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HOOFDSTUK 1

Inleiding

1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Grensoverschrijdende pensioensituaties komen veelvuldig voor.1 Een belang-
rijke oorzaak hiervan is de mondialisering van de economie en de mobiliteit
van werknemers en gepensioneerden hetgeen grensoverschrijdende arbeid en
migratie tot gevolg heeft.2 Maar ook emigratie na het arbeidzame leven komt
veelvuldig voor; deels door remigratie en deels door het pensionado-effect.3

Het is daarmee geen uitzondering dat een belastingplichtige zijn pensioen
geniet in een ander land dan waar het pensioen is opgebouwd.

De fiscale behandeling van grensoverschrijdende pensioenen kan grofweg
worden onderverdeeld in de opbouwfase en de uitkeringsfase.4 Er is inmiddels
onderzoek verricht naar de fiscale en juridische obstakels bij grensoverschrij-
dende pensioenopbouw binnen de Europese Unie.5 Daarbij zijn onderzoeks-
vragen over de inrichting van belastingsystemen inzake grensoverschrijdende
pensioenopbouw ter voorkoming van strijdigheid met het EU-recht beantwoord.

1. Zie onderdeel 1.3 voor een onderbouwing.
2. OECD public discussion draft, Tax treaty issues arising from cross-border pensions,

14 november 2003, p. 3.
3. Met een pensionado wordt iemand bedoeld die rondom zijn of haar pensionering emigreert.

In het Spaans wordt ook wel over pensionista gesproken.
4. Met opbouwfase wordt de periode dat het pensioenrecht ontstaat, veelal tijdens de dienst-

betrekking, bedoeld. Met de uitkeringsfase wordt de periode waarin het eerder opgebouwde
recht, al dan niet periodiek, tot uitkering komt bedoeld. Zie onderdeel 1.4 voor de afbakening
van dit onderzoek. Daaruit blijkt dat dit onderzoek zich richt op de uitkeringsfase en niet op
de opbouwfase.

5. Twee uitvoerige Nederlandse onderzoeken aangaande de fiscale en juridische knelpunten en
belemmeringen bij grensoverschrijdende pensioenopbouw binnen de Europese Unie zijn die
van R.M.J.M. de Greef, Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt (diss.
Rotterdam), Amersfoort: SDU 2004 en van L.J. Roos, Pensioen en werknemersmobiliteit in de
EU, fiscale en juridische knelpunten, Tilburg: Competence Centre for Pension Research 2006.
Van recentere datum is bijvoorbeeld het artikel van B. Dieleman, Deelname Nederlandse
pensioenregeling versus voortzetting buitenlandse pensioenregeling, MBB 2014/10. Een
relevant Duits onderzoek is de dissertatie van S. Scholz, Besteuerung der betrieblichen
Altersversorgung in Europa, Wiesbaden: Deutscher Universitäts-verlag 2006. Zoals gezegd
heeft ook de OESO aandacht besteed aan dit onderwerp, OECD public discussion draft, Tax
treaty issues arising from cross-border pensions, 14 november 2003. Dit literatuuroverzicht is
verre van uitputtend en ook slechts bedoeld als suggestie voor geïnteresseerden aangezien
de opbouwfase geen onderdeel uitmaakt van dit onderzoek. Daarover meer in onderdeel 1.4.
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Over de fiscale aspecten van grensoverschrijdende pensioenuitkeringen is min-
der uitvoerig onderzoek gedaan.6 De uitkeringsfase is zowel fiscaal, budgettair
als politiek van belang omdat de uitkeringsfase immers het moment is waarop
belastingheffing veelal plaatsvindt of plaats hoort te vinden op basis van het
positieve recht.7

Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden vastgesteld
welk land het recht heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te
betrekken. Dit vanwege het feit dat veelal de pensioenaanspraak onbelast
is gebleven en de pensioenuitkering belast dient te zijn.8 Het heffingsrecht
kan bij het bronland, het woonland of zelfs het land waar de uitkerende
pensioeninstantie is gevestigd zijn gelegen. Dit heffingsrecht wordt veelal
verdeeld op basis van het vigerende verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting tussen de landen.9 In de meeste van deze verdragen, zeker indien dit
verdrag gebaseerd is op het OESO-modelverdrag, is een woonlandheffing
van toepassing op een grensoverschrijdende particuliere pensioenuitkering.10

Echter, indien het pensioen is opgebouwd in overheidsdienst, is veelal een
bronlandheffing het uitgangspunt. Deze traditionele verdeling heeft zich
overigens gedurende vele decennia in de VN-modelverdragen, OESO-model-
verdragen en V.S.-modelverdragen ontwikkeld tot de huidige situatie. Deze
‘traditionele’ verdeling van heffingsrechten is overigens steeds minder vaak
de norm bij het sluiten van bilaterale belastingverdragen, althans vanuit het
perspectief van de Nederlandse wetgever.11 Sinds het verschijnen van de
Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 is het Nederlandse beleid zelfs om in
alle gevallen bronlandheffing na te streven.12 Daarmee heeft het Nederlandse
fiscale verdragsbeleid inzake grensoverschrijdende pensioenuitkeringen zich
gedurende decennia ontwikkeld tot wat het nu is.

