke en een fictieve toets.

16.4.1.1 de feitelijke toets1191

In Nederland gevestigde pensioenfondsen vallen onder de subjectieve vrijstelling 

van artikel 5, lid 1, onderdeel b Wet Vpb 1969. De feitelijke toets uit artikel 10, lid 

2 Wet DB 1965 probeert dit te vertalen voor een in een andere lidstaat gevestigd 

pensioenlichaam door te eisen dat dit lichaam in die lidstaat niet aan een belasting-

heffing naar de winst is onderworpen.

Andere lidstaten kunnen er voor hebben gekozen om pensioenfondsen wel aan 

de vennootschapsbelasting te onderwerpen, om deze vervolgens (bijvoorbeeld) te 

belasten tegen een tarief van 0%. Effectief leiden beide situaties tot het niet-belasten 

van de winst van het pensioenfonds, maar het buitenlandse fonds komt niet in 

aanmerking voor teruggaaf van Nederlandse dividendbelasting. De feitelijke toets 

voldoet niet aan de evenredigheidstoets, omdat deze maatregel verder gaat dan 

noodzakelijk is voor het bereiken van het doel. Deze toets vormt een inbreuk op 

het Unierecht.

16.4.1.2 de fictieve toets1192

De fictieve toets (het betreffende lichaam dat in de EU of EER is gevestigd “ware het 

in Nederland gevestigd geweest, ook alhier niet aan de heffing van de vennootschapsbelasting 

zou zijn onderworpen”) gaat uit van de denkbeeldige situatie dat het buitenlandse 

pensioenfonds in Nederland gevestigd zou zijn. En het zou in dat geval van de 

subjectieve vrijstelling gebruik moeten kunnen maken. Deze bepaling is naar mijn 

mening in strijd met het Unierecht, analoog aan mijn redenering in paragraaf 16.3, 

waarbij ik tot de conclusie kwam dat aan buitenlandse pensioenlichamen andere, 

strengere, voorwaarden worden gesteld om voor de subjectieve vrijstelling voor de 

vennootschapsbelasting in aanmerking te komen dan aan binnenlandse pensioenli-

chamen. In feite wordt geëist dat buitenlandse vrijgestelde pensioenlichamen die in 

het buitenland kwalificerende en aldaar gebruikelijke regelingen uitvoeren zowel 

aan de Nederlandse als aan de buitenlandse eisen voldoen.

1191 Paragraaf 11.4.
1192 Paragraaf 11.4.
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16.4.2 aanbeveling voor mogelijke oplossing1193

Een letterlijke uitleg van de feitelijke toets vormt een inbreuk op het Unierecht. 

Wanneer deze bepaling ruimer wordt geformuleerd of geïnterpreteerd, blijft deze 

binnen het Unierecht en wordt uiteindelijk hetzelfde doel bereikt, namelijk een 

lichaam dat geen winstbelasting betaalt. Een ruimere formulering of interpretatie 

van de feitelijke toets wordt overigens ondersteund door het uitgangspunt dat de 

Nederlandse regering aangeeft in het fiscale verdragsbeleid: “Nederland streeft naar 

opname van een regeling in belastingverdragen die voorschrijft dat een lichaam geacht wordt 

aan belasting in een verdragsluitende staat onderworpen te zijn indien dat lichaam wordt be-

heerst door de wetten van die staat of zijn plaats van leiding in die staat heeft (…)”.1194 Hieruit 

blijkt dat voor verdragsuitleg een lichaam aangenomen wordt in een andere lidstaat 

onderworpen te zijn aan belastingheffing in die lidstaat wanneer dat lichaam valt 

onder de wetten van die lidstaat of daar gevestigd is.

De fictieve toets vormt eveneens een inbreuk op het Unierecht. De oplossing die 

ik voorstel is gelijk aan die in paragraaf 16.3.3 over de vennootschapsbelasting 

beschreef: de fictieve toets moet aldus luiden dat de pensioeninstelling in het 

buitenland vrijgesteld is van heffing naar de winst en de pensioenregeling die het 

uitvoert in het buitenland gebruikelijk is.

16.4.3 Vereenvoudiging van de praktijk: één fiscale definitie 
van pensioenfonds1195

In de praktijk kost het Nederlandse pensioenfondsen veel tijd, moeite en daarmee 

geld, om buitenlandse dividendbelasting terug te vragen. Voor de hele Nederlandse 

pensioensector gaat het om circa 300 miljoen euro die fondsen kunnen terugvra-

gen.1196 In 2017 publiceerde de Commissie een gedragscode over bronbelasting met 

daarin aanbevelingen aan lidstaten waarmee de procedures om dividendbelasting 

terug te vragen sterk vereenvoudigd kunnen worden. PensionsEurope doet een 

suggestie waardoor de procedure voor pensioenlichamen nog eenvoudiger wordt 

en stelt een register voor waarin in de EU fiscaal geaccepteerde pensioenlichamen 

zijn opgenomen. Mijn voorstel voor één fiscale definitie van “pensioenfonds” is de 

volgende. Een pensioenlichaam in de EU krijgt op basis van wederkerigheid in een andere 

lidstaat toegang tot de geldende belastingstatus van een lokaal pensioenfonds wanneer dat 

pensioenlichaam aan de volgende voorwaarden voldoet:

1193 Paragraaf 11.4.6.
1194 Kamerstukken II 2010/2011, 25087, 7 (Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011), p. 32-33. In de Notitie Fiscaal 

Verdragsbeleid 2020 is dit citaat overigens niet opgenomen.
1195 Paragraaf 11.8.4.
1196 F. van Alphen, Terughalen bronbelasting in EU moet eenvoudiger, PensioenPro, 15 februari 2018.
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·	 het pensioenlichaam voldoet aan de voorwaarden uit de IORP II-richtlijn;

·	 het pensioenlichaam voert pensioenregelingen uit die in die lidstaat volgens de fiscale wetge-

ving gebruikelijk zijn.

16.5 oMzEtBELastIng1197

16.5.1 pensioenuitvoerders in de omzetbelasting1198

Voor pensioenfondsen geldt geen specifieke btw-vrijstelling. Pensioenfondsen ver-

richten hoofdzakelijk prestaties die vallen onder de financiële vrijstellingen van 

artikel 11 Wet OB 1968. Daartegenover staat dat een pensioenfonds de aan hem 

in rekening gebrachte omzetbelasting (grotendeels) niet in aftrek kan brengen. De 

omzetbelasting vormt daarmee een belangrijke kostenpost.

Voor de verzekering van pensioenregelingen kan een verzekeringsmaatschappij 

gebruik maken van de vrijstelling van artikel 11, lid 1, onderdeel k Wet OB 1968. 

Beheerdiensten van premiepensioeninstellingen zijn op grond van artikel 11, lid 1, 

onderdeel i, ten derde Wet OB 1968 vrijgesteld van omzetbelasting.

16.5.2 Vrijstelling voor collectief vermogensbeheer1199

Pensioenfondsen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de vrijstelling voor 

het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter collectieve 

belegging bijeengebrachte vermogens (collectief vermogensbeheer). Volgens vaste 

rechtspraak omvat deze btw-vrijstelling de op EU-niveau gereguleerde instellingen 

voor collectieve belegging in effecten (icbe’s), zoals bedoeld in de icbe-richtlijn, en 

andere beleggingsfondsen die dezelfde kenmerken vertonen en dus dezelfde hande-

lingen verrichten of die op zijn minst zodanig vergelijkbaar zijn met deze icbe’s dat 

zij ermee concurreren. Het HvJ heeft vier criteria ontwikkeldom te toetsen of het 

pensioenfonds in concurrentie treedt met een icbe, te weten:

1. er moet sprake zijn van bijzonder overheidstoezicht;

2. het pensioenfonds moet worden gefinancierd door de pensioenontvangers;

3. de inleg moet worden belegd volgens het beginsel van risicospreiding; en

4. het beleggingsrisico wordt gedragen door de leden van het pensioenfonds.

1197 Hoofdstuk 12.
1198 Paragraaf 12.2.
1199 Paragraaf 12.3.
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Indien pensioenfondsen aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is het collectief 

vermogensbeheer van het pensioenfonds vrijgesteld van btw.

De vierde voorwaarde blijkt het meest tot discussie te leiden. Uit de arresten Wheels 

en ATP van het HvJ1200 en het arrest van de Hoge Raad van 9 december 20161201 

blijkt dat de mate van beleggingsrisico dat de deelnemer loopt de gevolgen voor de 

omzetbelasting bepaalt. Vertaald naar premie-1202 en uitkeringsovereenkomsten1203 

betekent dit het volgende. Bij een pensioenfonds dat een premieovereenkomst 

uitvoert, lopen de deelnemers direct het beleggingsrisico. Een pensioenfonds met 

een uitkeringsovereenkomst is niet vergelijkbaar met een icbe, omdat de deelne-

mers niet het risico dragen dat gepaard gaat met het beheer van dat fonds. Volgens 

de Hoge Raad is het risico dat de deelnemers dragen bij de beleggingen van het 

pensioenfonds en de doorwerking van het resultaat daarvan in de hoogte van hun 

pensioenuitkeringen niet van voldoende betekenis om deze gelijk te stellen met 

het risico dat deelnemers van een icbe dragen. Een pensioenfonds kan indexatie 

schrappen of pensioenaanspraken en –rechten korten wanneer er sprake is van 

een dekkingstekort. Dit dekkingstekort wordt niet alleen veroorzaakt door tegen-

vallende beleggingen. De rentestand en de ontwikkeling van het langlevenrisico 

spelen ook een belangrijke rol, wellicht nog belangrijker dan beleggingsresultaten. 

Tegenvallende beleggingsresultaten komen dus niet per definitie en één op één voor 

rekening en risico van de deelnemer, zoals dat bij een premieovereenkomst wel het 

geval is.

16.5.3 kamervragen1204

De arresten Wheels en ATP van het HvJ en het arrest van de Hoge Raad hebben 

een flinke discussie in Nederland teweeg gebracht. Het parlement heeft veel vragen 

gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. De vragen van Tweede Kamerleden 

concentreren zich op twee onderwerpen: de opvatting dat de btw-vrijstelling ook 

van toepassing zou moeten zijn op uitkeringsovereenkomsten en de overtuiging 

dat Nederland het ‘braafste jongetje van de klas’ is en dat andere lidstaten de btw-

1200 In HvJ EU 7 maart 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 (Wheels Common Investment Fund), HvJ EU 13 maart 
2014, C-464/12, ECLI:EU:C:2014:139 (ATP Services A/S).

1201 Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:HR:2016:2786.
1202 Bij een premieovereenkomst staat de inleg, de premie, vast. Het kapitaal dat op de pensioendatum is 

opgebouwd, moet worden omgezet in een vastgestelde of variabele pensioenuitkering.
1203 De meest gangbare verschijning van een uitkeringsovereenkomst is middelloonregeling, waarbij af-

hankelijk van het pensioengevend salaris en diensttijd een pensioenaanspraak wordt opgebouwd geba-
seerd op het in elk afzonderlijk dienstjaar geldende loon. De totale pensioenaanspraak is een feitelijke 
afspiegeling van het gemiddelde loon over de gehele periode van deelneming in de pensioenregeling.

1204 Paragraaf 12.3.3.
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vrijstelling veel ruimer toepassen dan Nederland dat doet waardoor pensioenfond-

sen naar het buitenland vertrekken.

De staatssecretaris is van mening dat op grond van jurisprudentie van het HvJ en 

de Hoge Raad de btw-vrijstelling niet van toepassing kan zijn op Nederlandse uitke-

ringsovereenkomsten. Ik ben dat met hem eens. De staatssecretaris verzoeken om 

de btw-vrijstelling ook voor uitkeringsovereenkomsten mogelijk te maken, zoals 

enkele Kamerleden en de Pensioenfederatie doen, is naar mijn mening niet realis-

tisch en daarmee zinloos. Zelfs als de staatssecretaris dit zou willen, is het gezien de 

jurisprudentie van het HvJ en de Hoge Raad niet mogelijk.

16.5.4 wet toekomst pensioenen1205

Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen1206 verdwijnt de uitkeringsover-

eenkomst. Het nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling zijn beide 

premieovereenkomsten. Het ligt voor de hand dat deelnemers meer beleggingsrisico 

gaan lopen, maar of dat voldoende is voor de btw-vrijstelling is niet in alle gevallen 

op voorhand zeker. De solidariteitsreserve speelt hierbij een belangrijke rol. Bij 

de verbeterde premieregeling zonder solidariteitsreserve draagt de deelnemer het 

volledige beleggingsrisico waardoor de btw-vrijstelling van toepassing is. Voor het 

nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling met solidariteitsreserve 

is dat naar mijn mening nog niet zo duidelijk. Afhankelijk van de feiten en omstan-

digheden kan de btw-vrijstelling van toepassing zijn.

Uit hiervoor genoemde rechtspraak blijkt dat het noodzakelijk is dat een pensi-

oenfonds in concurrentie treedt met een icbe om gebruik te kunnen maken van de 

btw-vrijstelling. De solidariteitsreserve zal dit lastig maken. Volgens het consultatie-

document dient de solidariteitsreserve een aantal doelen:

1. het wordt mogelijk om intergenerationele risicodeling te organiseren binnen 

premieregelingen;

2. het is mogelijk om schommelingen in pensioenuitkomsten te dempen;

3. niet-verhandelde risico’s kunnen via de solidariteitsreserve worden gedeeld 

(bijvoorbeeld macro-langlevenrisico).

Het moge duidelijk zijn dat een icbe deze doelen niet kent. De vul- en de toedelings-

regels van de solidariteitsreserve maken de vergelijking tussen een pensioenfonds 

en een icbe bovendien ingewikkeld. Zo betaalt een deelnemer in een nieuw contract 

1205 Paragraaf 12.3.4.
1206 Wet toekomst pensioenen, consultatieversie gepubliceerd op 16 december 2020.
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via (een deel van zijn premie) en/of het niet toekennen van het (volledige) over-

rendement aan zijn voor de uitkering gereserveerde vermogen mee aan (het vullen 

van) de solidariteitsreserve. De uitdeling van de solidariteitsreserve vindt plaats aan 

andere deelnemers. En bij een individuele waardeoverdracht krijgt de deelnemer al-

leen het actuele voor de uitkering gereserveerde pensioenvermogen mee maar geen 

gedeelte van de solidariteitsreserve. De vraag is wat mij betreft gerechtvaardigd of 

het pensioenfonds dat gebruik maakt van een solidariteitsreserve, in concurrentie 

treedt met een icbe.

16.5.5 working paper van het btw-comité1207

Het Europese btw-comité bestaat uit vertegenwoordigers van de lidstaten en is 

het gremium waar vraagstukken met betrekking tot implementatie van Europese 

regelgeving worden besproken. Op verzoek van Nederland bespreekt het comité de 

toepassing van de vrijstelling bij pensioenfondsen.

Na een uitgebreide juridische analyse komt het btw-comité tot de conclusie dat 

pensioenfondsen niet gelijk zijn aan icbe-fondsen die onder de vrijstelling vallen. Zij 

kunnen echter wel kwalificeren voor de vrijstelling als zij voldoende vergelijkbaar 

met icbe-fondsen zijn om ermee te kunnen concurreren.

16.5.6 heeft nederland artikel 135, lid 1, onderdeel g richtlijn 
2006/112/Eg correct geïmplementeerd?1208

De omzetbelasting is als enig belastingmiddel dat ik beoordeel, geharmoniseerd 

in de EU. De Wet op de omzetbelasting 1968 is gebaseerd op implementatie van 

Europese richtlijnen. De Nederlandse wetgever heeft hierdoor veel minder vrijheid 

om de inhoud van de wet te bepalen.

Artikel 135, lid 1, onderdeel g Richtlijn 2006/112/EG bepaalt dat het beheer van 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen, als omschreven door de lidstaten, is vrij-

gesteld van omzetbelasting. Voor het antwoord op de vraag of dit artikel correct 

door Nederland is geïmplementeerd, zijn de jurisprudentie, de brieven van de 

staatssecretaris en de conclusies van het btw-comité die ik heb beschreven relevant. 

De Commissie ziet op basis van Unierecht geen andere uitleg dan de lijn die de 

Hoge Raad in zijn arrest van 9 december 2016 heeft gevolgd. In het btw-comité werd 

de Nederlandse handelwijze, waarbij wordt gekeken naar de essentiële kenmer-

ken van een pensioenregeling (uitkerings- of premieovereenkomst), nadrukkelijk 

1207 Paragraaf 12.3.5.
1208 Paragraaf 12.3.6.
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onderschreven. Gezien deze argumenten ben ik van mening dat artikel 135, lid 

1, onderdeel g Richtlijn 2006/112/EG op een juiste manier is geïmplementeerd in 

artikel 11, lid 1, onderdeel i, ten derde Wet OB 1968.

16.5.7 Implementatie in België1209

Na een globale beoordeling van de behandeling van de Belgische OFP in de Belgi-

sche btw-wetgeving kwam ik tot de conclusie dat de interpretatie van de Belgische 

wetgever niet conform de Btw-richtlijn en de arresten van het HvJ is. Om een level 

playing field te bereiken, is het starten van een inbreukprocedure tegen België te 

overwegen. Een andere mogelijkheid om het level playing field te herstellen, is 

het wijzigen van de wet, in dit geval artikel 135, lid 1, onderdeel g Btw-richtlijn. 

Hiervoor pleiten de Pensioenfederatie, samen met de Europese koepelorganisaties 

AEIP en PensionsEurope. Zij doen een tekstvoorstel dat ik onderschrijf:

Article 135, 

1. Member States shall exempt the following transactions: 

[…] (g) the management of pension funds and the management of special investment funds 

as defined by Member States;

Op deze manier wordt bewerkstelligd dat alle pensioenfondsen gebruik kunnen ma-

ken van de btw-vrijstelling en dat het soort pensioenregeling dat het fonds uitvoert 

daarbij geen bepalend onderscheid meer maakt.

Het is echter de vraag of het nog zinvol is om deze weg te bewandelen. Als de Wet 

toekomst pensioenen wordt ingevoerd, verdwijnt uitkeringsovereenkomst. Het 

nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling zijn beide premieover-

eenkomsten. Het ligt voor de hand dat deelnemers meer beleggingsrisico gaan 

lopen, maar of dat voldoende is voor de btw-vrijstelling is niet in alle gevallen op 

voorhand zeker. Maar het lijkt erop dat veel meer pensioenfondsen van de btw-

vrijstelling gebruik kunnen gaan maken.

1209 Paragraaf 12.3.6.5.
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16.6 LoonBELastIng1210

16.6.1 toegestane pensioenuitvoerders in de loonbelasting1211

In artikel 19a Wet LB 1964 is opgenomen welke lichamen kunnen optreden als pen-

sioenuitvoerder. Dat zijn in Nederland gevestigde professionele pensioenfondsen, 

inclusief algemene pensioenfondsen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, 

in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappijen en onder voorwaarden in het 

buitenland gevestigde pensioenfondsen en levensverzekeraars.

16.6.2 Buitenlandse pensioenuitvoerder bij voortzetting 
pensioenregeling1212

Een buitenlandse verzekeraar of pensioenfonds komt in aanmerking als toegelaten 

verzekeraar als het pensioen de voortzetting is van een pensioen dat reeds was 

verzekerd bij die pensioenuitvoerder in een periode dat de werknemer of gewezen 

werknemer niet in Nederland woonde of niet in Nederland een dienstbetrekking 

vervulde. De pensioenregeling moet op de overige elementen voldoen aan de Ne-

derlandse fiscale voorwaarden om onder de omkeerregel1213 te vallen. Wanneer deze 

regelingen daar niet aan voldoen (hetgeen veelal het geval zal zijn) kunnen deze 

regelingen worden aangewezen.

16.6.3 aangewezen buitenlandse pensioenuitvoerder1214

Een buitenlandse verzekeraar of pensioenfonds kan optreden als pensioenuit-

voerder als deze is aangewezen door de minister van Financiën. Een buitenlandse 

verzekeraar kan als buitenlandse pensioenuitvoerder worden aangewezen wanneer 

deze op grond van de Wet op het financieel toezicht diensten naar Nederland mag 

verrichten. Een buitenlands pensioenlichaam kan worden aangewezen als buiten-

landse pensioenuitvoerder als het pensioenfonds een lichaam is dat naar het recht 

van de staat van diens zetel bevoegd gelden beheert strekkende tot verzekering van 

aanspraken ingevolge een pensioenregeling van ten minste 100 werknemers of ge-

wezen werknemers en dat met betrekking tot deze aanspraken vanuit een vestiging 

buiten Nederland overeenkomsten sluit.

Voorwaarde voor een aanwijzing voor zowel de buitenlandse verzekeraar als het 

buitenlandse pensioenfonds is dat zij zich jegens de Belastingdienst verplichten om 

1210 Hoofdstuk 13.
1211 Paragraaf 13.2.
1212 Paragraaf 13.2.2.
1213 Deze voorwaarden zijn opgenomen in hoofdstuk IIB Wet LB 1964.
1214 Paragraaf 13.2.3
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inlichtingen te verschaffen over de uitvoering van de pensioenregelingen en een in 

Nederland uitwinbare zekerheid stellen voor de invordering van de belasting die 

mocht worden verschuldigd door een verboden handeling volgens artikel 19b Wet 

LB 1964.

Het is toegestaan dat de hiervoor genoemde zekerheid niet door de buitenlandse 

pensioenuitvoerder maar door de werknemer of de gewezen werknemer wordt 

gesteld. Deze mag deze zekerheid ook stellen door middel van de verpanding van de 

pensioenaanspraken.

Er gelden soepelere voorwaarden wanneer de pensioenuitvoerder is gevestigd in de 

EU of de EER. Zij hoeven geen in Nederland uitwinbare zekerheid te stellen, maar 

kunnen volstaan met het aanvaarden van aansprakelijkheid voor de belasting die 

mocht worden verschuldigd door toepassing van artikel 19b Wet LB 1964.