Het hiervoor genoemde onderscheid in belastingheffing over particulierpen-
sioen en belastingheffing over overheidspensioen bestaat al sinds jaar en dag

6. Ondanks dat er minder uitvoerig onderzoek naar is gedaan, is het geen onontgonnen terrein.
Ander onderzoek en andere publicaties komen verderop in dit boek steeds aan de orde.

7. Het EET-systeem op grond waarvan belastingheffing plaatsvindt of hoort te vinden is immers
dominant. Daarover meer in hoofdstuk 3. Zie bijvoorbeeld P.H. Schonewille, Taxing Deve-
lopments, Investment & Pensions Europe, Londen: IPE 2009. Uit het door Schonewille
vervaardigde overzicht blijkt in ieder geval dat in de Europese Unie het EET-systeem
dominant is.

8. P.H. Schonewille, Taxing Developments, Investment & Pensions Europe, Londen: IPE 2009. Uit
het door Schonewille vervaardigde overzicht blijkt in ieder geval dat in de Europese Unie
het EET-systeem dominant is. Dat betekent dat de aanspraak onbelast is gebleven en de
uitkering belast dient te zijn.

9. Indien er met een staat geen belastingverdrag is gesloten, kan dubbele belastingheffing
worden voorkomen door middel van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001.

10. Artikel 18 OESO-modelverdrag.
11. Kamerstukken II 1997/98, 25087, nr. 4, p. 51.
12. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 7.
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maar leidt meer en meer tot praktische en theoretische bezwaren.13 Een groot
bezwaar is dat onduidelijk kan zijn of sprake is van een particulierpensioen
of een overheidspensioen. Ook kwalificeren landen pensioenuitkeringen
verschillend. De onduidelijkheid omtrent de kwalificatie wordt onder andere
veroorzaakt doordat overheidsinstanties privatiseren en doordat opgebouwde
overheidspensioenrechten worden overgedragen dan wel ingebracht in een
particulierpensioen en vice versa (waardeoverdracht).14 Hierdoor kunnen pen-
sioenen ontstaan die deels zowel uit particulierpensioen als overheidspensioen
bestaan, ook wel gemengde of samengestelde pensioenen genoemd. Daar komt
bij dat door de toegenomen omvang van de publieke sector15 van een groot
aantal ‘overheidsinstanties’ onduidelijk is of zij als overheid in de zin van het
(overheids)pensioenartikel van het verdrag worden aangemerkt.16 In grensover-
schrijdende situaties kan dit tot kwalificatieconflicten leiden aangaande de vraag
welk land heffingsbevoegd is.17 Het is interessant na te gaan hoe andere landen
dan Nederland omgaan met het genoemde onderscheid en de bijkomende
problemen en conflicten adresseren.

Een bezwaar vanuit de optiek van de Nederlandse wetgever is dat in
grensoverschrijdende situaties het land dat de heffingsrechten over de pensi-
oenuitkering heeft, niet hetzelfde land is als het land dat het EET-systeem18 op
de pensioenopbouw heeft toegepast.19 Het budgettaire belang van dit bezwaar
wordt groter zoals verderop zal blijken. Ook de kans dat bijvoorbeeld een
nieuw woonland de pensioenuitkering niet tegen het gangbare tarief voor
inkomsten uit (vroegere) arbeid belast dan wel speciale belastingvrijstellingen
kent voor pensioenuitkeringen, wordt zeker door Nederland als bezwaarlijk
ervaren.20 Om die reden is in veel door Nederland gesloten belastingverdragen
vanaf het begin van deze eeuw, waaronder het verdrag tussen Nederland en
België uit 2001, een bepaling opgenomen die bewerkstelligt dat in beginsel
sprake is van woonlandheffing tenzij het woonland de pensioenuitkering

13. Zo doet de Nederlandse rechtsprekende macht regelmatig uitspraak over de vraag of er
sprake is van particulierpensioen dan wel overheidspensioen. Zie onder andere HR
23 november 1994, nr. 29 935, BNB 1995/117, r.o. 3.3; Hof ’s-Hertogenbosch 25 oktober 2006,
nr. 05/00007 en HR 1 maart 2013, nr. 11/05763, BNB 2013/191c*.

14. Dit blijkt onder andere uit het later te behandelen PTT-arrest, HR 23 november 1994, nr. 29 935,
BNB 1995/117.

15. Zie onderdeel 6.5.
16. Zie bijvoorbeeld HR 1 maart 2013, nr. 11/05763, BNB 2013/191c*. Hier was aan de orde of de

voormalig werkgever als overheidsinstantie wordt aangemerkt of niet.
17. Indien het woonland de pensioenuitkeringen als particulierpensioen wil belasten en het

bronland de pensioenuitkering als overheidspensioen wil belasten, ontstaat er een conflict en
mogelijk een situatie van dubbele belastingheffing. Andersom is een situatie van dubbele
niet-heffing ook denkbaar.

18. Ook wel de omkeerregel genoemd. Dit systeem wordt in hoofdstuk 2 nader toegelicht.
19. Kamerstukken II 1996/97, 25087, nr. 3 en Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2, p. 47. Zie

tevens de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, p. 54.
20. Kamerstukken II 1996/97, 25087, nr. 4, p. 51. Zie tevens de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011,

p. 54.
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onvoldoende belast. Sinds 2011 streeft Nederland zoals gezegd naar volledige
bronlandheffing over alle pensioenuitkeringen, zowel bij particulierpensioen
als overheidspensioen. De genoemde bezwaren worden prominenter naarmate
het grensoverschrijdend pensioenverkeer in aantal en omvang toeneemt. Later
in dit hoofdstuk wordt dit nader gekwantificeerd.

De hiervoor genoemde ontwikkelingen vormden de aanleiding voor mij om
deze problematiek in 2004 in mijn afstudeerscriptie aan de orde te stellen. Ook
in de jaren daarna is door mij over dit onderwerp gepubliceerd.21 Sommige
passages in dit boek komen dus voor in mijn eerdere publicaties. Dit eerdere
onderzoek was uiteraard niet diepgaand genoeg om antwoord te geven op de
fundamentelere vragen die aan de problematiek ten grondslag liggen. De
groeiende relevantie van het onderwerp en mijn persoonlijke interesse hierin,
vormen de aanleiding voor het onderhavige onderzoek. De specifieke reik-
wijdte van het onderzoek komt in onderdeel 1.4 aan de orde.

1.2 Onderzoeksdoel en onderzoeksvraag

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om vast te stellen of het huidige
aanbevolen systeem van verdeling van heffingsrecht over pensioenuitkeringen
en in het bijzonder de woonlandheffing over particulierpensioen en bronland-
heffing over overheidspensioen zoals opgenomen in het OESO-modelverdrag,
aan herziening toe is. Indien dit het geval mocht zijn, worden voorstellen voor
herziening van het huidige systeem gedaan. Het uitgangspunt is dat heffings-
rechten zodanig worden verdeeld dat tegemoet wordt gekomen aan de recht-
vaardige belangen van zowel het bronland, het woonland als de
pensioengerechtigde waarbij de verdeling van heffingsrechten tevens uitvoer-
baar is voor zowel de betrokken landen als de pensioengerechtigde.

De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt:

Wat is een fiscaal rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffingsrechten
over uitkeringen uit particulierpensioen en overheidspensioen?

De onderzoeksvraag wordt bezien vanuit het perspectief van de betrokken
landen alsmede de pensioengerechtigde en wordt beantwoord met behulp
van de hieronder opgenomen deelvragen. De volgorde van de deelvragen en
daarmee de hoofdstukindeling van dit onderzoek is erop gericht om eerst het
toetsingskader en de theoretische achtergrond uiteen te zetten. Vervolgens

21. Zie ook B. Starink, Pensioenkwalificatie in internationale verhoudingen, Tilburg: Competence
Centre for Pension Research 2005; B. Starink, Het verschil tussen particulierpensioen en
overheidspensioen in internationale verhoudingen: is het nog wel te handhaven?, TPV 2005/5;
B. Starink, Belastingheffing over pensioenen in het buitenland, Vp-bulletin 2006/12;
B. Starink, Belastingheffing over pensioenen en andere toekomstvoorzieningen in het
buitenland, Vp-bulletin 2007/4; B. Starink, Overheidspensioen versus particulierpensioen in
belastingverdragen: we komen er maar niet vanaf, PensioenMagazine 2007/5.
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wordt de positiefrechtelijke ontwikkeling onderzocht en beschreven. Daarna
volgt een rechtsvergelijking en ten slotte worden verbeteringsvoorstellen
gedaan. De onderzoeksmethode wordt in onderdeel 1.5 beschreven. De deel-
vragen luiden als volgt:
1. Aan welke criteria moet een rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van

heffingsrechten over pensioenuitkeringen voldoen en wat zijn de voor-
keurskenmerken van een dergelijke pensioenuitkering/pensioenstelsel?
Deze deelvraag staat centraal in hoofdstuk 2.

2. Is het EET-systeem inherent aan een fiscaal inkomensbegrip dat uitgaat
van de vermogenswinstmethode voor pensioeninkomen? Deze deelvraag
staat centraal in hoofdstuk 3.

3. Welk verdelingsbeginsel in het kader van grensoverschrijdende pensioenuit-
keringen verdient de voorkeur? Deze deelvraag staat centraal in hoofdstuk 4.

4. Hoe heeft het Nederlands fiscaal verdragsbeleid inzake belastingheffing
over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen zich ontwikkeld? Deze
deelvraag staat centraal in hoofdstuk 5.