16.6.4 zijn gestelde eisen aan in een andere lidstaat gevestigde 
pensioenuitvoerder strijdig met het unierecht?1215

16.6.4.1 In een andere lidstaat gevestigde pensioenuitvoerder bij 
voortzetting pensioenregeling

De werknemer kan zijn pensioenregeling voortzetten bij een in een andere lidstaat 

gevestigde pensioenuitvoerder wanneer aan de twee voorwaarden wordt voldaan 

die in paragraaf 16.6.2 zijn vermeld.

Deze voorwaarden leveren geen niet-gerechtvaardigde belemmering op. Integendeel, 

naar mijn mening bevordert de mogelijkheid tot voortzetting juist het vrije verkeer 

van werknemers. Zeker in de situatie dat een werknemer tijdelijk in Nederland 

werkt en zijn pensioenregeling in zijn land van herkomst voortzet. Zonder fiscale 

tegemoetkoming is zijn pensioenregeling niet fiscaal gefaciliteerd. Dit fiscale en 

financiële nadeel kan een obstakel vormen voor een buitenlandse werknemer om in 

Nederland tijdelijk te gaan werken.

16.6.4.2 In een andere lidstaat gevestigde aangewezen 
pensioenuitvoerder

De eisen die worden gesteld aan een in een andere lidstaat gevestigde pensioenuit-

voerder die kan worden aangewezen, zijn in paragraaf 16.6.3 vermeld.

1215 Paragraaf 13.3.
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Ik kom tot de conclusie dat geen van deze eisen een inbreuk vormt op het Unie-

recht omdat voor in Nederland gevestigde pensioenuitvoerders vergelijkbare eisen 

gelden. Buitenlandse pensioenuitvoerders worden dus niet verschillend behandeld.
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17.1 Aanbevelingen

In dit laatste hoofdstuk geef ik een heel beknopt overzicht van mijn aanbevelingen. 

Hierbij verwijs ik naar de paragrafen en hoofdstukken waar mijn analyse van Neder-

landse wet-en regelgeving is opgenomen die tot deze aanbevelingen leidt. Ik sluit af 

af met een slotwoord.

17.1 aanBEVELIngEn

17.1.1 permanent uitgaande werknemer1216

Wanneer een belastingplichtige permanent naar een andere lidstaat emigreert, kan 

hij voor wat betreft zijn pensioen ofwel besluiten om het opgebouwde pensioen 

in Nederland te laten staan ofwel ervoor kiezen om de opgebouwde waarde over 

te dragen naar een buitenlandse pensioenuitvoerder. In zijn besluit van 9 oktober 

20151217 geeft de staatssecretaris de fiscale voorwaarden waaraan voldaan moet 

worden om waardeoverdracht van pensioenkapitaal te laten plaatsvinden naar een 

buitenlandse fiscaal niet-erkende pensioenuitvoerder. Ik kom tot de conclusie dat 

enkele voorwaarden een niet-gerechtvaardigde belemmering vormen voor het vrij 

verkeer van werknemers. Dat zijn:

·	 Substantiële dienstbetrekking: de werknemer moet aannemelijk maken dat hij 

in het andere land een substantiële dienstbetrekking aanvaardt. Deze eis geldt 

niet bij een binnenlandse waardeoverdracht. Omdat er in een grensoverschrij-

dende situatie geen overtuigende reden is om deze eis te stellen, adviseer ik 

om de voorwaarde van het aanvaarden van een substantiële dienstbetrekking 

te wijzigen naar het vereiste van een dienstbetrekking zonder dat hier een 

tijdskwalificatie aan vast zit. Er kan een beroep worden gedaan op de Inlich-

tingenrichtlijn1218 en de werknemer kan gevraagd worden om inlichtingen en 

bewijzen te verstrekken die de Belastingdienst nodig acht.

·	 Afkoopverbod in buitenlandse regeling: het doel van het afkoopverbod is om 

zeker te stellen dat het pensioenkapitaal, dat in Nederland met fiscale facilite-

ring is opgebouwd, in het buitenland niet afgekocht kan worden. De voorwaarde 

is naar mijn mening te strikt geformuleerd. Ik stel voor om toe te staan dat 

de werknemer en de buitenlandse uitvoerder een aanvullende overeenkomst 

(bijvoorbeeld een addendum op de pensioenregeling) kunnen sluiten, waarbij zij 

1216 Paragraaf 5.4.
1217 Besluit Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten, 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M, 

Stcrt. 2015, 36798.
1218 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking 

op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PbEU, L 64/1.
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afspreken dat het Nederlandse deel van het pensioenkapitaal niet afgekocht kan 

worden.

·	 Overleggen buitenlandse pensioenregeling: de werknemer moet aannemelijk 

maken dat de nieuwe pensioenregeling een in het desbetreffende land gebruike-

lijke pensioenregeling is en moet een exemplaar van de nieuwe pensioenrege-

ling overleggen. De laatste eis gaat verder dan noodzakelijk om het gestelde doel 

te bereiken en vormt daarmee een inbreuk op het vrij verkeer van werknemers. 

Als oplossing stel ik voor om de eis van het overleggen van de nieuwe pensi-

oenregeling facultatief te maken. De voorwaarde blijft staan dat de werknemer 

aannemelijk maakt dat de nieuwe pensioenregeling in het desbetreffende land 

gebruikelijk is, maar laat de werknemer de keuze op welke wijze hij dit aan-

nemelijk maakt. Hij kan de nieuwe pensioenregeling overleggen, maar hij zou 

ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een verklaring van de Belastingdienst of 

toezichthouder in het betreffende land.

·	 Voor zover de waardeoverdracht samenhangt met emigratie moet de werknemer 

aannemelijk maken dat het land waar hij naar toe gaat de pensioenuitkeringen 

die te zijner tijd uit het pensioenkapitaal voortkomen, in een heffing naar het 

inkomen zullen betrekken. Ik kom tot de conclusie dat deze voorwaarde een 

inbreuk vormt op het vrij verkeer van werknemers.

17.1.2 pensioenuitvoerder: vennootschapsbelasting1219

·	 Voor de vaststelling of een buitenlands pensioenlichaam vergelijkbaar is met 

een Nederlands pensioenfonds moet voldaan zijn aan de wettelijke eisen, te 

weten de doelstellingseis, de werkzaamhedeneis en de winstbestemmingseis. 

Een buitenlands pensioenlichaam dient daarom slechts te worden getoetst aan 

deze eisen. Bij de toetsing of buitenlandse lichamen vergelijkbaar zijn met een 

Nederlands vrijgesteld pensioenlichaam stel ik voor dat de eigenschappen van 

het buitenlandse lichaam of de pensioenregeling die voortvloeit uit buitenlandse 

fiscale, sociale of arbeidswetgeving gerespecteerd worden. Met name in verband 

met de doelstellingseis moet de buitenlandse instelling pensioenregelingen 

uitvoeren die in die lidstaat gebruikelijk zijn. Dat de regeling in het buitenland 

gebruikelijk is, zou bijvoorbeeld aannemelijk gemaakt kunnen worden door een 

verklaring van de pensioenuitvoerder van de buitenlandse regeling of van een 

derde onafhankelijke partij zoals de buitenlandse belastingautoriteit.

1219 Hoofdstuk 10.
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·	 Daarnaast stel ik voor om de tekst van paragraaf 3.3 uit het besluit over de 

vrijstelling voor buitenlandse pensioenlichamen 20191220 te vervangen door de 

tekst van paragraaf 3.3 van het besluit uit 20091221. Zowel onder het besluit uit 

2009 als het besluit uit 2019 gold en geldt de eis dat het moet gaan om een pen-

sioenregeling of regeling van vervroegde uittreding die naar aard en strekking 

overeenkomt met een Nederlandse pensioenregeling of regeling voor vervroegde 

uittreding. Volgens beide besluiten is dit ter discretionaire beoordeling van de 

bevoegde inspecteur. Het besluit Subjectieve vrijstelling pensioenlichamen 2019 

geeft echter vele nadere criteria waaraan de inspecteur de buitenlandse regeling 

moet toetsen. Ik heb betoogd dat enkele criteria afzonderlijk en deze criteria 

gezamenlijk in strijd zijn met het Unierecht. Als oplossing stel ik voor om al deze 

voorwaarden te schrappen en terug te keren naar de bepalingen van het oude 

besluit uit 2009.

17.1.3 pensioenuitvoerder: dividendbelasting1222

·	 Een in een andere lidstaat gevestigd pensioenlichaam kan een verzoek om 

teruggaaf indienen voor de door een Nederlandse vennootschap ingehouden 

dividendbelasting. Hiervoor gelden de volgende drie eisen.

 1.  Het lichaam is gevestigd in een lidstaat van de EU of EER;

 2.  Dit lichaam mag in de lidstaat van vestiging niet zijn onderworpen aan een 

winstbelasting;

 3.  Het in de andere lidstaat gevestigde lichaam zou ook in Nederland niet zijn 

onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting als dit lichaam in 

Nederland zou zijn gevestigd.

Bij de tweede en derde voorwaarde is sprake van een dubbele niet-onderworpen-

heidstoets: een feitelijke en een fictieve toets.

·	 De huidige formulering van de feitelijke toets vormt een inbreuk op het Unie-

recht. Wanneer deze bepaling ruimer wordt geformuleerd (of geïnterpreteerd), 

blijft deze binnen het Unierecht. De feitelijke toets kan als volgt luiden: “Dit 

lichaam mag in de lidstaat van vestiging niet zijn onderworpen aan een winstbelasting of 

valt onder een vrijstelling van winstbelasting”.

·	 De fictieve toets vormt eveneens een inbreuk op het Unierecht. De oplossing die 

ik voorstel is gelijk aan die ik in bovenstaande paragraaf over de vennootschaps-

1220 Besluit Subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale 
werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969), 25 november 2019, nr. 2019 - 
187751, Stcrt. 2019, 66223.

1221 Besluit Subjectieve vrijstellingen, 8 december 2009, nr. CPP2009/1368M, Stcrt. 2009, 19194.
1222 Hoofdstuk 11.
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belasting beschreef: de fictieve toets moet aldus luiden dat de pensioeninstelling 

in het buitenland vrijgesteld is van heffing naar de winst en de pensioenregeling 

die het uitvoert in het buitenland gebruikelijk is.

·	 In de praktijk kost het Nederlandse pensioenfondsen veel tijd, moeite en daar-

mee geld, om buitenlandse dividendbelasting terug te vragen. Om de procedure 

te vereenvoudigen doe ik een voorstel voor één fiscale definitie van ‘pensioen-

fonds’: “Een pensioenlichaam in de EU krijgt op basis van wederkerigheid in een andere 

lidstaat toegang tot de geldende belastingstatus van een lokaal pensioenfonds wanneer dat 

pensioenlichaam aan de volgende voorwaarden voldoet:

 o het pensioenlichaam voldoet aan de voorwaarden uit de IORP II-richtlijn;

 o  het pensioenlichaam voert pensioenregelingen uit die in die lidstaat volgens de fiscale 

wetgeving gebruikelijk zijn.”

17.1.4 pensioenuitvoerder: omzetbelasting1223

·	 Enkele leden van de Tweede Kamer hebben verschillende keren de staatssecre-

taris van Financiën verzocht om de btw-vrijstelling ook voor uitkeringsovereen-

komsten mogelijk te maken. Naar mijn mening is dit niet realistisch en daarmee 

zinloos. Zelfs als de staatssecretaris dit zou willen, is het gezien de jurisprudentie 

van het HvJ en de Hoge Raad niet mogelijk.

·	 Ik ben van mening dat artikel 135, lid 1, onderdeel g Richtlijn 2006/112/EG op 

een juiste manier is geïmplementeerd in artikel 11, lid 1, onderdeel i, ten derde 

Wet OB 1968.

·	 Wat betreft de discussie over het Europese level-playing field: de interpretatie 

van de Belgische wetgever is naar mijn mening niet conform de arresten van het 

HvJ. Het starten van een inbreukprocedure tegen België door de Commissie lijkt 

mij dan ook de aangewezen weg. Een andere mogelijkheid om het level playing 

field te herstellen, is het wijzigen van de Richtlijn, in dit geval artikel 135, lid 1, 

onderdeel g Btw-richtlijn.

·	 Het is echter de vraag of het nog zinvol is om deze weg te bewandelen. Als de Wet 

toekomst pensioenen wordt ingevoerd, verdwijnt uitkeringsovereenkomst. Het 

nieuwe pensioencontract en de verbeterde premieregeling zijn beide premie-

overeenkomsten. Het ligt voor de hand dat deelnemers meer beleggingsrisico 

gaan lopen, maar of dat voldoende is voor de btw-vrijstelling is niet in alle geval-

len op voorhand zeker.

1223 Hoofdstuk 12.
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17.1.5 pensioenuitvoerder: loonbelasting1224

·	 Een werknemer kan zijn pensioenregeling voortzetten bij een in een andere 

lidstaat gevestigde pensioenuitvoerder wanneer aan twee voorwaarden wordt 

voldaan. Deze bepaling levert geen niet-gerechtvaardigde belemmering op. Inte-

gendeel, naar mijn mening bevordert deze bepaling juist het vrije verkeer van 

werknemers.

17.2 sLotwoord

Het aantal werknemers dat arbeid verricht in een andere lidstaat dan de lidstaat 

van herkomst is beperkt, maar groeit. Ondanks maatregelen van de Commissie 

ondervinden deze grensoverschrijdende werknemers nog steeds fiscale niet-gerecht-

vaardigde belemmeringen op het gebied van pensioenen.

Ik onderzocht voor zowel de grensoverschrijdende werknemer als de grensover-

schrijdende uitvoerder of er belemmeringen zijn en welke oplossingen mogelijk 

zijn voor deze eventuele belemmeringen. Voor de grensoverschrijdende werknemer 

maakte ik een onderscheid in de grensoverschrijdende uitgaande werknemer en de 

grensoverschrijdende inkomende werknemer. In beide situaties onderzocht ik zowel 

de tijdelijke als de blijvende situatie, zowel in opbouw- als in de uitkeringsfase. In 

dit onderzoek betrok ik de tevens de grenswerker en de gedetacheerde werknemer.

Pensioenuitvoerders bieden maar heel beperkt grensoverschrijdende pensioenrege-

lingen aan. Nederlandse fiscale wet- en regelgeving zou hier een rol in kunnen spe-

len. Voor de grensoverschrijdende pensioenuitvoerder onderzocht ik de volgende 

belastingmiddelen: vennootschapsbelasting, dividendbelasting, omzetbelasting en 

loonbelasting.

Voor zowel de grensoverschrijdende werknemer als voor de grensoverschrijdende 

pensioenuitvoerder kwam ik in mijn onderzoek niet-gerechtvaardigde belemmerin-

gen tegen. Deze zijn echter op te lossen met de voorstellen die ik doe. Wellicht 

kan de markt voor grensoverschrijdende pensioenen voor zowel de werknemer als 

de uitvoerder bij het opvolgen van mijn aanbevelingen sterker groeien dan nu het 

geval is. En kunnen grensoverschrijdende werknemers makkelijker in een andere 

lidstaat gaan werken, tijdelijk of blijvend.

1224 Hoofdstuk 13.
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18.1 Introduction

18.1 IntroductIon

18.1.1 research subject
In my dissertation with the title European tax law aspects of cross-border pensions, a study 

based on Dutch tax laws and regulations regarding employees and pension providers, I inves-

tigate whether there are any unjustified obstacles with regard to cross-border pensi-

ons in Dutch tax laws and regulations regarding employees and pension providers. 

If there are any, I will present a solution to eliminate these obstacles. I will focus on 

the member states of the European Union (EU) and the countries that belong to the 

European Economic Area (EEA).

The central question of my dissertation is the following:

“Tax impediments can be a major obstacle to the internal market for occupational retirement 

provisions. Are there such obstacles in Dutch tax laws and regulations? If so, to what extent are 

they justified and proportional and what are possible solutions to eliminate the unjustified or 

disproportional impediments?”

I will answer the questions arising from this problem for both the cross-border 

employee and the cross-border pension provider. The following European freedoms 

are relevant in answering the questions: the free movement of workers (Article 45 

of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)), the freedom of 

establishment (Article 49 TFEU), the freedom to provide services (Article 56 TFEU) 

and the free movement of capital (Article 63 TFEU).

18.1.2 European fiscal framework
Although direct taxation falls within the competence of the Member States, they 

are obliged to exercise that power in accordance with EU law. Nevertheless Member 

States can take fiscal measures that impede the treaty freedoms if these impediments 

can be justified. There are two possible justifications: exceptions in the TFEU (the 

‘written grounds of justification’) and the unwritten grounds of justification (the 

‘rule of reason’ exception). National measures that violate the treaty freedoms are 

permissible if they pursue an objective of general interest. Moreover, according to 

the Court of Justice of the European Union (CJEU), the restrictions must be justified 

by imperative requirements in the general interest, be suitable for achieving the 

objective which they pursue and not go beyond what is necessary in order to attain 

it. They must in any event be applied without discrimination.
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With regard to direct taxation, Member States often presented the same reasons 

of overriding general interest to justify infringements of the treaty freedoms. The 

most commonly used reasons are the coherence of the national taxation system, 

treaty coherence, effectiveness of tax control, a balanced distribution of tax powers 

between Member States and the need to fight tax evasion and tax avoidance.

18.1.3 assessment of violation of treaty freedoms
In order to assess whether a particular provision in Dutch tax laws and regulations 

constitutes a violation of the treaty freedoms, I will answer the following questions.

1. Does the taxpayer have access to the TFEU?

2. If so, is there discrimination or an obstacle within the meaning of one of the 

Treaty freedoms?

3. If so, is there a legitimate purpose?

4. If so, is the means suitable for achieving the legitimate aim (suitability test)?

5. If so, is the remedy proportional (necessity test)?

18.2 cross-BordEr EMpLoyEE

18.2.1 Background
18.2.1.1 Introduction
EU law recognizes two legally distinct forms of cross-border worker mobility. On the 

basis of the free movement of workers (Article 45 TFEU), employees have the right 

to move from one place to another in order to work or seek employment. Employees 

can also work in another Member State than their country of origin because they 

are seconded by their employer. The employer makes use of the free movement of 

services according to Article 56 TFEU.

Specific tax provisions in the field of pensions differ widely between Member States. 

In principle, there are three starting points for pension taxation, namely the premi-

ums paid, the investment income of the pension provider and the pension benefits. 

This is described per element with a letter: E (exempt; deductible or not taxed) or 

T (taxed; not deductible or taxed). In the Netherlands, it is known as the reversal 

rule: the pension premium is not included in the employee’s taxable salary, the 

investment income is not taxed and the pension benefits are taxed. In other words: 

the EET system.
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18.2 Cross-border employee

In most Member States, the pension contribution is not included in the employee’s 

taxable salary. However, the conditions that a scheme must meet in order to be 

recognized by the tax authorities vary widely.

18.2.1.2 definition of cross-border employee
My definition of a cross-border employee is the following: “A cross-border employee is 

an employee who performs services for another person and under his authority for a certain 

period of time and receives compensation in return. He works (temporarily or otherwise) in a 

Member State other than his country of origin.”

The self-employed person (including the freelancer) does not meet this definition 

and therefore does not fall within the scope of my research.

18.2.1.3 protective assessment
A Dutch tax claim rests on pension entitlements. A protective assessment is aimed 

at securing this tax claim upon emigration in the event of abuse in the form of pro-

hibited actions with this pension entitlement. The protective assessment has been 

controversial since its introduction. The numerous court cases that were conducted, 

focused at two main questions:

1. To what extent is the protective assessment a breach of EU law?

2. Is the protective assessment contrary to the Netherlands’ duty of good faith 

towards a treaty partner (in other words: is there treaty override)?

In its judgment of 15 April 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BN8728), the Supreme Court of 

The Netherlands stated that there is no impediment to imposing a protective as-

sessment in the event of emigration. The protective assessment is not in conflict 

with EU law, provided that no non-proportional conditions are imposed.

The judgment of the Supreme Court of 14 July 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1324) 

provides an answer to the second question. If a taxpayer emigrates to a country 

with which the Netherlands does not have a tax treaty or a tax treaty in which the 

Netherlands as source country has the right to tax (the surrender value of ) pensions, 

the Netherlands can impose a protective assessment against the economic value of 

the pension entitlements. When a taxpayer emigrates to a country with which the 

Netherlands has a tax treaty that grants the right to tax a pension benefit to the 

country of residence, the conditionally granted deduction of pension contributions 

can be included in the protected assessment.



18 English summary

474

The position of the Supreme Court of the Netherlands in its judgment of 14 July 2017 

could lead to double taxation and could be an infringement of the free movement 

of workers under Article 45 TFEU. Double taxation could occur in the following 

situation. When an emigrated pensioner carries out a prohibited action with his 

pension entitlement, the Netherlands will withdraw the deferral of payment of 

the protective assessment and levy tax on the pension entitlement on the basis of 

Article 15 of the OECD Model Convention. When the pensions are paid, the country 

of residence can also levy taxes on the basis of Article 18 of the OECD Model Con-

vention. In my opinion, double taxation is a result of the structure of a country’s 

tax system on the one hand and of the allocation rules that two countries agree 

with each other in a tax treaty on the other. On the specific point that I examined, 

the protective assessment does not constitute an unjustified tax obstacle and is not 

contrary to European law.

With source county taxation, the question can be asked whether the imposition of 

a protective assessment is still necessary. After all the Netherlands in that situation 

can, as a source country, levy taxes on pension benefits and any pension lump sum 

payments. I suspect, however, that the legislator will give an affirmative answer 

to the question of whether a protective assessment is still necessary. After all, the 

protective assessment ensures (in the case of a cross-border value transfer) that any 

tax owed can actually and relatively easily be collected from the Dutch pension 

provider or via the security provided. And the protective assessment retains its 

purpose if someone moves from a country with which the Netherlands has a treaty 

with source country taxation to a country with which the Netherlands has a treaty 

without source country taxation.