5. Hoe luidt de internationale en Nederlandse positiefrechtelijke verdeling van
heffingsrechten over particuliere pensioenuitkeringen en/of overheidspen-
sioenuitkeringen, hoe is deze ontstaan en is het onderscheid nog voldoende
verdedigbaar? Deze deelvraag staat centraal in hoofdstuk 6.

6. Hoe verdelen andere landen heffingsrechten over particulierpensioen en
overheidspensioen enwat kan Nederland hiervan leren? Deze deelvraag staat
centraal in hoofdstuk 7.

Zoveel als mogelijk wordt bij de beantwoording van de deelvragen tevens
aandacht besteed aan de vraag of de uitkomst van het onderzoek rechtvaardig
en uitvoerbaar is zonder dat deze elementen als zodanig in de deelvragen 2 tot en
met 6 zijn opgenomen.

1.3 Belang van het onderzoek

In het vierde kwartaal van 2013 werd 9,9% van de totale AOW-uitkeringen
betaald aan personen die niet in Nederland woonachtig zijn.22 Het betreft per
december 2013 derhalve 321.425 personen. In 2006 was de verwachting dat dit
cijfer op zou lopen naar 15% in 2015. Dat lijkt op het moment van schrijven
onwaarschijnlijk omdat het verschil tussen 9,9% in 2013 en 15% in 2015 naar
verwachting niet zal worden overbrugd.23 Deze aantallen personen zeggen
overigens nog niets over het aantal, laat staan de hoogte van de aanvullende

22. Kwartaalbericht maart 2014, SVB, p. 6. Per ultimo december 2013 werden er in totaal aan
3.222.595 AOW-klanten uitkeringen verricht waarvan 321.425 aan personen die niet in
Nederland woonachtig zijn.

23. Sociale Verzekeringsbank, De AOW, veel besproken, nu beschreven, Amstelveen: Sociale
Verzekeringsbank 2006, figuur 2.10, p. 297.
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pensioenen die grensoverschrijdend worden betaald. Uit gegevens van het CBS
blijkt echter dat circa 80% van de AOW’ers een aanvullend pensioen heeft.24 Op
basis van de wet van de grote aantallen kan gesteld worden dat daarom circa
256.000 personen die woonachtig zijn in het buitenland vanuit Nederland een
aanvullend tweedepijlerpensioen ontvangen.25 Een dergelijk aanvullend twee-
depijlerpensioen bedraagt gemiddeld € 7.200.26 Dit houdt in dat wederom op
basis van de wet van de grote aantallen er jaarlijks € 1,8 miljard aan aanvullend
pensioen wordt betaald aan personen die niet in Nederland woonachtig zijn.
Deze getallen zijn met grote onzekerheid zijn omgeven. Het Ministerie van
Financiën heeft mij aanvullend cijfermateriaal ter beschikking gesteld.27 Dat
leidt tot het volgende overzicht waarbij nog geen onderscheid is gemaakt
tussen binnenlandse en buitenlandse betalingen.

Jaar Soort inkomen Totaal uitgekeerd
bedrag

Personen Gemiddeld
bedrag pp

2011 Pensioen/
lijfrente

€ 37.908.198.512 3.334.237 € 11.369

2011 AOW € 31.165.527.142 3.116.208 € 10.001

Uit cijfers van het Ministerie van Financiën blijkt dat van de in totaal circa
€ 68 miljard uitgekeerde pensioenen, lijfrentes en AOW-uitkeringen in 2011
€ 2,3 miljard vanuit Nederland is uitbetaald aan niet in Nederland woonachtige
personen. Hiervan wordt € 1,3 miljard aan inwoners van België (€ 500 miljoen),
Duitsland (€ 275 miljoen), Frankrijk (€ 206 miljoen), Spanje (€ 250 miljoen) en
de Verenigde Staten (€ 103 miljoen) uitbetaald.

Uitgaande van een belastingtarief van gemiddeld 20% bij een volledige
belastingplicht in Nederland, bedraagt de met het bedrag van € 2,3 miljard
per jaar corresponderende belastingheffing inclusief premies volksverzekerin-
gen circa € 460 miljoen per jaar. De contante waarde daarvan, uitgaande
van twintig jaar pensionering en een rekenrente van 4%, bedraagt circa
€ 6,2 miljard. Ook deze bedragen zijn met grote onzekerheid omgeven. De
exacte omvang is overigens voor dit onderzoek van ondergeschikt belang. Het
geeft slechts de maatschappelijke en budgettaire relevantie aan.

24. CBS Statline, tabel Personen naar inkomstenbron; arbeid, uitkering, pensioen, 22 januari 2014.
25. Dit cijfer is en blijft uiteraard arbitrair. Het kan immers zo zijn dat juist personen zonder

aanvullend pensioen hun AOW-uitkering in het buitenland genieten vanwege de lagere
kosten in het levensonderhoud. Aan de andere kant kan gesteld worden dat juist de personen
met een goed aanvullend pensioen hun pensioen in het buitenland genieten, mede vanwege
klimatologische en/of fiscale redenen. Zo bedraagt het aantal AOW’ers in Spanje circa 45.000
en in België circa 61.000. Kwartaalbericht maart 2014, SVB, p. 27.