18.2.1.4 tax treaty policy in the netherlands
In treaty negotiations, the Netherlands strives to agree source country taxation on 

pension benefits - both for regular pension payments and for lump sum payments 

of pensions and both private and government pensions - independent of the tax 

treatment of the pensions in the (new) country of residence of the pensioner. In 

many tax treaties concluded or amended between 2000 and 2013, the Netherlands 

agreed with the other country on a ‘limited source country taxation’. For example in 

the tax treaty with Belgium (2001), Portugal (1999) and Poland (2002). As a basic rule, 

regular pension payments are taxed by the country of residence. However, if three 

cumulative conditions are met, it is not the country of residence but the source 

country that has the right to tax these benefits. In negotiations on recently con-

cluded and amended tax treaties, the Netherlands aims at source country taxation. 
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Examples are the treaties with Germany (amended in 2016), Denmark (amended in 

2018) and Ireland (amended in 2019).

18.2.2 cross-border outbound employee
My definition for a cross-border outbound employee is “an employee who performs 

services for another person and under his authority for a certain period of time and receives 

compensation in return. He works in a different Member State than in the Netherlands, his 

country of origin.” Various scenarios are possible for this category of employees, which 

I describe and research according to the following classification.

1. Description of the situation

2. What options does the employee have?

3. What are the tax consequences of these options for the employee?

4. To what extent is there a tax obstacle?

5. Is there any European or national justification or compensation?

6. Conclusion: are there any tax obstacles that are unjustified or disproportional 

which are an impediment to the internal market of occupational pensions?

18.2.2.1 temporary outbound employee and frontier worker
The temporary outbound employee is employed by a company established in the 

Netherlands. He is temporarily sent from the Netherlands to another Member 

State. This may be a secondment whereby the employment contract with the Dutch 

employer is continued. Another possibility is the situation in which the employee 

has entered into an employment contract with a foreign employer that is affiliated 

with the Dutch company. In the latter situation, the employee cannot continue 

his pension accrual. When he returns to the Netherlands, he can make up for the 

service time abroad. To this end, the employer must pay a lump sum to the Dutch 

pension provider. In case of secondment (the former situation), the employee can 

remain a member of the Dutch pension scheme during his period of secondment. 

The employer has to pay the pension contribution to the Dutch pension provider. In 

both scenarios I do not find a tax obstacle to European freedoms.

A frontier worker who lives in the Netherlands, works in another Member State and 

has an employment contract with an employer established in the Netherlands, pays 

tax in that other Member State on the basis of the tax treaty on the wages he earns in 

that Member State. As a resident taxpayer, he is liable to pay tax in the Netherlands 

on his worldwide income, so also on the wages from the other Member State. For 

the part of that wage where the taxing rights belong to the other Member State, the 

employee can claim a prevention of double taxation. The Dutch pension entitlement 

is taken into account in the income tax return. Because the Dutch pension scheme 
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meets the conditions of the Wage Tax Act 1964, the claim in the income tax return is 

untaxed and any personal contributions by the employee are not taxed as wages. In 

the prevention of double taxation, therefore, the pension entitlement and possible 

contributions of the employee are not taken into account.

18.2.2.2 permanently outbound employee
In this scenario, an employee permanently emigrates to another Member State. 

Regarding his pension, he can either decide to leave the accrued pension with the 

pension provider in the Netherlands or choose to transfer the accrued value to a 

foreign pension provider. In his decision of 9 October 2015 (nr. DGB2015/7010M ), 

the State Secretary for Finance sets out the tax conditions that must be met in order 

for the value transfer of pension capital to take place to a ‘foreign unrecognized 

pension provider’. I come to the conclusion that three of these conditions constitute 

an unjustified obstacle to the free movement of workers. Those are:

1. Substantial employment;

2. Submitting the foreign pension scheme;

3. Pension benefits must be taxed in another Member State.

In my opinion, the condition that the commutation prohibition in the foreign pen-

sion scheme may not be broader than what is permitted under the Dutch Pension 

Law does not conflict with the free movement of employees. However, it is likely 

that this requirement materially impedes cross-border value transfers.

18.2.2.2.1 Substantial employment

The employee must demonstrate that he accepts substantial employment in the 

other country. Employment is in any case substantial if it has been entered into for 

a period of at least five years. This requirement does not apply to a domestic value 

transfer. The requirement is an obstacle to finding and accepting a job in another 

Member State. Further if the participant lives abroad and wants to transfer his 

pension capital accrued in the Netherlands to a foreign pension provider to receive 

pension benefits from this provider, he cannot realize this on the basis of the tax 

requirement of substantial employment. I recommend changing the condition of 

accepting substantial employment to the requirement of employment without any 

time qualification. An appeal can be made to the Administrative Cooperation Direc-

tive (Directive 77/799/EEC) and the employee / participant can be asked to provide 

information and evidence that the tax authorities deem necessary.
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18.2.2.2.2 Submitting the foreign pension scheme

The employee must demonstrate that the new pension scheme is a customary pen-

sion scheme in the country concerned and he must submit a copy of the new pen-

sion scheme. I conclude that the first requirement pursues an objective in the public 

interest and is suitable for ensuring its realization. However, the requirement to 

submit a copy of the new pension scheme goes beyond what is necessary to achieve 

the stated objective and thus constitutes an infringement of the free movement of 

workers. As a solution, I propose to make the requirement of submitting the new 

pension scheme optional. The condition remains that the employee demonstrates 

that the new pension scheme is customary in the country concerned, but allows 

the employee to choose how he demonstrates this. He can submit the new pension 

scheme, but he could also opt for, for example, a statement from the tax authorities 

in the country concerned.

18.2.2.2.3 Pension benefits taxed in another Member State

Insofar as the value transfer is related to emigration, the employee must demon-

strate plausibly that the country to which he is going will tax the pension benefits. 

I conclude that this condition is an infringement of the free movement of workers. 

In my opinion this condition should be abolished for three reasons.

1. Tax treaties with Hungary, Malta and Luxembourg assign the right to tax pension 

benefits to the country of residence. However, these countries do not have any 

taxation on pension benefits. By imposing the requirement that the country 

to which the employee emigrates will tax the pension benefits in due course, 

the strange situation arises that the Netherlands has no tax rights over pension 

benefits through tax treaties, but does impose requirements on the taxation of 

the pension benefits in the context of an individual international value transfer.

2. According to the condition, the benefit must be included in a tax on income. 

There are no requirements with regard to for instance the tax rate. A country 

that levies a minimum tax can still meet the condition that makes value transfer 

possible.

3. The country of emigration need not be the country where the pension benefits 

will eventually be received. This means that if the condition were met at the time 

of emigration, it is not at all certain during the benefit phase that the benefits 

will actually be taxed. And vice versa.
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18.2.2.3 two infringement procedures against the netherlands

18.2.2.3.1 Introduction

The Commission is conducting two infringement procedures against the Nether-

lands, both of which focus on the transfer of pension capital to foreign pension 

providers by employees who start working outside the Netherlands. One procedure 

focuses on the Dutch tax condition that the value transfer is only exempt from tax 

if the foreign pension provider accepts liability for any tax claims or if the taxpayer 

himself provides such security. The other procedure focuses on the condition that 

tax-free transfer of value is only possible if the Dutch prohibition on surrender is 

maintained.

18.2.2.3.2 Infringement procedure on three tax rules hindering the cross-border 

transfer of pensions

According to the Commission in the first procedure (pending before the CJEU), the 

following three conditions are a restriction to the European freedoms:

1. Foreign pension providers must provide guarantees to the Dutch authorities if 

pension capital is transferred from the Netherlands to a foreign provider or if 

foreign providers want to provide services on the Dutch market.

2. (Former) employees also have to provide guarantees if the pension capital is 

transferred to a foreign service provider or if they want to buy pension services 

from a foreign provider.

3. Transfers of pension capital to foreign pension providers by mobile employees 

taking up employment outside the Netherlands are only exempt from tax if the 

foreign pension providers assume the responsibility for any tax claims, or the 

taxpayers themselves provide a guarantee.

One of the conditions set by the Netherlands for the value transfer of pension capital 

to a pension provider in the EU is that the acquiring pension provider assumes the 

responsibility for any tax claims. This must be included in an agreement with the 

Dutch tax authorities. This liability can also be transferred to the transferring Dutch 

pension provider or the employee can provide sufficient security himself.

The Commission is of the opinion that the requirement that the foreign pension 

provider is in principle liable for the tax claim is an obstacle to the freedoms under 

the EU Treaty. According to the Commission, a Dutch pension provider would not 

have to meet any of these conditions, so that the Dutch legislation could be regarded 

as discriminatory. I do not agree with the Commission and believe that there is no 

impediment or discrimination. After all, the situation is comparable with a domes-
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tic value transfer. The difference between the foreign and the domestic situation 

is a liability that has been agreed upon through an agreement or a liability that is 

regulated by law. This is inherent in the fact that statutory measures can only apply 

within the Netherlands and cannot apply to a foreign pension provider.

18.2.2.3.3 Infringement procedure on taxation of pension capital transfers by 

mobile workers

The Commission has started the second procedure (also pending at the CJEU) be-

cause, in its opinion, the Netherlands levies a tax on value transfers of pension 

capital by mobile employees to a pension provider in one of twelve Member States 

that allow a pension benefit in the form of a fixed amount. This taxation does not 

apply to domestic transfers and constitutes an obstacle to European freedoms.

The Commission seems to be concerned with the following. One of the conditions 

that the Netherlands imposes on a value transfer to a foreign pension provider is (in 

short) that the Dutch prohibition on surrender has to be maintained.

Earlier in my dissertation I came to the conclusion that the condition of prohibition 

on surrender in the foreign regulation is not in conflict with the free movement 

of workers because a domestic value transfer must also meet this condition. In 

addition, the different treatment of pensions by Member States, especially with 

regard to the commutation ban, constitutes a disparity and, according to the Dutch 

Supreme Court (9 April 2021, ECLI:NL:HR:2021:518), is not a prohibited obstacle to 

free movement. I therefore do not agree with the Commission’s view. It is plausible, 

however, that this requirement materially impedes cross-border value transfer. As 

a solution, I propose to allow the employee and the foreign administrator to con-

clude an additional agreement (for example an addendum to the pension scheme), 

whereby they agree that the Dutch part of the pension capital cannot be commuted.

18.2.2.4 pension benefits in another Member state
In this scenario, the taxpayer emigrates before his retirement date and then reti-

res in that other Member State. For regular pension benefit payment I found no 

obstacles to European freedoms. Only in the event that the pension capital cannot 

be converted into a periodic payment, the Dutch Tax and Customs Administration 

will collect the protective assessment. I answered the question whether this is a tax 

obstacle in section 18.2.1.3 above.

If the (former) employee wishes to transfer his pension capital on the retirement 

date to a pension provider in his state of residence, the condition that he must have 
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a substantial employment determines that this value transfer is not possible. For my 

conclusion and recommendation I refer to section 18.2.2.1 of this summary.

18.2.3 cross-border inbound employee
My definition for a cross-border inbound employee is “an employee who performs 

services for another person and under his authority for a certain period of time and receives 

compensation in return. He comes to live or work in the Netherlands from another Member 

State.” The various scenarios prescribed in section 18.2.2 are also applicable for this 

category of employees, which I will work out below.

18.2.3.1 temporary inbound employee and frontier worker
The temporary inbound employee is employed by a company established in another 

Member State. He is temporarily seconded from this Member State to the Nether-

lands, while maintaining his employment contract with the foreign employer. If he 

wishes to continue his pension accrual in his country of origin, this foreign pension 

scheme in the Netherlands can be designated by the tax authorities. In that case, the 

Netherlands grants tax facilities to a maximum of the standards of the employee’s 

home Member State for a maximum of five years. In my opinion, there are no ob-

stacles to the free movement of workers in the conditions that must be followed in 

order to be able to make use of the tax recognition.

The situation is different for a frontier worker (an employee who lives in another 

Member State, works in the Netherlands and has an employment contract with an 

employer established in that other Member State). There is no withholding agent 

in the Netherlands and the Wage Tax Act 1964 does not apply. The Income Tax Act 

2001 does apply however because the frontier worker is a non-resident taxpayer. 

If the pension scheme in question is a pension scheme facilitated in that Member 

State, the Netherlands grants tax facilities during the pension accrual phase. The 

difference between the tax treatment of this frontier worker and a temporary in-

bound employee consists of the maximum period of five years that applies to the 

designation of the pension scheme of the temporary inbound employee. No time 

limit has been included for the frontier worker. I do not see any tax obstacles to the 

free movement of workers in this.

18.2.3.2 permanent inbound employee
In this scenario, a taxpayer permanently immigrates to the Netherlands. He can 

either decide to leave the accrued pension in his Member State of origin or choose 

to transfer the accrued value to a Dutch pension provider. In my opinion, there 
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are no obstacles to the free movement of employees in the Dutch conditions for 

transferring pension capital.

18.2.3.3 pension benefits from another Member state
In this scenario, an employee has accrued pension in another Member State and will 

receive pension benefits in the Netherlands. When the tax treaty assigns the right 

to tax to the Netherlands, the tax rates may be higher than in the home Member 

State. This tax disadvantage is not a tax obstacle but is the result of a disparity. 

Disparities concern disadvantages that are caused by the fact that the legislation of 

various countries is different and does not match optimally and with neutral effect 

in cross-border situations.

When a seconded employee in another Member State has continued his Dutch 

pension accrual, economic double taxation may occur in the benefit phase (no tax 

facility for temporary accrual in another Member State, but tax levy on the benefit). 

The Netherlands has an allowance for this. Under certain circumstances a part of the 

pension benefits can be exempted from wage and income tax. In my opinion, there 

are no obstacles to the free movement of workers or persons.

18.3 cross-BordEr pEnsIon proVIdErs

18.3.1 cross-border pension providers
The TFEU expresses the principle of an internal market without internal frontiers 

for companies in two ways: a company can either establish a branch in another 

Member State (freedom of establishment, Article 49 TFEU) or offer its services cross-

border in other Member States, while being established in the country of origin 

(freedom to provide services, Article 56 TFEU). On the basis of European guidelines, 

two types of pension providers can operate across borders: insurers and institutions 

for occupational retirement provision (IORPs). This subdivision is also expressed in 

the Dutch Pensions Act, the Dutch Financial Supervision Act and the Dutch Wage 

Tax Act 1964.

My definition of a cross-border pension provider is: “a cross-border pension provider is 

an IORP (in the Netherlands a pension fund or premium pension institution (PPI)) or an insurer 

that is established in one Member State and operates a pension scheme that is subject to the 

social and labour law of another Member State.”
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The creation of the internal pension market has a number of limitations and obsta-

cles. Some important obstacles are the following:

·	 Applicable law and national social and labour law;

·	 General interest provisions;

·	 Tax regulations. I elaborate on this below, subdivided by type of tax: corporate 

income tax, dividend tax, value added tax and wage tax.

18.3.2 corporate income tax
18.3.2.1 subjective exemption
Pension funds established in the Netherlands are subject to Dutch corporate income 

tax, but they are exempt (the subjective exemption) when they meet the following 

three cumulative requirements:

1. Objective requirement: the entity has the statutory and factual (almost) exclusive 

objective of caring for (former) employees in the event of old age and disability 

and the care of their (former) spouses or (former) partners and their (foster) 

children up to the age of 30. This is done by means of a pension under a pension 

scheme or by means of benefits under an early retirement scheme.

2. Work requirement: the activities of the entity must be in accordance with the 

aforementioned objective of the entity.

3. Profit appropriation requirement: all profits - including any liquidation balance 

- of the entity, with the exception of a distribution of up to 5% per year on the 

paid-up capital or on the deposits, be used exclusively for the benefit of the 

insured, of an exempt pension entity or of a general social interest.

Article 5 (3) of the Corporate Income Tax Act 1969 states what should be considered a 

pension scheme or an early retirement scheme: “a pension scheme or an early retirement 

scheme is understood to mean: a scheme within the meaning of Article 1 of the Pensions Act or 

the statutory provisions regarding the Wage Tax Act 1964, or a foreign scheme which corres-

ponds thereto in nature and purport; (…)”. In my opinion, the addition “foreign scheme 

which corresponds to it in nature and purport” is superfluous because according to 

the Pensions Act and the Wage Tax Act 1964, a foreign scheme can be regarded as a 

qualifying pension scheme.

The subjective exemption also applies to foreign pension entities. To be entitled to 

these benefits, the foreign pension entity must be comparable to a Dutch pension 

entity that is exempt from Dutch corporate income tax.

In the Decree Subjective exemption pension entities 2019 (nr. 2019 – 187751), the 

State Secretary for Finance indicates that a pension scheme qualifies in the sense 
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of the subjective exemption (the objective requirement) if it meets the following 

conditions:

1. The pension scheme is only open to a defined group of participants and is in 

principle compulsory in nature;

2. The pension scheme must meet the requirements for the protection and safe-

guarding of accrued pension entitlements in order to be able to provide for a 

lifelong pension provision;

3. The pension scheme is based on collectively organized solidarity.

A Dutch pension scheme meets these conditions if it falls under Article 1 of the 

Pension Act. However, it is questionable whether a pension scheme from another 

Member State, to which Dutch social and labour laws do not apply, will meet these 

conditions. I conclude that the first and third conditions do not constitute an ob-

stacle. The second condition does constitute an infringement of European law. The 

requirement for a lifelong benefit is a hindrance and not a legitimate aim. In section 

18.3.2.3 I propose a possible solution.

18.3.2.2 assessment criteria for foreign pension entities and schemes
In section 3.3, the Decree on Subjective exemption for pension entities 2019 sets 

a number of conditions that the foreign pension entity and the foreign pension 

scheme must meet in order to invoke the subjective exemption from corporate 

income tax. In short, these are the conditions:

A. Objective requirement;

B. Work requirement;

C. Profit appropriation requirement;

D. No executive pension body;

E. Collectively organized solidarity;

F. Compulsory employee participation and compulsory insurance;

G. The pension scheme provides for a retirement pension, survivor’s pension and/

or disability pension, agreed between employer and employee on the basis of a 

pension agreement;

H. Tax, social and labour legislation of the other Member State may deviate to a very 

limited extent. The scheme must be an employment and wage-related income 

provision: pension accrual linked to years of service and salary and lifelong 

retirement benefits;

I. Prohibition on surrender;

J. The pension benefit consists of several cash payments;

K. There is no scheme for self-employed persons;
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L. The foreign pension scheme is not covered by the social security system of the 

country where the pension entity is established.

My analysis shows that the following six conditions infringe EU law: F, G, H/I/J and K. 

They constitute an obstacle and there is no question of a legitimate aim.

In addition to assessing the individual conditions, I also assessed the collectivity of 

the conditions. The joint conditions that are imposed on a foreign pension entity 

make no distinction according to nationality, so there is no direct discrimination. 

However, a distinction is made according to the country of residence of the body. 

This distinction corresponds materially to a distinction according to nationality. 

This means that there is indirect discrimination. I am of the opinion that the joint 

conditions are not necessary to establish that a foreign pension body is comparable 

to a Dutch pension fund.

18.3.2.3 recommendation for possible solution
In order to determine whether a foreign pension entity is comparable to a Dutch 

pension fund, the statutory requirements must be met, namely the objective requi-

rement, the work requirement and the profit appropriation requirement. A foreign 

pension entity should therefore only be tested against these requirements. When as-

sessing whether foreign entities are comparable to Dutch pension entities, I propose 

that the characteristics of the foreign entity or pension scheme arising from foreign 

tax, social or labour legislation are respected. In particular in connection with the 

objective requirement, the foreign entity must operate pension schemes that are 

customary in that Member State. This is not only in line with what was noted with 

the introduction of the PPI, but also fits in well with the conditions set for quali-

fying pension schemes for the Wage Tax Act 1964 for incoming employees. That the 

scheme is customary abroad could be made plausible, for example, by a statement 

from the pension provider of the foreign scheme or from a third independent party 

such as the foreign tax authority. A statement from the pension provider is also 

sufficient for the purposes of the Wage Tax Act 1964 to designate a foreign scheme.

In addition, I propose to replace the text of section 3.3 of the Decree on the exemp-

tion for foreign pension entities 2019 by the text of section 3.3 of the former Decree 

from 2009. Under both the Decree from 2009 and the Decree from 2019, it is the 

requirement that a pension scheme or early retirement scheme corresponds in na-

ture and scope to a Dutch pension scheme or early retirement scheme. According to 

both decrees, this is at the discretion of the competent tax inspector. However, the 

2019 Decree provides many additional criteria against which the tax inspector must 
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test the foreign scheme. I have argued that some criteria individually and these 

criteria together are contrary to EU law. As a solution, I propose to delete all these 

conditions and return to the provisions of the old Decree from 2009.

Further, the only reason for including all criteria is simply to lend a helping hand 

to practice. In my opinion, removing these criteria will help practice more than 

maintaining them.

18.3.3 dividend tax
18.3.3.1 conditions for refund and infringements
Dividend tax is levied on (mainly) profit distributions and is a withholding tax on 

income tax and corporate income tax. Dividend tax is therefore in principle deduc-

tible for domestic taxpayers. For foreign shareholders, the withheld dividend tax 

is a final levy. When a legal entity established in the Netherlands is subjectively 

not subject to corporate income tax (such as a pension entity), it has the option of 

submitting a request for a refund of the withheld dividend tax.

A pension entity established in another Member State can submit a request for a 

refund for the dividend tax withheld by a Dutch company, under the following three 

requirements:

1. The entity is established in a member state of the EU or EEA;

2. This entity may not be subject to profit tax in the Member State of establishment;

3. The entity established in the other Member State would also not be subject to 

corporate tax in the Netherlands if this body were established in the Netherlands.

The second and third conditions involve a double non-submission test: a factual and 

a fictitious test.

18.3.3.1.1 The factual test

Pension funds established in the Netherlands fall under the subjective exemption 

of the Corporate Income Tax 1969 (see section 18.3.2.1 above). The factual test from 

the Dividend Tax Act 1965 tries to translate this for a pension entity established in 

another Member State by requiring that that entity is not subject to taxation on 

profits in that Member State. Other Member States may have chosen to subject pen-

sion entities to corporate tax, in order to subsequently tax them (for example) at a 

rate of 0%. Effectively, both situations lead to non-taxation of the pension entity, but 

the foreign fund is not eligible for a refund of Dutch dividend tax. The factual test 

therefore does not meet the proportionality test, because this measure goes further 
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than is necessary to achieve the objective. This test constitutes an infringement of 

EU law.

18.3.3.1.2 The fictitious test

The fictitious test is based on the imaginary situation that the foreign pension fund 

would be established in the Netherlands. And in that case it should be able to make 

use of the subjective exemption. In my view, this provision is contrary to European 

law, analogous to my reasoning in the chapter regarding corporate income tax. There 

I concluded that foreign pension entities are subject to different, stricter, conditions 

for eligibility for the subjective exemption than domestic pension entities. In fact, it 

is required that foreign pension entities must meet both the Dutch and the foreign 

requirements. This provision therefore conflicts with European law.

18.3.3.2 recommendation for possible solutions
A literal interpretation of the factual test constitutes an infringement of EU law. 

If this provision is worded or interpreted more broadly, it remains within EU law 

and ultimately achieves the same goal, namely an entity that pays no profit tax. A 

broader formulation or interpretation of the factual test is, incidentally, supported 

by the principle stated by the Dutch government in its tax treaty policy. For the 

purpose of a treaty interpretation an entity is presumed to be subject to taxation 

in another Member State when that entity is governed by the laws of that Member 

State or is established there.

The fictitious test also constitutes an infringement of EU law. The solution I propose 

is the same as I described in section 18.3.2.3 on corporate income tax.

18.3.3.3 simplification: one tax definition of pension fund
In practice, Dutch pension funds take a lot of time, effort and therefore money 

to reclaim foreign dividend tax. For the entire Dutch pension sector, this involves 

approximately 300 million euros that funds can reclaim.1225 In 2017, the Commis-

sion published a code of conduct on withholding tax containing recommendations 

to Member States to greatly simplify the procedures for reclaiming dividend tax. 

PensionsEurope makes a suggestion that makes the procedure for pension entities 

simpler and proposes a register listing pension entities that are tax-accepted in the 

EU.1226 My proposal for one tax definition of ‘pension entity’ might help and is the 

following. “A pension entity in the EU will have reciprocity access to the applicable tax status 

1225 F. van Alphen, Terughalen bronbelasting in EU moet eenvoudiger, PensioenPro, 15 februari 2018.
1226 European Commission, Code of Conduct on Withholding Tax, Ref. Ares(2017)5654449, 20 November 2017.
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of a local pension fund in another Member State if that pension entity meets the following 

conditions:

•	 the pension entity meets the conditions of the IORP II directive (Directive (EU) 2016/2341);

•	 the pension entity operates pension schemes that are customary in that Member State under 

their tax legislation.”

18.3.4 Value added tax
18.3.4.1 pension providers and Vat
There is no specific Value Added Tax (VAT) exemption for pension funds. Pension 

funds mainly perform services that fall under the financial exemptions of Article 11 

of the VAT Act 1968. On the other hand, a pension fund cannot (largely) deduct the 

VAT charged to it. VAT is therefore a cost item.

18.3.4.2 Exemption for collective asset management
Under certain conditions, pension funds can make use of the exemption for collec-

tive asset management. According to existing case-law, this VAT exemption covers 

undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) regulated 

at EU level, as referred to in the UCITS Directive (Directive 85/611/EEC), and other 

investment funds which have the same characteristics identical to those of UCITS 

or are sufficiently comparable for them to be in competition with UCITS. The Court 

of Justice of the European Union (CJEU) has developed four criteria1227 to assess 

whether the pension fund is competing with a UCITS, namely:

1. The pension fund must be subject to State supervision;

2. The pension fund must be financed by the pension recipients;

3. The funds must be invested according to the principle of risk-spreading; and

4. The investment risk is borne by the members of the pension fund.

If pension funds meet the above conditions, the collective asset management of the 

pension fund is exempt from VAT.

The fourth condition appears to be the most controversial. It appears from the Wheels 

and ATP judgments of the CJEU and the judgment of the Dutch Supreme Court of 

9 December 2016 (ECLI:NL:HR:2016:2786) that the degree of investment risk that 

the participant bears is decisive. Translated to DC and DB pension plans, this means 

the following. With a DC-pension fund, the participants bear the investment risk 

1227 In CJEU 7 March 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 (Wheels Common Investment Fund), CJEU 13 
March 2014, C-464/12, ECLI:EU:C:2014:139 (ATP Services A/S) and CJEU 9 December 2015, C-595/13, 
ECLI:EU:C:2015:801 (Fiscale eenheid X).
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directly. A DB-pension fund is not comparable to a UCITS, because the participants 

do not bear the risk associated with managing that fund. According to the earlier 

mentioned judgement of the Supreme Court, the risk that the participants bear in 

the investments of the pension fund and the effect of the result on the level of their 

pension payments is not of sufficient significance to be equated with the risk that 

participants in a UCITS bear. A DB-pension fund can cancel indexation or reduce 

pension entitlements and rights in case of a funding shortfall. This funding shortfall 

is not only caused by disappointing investments. Interest rates and the development 

of longevity risk also play an important role, perhaps even more important than 

investment results. Disappointing investment results are therefore not necessarily 

and one-to-one for the account and risk of the participant, as is the case with a DC 

scheme.

18.3.4.3 parliamentary questions
The Wheels and ATP judgments of the CJEU and the judgment of the Supreme Court 

have caused considerable discussion in the Netherlands. Parliament has asked many 

questions to the State Secretary for Finance. These questions focus on two topics: 

the view that the VAT exemption should also apply to DB schemes and the belief 

that the Netherlands is the ‘best boy in the class’ and that other member states have 

applied the VAT exemption much more widely than the Netherlands.

The State Secretary is of the opinion that based on case law of the CJEU and the 

Supreme Court, the VAT exemption cannot apply to Dutch DB schemes. I agree with 

him. Requesting the State Secretary to make the VAT exemption also possible for 

DB schemes, as some MPs and the Pension Federation are doing, is in my opinion 

unrealistic and therefore pointless. Even if the State Secretary wanted to do so, it is 

not possible in view of the jurisprudence of the CJEU and the Supreme Court.

I assessed the treatment of the Belgian OFP in the Belgian VAT legislation and came to 

the conclusion that the interpretation of the Belgian legislator is not in accordance 

with the VAT Directive and the CJEU judgments. In order to create a level playing 

field, one of the options is to start an infringement procedure against Belgium. I will 

discuss another option in section 18.3.4.7 below.

18.3.4.4 new pension law
With the introduction of the new Dutch pension law, DB pensions will disappear. 

The new pension contract and the improved DC scheme are both defined contri-

bution agreements. It is obvious that participants will take more investment risk, 

but whether this is sufficient for the VAT exemption is not certain in all cases in 
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advance. The solidarity reserve plays an important role. With the improved DC 

scheme without a solidarity reserve, the participant bears the full investment risk, 

which means that the VAT exemption applies. For the new pension contract and the 

improved premium scheme with a solidarity reserve, in my opinion, this is not yet 

so clear. Depending on the facts and circumstances, the VAT exemption may apply.

The case law referred to above shows that it is necessary for a pension fund to 

compete with a UCITS in order to be able to make use of the VAT exemption. The 

solidarity reserve will make this difficult. According to the government consulta-

tion document on the new pension law, the solidarity reserve serves a number of 

purposes:

•	 It	will	 be	 possible	 to	 organize	 intergenerational	 risk-sharing	within	 premium	

schemes;

•	 It	is	possible	to	reduce	fluctuations	in	pension	outcomes;

•	 Untraded	risks	can	be	shared	via	the	solidarity	reserve	(for	example	macro	longe-

vity risk).

It is clear that these purposes are unknown for UCITS. The filling and allocation 

rules of the solidarity reserve also complicate the comparison between a pension 

fund and a UCITS. For example, a participant in a new contract contributes to (the 

filling of ) the solidarity reserve through (part of his premium) and/or not allocating 

the (full) surplus yield to his capital reserved for the payment. The solidarity reserve 

is distributed to other participants. And in the case of an individual value transfer, 

the participant only receives the current pension assets reserved for his pension 

benefit, but no part of the solidarity reserve. As far as I am concerned, the question 

is justified whether the pension fund that uses a solidarity reserve is competing with 

a UCITS.

18.3.4.5 working paper of the Vat committee
The European VAT Committee consists of representatives of the Member States and 

is the forum where issues related to the implementation of European regulations 

are discussed. At the request of the Netherlands, the committee discussed the ap-

plication of the exemption to pension funds.

After an extensive legal analysis, the VAT Committee draws a conclusion that is in 

line with the case law I prescribed above and with the policy of the Dutch govern-

ment: pension funds are not the same as UCITS funds that fall under the exemption. 

However, they may qualify for the exemption if they are sufficiently similar to UCITS 

funds to compete with them.



18 English summary

490

18.3.4.6 has the netherlands correctly implemented article 135(1)(g) of 
directive 2006/112/Ec?

The VAT, as the only means of taxation that I assess in this section, is harmonized in 

the EU. The VAT Act 1968 is based on the implementation of European directives. In 

comparison with other tax instruments, the Dutch legislator has much less freedom 

to determine the content of the law.

Article 135(1)(g) Directive 2006/112/EC provides that the management of special 

investment funds as defined by Member States, is exempt from VAT. For the ans-

wer to the question whether this article has been correctly implemented by the 

Netherlands, I studied the case law, the letters from the State Secretary and the 

conclusions of the VAT committee. The Dutch policy, which was described by the 

State Secretary to Dutch Parliament and looks at the essential characteristics of a 

pension scheme (DB or DC), was expressly endorsed in the VAT Committee. In view 

of these arguments, I am of the opinion that Article 135(1)(g) of Directive 2006/112/

EC has been correctly implemented in Article 11(1)(i) third VAT Act 1968.

18.3.4.7 restoring the level playing field
A possibility to restore the level playing field is to amend the law, in this case Article 

135(1)(g) of the VAT Directive. The Pension Federation, together with the European 

umbrella organizations AEIP and PensionsEurope, are advocating this. They present 

a text proposal that I endorse:

Article 135, 

1. Member States shall exempt the following transactions: 

[…] (g) the management of pension funds and the management of special investment funds as 

defined by Member States;

This ensures that all pension funds can make use of the VAT exemption and that 

the type of pension scheme that the fund operates no longer makes a decisive dis-

tinction.

18.3.5 wage tax
18.3.5.1 permitted pension providers in the wage tax
Article 19a of the Wage Tax Act 1964 lists which bodies can act as pension provider. 

These are professional pension funds established in the Netherlands, insurance 

companies established in the Netherlands and, subject to conditions, pension funds 

and life insurers established abroad.
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18.3.5.2 Foreign pension provider in case of continuation of pension 
scheme

A foreign insurer or pension fund qualifies as an authorized pension provider if the 

pension scheme is the continuation of a pension scheme that was already insured 

with that pension provider during a period when the employee or former employee 

did not live in the Netherlands or was not employed in the Netherlands. The pension 

scheme must comply with all the other Dutch tax conditions to qualify. If these sche-

mes do not comply (which will often be the case), these schemes can be designated.

18.3.5.3 designated foreign pension provider
A foreign insurer or pension fund can, under certain conditions, act as a pension 

provider if it has been designated by the Minister of Finance. A foreign insurer 

can be designated if it is allowed to provide services to the Netherlands under the 

Financial Supervision Act. A foreign pension fund may be designated if the pension 

fund is an entity that, authorized under the law of the state of its registered office, 

manages funds authorized to insure claims under a pension scheme of at least 100 

employees or former employees from an establishment outside the Netherlands.

A condition for designation for both the foreign insurer and the foreign pension 

fund is that they comply with additional information provisions and act as guaran-

tor for the collection of all the tax owed. It is permitted that the aforementioned 

guarantee is not provided by the insurer or the pension fund, but by the employee 

or the former employee.

More flexible conditions apply to insurers and pension funds established in one of 

the Member States of the EU or the EEA; they do not have to provide an enforceable 

security in the Netherlands, but can suffice with accepting liability for all the tax 

that might be owed.

18.3.5.4 are requirements imposed on a pension provider established 
in another Member state contrary to union law?

18.3.5.4.1 Pension provider established in another Member State on continuation 

of the pension scheme

The employee can continue his pension scheme with a pension provider established 

in another Member State if two conditions are met that are mentioned in section 

18.3.5.2 above.

This provision does not constitute an unjustified obstacle. On the contrary, in my 

view, this provision promotes the free movement of workers. Certainly in the situ-
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ation where an employee works temporarily in the Netherlands and continues his 

pension scheme in his country of origin. Without this provision, his pension scheme 

is not tax-facilitated. This tax and financial disadvantage can form an obstacle for a 

foreign employee to work temporarily in the Netherlands.

18.3.5.4.2 Designated pension provider established in another Member State

The requirements that are imposed on a pension provider established in another 

Member State who can be appointed are mentioned in section 18.3.5.3 above.

I conclude that none of these requirements infringes EU law because similar requi-

rements apply to pension providers established in the Netherlands. Foreign pension 

providers are therefore not treated differently.
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A.1 Deel 1: Werknemers

In deze bijlage is een overzicht van enkele belangrijke arresten van het HvJ en de 

Hoge Raad opgenomen. Deze arresten zijn onderverdeeld naar het deel van mijn 

proefschrift waar zij het meest betrekking op hebben.

a.1 deel 1: werknemers

a.1.1 Bachmann1228

Bachmann verhuisde als werknemer van Duitsland naar België. Na zijn emigratie 

ging hij door met premiebetaling voor zijn pensioenverzekering bij de Duitse ver-

zekeraar. België weigerde hem belastingaftrek te geven voor de betaalde premies 

die hij betaalde aan de in het buitenland gevestigde verzekeraar. Bachmann stapte 

naar de Belgische rechter, die vervolgens een prejudiciële vraag aan het HvJ stelde. 

Het HvJ kwam tot het oordeel dat artikelen 45 en 56 VWEU zich ertegen verzetten, 

dat de wettelijke regeling van een lidstaat de aftrekbaarheid van premies voor de 

verzekering tegen ziekte en invaliditeit of tegen ouderdom en overlijden afhanke-

lijk stelt van de voorwaarde, dat deze premies in die staat zijn betaald. Vervolgens 

overwoog het HvJ dat deze voorwaarde niettemin kan worden gerechtvaardigd door 

de noodzaak, de samenhang van de toepasselijke fiscale regeling te verzekeren.

Het arrest Bachmann is in latere rechtspraak niet herroepen; het wordt zelfs door 

het HvJ in diverse andere arresten uitdrukkelijk aangehaald, maar het is in drie 

opzichten gepreciseerd en ten dele ingeperkt.1229

·	 Van een doorbreking van de fiscale coherentie is geen sprake wanneer de ene 

lidstaat (in dit geval België) zijn recht op heffing over naar de andere lidstaat (in 

dit geval Duitsland) uitgaande uitkeringen bij bilateraal belastingverdrag heeft 

prijsgegeven ten gunste van die andere lidstaat (zie de volgende paragraaf ).

·	 De rechtvaardigingsgrond gaat alleen op, wanneer sprake is van een rechtstreeks 

verband tussen de aftrek en de heffing van dezelfde belasting bij dezelfde persoon. 

Dat is met andere woorden niet het geval wanneer een verband wordt geclaimd 

tussen aftrek in de inkomstenbelasting en heffing in de vennootschapsbelasting, 

en evenmin wanneer het twee verschillende subjecten betreft.

·	 Anders dan in het Bachmann-arrest gelden de grensoverschrijdende controle- en 

invorderingsmoeilijkheden niet meer als argument ten gunste van fiscale belem-

meringen. Sinds dit arrest is op dit punt Europese regelgeving tot stand gekomen 

en uitgebreid.1230

1228 HvJ EG 28 januari 1992, C-204/90, ECLI:EU:C:1992:35, Jur. 1992, p. I-249 (Bachmann).
1229 Zie ook Zie ook J.J. van den Broek, commentaar op artikel 45 VWEU, NDFR, paragraaf 5.1.
1230 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking 

op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PbEU, L 64/1.
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a.1.2 wielockx1231

Wielockx was een Belgische fysiotherapeut met een praktijk in Nederland. Hij was 

voor de Nederlandse inkomstenbelasting buitenlands belastingplichtige en kon als 

zodanig geen gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve. Nederland beriep zich 

op het beginsel van de fiscale samenhang (de nationale coherentie zoals bij het 

hierboven genoemde arrest Bachmann). Volgens dit beginsel zou volgens de Neder-

landse regering er een correlatie moeten bestaan tussen de bedragen die van de 

belastbare grondslag worden afgetrokken, en die waarover belasting wordt geheven. 

Indien een niet-ingezetene in Nederland een oudedagsreserve kon opbouwen en op 

deze manier een recht op pensioen kon verwerven, zou dit pensioen aan de belas-

tingheffing in Nederland ontkomen, aangezien een dergelijk inkomen ingevolge de 

belastingovereenkomst tussen België en Nederland in de woonstaat wordt belast.

Het HvJ wijst de redenering van de Nederlandse regering af. Volgens het HvJ is de 

fiscale samenhang tussen aftrek en heffing reeds verzekerd doordat er een verdrag 

ter voorkoming van dubbele belastingheffing is gesloten. Hierbij wordt het heffings-

recht toegewezen aan de woonstaat, ongeacht in welke staat de premies zijn betaald 

en afgetrokken.

Ingeval de nationale samenhang is ingeruild voor een bilaterale fiscale wederkerig-

heid die juist tot doel heeft de fiscale samenhang te waarborgen, kan dit belasting-

verdrag niet worden aangevoerd als oorzaak voor het gebrek aan nationale fiscale 

samenhang. Beperkt een lidstaat zijn fiscale heffingsjurisdictie door een belasting-

verdrag te sluiten, dan kan hij hierover niet klagen. Door dit zo te regelen heeft 

deze lidstaat zijn nationale samenhang immers (deels) opgegeven voor een meer 

globale bilaterale samenhang die is gebaseerd op fiscale wederkerigheid, aangezien 

in het omgekeerde geval zo’n lidstaat wél mag heffen. Ofwel de lidstaat heeft zijn 

nationale individuele samenhang opgeheven voor globalere macro samenhang.1232

a.1.3 safir1233

Mevrouw Safir, woonachtig in Zweden, had een levensverzekering afgesloten bij een 

niet in Zweden gevestigde verzekeraar. Zweedse verzekeraars waren een belasting 

verschuldigd die kan worden gezien als een soort belasting op het rendement van 

het verzekerde kapitaal. Voor verzekeringnemers gold dat zij de betaalde premie 

niet konden aftrekken, maar uitkeringen waren ook niet belast. Dat gold net zo 

1231 HvJ EG 11 augustus 1995, C-80/94, ECLI:EU:C:1995:271, Jur. 1995, p. I-2493 (Wielockx).
1232 Weber, in: Cursus Belastingrecht EBR.5.1.5.D.a.
1233 HvJ EG 28 april 1998, C-118/96, ECLI:EU:C:1998:170, Jur. 1992, p. I-1919 (Safir).
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goed voor de verzekeringnemer die een verzekering heeft afgesloten bij een in het 

buitenland gevestigde verzekeraar. Aangezien de verzekeraar niet in Zweden kon 

worden belast voor het rendement behaald met het ingelegd kapitaal, werd aan 

Safir een aanslag opgelegd, gebaseerd op een forfaitair belastingpercentage van de 

niet-aftrekbare premie.

De Zweedse regering stelde dat het verschil in behandeling was te verklaren door 

de onmogelijkheid in beide gevallen dezelfde regeling toe te passen en de noodzaak 

van fiscale coherentie. Het HvJ beslist de zaak op de voet van het vereiste van vrij-

heid van diensten en oordeelde dat het fiscale coherentie-argument geen stand kon 

houden.

a.1.4 danner1234

Danner was een arts met zowel de Finse als de Duitse nationaliteit. Hij emigreerde 

vanuit Duitsland naar Finland. Hij bleef na zijn emigratie premies betalen aan een 

Duitse verzekeraar. Finland weigert de aftrek. Alleen premies die worden betaald 

aan een Finse verzekeraar waren aftrekbaar. Het HvJ gaat nader in op drie mogelijke 

rechtvaardigingsgronden voor de Finse wettelijke regeling: de noodzaak tot fiscale 

samenhang van het nationale stelsel, de doeltreffendheid van fiscale controles en 

het streven de belastinggrondslag van de desbetreffende lidstaat te vrijwaren.1235 De 

fiscale samenhang ging bij Bachmann alleen maar op omdat daar sprake was van 

een directe relatie tussen aftrek en belastingheffing, in die zin dat bij het weigeren 

van aftrek ook geen heffing zou kunnen plaatsvinden. Dat rechtstreekse verband 

doet zich hier niet voor: de Duitse pensioenen zullen in Finland worden belast ook 

al kon de premie niet worden afgetrokken. Het HvJ oordeelt, conform Wielockx, dat 

een lidstaat geen beroep kan doen op de nationale coherentie als de samenhang tus-

sen aftrek en heffing reeds is verzekerd doordat er een verdrag ter voorkoming van 

dubbele belastingheffing is afgesloten, waarbij het heffingsrecht wordt toegewezen 

aan de woonstaat, ongeacht in welke staat de premies zijn betaald en afgetrokken.