26. www.cbs.nl, Personen met AOW en aanvullend pensioen 2011 en eigen berekeningen.
27. Met dank aan Carlo Douven van de Belastingdienst Buitenland/Heerlen voor zijn bemidde-

lende rol hierin. Tevens dank aan Gerard Staats die het cijfermateriaal voor zijn dissertatie
heeft gebruikt en dit met mij wilde delen.
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Het aantal en de omvang van grensoverschrijdende pensioenuitkeringen
neemt derhalve toe. Ook het financiële belang van de verdeling van heffings-
rechten over deze uitkeringen groeit derhalve. De toename van het financiële
belang en de complexiteit staat in contrast met de internationale ontwikkeling
van de verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen. Deze interna-
tionale ontwikkeling is beperkt gebleven. De jurisprudentie is relatief beperkt
(met uitzondering van de problematiek inzake exitheffingen28) en levert zelden
nieuwe inzichten op. Hier ontstaat een spanningsveld.29 Het bieden van funda-
mentele oplossingen voor dit spanningsveld vormt het belang van dit onderzoek.

1.4 Afbakening

Dit onderzoek richt zich op de belastbaarheid van grensoverschrijdende
pensioenuitkeringen. Dit onderwerp is potentieel dermate breed dat een
afbakening noodzakelijk is.

1.4.1 Pensioenen

Het pensioenbegrip in het kader van dit onderzoek doelt op alle pensioen-
rechten die zijn ontstaan in het kader van een vroegere dienstbetrekking en
sluit daarmee aan bij de definitie van een tweedepijlerpensioen van de OESO.30

Een eerstepijlerpensioen (staatspensioen dat in het kader van sociale zekerheid
wordt uitgekeerd) wordt niet betrokken in dit onderzoek. Een derdepijlerpen-
sioen (lijfrente, privépensioen) dat niet is ontstaan door tussenkomst van een
werkgever evenmin. De scheidslijn tussen de tweede en de derde pijler is in
de praktijk en vanwege definitieverschillen niet altijd even duidelijk.31 Dit
onderzoek ziet op het tweedepijlerpensioen omdat juist, zo zal later in
dit onderzoek blijken, de relatie met de werkgever (privaat- dan wel publiek-
rechtelijk) en de relatie met de vroegere arbeid problemen inzake de verdeling
van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen veroor-
zaakt. De voorkeurskenmerken van een tweedepijlerpensioenstelsel komen
overigens in hoofdstuk 2 aan de orde.

28. Zie onderdeel 4.5.
29. De Nederlandse regering ervaart dit spanningsveld, zo blijkt uit Kamerstukken II 1997/98,

25087, nr. 4, p. 51. Ook pensioenuitvoerders ervaren de gevolgen van grensoverschrijdende
pensionering, met name in het kader van hun inhoudingsplicht voor de loonbelasting.
Cruciaal daarbij is de vraag of er wel of geen loonheffing ingehouden moet worden op een
pensioenuitkering naar het buitenland.

30. Onderdeel 3 van het artikelsgewijs commentaar bij artikel 18 van het OESO-modelverdrag.
31. Zie ook G.M.C.M. Staats, Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated model

(diss. Tilburg), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013, onderdeel 4.5.
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1.4.2 Grensoverschrijdende situaties

Dit onderzoek richt zich op situaties waar een grensoverschrijdende pen-
sioenuitkering plaatsvindt. Met andere woorden, er moet sprake zijn van een
situatie waarbij meerdere landen de pensioenuitkering in de belastingheffing
zouden kunnen betrekken. In dit onderzoek worden de volgende drie varianten
betrokken:
1. het woonland in de uitkeringsfase (land A) is een ander land dan het land

waarin de arbeid is verricht, de arbeid waar de pensioenuitkering uit
voortkomt belastbaar was en welke in de opbouwfase op de pensioenop-
bouw het EET-systeem heeft toegepast (land B), terwijl de pensioenuitvoer-
der tevens is gevestigd in land B (de standaard pensionado-variant);

2. het woonland in de uitkeringsfase (land A) is een ander land dan het land
waarin de arbeid is verricht, de arbeid waar de pensioenuitkering uit
voortkomt belastbaar was en dat in de opbouwfase op de pensioenopbouw
het EET-systeem heeft toegepast (land B), terwijl de pensioenuitvoerder
tevens is gevestigd in land A;

3. het woonland in de uitkeringsfase (land A), het land waarin de arbeid is
verricht, de arbeid waar de pensioenuitkering uit voortkomt belastbaar
was en dat in de opbouwfase op de pensioenopbouw het EET-systeem heeft
toegepast (land B) en het land waar de pensioenuitvoerder is gevestigd
(land C) verschillen alle drie van elkaar.