De Finse en de Deense regering stelden eveneens dat de niet-aftrekbaarheid van de 

premies die zijn betaald aan door buitenlandse instellingen beheerde stelsels, wordt 

gerechtvaardigd door de noodzaak om de doeltreffendheid van de fiscale controles 

te waarborgen en om belastingfraude te voorkomen. Het HvJ oordeelt anders. Lidsta-

1234 HvJ EG 3 oktober 2002, C-136/00, ECLI:EU:C:2002:558, Jur. 2002, p. I-8147 (Danner).
1235 Zie ook PensioenJurisprudentie 2002/120, m.nt. P.M.C. de Lange.
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ten kunnen op grond van Richtlijn 77/7991236 de benodigde inlichtingen verkrijgen. 

Bovendien kan de belastingautoriteit bewijzen vragen van de belastingplichtige 

omtrent de toepasselijkheid van voorwaarden voor aftrekbaarheid.

Ook door de argumenten in verband met de bescherming van de integriteit van de 

belastinggrondslag is het HvJ niet overtuigd. Het voorkomen van lagere belasting-

opbrengsten is geen rechtvaardigingsgrond voor het beperken van vrije dienstver-

richting en vormt daarvoor ook geen dwingende reden van algemeen belang.

a.1.5 skandia-ramstedt1237

Een in Zweden gevestigde werkgever (Skandia) sluit ten behoeve van een van zijn 

werknemers (Ramstedt) een aanvullende pensioenverzekering af bij een Deense, 

Duitse of Britse verzekeringsmaatschappij. De premies die aan een van deze buiten 

Zweden gevestigde verzekeringsmaatschappijen worden betaald, zijn door Skandia 

niet aftrekbaar. Volgens het Skatterättsämnden bestaat geen recht op aftrek op het 

moment van betaling van de premies. Op het moment dat de verzekeringsmaat-

schappij tot uitkering overgaat, bestaat voor Skandia wel recht op aftrek. Wanneer 

een dergelijke verzekering wordt afgesloten bij een in Zweden gevestigde verzeke-

raar, zouden de premies wel direct ten laste van het resultaat van Skandia kunnen 

worden gebracht.

In de procedure voor het HvJ voert Zweden enkele rechtvaardigingsgronden aan: 

de noodzaak om de fiscale samenhang van het nationale stelsel te waarborgen, de 

doeltreffendheid van de fiscale controles, het streven de belastinggrondslag van 

de betrokken lidstaat te vrijwaren en de neutraliteit van de mededinging. Het HvJ 

accepteert de rechtvaardigingsgrond van de fiscale coherentie niet. Tussen premie-

aftrek en belastbaarheid van de uitkeringen bestaat hier geen verband (in tegenstel-

ling tot het Bachmann-arrest). Het HvJ wijst erop dat de werkgever geen enkele 

compensatie geniet voor het uitstel van de aftrek van de premies. Het HvJ bespreekt 

uitgebreid de andere rechtvaardigheidsgronden en verwerpt al deze gronden op 

basis van overwegingen die in de hierboven beschreven arresten aan de orde zijn 

gekomen.

1236 Richtlijn 77/799/EEG van de Raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, PbEG L 336, p. 15.Ver-
vangen door Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve 
samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PbEU, L 
64/1.

1237 HvJ EG 26 juni 2003, C-422/01, ECLI:EU:C:2003:380, Jur 2003, p. I-6817 (Skandia). Samenvatting gebaseerd 
op V-N 2003/36.9.
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In zijn arrest geeft het HvJ aan dat artikel 49 VWEU zich ertegen verzet dat een 

verzekering die wordt afgesloten bij een verzekeraar die is gevestigd in een andere 

EU-lidstaat en die voldoet aan alle wettelijke voorwaarden die onder de nationale 

wetgeving gelden voor een aanvullende pensioenverzekering, voor de belasting-

heffing anders wordt behandeld, met gevolgen voor de inkomstenbelasting die 

onder omstandigheden ongunstiger kunnen zijn. Met andere woorden: de fiscale 

behandeling van een pensioenregeling die bij een niet-ingezeten verzekeraar wordt 

afgesloten, mag niet ongunstiger zijn dan een die bij een ingezeten verzekeraar 

wordt verzekerd.

a.1.6 hughes de Lasteyrie du saillant1238

In de zaak Hughes de Lasteyrie du Saillant stond een aandeelhouder centraal die 

vanuit Frankrijk naar België emigreerde. In de Franse wetgeving was een bepaling 

opgenomen op grond waarvan belastingplichtigen bij emigratie uit Frankrijk een 

heffing werd opgelegd over niet-gerealiseerde vermogenswinsten (de in de aandelen 

begrepen meerwaarde). In casu ging het om een aanmerkelijk belang in een Franse 

vennootschap. Mits voldoende waarborg was verschaft, was betaling van de heffing 

uitgesteld totdat de winsten zouden zijn gerealiseerd. Onder voorwaarden kon de 

belastingplichtige uitstel van betaling en na vijf jaar kwijtschelding verkrijgen. 

Hiervoor mocht geen verboden handeling (zoals vervreemding van de aandelen) 

plaatsvinden binnen een periode van vijf jaar ten minste indien afdoende zekerheid 

wordt gesteld en een fiscale vertegenwoordiger wordt aangewezen in Frankrijk.

Het HvJ oordeelde dat de heffing over een latente waardevermeerdering bij emi-

gratie een ongerechtvaardigde belemmering inhield van de vrijheid van vestiging 

en concludeerde strijdigheid met het Unierecht. Doorslaggevend hierbij waren de 

strikte voorwaarden die werden gesteld om uitstel van betaling te verkrijgen en 

de wijze waarop uitstel van betaling werd verkregen. Dit uitstel diende te worden 

aangevraagd en trad dus niet automatisch in werking. Belangrijk was ook de waar-

borg welke uit zichzelf een belemmerende werking had door het genot van het als 

waarborg verstrekte vermogen van de belastingplichtige te onthouden.

Het beoogde doel, het vermijden dat een belastingplichtige zijn fiscale woonplaats 

tijdelijk verplaatst met als enige doel te ontsnappen aan Franse belastingheffing, 

kan ook worden bereikt met minder vergaande belemmerende maatregelen die 

specifiek betrekking hebben op het risico van tijdelijke overbrenging. Een algemeen 

vermoeden van belastingfraude of belastingontwijking kan niet worden gebaseerd 

1238 HvJ EG 11 maart 2004, C-9/02, ECLI:EU:C:2004:138, Jur. 2004, p. I-2409 (De Lasteyrie du Saillant).



Bijlage A Arresten HvJ en Hoge Raad

504

op het feit dat de woonplaats is verplaatst naar een andere lidstaat. Het feit dat de 

belastingschuldige onder voorwaarden uitstel van betaling zou kunnen verkrijgen 

(en na vijf jaar eventueel kwijtschelding) deed aan deze conclusie niets af.

De Franse regeling vertoonde grote overeenkomsten met de Nederlandse systema-

tiek betreffende de conserverende aanslagen bij grensoverschrijding. Niet alleen 

op het gebied van aanmerkelijk belang, maar ook op het gebied van pensioen en 

lijfrente. Door dit arrest voelde de Nederlandse overheid zich gedwongen tot het 

aanpassen van de wetgeving. Zie paragraaf 5.2.4.2.1.

a.1.7 zaak-n1239 en national grid Indus BV1240

N emigreerde in 1997 vanuit Nederland naar Engeland. Hij was op dat moment enig 

aandeelhouder van drie vennootschappen. Aan N is een aanslag inkomstenbelasting 

1997 opgelegd waarin een bedrag is opgenomen aan aanmerkelijk belangwinst 

wegens fictieve vervreemding. N vroeg uitstel van betaling voor het gedeelte dat zag 

op de aanmerkelijk belangwinst. Hij heeft dat uitstel gekregen op de voorwaarde 

dat hij zijn aandelen in één van de vennootschappen tot zekerheid van de belasting-

schuld in pand gaf. N maakte bezwaar tegen deze aanslag.

Het HvJ oordeelde dat de vrijheid van vestiging aldus moet worden uitgelegd dat 

het zich ertegen verzet dat een lidstaat een systeem invoert van belasting over waar-

deaangroei in geval van verlegging van de woonplaats van een belastingplichtige 

van die lidstaat naar het buitenland dat voor de verlening van uitstel van betaling 

van deze belasting zekerheidsstelling vereist en niet volledig rekening houdt met 

waardeverminderingen die na de verlegging van de woonplaats van de belangheb-

bende kunnen optreden en die niet in aanmerking worden genomen door de lidstaat 

van ontvangst. Met andere woorden: volgens het HvJ vormden de voorwaarden die 

werden gesteld voor het verkrijgen van uitstel van betaling op een conserverende 

aanslag een belemmering van het vrije verkeer. Er moest namelijk zekerheid wor-

den gesteld en er werd geen rekening gehouden met een latere daling van de waarde 

van de aandelen, waardoor de heffingsgrondslag lager zou zijn. Een binnenlands 

belastingplichtige hoeft geen zekerheid te stellen. Vanwege dit arrest paste de Ne-

derlandse wetgever de wet aan.1241 Zie verder paragraaf 5.2.4.2.2.

1239 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, ECLI:EU:C:2006:525, Jur. 2006, p. I-7409 (Zaak-N).
1240 HvJ EU 29 november 2011, C-371/10, ECLI:EU:C:2011:785, Jur. 2011, p. I-12273 (National Grid Indus).
1241 Zie Kamerstukken II 2003/2004, 29758 (Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 

2005).
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Op 29 november 2011 verscheen het arrest van het HvJ in de zaak-National Grid 

Indus BV (hierna: NGI) verschenen. Kort gezegd1242 oordeelde het HvJ dat heffing van 

vennootschapsbelasting over niet-gerealiseerde meerwaarden vanwege de exit uit 

Nederland van een vennootschap niet in strijd is met de vestigingsvrijheid binnen 

de Europese Unie. Bij de invordering dient Nederland de vertrekkende vennootschap 

echter de keuze te laten tussen direct betalen en later betalen (inclusief rente). Daar-

bij hoeft geen rekening te worden gehouden met latere waardeverminderingen en 

mogen zekerheden worden gevraagd. Dit wijkt af van enkele punten uit het arrest-

N. De Graaff en De Haan trekken de volgende conclusies.1243 Dat er bij NGI door 

de vertrekstaat geen rekening hoeft te worden gehouden met waardedalingen na 

emigratie lijkt aan te haken bij het gegeven dat bedrijfsmiddelen worden verbruikt 

in het bedrijfsproces, jaarwinst genereren en aftrekbaar afgeschreven worden. Met 

dit verbruik dient rekening te worden gehouden door de nieuwe woonstaat die ook 

gerechtigd is tot heffing over de hetgeen het proces oplevert. Bij aandelen gehouden 

door een emigrerende aandeelhouder, waarover de zaak-N gaat, is er geen sprake 

van een dergelijk verbruik. Los daarvan lijkt het HvJ te menen dat een eindafreke-

ning door de staat van vertrek over emigrerend bedrijfsvermogen, internationaal 

gebruikelijk is, terwijl bij de heffing over een substantieel belang gehouden door 

een emigrerende aandeelhouder sprake is van een minder sterk (wellicht aan tijd 

gebonden) recht. Het HvJ veronderstelt dat de lidstaat die het bedrijf ontvangt het 

bedrijf als nieuw en dus met een step-up zal ontvangen. Het HvJ stelt dit echter niet 

als een vereiste.1244

Aangezien in de zaak-N rekening dient te worden gehouden met waardedalingen na 

emigratie, is het niet mogelijk om voor realisatie de heffing op het juiste bedrag vast 

te stellen. Bij NGI is het exacte bedrag van de heffing echter op het emigratietijdstip 

te berekenen. Hoewel bij NGI dus op het emigratietijdstip over zou kunnen worden 

gegaan tot invordering van de definitieve belastingschuld, kan dit op problemen 

stuiten bij de emigrant vanwege het gebrek aan liquiditeiten. Derhalve wordt de 

mogelijkheid tot betalingsuitstel geïntroduceerd door het HvJ, waarbij belangheb-

bende de vrijheid wordt gelaten om toch direct tot betaling over te gaan indien 

dit tot minder rompslomp leidt. Het monitoren van een pakket aandelen is veel 

eenvoudiger. Het argument van de rompslomp speelt hier dan ook veel minder.

1242 Zie ook R. de Graaff en A. de Haan, National Grid vs. N: verenigbaar of niet?, Weekblad Fiscaal Recht 
2012/612.

1243 R. de Graaff en A. de Haan, National Grid vs. N: verenigbaar of niet?, Weekblad Fiscaal Recht 2012/612, 
paragraaf 5.

1244 Artikel 5, lid 5 Anti Tax Avoidance Directive 1 (ATAD1) stelt dat de lidstaat die het bedrijf ontvangt 
verplicht is tot een step-up.
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Indien na de emigratie van een AB-houder, zijn pakket aandelen in waarde daalt, zal 

zijn belastingschuld in gelijke mate dalen indien de lidstaat van vertrek rekening 

dient te houden met die waardedalingen. De waardedaling leidt in die gevallen dan 

ook niet tot betalingsproblemen ten aanzien van de aanslag. Deze zekerheid bestaat 

niet voor een definitief vastgestelde exitheffing in de vennootschapsbelasting. Als 

de waarde van het bedrijf na emigratie afneemt, zal de kans op niet betalen voor de 

vertrekstaat toenemen. Het HvJ heeft dit risico voor de vertrekstaat willen beperken 

door bij de zaak-NGI, anders dan bij N, wel toe te staan dat om zekerheid kan wor-

den gevraagd door de vertrekstaat. Mogelijk dat dit ook geldt voor de AB-exitheffing 

indien de lidstaat van ontvangst wel rekening houdt met waardedalingen na de 

emigratie.

Als tevens in ogenschouw wordt genomen dat rente mag worden berekend over 

de exitheffing bij emigratie van een onderneming, dan is de uitgestelde betaling 

economisch bezien hetzelfde als meteen betalen.

a.1.8 commissie/denemarken1245

Denemarken kende een regeling inzake levensverzekeringen en ouderdomspensi-

oenen waarbij het recht op aftrek van en het recht op vrijstelling voor premiebe-

talingen alleen worden toegekend voor overeenkomsten die met in Denemarken 

gevestigde pensioeninstellingen zijn afgesloten. Een dergelijk belastingvoordeel 

wordt niet toegekend voor overeenkomsten die met in andere lidstaten gevestigde 

pensioeninstellingen zijn afgesloten.

Denemarken erkende de belemmeringen, maar deed een beroep op de doeltref-

fendheid van fiscale controle op de juistheid van de premieaftrek en de noodzaak 

van fiscale coherentie. Als derde rechtvaardigingsgrond werd het voorkomen van 

het gevaar voor belastingvlucht aangevoerd. Alle rechtvaardigingsgronden wor-

den verworpen door het HvJ. Wat betreft de eerste grond kan met name worden 

gewezen op de Inlichtingenrichtlijn1246 en de mogelijkheid inlichtingen te vragen 

van belastingplichtigen zelf. Wat betreft de tweede grond merkt het HvJ op dat de 

factor die afbreuk doet aan de samenhang van het belastingstelsel is gelegen in 

de omstandigheid dat betrokkene zijn woonplaats verlegt tussen het tijdstip van 

de premiebetaling voor een pensioenregeling en het tijdstip waarop de overeen-

komstige uitkeringen worden betaald, en niet zozeer in het feit dat de pensioen-

1245 HvJ EU 30 januari 2007, C-150/04, ECLI:EU:C:2007:69, Jur. 2007, p. I-1193 (Commissie/Denemarken).
1246 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking 

op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, PbEU, L 64/1.
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instelling in een andere lidstaat is gevestigd. Fiscale coherentie wordt in deze situ-

atie gewaarborgd door toepasselijke belastingverdragen. Ook de voorkoming van 

belastingvlucht als rechtvaardigingsgrond wordt niet gehonoreerd. Het HvJ is van 

oordeel dat de enkele omstandigheid dat een belastingplichtige bijdragen betaalt 

voor een pensioenregeling die hij heeft afgesloten met een buiten Denemarken 

gevestigde instelling geen grond kan opleveren voor een algemeen vermoeden van 

belastingvlucht. Denemarken verliest de procedure tegen de Commissie en moet de 

nationale regelgeving aanpassen.

a.1.9 commissie/België1247

In België werd de opbouw van pensioenvoorzieningen fiscaal gefaciliteerd. Er werd 

echter in een aantal gevallen een onderscheid gemaakt tussen binnenlandse situa-

ties en situaties waarin sprake was van buitenlandse pensioeninstellingen. Zo was 

een binnenlandse waardeoverdracht geen belastbare handeling, terwijl een waar-

deoverdracht naar een buitenlandse pensioeninstelling wel belast werd. Er werd 

van buitenlandse verzekeraars zonder filiaal in België geëist dat zij een vaste verte-

genwoordiger in België aanstelden alvorens zij hun diensten mochten aanbieden. 

Daarnaast waren in binnenlandse situaties werkgeversbijdragen en werknemers-

premies aftrekbaar, maar dat was in buitenlandse situaties niet het geval. Tevens 

kende de Belgische wetgeving een fictie op basis waarvan bij emigratie belasting 

was verschuldigd alsof de belastingplichtige nog binnenlands belastingplichtig was. 

De Europese Commissie vond dat België hiermee in strijd handelde met het vrij 

verkeer van personen, het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van kapitaal.

België deed onder andere een beroep op het tegengaan van misbruik en de in be-

lastingverdragen opgenomen bepalingen inzake de verdeling van heffingsbevoegd-

heden. Het HvJ concludeerde echter dat van rechtvaardigingsgronden geen sprake 

was. Wat betreft de eis dat buitenlandse verzekeraars een vaste vertegenwoordiger 

moesten aanstellen alvorens hun diensten te kunnen aanbieden wijst het HvJ 

expliciet naar de Inlichtingen- en Invorderingsrichtlijn. Tevens kende de Belgische 

wetgeving maatregelen die de verwezenlijking van het doel op een andere manier 

verzekerden en minder belemmerend waren. België verliest de procedure en moet 

de nationale regelgeving aanpassen.

De redactie van Vakstudie Nieuws merkt in de aantekening bij het arrest op, dat 

met het onderhavige arrest - in elk geval voor België - duidelijk is geworden dat het 

1247 HvJ EG 5 juli 2007, C-522/04, ECLI:EU:C:2007:405, Jur. 2007, p. I-5701 (Commissie/België).
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arrest Bachmann1248 definitief is achterhaald.1249 Naar mijn mening is Bachmann 

echter nog niet afgeschreven, aangezien in latere arresten (zoals Manninen1250 en 

Amurta1251) een beroep op fiscale coherentie door het HvJ wordt geaccepteerd, welis-

waar gepreciseerd en ten dele ingeperkt ten opzichte van Bachmann.1252

a.1.10 Montag1253

Montag heeft de Duitse nationaliteit en woont en werkt in 2008 in België. Hij is ad-

vocaat en vennoot bij een internationaal advocatenkantoor. Zijn inkomsten in 2008 

als advocaat waren voor circa 54% afkomstig uit Duitsland, voor circa 6% afkomstig 

uit België en voor de rest afkomstig uit andere landen. Montag is beperkt belas-

tingplichtig in Duitsland omdat hij niet aan de voorwaarde voldoet dat minimaal 

90% van zijn inkomsten onderworpen is aan de Duitse inkomstenbelasting. Om 

zijn beroep uit te kunnen oefenen, moest Montag zich verplicht inschrijven bij de 

Orde van advocaten in Keulen. Een voorwaarde van deze inschrijving was verplichte 

aansluiting bij de pensioeninstelling voor advocaten. In 2008 betaalde Montag aan 

deze pensioeninstelling een pensioenpremie van ongeveer € 16.500. Hiervan was 

ongeveer € 12.500 verplichte bijdrage en het restant een vrijwillige bijdrage. Hij 

betaalde in Duitsland bovendien premies voor een particuliere pensioenverzekering 

van ongeveer € 4.000.

Omdat Montag in België woonde, was hij daar onbeperkt belastingplichtig voor 

zijn wereldinkomen. Zijn totale inkomen in België was kennelijk hoog genoeg om 

fiscale faciliteiten te kunnen realiseren, maar de pensioenpremies kon hij bij zijn 

Belgische aangifte inkomstenbelasting niet in mindering brengen. In zijn Duitse 

aangifte inkomstenbelasting bracht hij de premies wel in mindering. De Duitse 

fiscus weigerde de aftrek omdat de Duitse wet op de inkomstenbelasting dit in geval 

van beperkte belastingplicht uitsluit. Het bezwaar en beroep van Montag werden 

afgewezen.

De Duitse belastingrechter legt de volgende situatie voor aan het HvJ. Duitsland 

kent een regeling die beperkt belastingplichtigen niet toestaat om verplichte en 

vrijwillige bijdragen aan een pensioeninstelling voor vrije beroepen af te trekken. 

1248 HvJ EG 28 januari 1992, C-204/90, ECLI:EU:C:1992:35, Jur. 1992, p. I-249 (Bachmann), zie paragraaf A.1.1.
1249 HvJ EG 5 juli 2007, C-522/04, ECLI:EU:C:2007:405, Jur. 2007, p. I-5701 (Commissie/België), m.nt. Redactie 

Vakstudie Nieuws, V-N 2007/33.11.
1250 HvJ EG 7 september 2004, C-319/02, ECLI:EU:C:2004:484, Jur. 2004 , p. I-07477 (Manninen).
1251 HvJ EG 8 november 2007, C-379/05, ECLI:EU:C:2007:655, Jur 2007, p. I-09569 (Amurta).
1252 Zie ook paragraaf A.1.1.
1253 HvJ EU 6 december 2018, C-480/17, ECLI:EU:C:2018:987 (Montag), m.nt. E.A.P. Schouten, PensioenJuris-

prudentie 2019/10.
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Dit geldt ook voor de bijdragen aan een particuliere pensioenverzekering. Onbe-

perkt belastingplichtigen kunnen dergelijke bijdragen wel aftrekken.

Het HvJ beoordeelt eerst de verplichte premies voor de pensioeninstelling voor advo-

caten. Het constateert dat Montag zich verplicht moest aansluiten bij die instelling 

wegens zijn inschrijving bij de Orde van advocaten van Keulen. Deze inschrijving 

is verplicht om zijn beroep uit te kunnen oefenen zowel in Duitsland als in België. 

De premies moeten volgens het HvJ worden beschouwd als wegens deze activiteit 

gemaakte kosten, die noodzakelijk zijn voor de uitoefening ervan. De mogelijkheid 

om onder voorwaarden een ontheffing te verkrijgen van verplichte deelname aan de 

instelling doet daar niet aan af.

Een niet-ingezeten belastingplichtige is in Duitsland alleen belastingplichtig voor de 

inkomsten die hij daar heeft verdiend. Dat betekent volgens het HvJ dat de verplichte 

bijdragen aan de pensioeninstelling voor advocaten aftrekbaar is in verhouding van 

zijn in Duitsland verdiende inkomen ten opzichte van zijn totale inkomen.

De vrijwillige bijdragen aan de pensioeninstelling voor advocaten zijn niet nood-

zakelijk voor de uitoefening van het beroep van advocaat in Duitsland. Wat betreft 

de premies voor een particuliere pensioenverzekering constateert het HvJ dat er 

tussen deze uitgaven en de activiteit van advocaat die de belastbare inkomsten 

heeft voortgebracht, geen rechtstreeks verband valt vast te stellen. Montag bevindt 

zich in beide situaties dan ook niet in een vergelijkbare situatie als een ingezeten 

belastingplichtige en is de premieaftrek terecht geweigerd.
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a.2 dEEL 2: uItVoErdErs (dIVIdEndBELastIng)

a.2.1 college pension plan of British columbia (cpp)1254

Het College Pension Plan of British Columbia (CPP) is een beleggingsfonds naar 

Canadees recht. CPP kan naar Duits recht gelijk worden gesteld met een pensioen-

fonds.1255 Doel van CPP is het verstrekken van pensioenuitkeringen aan voormalige 

ambtenaren van de Canadese provincie Brits-Columbia. Daartoe neemt CPP in zijn 

balansen technische voorzieningen op die overeenkomen met de pensioengarantie-

verplichtingen. CPP is in Canada vrijgesteld van elke belastingheffing op winsten. In 

de periode 2007-2010 hield CPP indirect, via deelneming in beleggingsportefeuilles, 

aandelen in het kapitaal van Duitse naamloze vennootschappen. De op deze deelne-

mingen ontvangen dividenden waren volgens het belastingverdrag tussen Duitsland 

en Canada onderworpen aan de Duitse dividendbelasting van 15%. In 2011 verzocht 

CPP de Duitse belastingdienst om vrijstelling van dividendbelasting en om terug-

betaling van de betaalde dividendbelasting. Dat verzoek werd afgewezen, evenals 

het latere bezwaar. Vervolgens heeft CPP beroep ingesteld bij de verwijzende Duitse 

rechter. CPP stelt dat het als niet-ingezeten pensioenfonds minder gunstig is behan-

deld dan ingezeten pensioenfondsen. Laatstgenoemde fondsen kunnen dividenden 

ontvangen zonder er belasting over te betalen, aangezien zij de mogelijkheid hebben 

om de ingehouden dividendbelasting te verrekenen met de vennootschapsbelasting. 

Bovendien leiden die dividenden niet of nauwelijks tot een verhoging van het aan 

vennootschapsbelasting onderworpen resultaat, als gevolg van de mogelijkheid om 

voorzieningen voor pensioenverplichtingen van dat resultaat af te trekken.

Het HvJ concludeert dat dividenden die worden uitgekeerd aan niet-ingezeten 

pensioenfondsen minder gunstig worden behandeld dan dividenden die worden 

uitgekeerd aan ingezeten pensioenfondsen. Een dergelijk verschil in behandeling 

kan pensioenfondsen die in een andere staat dan Duitsland zijn gevestigd, ervan 

weerhouden om in die staat te beleggen en dat vormt een door artikel 63 VWEU in 

beginsel verboden beperking van het vrij verkeer van kapitaal. Volgens het HvJ is 

het aan de verwijzende rechter om te bepalen of CPP zich, wat de aanwending van 

dividenden voor toevoeging aan de voorzieningen voor pensioenen betreft, in een 

situatie bevindt die vergelijkbaar is met die van een ingezeten pensioenfonds. Als 

dat het geval is dan wijst het HvJ de aangevoerde rechtvaardigingsgronden af (even-

1254 HvJ EU 13 november 2019, ECLI:EU:C:2019:960, C-641/17 (CPP). Samenvatting en commentaar geba-
seerd op V-N 2019/55.11, F.H. Lugt, Verbod ongelijke behandeling geldt ook tegenover niet-EU belastingplichtigen, 
Pensioenbrief 2019/97 en R.A. Bosman, Duitse regeling die niet-ingezeten pensioenfondsen uitsluit van teruggave 
bronbelasting in strijd met EU-recht, NTFR 2019/3058.

1255 HvJ EU 13 november 2019, ECLI:EU:C:2019:960, C-641/17, r.o. 30 (CPP).
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wichtige verdeling van de heffingsbevoegdheden tussen lidstaten, noodzaak om de 

samenhang van een belastingstelsel te handhaven, noodzaak om de doeltreffend-

heid van belastingcontrole te handhaven). Het Canadese fonds moet de ingehouden 

dividendbelasting dus terugkrijgen, mits dit fonds alle dividenden toevoegt aan de 

pensioenvoorzieningen. Of dit zo is, is ter beoordeling aan de Duitse belastingrech-

ter.

Volgens Dieleman1256 volgt het HvJ in onderhavige zaak haar beslissing zaak Com-

missie/Finland1257, waar zij oordeelde dat de Finse bronbelasting, waarbij voor in 

Finland gevestigde pensioenfondsen de stijging van de pensioenverplichting in min-

dering kwam op de heffingsgrondslag en voor niet ingezeten pensioenfondsen niet, 

strijdig was met artikel 63 VWEU. Tevens is de beslissing van het HvJ in onderhavige 

zaak in lijn met haar beslissing in zaak Pensioenfonds Metaal en Techniek1258 over 

Zweedse bronbelasting op dividenden uitbetaald aan buiten Zweden gevestigde pen-

sioenfondsen, welke zaak was aangespannen door het Nederlandse pensioenfonds 

PMT.

a.2.2 pensioenfonds Metaal en techniek1259

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is een in Nederland gevestigd pensioen-

fonds dat dividenden ontvangt uit portfolio-investeringen in Zweedse vennootschap-

pen. Hierop is in Zweden 15% dividendbelasting ingehouden. PMT heeft de Zweedse 

Belastingdienst verzocht om terugbetaling van de dividendbelasting omdat Zweedse 

vennootschappen geen dividendbelasting hoeven in te houden op dividenduitkerin-

gen aan in Zweden gevestigde pensioenfondsen.

Zweden onderwerpt een in Zweden gevestigd pensioenfonds aan een forfaitairren-

dementsheffing. De heffing wordt als volgt berekend. De waarde van de bezittingen 

van het pensioenfonds minus de schulden (op 1 januari) wordt vermenigvuldigd 

met het gemiddelde rendement op staatsobligaties van het jaar ervóór. De aldus 

berekende heffingsgrondslag wordt vermenigvuldigd met 15% (het belastingtarief ).

Het HvJ oordeelde dat het verschil in behandeling een beperking vormt van het vrij 

verkeer van kapitaal dat in beginsel wordt verboden door het VWEU. Gelet op de 

1256 HvJ EU 13 november 2019, ECLI:EU:C:2019:960, C-641/17 (CPP), PensioenJurisprudentie 2020/17, met 
noot B. Dieleman.

1257 HvJ EU 8 november 2012, C-342/10, ECLI:EU:C:2012:688 (Commissie/Finland), zie paragraaf A.2.3.
1258 HvJ EU 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:402, C-252/14 (Pensioenfonds Metaal en Techniek), zie de volgende para-

graaf.
1259 HvJ EU 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:402, C-252/14 (Pensioenfonds Metaal en Techniek).
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doelstelling van de nationale regeling en het voorwerp en de inhoud ervan bevindt 

een niet-ingezeten pensioenfonds zich echter niet in een situatie die vergelijkbaar 

is met die van een ingezeten pensioenfonds en daarom verzet het vrij verkeer van 

kapitaal zich niet tegen de Zweedse nationale wettelijke regeling. Albert1260 is van 

mening dat dit op gespannen voet staat met het arrest Commissie/Portugal.1261 In dat 

arrest oordeelde het HvJ dat niet-Finse en Finse pensioenfondsen zich ten aanzien 

van Fins dividend in een objectief vergelijkbare situatie bevonden.

Schonewille1262 is van mening dat de analyse van het HvJ niet juist is. Het zou recht-

vaardiger zijn geweest om de bronheffing van 15% te vergelijken met de belasting 

die Zweden zou hebben kunnen heffen over het aandelenpakket als het in de grond-

slag van een Zweeds fonds zou hebben gezeten, met aftrek van een evenredig deel 

van de kosten van het Nederlandse pensioenfonds, maar klaarblijkelijk heeft geen 

van de bij de procedure betrokken partijen dit geclaimd. Het HvJ oordeelt nog wel 

dat het aan de verwijzende rechter is om na te gaan of het bij de belastingvorm die 

wordt toegepast op ingezeten pensioenfondsen mogelijk is rekening te houden met 

eventuele beroepskosten die rechtstreeks verband houden met de ontvangst van de 

dividenden, door de berekening van de heffingsgrondslag van die fondsen en meer 

bepaald doordat hun schulden in aanmerking worden genomen bij de berekening 

van de kapitaalbasis. Indien dit het geval is, moeten volgens het HvJ dergelijke kos-

ten ook in aanmerking worden genomen voor niet-ingezeten pensioenfondsen. Het 

HvJ lijkt daarbij over het hoofd te zien dat op grond van de Pensioenfondsenrichtlijn 

pensioenfondsen hun beleggingen niet mogen financieren met vreemd vermogen.

PMT bevindt zich dus als buitenlands (niet-Zweeds) pensioenfonds niet in een situ-

atie die vergelijkbaar is met een binnenlands (Zweeds) pensioenfonds. Daarom is er 

geen sprake van discriminatie. PMT kan echter toch aanspraak maken op restitutie 

van (een gedeelte van) de Zweedse dividendbelasting. Het HvJ overweegt namelijk 

dat het vrij verkeer van kapitaal zich er wel tegen verzet dat niet-ingezeten pen-

sioenfondsen eventuele beroepskosten die rechtstreeks verband houden met de 

ontvangst van de dividenden niet in aanmerking kunnen nemen, terwijl die kosten 

volgens de methode voor de berekening van de heffingsgrondslag van ingezeten 

pensioenfondsen wel in aanmerking worden genomen. Dit is overigens in tegen-

1260 HvJ EU 2 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:402, C-252/14, BNB 2016/174 m.nt. P.G.H. Albert (Pensioenfonds 
Metaal en Techniek)

1261 HvJ EU 8 november 2012, C-342/10, ECLI:EU:C:2011:635 (Commissie/Portugal), zie paragraaf A.2.4.
1262 Fiscale Geschriften nr. 27, Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, P.H. Schonewille, Hoofstuk 9: 

Belastingen en pensioenen in EU-context, paragraaf 9.7, 1 januari 2020.
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strijd met het arrest Société Générale1263 waarin is geoordeeld dat er slechts rekening 

hoeft gehouden te worden met de directe inningskosten van het dividend.

a.2.3 commissie/Finland1264

In Finland worden dividenduitkeringen aan in Finland gevestigde pensioenfondsen 

belast tegen een tarief van 19,5% of zoveel minder bij toepassing van een bilateraal 

belastingverdrag. Finse pensioenfondsen mogen de bedragen die aan de voorzie-

ningen worden toegevoegd om aan hun pensioenverplichtingen te kunnen voldoen 

aftrekken, hetgeen er in feite op neerkomt dat de dividenden van Finse pensioen-

fondsen zijn vrijgesteld van belasting. Voor niet-ingezeten pensioenfondsen is er 

geen vergelijkbare voorziening. Volgens de Commissie is de Finse regeling in strijd 

met artikel 63 VWEU en startte daarom een infractieprocedure tegen Finland. Het 

HvJ is van oordeel dat een dergelijke ongunstige behandeling in andere lidstaten 

gevestigde vennootschappen ervan doen afzien in Finland te investeren en vormt 

dus een beperking van het vrij verkeer van kapitaal. Naar de mening van het HvJ 

zijn de situaties van ingezeten en niet-ingezeten pensioenfondsen objectief verge-

lijkbaar, omdat de bijzondere doelstelling van pensioenfondsen (kapitaal opbouwen 

door beleggingen die een inkomen opleveren in de vorm van met name dividend 

om te kunnen voldoen aan toekomstige pensioenverplichtingen) zowel voor 

ingezeten als niet-ingezeten pensioenfondsen geldt. Het argument dat ingezeten 

en niet-ingezeten pensioenfondsen zich in verschillende situaties bevinden enkel 

omdat van niet-ingezeten pensioenfondsen een bronbelasting wordt geheven, wordt 

door het HvJ afgewezen. De aangevoerde rechtvaardigingsgrond dat het onderscheid 

noodzakelijk is om de samenhang in het belastingstelsel te handhaven, wordt 

door het HvJ eveneens afgewezen omdat niet is aangetoond dat het aan ingezeten 

pensioenfondsen toegekende belastingvoordeel wordt gecompenseerd door een 

bepaalde heffing, waardoor wordt gerechtvaardigd dat dividenduitkeringen aan 

niet-ingezeten pensioenfondsen worden belast.

a.2.4 commissie/portugal1265

Op grond van de Portugese belastingwetgeving zijn ontvangen dividenden door naar 

Portugees recht opgerichte en werkzame pensioenfondsen vrijgesteld van vennoot-

schapsbelasting. Er moet worden voldaan aan twee voorwaarden: het betreffende 

1263 HvJ EU 17 september 2015, gevoegde zaken C-10/14, C-14/14 en C-17/14, ECLI:EU:C:2015:608 (Miljoen, X 
en Société Générale), BNB 2015/224.

1264 HvJ EU 8 november 2012, C-342/10, ECLI:EU:C:2012:688 (Commissie/Finland). Samenvatting gebaseerd op 
E. Nijkeuter, Finse belastingheffing over dividenden aan niet-ingezeten pensioenfondsen in strijd met vrijheid van 
kapitaalverkeer, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012/2712.

1265 HvJ EU 6 oktober 2011, C493-09, ECLI:EU:C:2011:635, NJ 2012/1 m.nt. M.R. Mok (Commissie/Portugal).
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pensioenfonds moet zijn zetel of feitelijke leiding op Portugees grondgebied hebben 

en het pensioenfonds moet de aandelen waarover het dividend wordt uitgekeerd 

ten minste een jaar onafgebroken in bezit hebben gehad. Volgens de Commissie 

was dit systeem, dat betekende dat buiten Portugal gevestigde pensioenfondsen niet 

van de vrijstelling konden profiteren, in strijd met artikel 63 VWEU. De Portugese 

regering betwistte niet dat de regeling een beperking van het vrij verkeer van kapi-

taal vormde, maar was van mening dat er een rechtvaardigingsgrond voor was. De 

Commissie en Portugal werden het hierover niet eens, waarop de Commissie zich 

met een infractieprocedure tot het HvJ wendde.

Als rechtvaardigingsgrond voerde de Portugese regering aan dat de vrijstelling voor 

nationale pensioenfondsen de fiscale samenhang bewaarde. Over de door de fondsen 

uitgekeerde pensioenen aan gerechtigden die ingezetenen van Portugal zijn, wordt 

namelijk inkomstenbelasting geheven. Het HvJ wijst erop dat een beroep op deze 

rechtvaardiging alleen kan slagen als een rechtstreeks verband bestaat tussen het 

betrokken fiscale voordeel en de compensatie van dat voordeel door een bepaalde 

belastingheffing. Hierbij moet het rechtstreekse verband worden beoordeeld op ba-

sis van het doel dat de betrokken belastingregeling nastreeft. Een dergelijk verband 

ontbrak in dit geval. Het HvJ wees op het feit dat waarschijnlijk ook inkomstenbelas-

ting werd geheven over inkomsten die door niet-ingezeten pensioenfondsen werden 

uitgekeerd aan ingezetenen van Portugal. Ten tweede wees het HvJ erop dat wanneer 

een ingezeten fonds inkomsten uitkeert aan een niet-ingezeten gerechtigde, het 

door dat fonds ontvangen dividend wordt vrijgesteld van vennootschapsbelasting, 

ongeacht hoe de door hem uitgekeerde inkomsten in de woonstaat van de gerech-

tigde daarop fiscaal werden behandeld. Kortom, er bestaat geen verband tussen de 

woonplaats (in het binnen- of het buitenland) van een gepensioneerde en dus van 

diens fiscale situatie en de fiscale behandeling van de inkomsten van het fonds.1266

Als tweede rechtvaardigingsgrond voerde de Portugese regering aan dat de juiste 

toepassing van de vrijstelling moet kunnen worden gecontroleerd (de doeltref-

fendheid van de fiscale controles). Die controle is ingewikkeld, reden waarom de 

Portugese Belastingdienst zich rechtstreeks tot de betrokken pensioenfondsen 

moet kunnen wenden. Ook dit argument wees het HvJ af. Men kan de feitelijke 

toekenning van de vrijstelling immers afhankelijk stellen van het overleggen van 

bewijsstukken waaruit het voldoen aan de voorwaarden kan blijken. Portugal kan 

1266 HvJ EU 6 oktober 2011, C493-09, ECLI:EU:C:2011:635, r.o. 38 en 39 (Commissie/Portugal).
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bij de invordering van een in Portugal ontstane belastingschuld beroep doen op de 

onderlinge bijstands- en invorderingsrichtlijnen.1267

Het HvJ concludeerde dat Portugal door de vrijstelling van vennootschapsbelasting 

uitsluitend aan op het Portugese grondgebied gevestigde pensioenfondsen voor te 

behouden, de krachtens artikel 63 VWEU op haar rustende verplichtingen niet is 

nagekomen.

a.2.5 aberdeen1268

In het arrest Aberdeen ging het om een Finse dochtermaatschappij die dividend 

uitkeerde aan haar moedervennootschap, een in Luxemburg gevestigde SICAV (een 

beleggingsfonds). Bij een uitkering aan een Finse moedermaatschappij (al dan niet 

een beleggingsfonds) zou geen Finse dividendbelasting verschuldigd zijn, terwijl de 

verplichting tot betaling van dividendbelasting wel bestond bij de uitkering aan het 

Luxemburgse beleggingsfonds. Finland verwees, ter verdediging van dit verschil in 

behandeling, onder andere naar het feit dat een Luxemburgse SICAV niet aan een 

winstbelasting is onderworpen in haar woonland. Het HvJ achtte dat echter niet 

relevant.1269

Het HvJ was het dus oneens met de verweren van de Finse regering dat Finland 

een rechtsvorm als die van de Luxemburgse belanghebbende niet kende, en dat de 

belanghebbende in zijn land van vestiging, Luxemburg, niet aan belasting zou zijn 

onderworpen. De rechtsvorm en de fiscale behandeling in de andere staat doen niet 

ter zake. Het gaat om de fiscale behandeling, louter bezien vanuit de (potentieel) 

belemmerende lidstaat, van binnenlandse en grensoverschrijdende situaties.

a.2.6 denkavit1270

Franse werkmaatschappijen keren van 1987 tot 1989 (vóór de inwerkingtreding van 

de Moeder-dochterrichtlijn) dividenden uit aan hun moedermaatschappij in Neder-

land. Mede op grond van het Frans-Nederlandse belastingverdrag wordt daarover 5% 

dividendbelasting geheven. Bij dividenduitkering aan een in Frankrijk gevestigde 

moedermaatschappij is een nagenoeg volledige vrijstelling van bronbelasting van 

toepassing. De Nederlandse moedermaatschappij, waar de deelnemingsvrijstelling 

werd toegepast, werd derhalve geconfronteerd met een bronheffing op het dividend 

1267 HvJ EU 6 oktober 2011, C493-09, ECLI:EU:C:2011:635, r.o. 49 (Commissie/Portugal).
1268 HvJ EG 18 juni 2009, C-303/07, ECLI:EU:C:2009:377, Jur. 2009, p. I-5145 (Aberdeen).
1269 HvJ EG 18 juni 2009, zaak C-303/07, ECLI:EU:C:2009:377, Jur. 2009, p. I-5145, r.o.51 (Aberdeen).
1270 HvJ EU 14 december 2006, C-170/05, ECLI:EU:C:2006:783, Jur. 2006, p. I-11949, BNB 2007/132, m.nt. P.J. 

Wattel (Denkavit).
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die zij niet kon verrekenen, terwijl, als zij in Frankrijk gevestigd zou zijn, zij in 

aanmerking was gekomen voor de vrijstelling van dividendbelasting.