Grafisch weergegeven:

Variant 1:

Land A

Land B dienstbetrekking

Variant 2:

Land A

Land B dienstbetrekking

pensionado

pensioenuit-

voerder

pensioenuit-

voerder
pensionado
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Variant 3:

Land A

Land B dienstbetrekking Land C

pensioenuit-

voerder

pensionado

Het bovenstaande betekent dat een situatie waarin het woonland in de
uitkeringsfase hetzelfde land is als het land dat in de opbouwfase op de
pensioenopbouw het EET-systeem heeft toegepast maar slechts de pensioenuit-
voerder gevestigd is in een ander land, geen onderdeel van dit onderzoek
uitmaakt. De belastingplichtige moet de pensioenuitkering dus genieten in een
ander land dan het land waar het pensioenrecht is opgebouwd danwel ontstaan.
Dit onderzoek spitst zich toe op grensoverschrijdende situaties waarbij sprake is
van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen de twee desbe-
treffende landen.32 Dat betekent dat de verdeling van heffingsrechten tussen
landen waarbij geen sprake is van een bilateraal verdrag ter voorkoming
van dubbele belasting, niet in dit onderzoek wordt behandeld. Dit heeft met
afbakening van het onderwerp te maken en omdat het onderwerp van dit
onderzoek in bilaterale verdragsverhoudingen en multilaterale (model)verdra-
gen al het verst ontwikkeld is. Voor de Nederlandse situatie betekent dit dat het
Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 slechts zijdelings wordt behandeld.

1.4.3 Uitkeringsfase

Zoals hiervoor aangegeven richt dit onderzoek zich voornamelijk op de uitke-
ringsfase. De opbouwfase wordt alleen onderzocht als uitgangspunt voor de
fiscale behandeling van de uitkeringsfase.33 Ook (voorwaardelijke) exitheffin-
gen maken onderdeel uit van het onderzoek omdat deze vaak het karakter
hebben van een vervroegde heffing over de uitkeringsfase.

1.4.4 Fiscaliteit versus overige rechtsgebieden

Het onderzoek richt zich met name op het fiscale recht. Het sociaal verzeke-
ringsrecht en het privaatrecht maken onderdeel uit van het onderzoek indien

32. Grensoverschrijdende situaties waarbij geen verdrag is afgesloten maar een beroep moet
worden gedaan op het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 zijn dus geen onderdeel
van dit onderzoek omdat verdragsrechtelijke aspecten in dit onderzoek centraal staan.

33. Zie voor relevante literatuurverwijzingen onderdeel 1.1.
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en voor zover dit nodig is om de materie in het juiste kader te plaatsen. De
(civiel)juridische duiding is overigens van groot belang voor de fiscale duiding.
Met name in hoofdstuk 6 waar de positiefrechtelijke verschillen en gevolgen
voor de verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen worden
onderzocht, komen ook andere rechtsgebieden dan het fiscale uitvoerig
aan de orde. Ook het EU-recht wordt in het onderzoek betrokken, omdat dit
van invloed kan zijn op de legitimiteit van het nationale en bilaterale fiscale
recht.

1.5 Onderzoeksmethode en -opzet

De voorkeur voor een systeem van verdeling van heffingsrechten over pensi-
oenuitkeringen hangt sterk samen met de specifieke kenmerken van een
nationaal pensioensysteem. Ter illustratie: landen die het EET-systeem hante-
ren, hechten naar verwachting een groter belang aan bronlandheffing dan
landen die het TEE-systeem hanteren omdat bij het TEE-systeem toch geen
belastingheffing in de uitkeringsfase meer aan de orde is. De letter E staat
voor exempt (vrijgesteld) en de letter T voor taxed (belast). Een land dat het
EET-systeem hanteert laat zowel de pensioenopbouw als de waardeaangroei
van het opgebouwde kapitaal onbelast en belast de uitkering. Landen die met
name pensioenimporterend zijn (meer pensionado’s trekken naar dit land
toe dan dat eruit vertrekken bijvoorbeeld vanwege het gunstige meteoro-
logische en/of fiscale klimaat) en het EET-systeem hanteren, hechten naar
alle waarschijnlijkheid grote waarde aan woonlandheffing. Kortom: het
antwoord op de vraag wat vanuit het perspectief van de overheid alsmede
de pensioengerechtigde een fiscaal rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van
heffingsrechten over uitkeringen uit particulierpensioen en overheidspensioen
in grensoverschrijdende verhoudingen is, verschilt per land en hangt sterk af
van vele variabelen (zoals het pensioensysteem, of het al dan niet hanteren van
het EET-systeem) van het desbetreffende land. Een eenduidig antwoord dat
voor alle landen toepasbaar is, is dus naar verwachting niet te geven. Om die
reden worden eerst de kenmerken van een houdbaar, zeker en adequaat
pensioenstelsel geschetst zonder dat hier een separaat (economisch) onder-
zoek naar is verricht. Het in hoofdstuk 2 geschetste pensioenstelsel vormt
een referentiekader voor de internationale verdeling van heffingsrechten
over pensioenuitkeringen. Dat pensioenstelsel is niet per se gelijk aan het
Nederlandse pensioenstelsel maar vertoont daar wel veel kenmerken van. Dit
is omdat het Nederlandse pensioenstelsel wereldwijd wordt gezien als een
voorbeeld. Het Nederlandse stelsel heeft kenmerken in zich waar door andere
landen met grote interesse naar wordt gekeken. Daarover meer in onderdeel 2.2.
Het is, zoals later zal blijken, dan ook de verwachting en de bedoeling van onder
andere de Europese Unie en de Wereldbank dat pensioenstelsels in andere
landen zich min of meer evolueren in een richting waarbij kenmerken van het
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Nederlandse stelsel als voorbeeld dienen. Wanneer de problematiek waar dit
onderzoek zich op richt vanuit het huidige Nederlandse pensioenstelsel wordt
bezien, is dat niet omdat ontwikkelingen en systemen in andere landen niet
relevant zijn maar vanuit de gedachte dat de oplossingen daarmee tevens op een
toekomstbestendige manier breder dan voor Nederland toepasbaar zijn. De
Nederlandse fiscale behandeling van pensioeninkomen en de Nederlandse invul-
ling van het EET-systeem dienen overigens niet als referentiekader.