Het HvJ oordeelde dat een dergelijk verschil in fiscale behandeling een verboden 

beperking van de vrijheid van vestiging vormt. De vraag rijst echter of de gevolgen 

van deze beperking van de vestigingsvrijheid geneutraliseerd worden nu het Frans-

Nederlandse belastingverdrag voorziet in de verrekening van de Franse bronbelas-

ting met in Nederland verschuldigde belasting. Deze verrekening is echter beperkt 

tot het bedrag van de Nederlandse belasting die normaliter over de dividenden 

verschuldigd zou zijn. Als gevolg van de deelnemingsvrijstelling is die belasting 

nihil en leidt de verdragstoepassing dus niet tot enige verrekening. Niet Nederland 

maar Frankrijk moet de gevolgen van de dubbele belastingheffing corrigeren.

a.2.7 Fokus Bank1271

Krachtens een Noorse belastingregeling wordt op dividenden, uitgekeerd aan 

inwoners van Noorwegen, geen dividendbelasting ingehouden. Op dividenden, 

uitgekeerd aan buitenlandse aandeelhouders, moet 15% dividendbelasting worden 

ingehouden. Binnenlandse aandeelhouders hebben voorts recht op een krediet ter 

verrekening van de Noorse vennootschapsbelasting met de inkomstenbelasting 

van de aandeelhouder; buitenlandse aandeelhouders niet. Twee vennootschap-

pen, gevestigd in Duitsland respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, hebben met 

het oog op die regeling hun aandelen Fokus Bank kort voor de dividenduitkering 

overgedragen aan Noorse vennootschappen met een optie tot terugkoop ná de divi-

denduitkering. De Noorse fiscus beschouwt de Duitse en Engelse vennootschappen 

ondanks de verkoop nog als aandeelhouders en legt na de dividenddeclaratie een 

naheffingsaanslag dividendbelasting op aan Fokus Bank die aansprakelijk is voor 

die belasting, maar die op het moment van dividenddeclaratie die vennootschappen 

niet in zijn aandeelhoudersregister had staan. In de tegen die naheffingsaanslag 

aangespannen procedure worden prejudiciële vragen gesteld aan het EVA-Hof over 

mogelijke strijdigheid van de Noorse regeling met het vrij verkeer van kapitaal. 

In het EER-Verdrag is die vrijheid op vrijwel identieke wijze geregeld als in het 

EG-Verdrag. Onder verwijzing naar de jurisprudentie van het HvJ oordeelt het 

EVA-Hof dat de Noorse regeling in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal, zowel 

materieel (ongeoorloofde onthouding van imputatiekrediet aan buitenlandse aan-

deelhouders) als procedureel (ongeoorloofde onthouding van procedurele rechten 

aan buitenlandse aandeelhouders). De omstandigheid dat de vestigingsstaten van de 

1271 HvJ EVA 23 november 2004, E-1/404, ECLI:NL:XX:2004:AV0752 (Fokus Bank). Samenvatting gebaseerd op 
BNB 2005/168.
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Duitse en Engelse vennootschappen Noorse bronheffing ingevolge belastingverdrag 

verrekenen, doet niet ter zake.

a.2.8 hoge raad, 18 oktober 20191272, pensioenlichaam 
gevestigd in Japan

Belanghebbende is een naar Japans recht opgericht fonds dat feitelijk is gevestigd in 

Japan. Het is een associatie die is ingesteld door 72 aangesloten pensioenfondsen. Zij 

heeft portfoliodividenden ontvangen van in Nederland gevestigde beursgenoteerde 

vennootschappen. Daarbij is steeds 15% dividendbelasting ingehouden. In geschil 

is of belanghebbende op grond van het vrij verkeer van kapitaal recht heeft op 

teruggaaf van deze ingehouden dividendbelasting.

Voor de vraag of er strijd is met het vrij verkeer van kapitaal moet volgens Hof Den 

Bosch1273 worden vastgesteld of de situatie van belanghebbende vergelijkbaar is met 

die van een vrijgestelde rechtspersoon als bedoeld in artikel 10, lid 1 Wet DB 1965. 

In Nederland gevestigde vrijgestelde rechtspersonen als bedoeld in deze bepaling 

komen voor teruggaaf van dividendbelasting in aanmerking indien de rechtsper-

soon de uiteindelijk gerechtigde is tot de opbrengsten waarop de dividendbelasting 

is ingehouden. Het pensioenfonds voert beschikbare premieregelingen uit. Bij een 

dergelijke regeling kiezen de individuele pensioendeelnemers zelf in welke beleg-

gingen de ingelegde gelden worden belegd en wordt per deelnemer bijgehouden tot 

welke beleggingen zij gerechtigd zijn. Het is volgens het hof zeer wel denkbaar dat bij 

dergelijke pensioenregelingen de pensioengerechtigde de uiteindelijk gerechtigde 

tot de dividenden is. Het hof komt tot de conclusie dat belanghebbende niet aan-

nemelijk maakt dat zij de uiteindelijk gerechtigde is tot de ontvangen dividenden. 

Er bestaat voor haar geen recht op teruggaaf van ingehouden dividendbelasting, 

nu ook voor een in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet de uiteindelijk 

gerechtigde is geen recht op teruggaaf bestaat.

In cassatie betoogt het fonds dat het hof bij de beoordeling van de vraag of het 

fonds al dan niet als uiteindelijk gerechtigde kan worden aangemerkt, is uitgegaan 

van een onjuiste bewijslastverdeling. De Hoge Raad geeft het fonds hierin gelijk. 

Hij oordeelt dat het hof de bewijslast over de uiteindelijke gerechtigdheid tot de 

opbrengst ten onrechte bij het fonds heeft neergelegd. Als de inspecteur betwist 

dat een verzoeker de gerechtigde is tot de opbrengst, ligt de bewijslast in eerste 

1272 Hoge Raad 18 oktober 2019, nr. 18/03614, ECLI:NL:HR:2019:1610, PensioenJurisprudentie 2019/145, 
met red. aant. E.A.P. Schouten.

1273 Hof Den Bosch, 12 juli 2018, nr. 17/00296 tot en met 17/00299, ECLI:NL:GHSHE:2018:2931.



Bijlage A Arresten HvJ en Hoge Raad

518

instantie op de verzoeker om dat aannemelijk te maken. Voor het antwoord op de 

eventuele vervolgvraag of de verzoeker de uiteindelijk gerechtigde tot de opbrengst 

is, heeft de inspecteur de stelplicht en de bewijslast. De Hoge Raad verwijst de zaak 

naar Hof Arnhem-Leeuwarden. Dit hof oordeelde1274 dat het fonds geen feiten aan-

nemelijk heeft gemaakt die meebrengen dat zij de gerechtigde is tot de dividenden. 

De stukken die belanghebbende na verwijzing heeft overgelegd, zijn volgens het 

hof zeer summier of gebrekkig. Belanghebbende heeft onvoldoende inzicht gegeven 

in de manier waarop zij is opgericht en in de juridische verhoudingen tot de 72 

pensioenfondsen en de wijze waarop daaraan feitelijk uitvoering is gegeven. Het hof 

is van oordeel dat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij naar Ne-

derlandse fiscale maatstaven beoordeeld een niet-transparante entiteit is. Evenmin 

heeft zij aannemelijk gemaakt dat de betreffende aandelen, waarvan niet in geschil 

is dat de juridische eigendom niet bij belanghebbende ligt, voor haar rekening 

werden gehouden. Belanghebbende komt niet in aanmerking voor teruggaaf van 

dividendbelasting. Dat het teruggaafverzoek moet worden geacht mede namens de 

72 aangesloten Japanse pensioenfondsen te zijn gedaan, zoals belanghebbende nog 

heeft gesteld, volgt volgens het hof niet uit de inhoud van het verzoek.

a.2.9 hoge raad 14 februari 20141275, pensioenlichaam 
gevestigd in zwitserland

Belanghebbende is een naar Zwitsers recht opgerichte, in Zwitserland gevestigde 

stichting die een pensioenfonds beheert. Zij heeft geen vaste inrichting in Neder-

land. Zij is subjectief vrijgesteld van de heffing van (Zwitserse) winstbelasting. In 

2005 heeft belanghebbende portfoliodividenden ontvangen van Nederlandse beurs-

vennootschappen. Bij uitkering van deze dividenden is (per saldo) 15% Nederlandse 

dividendbelasting ingehouden. Belanghebbende heeft een verzoek gedaan tot terug-

gaaf van de geheven dividendbelasting, aangezien in het binnenland gevestigde vrij-

gestelde lichamen recht hebben op teruggaaf van dividendbelasting. De Inspecteur 

heeft die teruggaaf niet verleend. Het hof heeft geoordeeld dat belanghebbende 

voldoet aan alle voor teruggaaf gestelde eisen, zodat teruggaaf moet worden ver-

leend. De Hoge Raad oordeelde anders. Om voor teruggaaf van dividendbelasting in 

aanmerking te komen moet sprake zijn van een in Nederland gevestigde rechtsper-

soon die niet aan vennootschapsbelasting is onderworpen en die de uiteindelijke 

gerechtigde is tot de opbrengsten waarop dividendbelasting is geheven. Vaststaat 

dat belanghebbende niet in Nederland, noch in een andere EU-lidstaat is gevestigd. 

1274 Hof Arnhem-Leeuwarden, 12 januari 2021, nr. 19/01383 t/m 19/01386, ECLI:NL:GHARL:2021:237.
1275 Hoge Raad 14 februari 2014, nr. 12/04337, ECLI:NL:HR:2014:279, BNB 2014/81, m.nt. P.G.H. Albert.
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Alsdan kan niet worden geoordeeld dat belanghebbende voldoet aan alle in het 

nationale recht aan teruggaaf gestelde eisen.

Ook wanneer in cassatie veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van een objectieve 

vergelijkbaarheid van belanghebbende met een Nederlands pensioenfonds, kan dit 

haar niet baten. De Zwitserse autoriteiten zijn met betrekking tot de onderhavige be-

leggingsdividenden niet verplicht tot uitwisseling van informatie. In de verhouding 

tot Zwitserland ontbreekt derhalve een vergelijkbaar rechtskader voor wederzijdse 

bijstand als tussen EU-lidstaten. Gelet op onder andere het arrest Rimbaud van het 

HvJ1276 is dan niet voor redelijke twijfel vatbaar dat de onderhavige beperking die 

voortvloeit uit het weigeren van teruggaaf van dividendbelasting wordt gerechtvaar-

digd door dwingende redenen van algemeen belang in verband met de bestrijding 

van belastingfraude en de noodzaak om de doeltreffendheid van fiscale controles te 

waarborgen. Deze beperking is geschikt om het betrokken doel te verwezenlijken 

en gaat niet verder dan nodig is voor het bereiken van dat doel.

Smit merkt in zijn annotatie1277 op dat er in het betreffende jaar er geen mogelijk-

heid bestaat tot gegevensuitwisseling met Zwitserland. A-G Wattel concludeerde dat 

reeds vanwege dit feit de weigering om teruggaaf te verlenen gerechtvaardigd is. De 

Hoge Raad sluit zich hierbij aan.

Albert1278 meent dat belanghebbende vanaf 1 januari 2012 recht op teruggaaf heeft 

van dividendbelasting ter zake van Nederlandse beursaandelen.1279 De memorie van 

toelichting van wetsvoorstel 32536 (de goedkeuringswet) vermeldt bij artikel 26 van 

het verdrag: “De in het verdrag opgenomen bepaling (hierna: artikel 26) stemt overeen met de 

bepaling over uitwisseling van inlichtingen uit het OESO-modelverdrag 2008 en is in lijn met het 

Nederlandse fiscale verdragsbeleid.” De geciteerde zin suggereert dat er is voldaan aan 

‘de internationale standaard op het gebied van informatie-uitwisseling’ in de zin van 

artikel 1a, lid 2 Uitvoeringsbeschikking DB 1965. Toch is hierover twijfel mogelijk, 

omdat de inlichtingenuitwisseling in artikel 26 Verdrag Nederland-Zwitserland 2010 

beperkt blijft tot inlichtingen op verzoek. Er zal geen spontane of automatische 

inlichtingenuitwisseling met Zwitserland plaatsvinden.1280

1276 HvJ 28 oktober 2010, zaak C-72/09, ECLI:EU:C:2010:645, Jur. 2010, p. I-10659 (Rimbaud).
1277 Smit, D.S., Zwitsers pensioenfonds heeft geen recht op teruggaaf van geheven dividendbelasting; Hoge Raad, nr. 

12/04337, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014/890.
1278 Hoge Raad 14 februari 2014, nr. 12/04337, ECLI:NL:HR:2014:279, BNB 2014/81, m.nt. P.G.H. Albert.
1279 Artikel 10, lid 3 Wet DB 1965 jo. artikel 1a, lid 2 Uitvoeringsbeschikking DB 1965 jo. artikel 26 Verdrag 

Nederland-Zwitserland 2010.
1280 Zie punt XVI van het Protocol onder d.
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a.2.10 hoge raad 15 november 2013,1281 Fins 
beleggingsfondsarrest

Belanghebbende, een in Finland gevestigd ‘open-end’ beleggingsfonds zonder rechts-

persoonlijkheid, heeft dividenden ontvangen van Nederlandse vennootschappen, 

waarop dividendbelasting is ingehouden. In Finland is belanghebbende vrijgesteld 

van winstbelasting, zodat hij deze dividendbelasting niet kon verrekenen. Indien 

belanghebbende in Nederland zou zijn gevestigd, zou hij onderworpen zijn aan 

vennootschapsbelasting. Verder staat vast dat de vrijstelling die belanghebbende 

in Finland geniet, niet afhankelijk is van het uitdelen van de behaalde winst aan 

zijn aandeelhouders. In geschil is of aan belanghebbende terecht teruggaaf van de 

ingehouden dividendbelasting is geweigerd. Naar het oordeel van het hof vormt 

de weigering van teruggaaf een willekeurige indirecte discriminatie, dan wel een 

verkapte beperking die een schending van het vrij verkeer van kapitaal inhoudt.

Het beleggingsfonds claimde teruggaaf op basis van artikel 10, lid 1 Wet DB 1965. De 

beslissing van de Hoge Raad over dit artikel omvat drie stappen.1282

1. De eerste stap bevat de Europeesrechtelijke component. In r.o. 3.3 overweegt de 

Hoge Raad “dat voor de vaststelling of een lidstaat bij de wetgeving betreffende inhouding 

van belasting over bepaalde baten vennootschappen uit een andere lidstaat discrimineert, 

in het algemeen niet van belang is hoe die baten door die andere lidstaat fiscaal worden be-

handeld. Een lidstaat behoeft bij de belastingheffing niet (automatisch) een door een andere 

lidstaat aan een in die andere lidstaat gevestigde vennootschap verleende fiscale faciliteit 

over te nemen”. Met andere woorden, het Unierecht schrijft niet voor dat Neder-

land de onderhavige Finse subjectieve vrijstelling zonder meer ‘importeert’. Dit 

impliceert dat Nederland zijn eigen regels mag hanteren voor de vaststelling 

welke lichamen hij subjectief vrijstelt. De omstandigheid dat belanghebbende 

in Finland is vrijgesteld van winstbelasting maakt dus niet dat hij reeds op die 

grond vergelijkbaar is met een Nederlandse rechtspersoon die niet onderworpen 

is aan vennootschapsbelasting.

2. De tweede stap betreft de vraag of belanghebbende naar Nederlandse fiscale 

maatstaven behoort tot de categorie subjectief vrijgestelden, bezien in het licht 

van de daarmee nagestreefde doelstelling. Volgens de Hoge Raad is die vrijstel-

ling uitsluitend bedoeld voor lichamen die daar vanwege hun activiteiten en/of 

de bestemming van hun winst voor in aanmerking komen.

3. Uitsluitend voor dergelijke lichamen beoogt artikel 10, lid 1 Wet DB 1965 de 

subjectieve vrijstelling in de vennootschapsbelasting uit te breiden naar de 

1281 Hoge Raad 15 november 2013, nr. 12/01866, ECLI:NL:HR:2013:1128, BNB 2014/20, m.nt. W.F.E.M. Egelie.
1282 Gebaseerd op W.F.E.M. Egelie, BNB 2014/20, noot nr. 3.
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dividendbelasting, aldus de derde stap van de Hoge Raad. Omdat belangheb-

bende niet tot de categorie subjectief vrijgestelden kan worden gerekend (stap 

2), komt hij evenmin in aanmerking voor de teruggaafregeling (stap 3). Met 

andere woorden: belanghebbende zou, als hij in Nederland was gevestigd, wel 

onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting. Daardoor behoort hij niet tot de 

groep waarvoor de tegemoetkoming is bedoeld. Hierin ligt geen discriminatie 

besloten.

De Hoge Raad beperkte zich in het onderhavige arrest tot een oordeel over artikel 

10, lid 1 Wet DB 1965 en ging niet in op lid 3 van dit artikel1283. Volgens Egelie is 

dus op zijn minst onduidelijk of een lichaam dat in het thuisland niet subjectief is 

vrijgesteld, maar dat bij veronderstelde vestiging in Nederland wel zou zijn, met 

meer succes de toets van objectieve vergelijkbaarheid zal weten te doorlopen (in 

welk geval vermoedelijk moet worden bezien of een alsdan resulterend nadeel door 

verrekening in het thuisland rechtsgeldig wordt geneutraliseerd).

a.3 dEEL 2: uItVoErdErs (oMzEtBELastIng)

a.3.1 wheels common Investment Fund 1284

Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd (Wheels) is de trustee van het fonds 

waarin de activa van de bedrijfspensioenregelingen die Ford Motor Company heeft 

ingesteld om te voldoen aan de verplichtingen die krachtens de Britse wetgeving en 

de collectieve overeenkomsten op haar rusten, zijn samengevoegd voor beleggings-

doeleinden. Met andere woorden: Wheels is de beheerder van een fonds waarin de 

activa van verschillende pensioenregelingen bijeen was gebracht. Capital Interna-

tional Limited verricht vermogensbeheerdiensten voor Wheels en brengt daarvoor 

btw in rekening. Capital International Limited vraagt om terugbetaling van de btw 

over de door haar verrichte vermogensbeheerdiensten. De Britse fiscus wijst dit ver-

zoek af, waarop Wheels beroep instelt. De Britse rechter heeft prejudiciële vragen 

in deze zaak gesteld. Het HvJ heeft deze vragen samengevat tot één vraag: of – en 

onder welke voorwaarden – de activa van een bedrijfspensioenregeling en het beleg-

gingsfonds waarin zij zijn samengevoegd, onder het begrip ‘gemeenschappelijke 

beleggingsfondsen’ in de zin van artikel 135, lid 1, sub g Btw-richtlijn1285 vallen.

1283 Zie verder paragraaf 11.3.
1284 HvJ EU 7 maart 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 (Wheels Common Investment Fund).
1285 Richtlijn 2006/112/EG van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de 

toegevoegde waarde, PbEG 2006 L 347, p. 1.
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Wheels is de beheerder van een pensioenfonds met een uitkeringsovereenkomst. 

Mocht het pensioenfonds in een situatie van onderdekking terecht komen, dan 

dient de aangesloten werkgever verplicht bij te storten. Mocht hij daar niet toe in 

staat zijn, dan worden de uitkeringen voor de leden verminderd.

Het betreffende pensioenfonds wordt door het HvJ niet als een gemeenschappelijk 

beleggingsfonds aangemerkt. Het HvJ oordeelt dat het pensioenfonds niet identiek 

is aan een gemeenschappelijk beleggingsfonds, nu het geen openbaar fonds betreft, 

maar een aan een arbeidscontract gebonden voordeel dat de werkgevers enkel aan 

hun werknemers kunnen aanbieden. Daar komt bij dat de leden van de pensioenre-

geling niet op dezelfde manier risico lopen als beleggers in een gemeenschappelijk 

beleggingsfonds. Het pensioen van de werknemers is namelijk niet afhankelijk 

van de waarde van de activa van de pensioenregeling. Ten slotte wijst het HvJ erop 

dat de pensioenregeling ook vanuit het oogpunt van de werkgever afwijkt van een 

instelling voor collectieve belegging. De bijdragen van de werkgever aan de pen-

sioenregeling zijn voor hem een middel om zijn wettelijke verplichtingen jegens 

zijn werknemers na te komen. De vermogensbeheerdiensten die aan het Engelse 

ondernemingspensioenfonds worden verricht, zijn dus niet vrijgesteld van btw.

a.3.2 atp pension services a/s 1286

ATP PensionService administreert een beschikbare premieregeling van het Deense 

bedrijfspensioenfonds PensionDanmark. PensionDanmark beheert bedrijfspensi-

oenregelingen die zijn ingevoerd bij collectieve overeenkomst of bedrijfsovereen-

komst, namens twaalf vakbonden en 37 werkgeversverenigingen die goed zijn voor 

in totaal 602.000 aangesloten werknemers van 22.000 privé- en overheidsbedrijven. 

De werkzaamheden van ATP zijn:

·	 administratieve taken, zoals het verstrekken van informatie en specifiek advies 

aan werkgevers en werknemers (pensioenspaarders);

·	 onderhoud en ontwikkeling van het IT-systeem;

·	 diensten in verband met de stortingen ten gunste van en uitkeringen uit de 

pensioenregeling.

De procedure bij het HvJ gaat over de vraag of over de bovengenoemde uitbestede 

diensten btw gerekend moet worden of dat deze vallen onder de vrijstelling uit de 

Btw-Richtlijn. De Hoge Raad van Oost-Denemarken stelde een aantal prejudiciële 

vragen aan het HvJ waarbij ik hieronder de eerste twee vragen bespreek.

1286 HvJ EU 13 maart 2014, C-464/12, ECLI:EU:C:2014:139 (ATP Services A/S).
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De eerste vraag aan het HvJ is of de pensioenfondsen onder het begrip ‘gemeen-

schappelijk beleggingsfonds’ als omschreven door de lidstaten kunnen worden 

gerangschikt. Het HvJ oordeelt dat pensioenfondsen weliswaar geen instellingen 

voor collectieve belegging in de zin van de icbe-richtlijn1287 zijn maar wel als zodanig 

moeten worden aangemerkt als zij dezelfde handelingen verrichten en met beleg-

gingsinstellingen concurreren. Het essentiële kenmerk van een gemeenschappelijk 

beleggingsfonds is volgens het HvJ dat de activa van verschillende begunstigden 

worden samengevoegd waardoor het risico van deze begunstigden kan worden 

gespreid. Het HvJ oordeelt dat het pensioenfonds gelijkgesteld kan worden aan 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen (en valt daarmee onder de vrijstelling1288) 

als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

·	 het pensioenfonds wordt gefinancierd door de deelnemers;

·	 het spaargeld wordt belegd volgens het beginsel van risicospreiding;

·	 het beleggingsrisico wordt gedragen door de deelnemers van het pensioenfonds.