De historie en achtergrond van de verdeling van heffingsrechten over
pensioenuitkeringen alsmede de ontwikkeling van het internationale fiscale
verdragsbeleid inzake pensioenuitkeringen van Nederland, worden onderzocht
door (inter)nationale literatuur en jurisprudentie te raadplegen. De totstand-
koming en toepassing van artikel 18 en artikel 19, tweede lid, OESO-model-
verdrag (dan wel de hiermee corresponderende artikelen in bilaterale
belastingverdragen) staan hierin centraal. Ook het pensioenbegrip als zodanig
alsmede het internationaal gangbare EET-systeem krijgen speciale aandacht. De
achtergrond en toepassing van de beginselen die aan de verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen ten grondslag liggen zoals het bronlandbegin-
sel en het woonlandbeginsel (alsmede alternatieven als het oorsprongbeginsel)
onderzoek ik. Het doel hiervan is om vast te stellen op grond van welke
argumenten en beginselen de verdeling van heffingsrechten over pensioenuit-
keringen tot stand is gekomen, hoe dit in de praktijk uitwerkt en wat heden ten
dage het meest rechtvaardige en uitvoerbare systeem is.

Vervolgens wordt onderzoek verricht naar de betekenis en toepassing van de
begrippen particulierpensioen en overheidspensioen binnen het Nederlandse
positieve recht en in het internationale fiscale verdragenrecht. Bij dit positief-
rechtelijke onderzoek wordt tevens nagegaan welke redenen zijn aangevoerd
door de Nederlandse wetgever en de OESO voor het verschil in belastingheffing
over particulierpensioen en overheidspensioen. Het doel hiervan is om vast te
stellen wanneer nu precies sprake is van particulierpensioen en wanneer van
overheidspensioen en of het verschil in verdeling van heffingsrecht over beide
nog rechtvaardig en uitvoerbaar is.

Vervolgens wordt nagegaan hoe een aantal andere landen het genoemde
onderscheid fiscaal in zijn algemeenheid duidt. Deze rechtsvergelijking strekt
zich uit tot België, Duitsland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
Staten. De keuze is op onze twee buurlanden gevallen omdat gebleken is dat
veel Nederlanders daar met pensioen gaan. Deze landen zijn aangevuld met
landen die een atypische pensioenbepaling in het bilaterale belastingverdrag
met Nederland hebben, te weten Canada, de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk. De taal van de nationale wetten en jurisprudentie in die landen is
tevens van invloed geweest op de keuze. Om deze reden is geen aandacht
besteed aan de Franse of Spaanse regelgeving. Het doel van dit rechtsvergelij-
kend onderzoek is inzicht te verkrijgen in de theoretische en praktische
bezwaren van het verschil in belastingheffing over particulierpensioen en
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overheidspensioen, de problematiek en budgettaire belangen die landen
hebben in het kader van de verdeling van heffingsrechten over grensover-
schrijdende pensioenuitkeringen en aan de hand daarvan na te gaan of de
Nederlandse wetgever met de verkregen inzichten zijn voordeel kan doen.

De conclusies en voorstellen worden steeds getoetst aan de ruime begrippen
rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid. Deze begrippen zijn in hoofdstuk 2
geconcretiseerd.

Ten slotte volgt een verbeteringsvoorstel voor de verdeling van heffings-
rechten over particuliere pensioenuitkeringen en overheidspensioenuitkerin-
gen in het OESO-modelverdrag. Ook dit voorstel wordt getoetst op
rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid.

Een Engelstalige samenvatting is aan het einde van dit boek opgenomen.
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HOOFDSTUK 2

Criteria voor een rechtvaardige
en uitvoerbare verdeling van
heffingsrechten over een
adequate pensioenuitkering

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Aan welke criteria moet een rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen voldoen en wat zijn de voorkeurskenmerken van
een dergelijke pensioenuitkering/pensioenstelsel?