Het HvJ acht het van weinig belang dat de bijdragen door de werkgever worden 

gestort, het bedrag ervan is vastgelegd in collectieve overeenkomsten tussen de 

werkgeversorganisaties en de vakbonden, het spaargeld op diverse financiële wijzen 

kan worden terugbetaald, de bijdragen volgens de regels inzake de inkomstenbelas-

ting aftrekbaar zijn of een ondergeschikt verzekeringselement eraan kan worden 

toegevoegd.

Volgens het HvJ voldoet PensionDanmark aan de voorwaarden voor een gemeen-

schappelijk beleggingsfonds en verricht ATP PensionService dus diensten voor een 

gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Op de tweede vraag antwoordt het HvJ dat de Btw-richtlijn geen definitie kent van 

het begrip ‘beheer’. Het begrip moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de 

context ervan en van de doelstellingen en de algemene opzet van de richtlijn. Op 

basis daarvan oordeelt het HvJ dat onder beheer ook moet worden verstaan diensten 

waarmee een instelling de rechten van de leden van pensioenfondsen materialiseert 

door accounts aan te maken en de gestorte bijdragen op hun account in het systeem 

te boeken.1289

1287 Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, PB L 347, p. 3-18.
1288 De communautaire btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen is ge-

regeld in artikel 13B, onderdeel d, onder 6 Zesde richtlijn (thans: artikel 135, lid 1, sub g Btw-richtlijn). 
In Nederland geldt een vrijstelling voor het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaat-
schappijen ter collectieve belegging bijeengebrachte vermogens (artikel 11, lid 1, onderdeel i, onder 3° 
Wet OB 1968).

1289 HvJ EU 13 maart 2014, C-464/12, ECLI:EU:C:2014:139, r.o. 76 (ATP).
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Het HvJ geeft aan waarin het arrest ATP verschilt met het arrest Wheels (zie vorige 

paragraaf ). Bij Wheels droegen de leden van de pensioenregeling niet het risico dat 

verbonden is aan het beheer van het beleggingsfonds. Bij ATP worden de pensioen-

regelingen gefinancierd door de pensioenontvangers en dragen zij het risico.

a.3.3 ppg holdings BV1290

Tot 2005 maakt P BV voor de btw deel uit van belanghebbende, PPG Holdings BV. P 

BV heeft overeenkomsten gesloten met diverse dienstverleners over de werkzaam-

heden, zoals het vermogensbeheer en de administratie van de pensioenen, voor 

het pensioenfonds van de werknemers van P BV. P BV heeft deze kosten voor haar 

rekening genomen en niet doorberekend aan het pensioenfonds. PPG Holdings 

BV brengt de door de dienstverleners in rekening gebrachte btw in aftrek. De 

inspecteur is echter van mening dat PPG Holdings BV de btw niet in aftrek kan 

brengen en legt een btw-naheffingsaanslag op. Rechtbank Leeuwarden1291 oordeelt 

dat PPG Holdings BV niet de afnemer van de prestaties is. Volgens de rechtbank zijn 

alle diensten namelijk verricht voor het Pensioenfonds. PPG Holdings BV heeft op 

grond van artikel 15, lid 1, onderdeel a Wet OB 1968 dan ook geen recht op aftrek 

van de voorbelasting, omdat deze niet aan haar in rekening is gebracht voor aan 

haar verleende diensten. Verder oordeelt de rechtbank nog dat de vrijstelling van 

artikel 11, lid 1, onderdeel i onder 3 Wet OB 1968 niet van toepassing is, omdat 

het pensioenfonds geen beleggingsfonds is. De btw-naheffingsaanslag is volgens 

de rechtbank terecht aan PPG Holdings BV opgelegd. Gerechtshof Leeuwarden1292 

oordeelt dat er onduidelijkheden zijn over de uitleg van de Europese wetgeving 

waarop PPG Holdings BV en de inspecteur zich beroepen. Het hof besluit daarom 

twee prejudiciële vragen te stellen:

1. Kon PPG de btw op deze kosten in aftrek brengen?

2. Kon het pensioenfonds PPG worden aangemerkt als een gemeenschappelijk 

beleggingsfonds?

Het HvJ oordeelt dat PPG Holdings BV het recht heeft om de btw die zij heeft betaald 

ter zake van prestaties voor het beheer en de bedrijfsvoering van haar pensioenfonds 

in aftrek te brengen. Het HvJ overweegt hierbij dat PPG Holdings BV een pensioen-

fonds heeft opgericht in de vorm van een juridisch en fiscaal afgescheiden entiteit, 

om de pensioenrechten van zijn werknemers en gewezen werknemers zeker te stel-

1290 HvJ EU 18 juli 2013, C-26/12, ECLI:EU:C:2013:526 (PPG Holdings BV). Zie ook V-N 2013/48.17 en E. van 
Kasteren en C. Evers, Europese Hof opent btw-besparingsmogelijkheden voor Opf’en, PensioenMagazine 
2013/157.

1291 Rechtbank Leeuwarden, 25 november 2010, AWB 09/2662, ECLI:NL:RBLEE:2010:BP1427.
1292 Hof Leeuwarden, 3 januari 2012, nr. 11/00010, ECLI:NL:GHLEE:2012:BV9301.
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len. Het HvJ komt tot de conclusie dat voor zover de kosten van de door PPG in dat 

kader afgenomen diensten deel uitmaken van haar algemene kosten, deze diensten 

als zodanig bestanddelen van de prijs van de producten van PPG zijn, zodat in dat 

geval recht op aftrek van voorbelasting bestaat.

Het HvJ merkt op dat wel een plicht bestaat voor de verwijzende rechter om te on-

derzoeken of de kosten die door PPG zijn gemaakt daadwerkelijk deel uitmaken van 

de algemene kosten. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden1293 acht aannemelijk dat alle 

kosten die voor het personeel worden gemaakt, deel uitmaken van de kostprijs van 

de door PPG geleverde goederen en diensten en er een rechtstreeks en onmiddellijk 

verband bestaat tussen deze kosten en de economische activiteit van PPG. PPG kan 

dus de btw op deze kosten in aftrek brengen.

De inspecteur brengt echter ná de datum van het arrest van het HvJ twee nieuwe 

stellingen naar voren bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:

1. PPG heeft geen recht op aftrek van btw op de gemaakte kosten, omdat deze 

kosten onder het besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) vallen, dan wel

2. de aftrek moet gecompenseerd worden met een heffing van btw over de doorbe-

lasting van de kosten aan het Pensioenfonds.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is over deze stellingen echter kort: in het belang 

van een doelmatige en doelgerichte voortgang van de procedure zal het Gerechtshof 

de stellingen van de inspecteur niet behandelen, de stellingen worden tardief ver-

klaard. De staatssecretaris stelt echter beroep in cassatie in. Naar zijn mening kan 

het geschil tussen partijen in hoger beroep niet beperkt worden vanwege het stellen 

van vragen aan het HvJ. Volgens de staatssecretaris is het daarom dan ook niet in 

strijd met de goede procesorde om, in reactie op een arrest van het HvJ, nieuwe 

feiten en/of nieuwe stellingen aan te voeren. Naar zijn mening zijn de stellingen 

daarom ten onrechte tardief verklaard. De Hoge Raad1294 volgt de staatssecretaris 

gedeeltelijk in dit uitgangspunt en oordeelt dat het gerechtshof in ieder geval de 

stelling met betrekking tot het BUA niet tardief had mogen verklaren. Dat blijkt 

echter een pyrrusoverwinning voor de staatssecretaris. Hoewel het gerechtshof 

zich volgens de Hoge Raad ten onrechte niet heeft uitgelaten over de vraag of de 

kosten onder het BUA kunnen vallen, kan dat niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad 

benadrukt dat het treffen van een pensioenregeling voor personeel niet een door 

een werkgever verstrekte personeelsvoorziening vormt in de zin van het BUA. Ook 

1293 Hof Arnhem-Leeuwarden, 1 april 2014, 11/00015 t/m 11/00017, ECLI:NL:GHARL:2014:2687.
1294 Hoge Raad 18 maart 2016, nr. 14/02615, ECLI:NL:HR:2016:433.
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kan niet worden gesteld dat PPG relatiegeschenken in de zin van het BUA aan het 

Pensioenfonds heeft gegeven.

Wat betreft de stelling dat het doorbelasten van kosten door PPG aan het Pensioen-

fonds leidt tot een verschuldigdheid van btw, constateert de Hoge Raad dat de inspec-

teur deze stelling niet nader heeft uitgewerkt. Nader onderzoek door Gerechtshof 

Arnhem-Leeuwarden zou nodig zijn om die stelling te kunnen beoordelen. Het is 

echter volgens de Hoge Raad niet onbegrijpelijk dat het gerechtshof die stelling in 

verband met de goede procesorde niet nader heeft onderzocht.

Eindconclusie na zes jaar procederen: PPG heeft recht op aftrek van de btw op de 

pensioenuitvoeringskosten die zij heeft gemaakt.1295

a.3.4 hoge raad 9 december 20161296

Een bedrijfstakpensioenfonds voor personeel dat in de sector zorg en welzijn (Pen-

sioenfonds Zorg en Welzijn) werkt(e) stelt zich op het standpunt dat de door haar 

verrichte beheeractiviteiten vallen onder de btw-vrijstelling, aangezien hij naar de 

mening van het fonds kwalificeert als een gemeenschappelijk beleggingsfonds in de 

zin van de Btw-richtlijn. Hof Den Haag oordeelt dat het fonds niet als een gemeen-

schappelijk beleggingsfonds kan worden beschouwd.1297 Een deelnemer in dit fonds 

heeft namelijk een begrensd recht op een pensioenuitkering en daarmee niet een 

vast recht op een deel van het vermogen. Tevens is het karakter van een instelling 

als het fonds wezenlijk anders dan dat van een gemeenschappelijk beleggingsfonds. 

Het gelijk is aan de inspecteur, het fonds gaat in cassatie.

In geschil is of het beheer van pensioenvermogen in een middelloonstelsel onder 

de vrijstelling voor “het beheer van door beleggingsfondsen en beleggingsmaatschappijen ter 

collectieve belegging bijeengebrachte vermogens” als bedoeld in artikel 11, lid 1, onderdeel 

i, ten derde Wet OB 1968 valt. Tussen partijen is niet in geschil dat de activiteiten 

van belanghebbende met betrekking tot het vermogen kwalificeren als ‘beheer’. 

De vraag is of het pensioenfonds kan worden beschouwd als gemeenschappelijk 

beleggingsfonds.

A-G Ettema constateert dat zowel de Wet OB 1968 als de wetsgeschiedenis geen 

uitsluitsel geeft over de vraag of een pensioenfonds al dan niet als een gemeen-

1295 Zie ook K. Hommen en N. Wenting, Einduitspraak in de PPG-procedure: lange wedstrijd, mooi resultaat?!, 
BTW-bulletin 2016/67.

1296 Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:HR:2016:2786, V-N 2016/67.18.
1297 Hof Den Haag 5 december 2014, nr. BK-11/00508, ECLI:NL:GHDHA:2014:3990.
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schappelijk beleggingsfonds kan worden aangemerkt. Uit de rechtspraak van het 

HvJ volgt dat deze term een uitleg moet krijgen die in overeenstemming is met het 

Unierechtelijke doel van de vrijstelling. Uit de rechtspraak van het HvJ leidt de A-G 

af dat daardoor in wezen voor de lidstaten niet of nauwelijks ruimte overblijft het 

begrip ‘gemeenschappelijke beleggingsfondsen’ zelf in te vullen.1298 In ATP heeft 

het HvJ geoordeeld dat het neutraliteitsbeginsel met zich brengt dat ook het beheer 

van een pensioenfonds kan delen in de vrijstelling, indien het pensioenfonds in 

concurrentie treedt met icbe’s.1299 Het HvJ heeft vier criteria ontwikkeld1300 om te 

toetsen of het pensioenfonds in concurrentie treedt met een icbe, te weten:

1. Het pensioenfonds moet worden gefinancierd door de pensioenontvangers;

2. Het spaargeld moet worden belegd volgens het beginsel van risicospreiding;

3. Het beleggingsrisico wordt gedragen door de leden van het pensioenfonds; en

4. Het pensioenfonds moet zijn onderworpen aan bijzonder overheidstoezicht.

Uit de hofuitspraak volgt naar de mening van de A-G niet (duidelijk) of het hof heeft 

beoordeeld of aan deze criteria is voldaan en dus of het hof is uitgegaan van een 

juiste rechtsopvatting. Indien het hof is uitgegaan van de juiste rechtsopvatting, 

acht de A-G de uitspraak onbegrijpelijk. De A-G meent dat het cassatieberoep slaagt. 

De uitspraak van het hof moet worden vernietigd en in beginsel moet verwijzing 

volgen om te onderzoeken of het pensioenfonds zodanig vergelijkbaar is met icbe’s 

dat het met dergelijke instellingen concurreert. De A-G meent echter dat sprake 

is van een toereikende feitelijke grondslag, zodat de Hoge Raad de zaak zelf kan 

afdoen. Naar de mening van de A-G is het pensioenfonds een gemeenschappelijk 

beleggingsfonds. Het collectieve restrisico op non-indexatie en afstempeling acht 

de A-G het beleggingsrisico dat wordt gedragen door de deelnemers. Het beheer van 

het vermogen van het pensioenfonds door belanghebbende is daarom vrijgesteld. 

De A-G geeft de Hoge Raad in overweging het beroep in cassatie van belangheb-

bende gegrond te verklaren.

De Hoge Raad oordeelt anders: het pensioenfonds kwalificeert niet als een gemeen-

schappelijk beleggingsfonds. Volgens de Hoge Raad moeten lidstaten, naar vaste 

rechtspraak van het HvJ, bij de selectie van de instellingen die zij als gemeenschap-

pelijke beleggingsfondsen aanmerken de door de Uniewetgever voor de vrijstelling 

1298 Zij verwijst in r.o. 4.7 in verband daarmee naar HvJ EU 9 december 2015, C-595/13, ECLI:EU:C:2015:801, 
r.o. 45-46 (Fiscale Eenheid X).

1299 Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985, PB L 347, p. 3-18.
1300 In HvJ EU 7 maart 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 (Wheels Common Investment Fund), HvJ EU 13 

maart 2014, C-464/12, ECLI:EU:C:2014:139 (ATP Services A/S) en HvJ 9 december 2015, C-595/13, 
ECLI:EU:C:2015:801 (Fiscale eenheid X).
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gebruikte bewoordingen eerbiedigen en moeten zij bij die selectie de doelstelling 

van de vrijstelling en het beginsel van fiscale neutraliteit in acht nemen.1301 Icbe’s 

zijn volgens die rechtspraak in ieder geval gemeenschappelijke beleggingsfondsen. 

Bovendien moeten beleggingsfondsen die geen icbe’s zijn maar dezelfde kenmerken 

vertonen als deze instellingen en dus dezelfde handelingen verrichten, als gemeen-

schappelijke beleggingsfondsen worden aangemerkt, evenals beleggingsfondsen die 

op zijn minst zodanig vergelijkbaar zijn met deze instellingen dat zij ermee concur-

reren, mits ook deze fondsen aan bijzonder overheidstoezicht zijn onderworpen. 

Het HvJ oordeelde dat sprake is van een gemeenschappelijk beleggingsfonds, wan-

neer personen rechten van deelneming in dat fonds hebben gekocht, het rendement 

van de aldus gedane belegging afhankelijk is van de resultaten van de beleggingen 

door de beheerders van het fonds in de periode waarin zij deze rechten van deel-

neming aanhielden, en de deelnemers winstgerechtigd zijn of het risico dragen dat 

verbonden is aan het beheer van het fonds. Volgens deze criteria kunnen naar het 

oordeel van het HvJ ook (bedrijfstak)pensioenfondsen als gemeenschappelijk beleg-

gingsfonds worden aangemerkt wanneer zij worden gefinancierd door de pensioen-

ontvangers, het spaargeld wordt belegd volgens het beginsel van risicospreiding en 

het beleggingsrisico wordt gedragen door de leden van het pensioenfonds.1302

De Hoge Raad is van oordeel dat het risico dat de deelnemers dragen bij de beleg-

gingen van het pensioenfonds en de doorwerking van het resultaat daarvan in de 

hoogte van hun pensioenuitkeringen niet van voldoende betekenis is om deze gelijk 

te stellen met het risico dat deelnemers van een icbe dragen. De hoogte van de 

pensioenuitkeringen die de deelnemers ontvangen, wordt in beginsel immers niet 

bepaald naar gelang de resultaten van de beleggingen van het pensioenfonds, maar 

naar gelang het aantal dienstjaren bij de werkgevers en het bedrag van het gemid-

deld verdiende loon.1303 Aan het oordeel dat een beleggingsrisico van voldoende 

betekenis ontbreekt, doet niet af dat niet is uitgesloten dat de pensioenaanspraken 

en de ingegane pensioenen niet worden geïndexeerd, dan wel worden verminderd. 

Dit risico is van een andere orde dan het risico dat deelnemers van een icbe op 

hun ingelegde gelden dragen als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten. 

Laatstgenoemd risico zal zich immers direct vertalen in een vermindering van de 

waarde van de deelgerechtigdheid.1304

1301 De Hoge Raad verwijst hierbij naar HvJ 9 december 2015, C-595/13, ECLI:EU:C:2015:801 (Fiscale eenheid 
X), r.o 32 tot en met 34 en r.o 36 en 37 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

1302 Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:HR:2016:2786, r.o. 2.3.2.
1303 Zie ook HvJ 7 maart 2013, C-424/11, ECLI:EU:C:2013:144 , r.o. 27 (Wheels Common Investment Fund).
1304 Hoge Raad 9 december 2016, nr. 15/00148, ECLI:NL:HR:2016:2786, r.o. 2.3.3..
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De Hoge Raad concludeert dus dat het pensioenfonds niet als een gemeenschap-

pelijk beleggingsfonds kan worden aangemerkt. Dit betekent dat het vermogen van 

het pensioenfonds niet een ‘door een beleggingsfonds of beleggingsmaatschappij 

ter collectieve belegging bijeengebracht vermogen’ is als bedoeld in artikel 11, lid 

1, onderdeel i, ten derde Wet OB 1965. Het beheer van het vermogen van het pensi-

oenfonds is dus niet vrijgesteld van omzetbelasting.
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Per 31 december 2016 waren volgens onderzoek van EIOPA slechts 16 buitenlandse 

IORPs1305 actief in Nederland.1306 Uit een bekendmaking van de Belastingdienst van 

21 maart 2018 blijken er 17 buitenlandse aanbieders1307 toegelaten1308 zijn in Neder-

land.1309

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de namen van de betreffende pensioen-

uitvoerders en het land van vestiging. Opvallend is dat slechts negen uitvoerders op 

beide lijsten voorkomen. Op de lijst van de Belastingdienst komen acht uitvoerders 

voor die niet op de lijst van EIOPA staan; op de lijst van EIOPA staan zeven uitvoer-

ders die niet op de lijst van de Belastingdienst staan.

Belastingdienst1331 EIopa1332

Unilever International Pension Plan, Luxemburg The Unilever Pension Plan

Pension & Co Instelling voor 
bedrijfspensioenvoorziening, België

Pension&co IBP

Alcon Pensioenfonds, België ALCON Pensioenfonds

J&J Pension Fund, België J&J Pensions Fund OFP

Euroclear Pension Fund, België Euroclear Pension Fund

Plegt-Vos Retirement Scheme, Malta Plegt-Vos Retirement Scheme

United Pensions OFP, België United Pensions

OFP BP Pensioenfonds, België BP Pensioenfonds

Amundi Pension Fund, Luxembourg Amundi Pension Fund

OFP DuPont European Pension Fund, België

OFP ExxonMobil, België

OFP GE European Pension Fund, België

Integrale Luxembourg S.A., Luxemburg

Nestlé Pensioen Fonds, België

1305 Institution for Occupational Retirement Provision (een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening, dat 
wil zeggen een pensioeninstelling uit een andere lidstaat als bedoeld in artikel 1 PW).

1306 2017 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs, EIOPA-BOS-18/013, 30 January 
2018, p. 25.

1307 Dit zijn zowel buitenlandse pensioenfondsen (IORPs) als lichamen die bevoegd het verzekeringsbedrijf 
uit te oefenen.

1308 De minister van Financiën kan ingevolge artikel 19a, lid 1, onderdeel d Wet LB 1964, een professionele 
buitenlandse aanbieder onder voorwaarden aanwijzen als toegelaten verzekeraar. Zie verder paragraaf 
13.2.

1309 Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799, Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscali-
teit Internationaal belastingrecht, Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen.

1310 Bekendmaking van 21 maart 2018, nr. 2018-5799, Directoraat-generaal Belastingdienst/Cluster Fiscali-
teit Internationaal belastingrecht, Toegelaten buitenlandse aanbieders van pensioenen, p. 2-3.

1311 2017 Market development report on occupational pensions and cross-border IORPs, EIOPA-BOS-18/013, 
30 January 2018, Annex X.
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Contassur N.V., België

VITIS LIFE S.A., Luxemburg

Bâloise Vie Luxembourg S.A., Luxemburg

APK Pensionkasse AG, Oostenrijk

Xtratherm Limited Pension Plan, Ierland

Swiss Life International Employee Benefits 
Pension Fund, Lichtenstein

Rofenberg Stiftung fur Personalvorsorge, 
Lichtenstein

Swiss Life International Pension Fund, 
Luxemburg

TNT Group Pension Scheme, Groot-Brittannië

Vodafone UK Defined Contribution Pension Plan, 
Groot-Brittannië

tabel 7: Toegelaten buitenlandse pensioenuitvoerders op de Nederlandse markt
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