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt het toetsingskader beschreven.
Aangegeven wordt aan welke criteria de voorstellen die voortkomen uit dit
onderzoek moeten voldoen. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt een
adequaat, houdbaar en zeker pensioenstelsel als toetsingskader beschreven.

2.1 Criteria voor een rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van
heffingsrechten

De voorstellen die voortkomen uit dit onderzoek worden getoetst aan de
begrippen rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid. Deze begrippen worden hierna
eerst uitgewerkt. Zoals bij de centrale onderzoeksvraag is aangegeven, wordt
een rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffingsrechten vanuit twee
perspectieven bezien. Enerzijds vanuit het perspectief van de betrokken landen
en anderzijds vanuit het perspectief van de belastingplichtige. Niet alle be-
grippen of toetsingscriteria zijn overigens geschikt om vanuit beide genoemde
perspectieven te hanteren. Dat betekent dat sommige begrippen of toetsings-
criteria met name vanuit het perspectief van de betrokken landen worden
gehanteerd en andere vanuit het perspectief van de belastingplichtige.

2.1.1 Rechtvaardigheid

Bij de betekenis van rechtvaardigheid zal vrijwel iedereen een beeld hebben.
Termen als eerlijk, acceptabel of terecht lijken een synoniem te zijn. Tevens lijkt
rechtvaardigheid hiermee een subjectief verzamelbegrip te zijn en daarmee
ongeschikt als concreet toetsingscriterium. Echter, aan de hand van de formu-
lering van nadere beginselen, is het wel degelijk mogelijk om toetsingscriteria

13



te ontwikkelen. Het begrip rechtvaardigheid is daarmee een kapstokbegrip.1

Hierna wordt ingegaan op een aantal beginselen die allen onder de noemer
rechtvaardigheid vallen en als concreter toetsingscriterium gebruikt kunnen
worden. De voorstellen in dit onderzoek worden niet elk aan dezelfde of alle
beginselen getoetst maar aan het meest passende dan wel meest voor de hand
liggende beginsel.

2.1.1.1 Gelijkheid en vergelijkbaarheid

Het gelijkheidsbeginsel gaat uit van het bekende adagium dat gelijke gevallen
gelijk dienen te worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk, naar de mate
van hun ongelijkheid. Als gevallen gelijk zijn, moeten ze juridisch gelijk worden
behandeld. Dit adagium is als zodanig lastig toepasbaar als objectief toetsings-
criterium en moet bij de concrete toepassing nader worden ingevuld omdat
niet de absolute gelijkheid van belang is maar dit begrip steeds ingevuld moet
worden met de regeling die menwil toepassen in het achterhoofd. Ter illustratie.
Twee even oude gepensioneerden die bij dezelfde werkgever exact evenveel
pensioen hebben opgebouwd en in hetzelfde land wonen, zijn desondanks niet
gelijk, al is het maar omdat deze ene persoon wellicht een andere kleur haar
heeft dan de andere. Echter, voor het toepassen van de inkomstenbelasting, de
relevante regeling, kunnen beide gepensioneerden als gelijkworden aangemerkt.

Vanuit het perspectief van de belastingplichtige brengt het gelijkheidsbegrip
met zich mee dat de verdeling van heffingsrechten over particulierpensioen en
overheidspensioen tot zo min mogelijk onderscheid tussen gepensioneerden
dan wel belastingplichtigen moet leiden. Daarmee wordt gedoeld op vergelijk-
baarheid in die zin dat de belastingheffing over gepensioneerden vanuit
overheidsdienst en gepensioneerden vanuit private dienst zo veel mogelijk
vergelijkbaar moet zijn, ervan uitgaande dat een grote mate van ongelijke
behandeling onrechtvaardig is.2 Immers, voor een inkomstenbelasting die is
gebaseerd op het draagkrachtbeginsel is het niet relevant of de gepensioneerde
vroeger voor de overheid heeft gewerkt of voor het bedrijfsleven terwijl dit

1. J.L.M. Gribnau, Rechtsbeginselen en evaluatie van belastingwetgeving, in: A.C. Rijkers en
H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Deventer: Kluwer 2006, p. 27 e.v. Gribnau maakt het
kapstokbegrip rechtvaardigheid concreet toepasbaar als toetsingscriterium “door een aantal
evaluatiecriteria in de vorm van beginselen te ontwikkelen vanuit de centrale idee van
rechtvaardigheid gekoppeld aan aspecten van met name rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
Het ‘grote’ ideaal rechtvaardigheid wordt zo geoperationaliseerd in wat meer tastbare, maar
toch nog vrij algemene, elementen of evaluatiemaatstaven. Deze elementen in de vorm van
rechtsbeginselen, merendeels algemene beginselen van behoorlijke wetgeving, kunnen
vervolgens in de verschillende delen van de evaluatie worden gebruikt en zonodig verder
toegespitst”.

2. Daarmee wordt de positiefrechtelijke norm die leidt tot een verschil in belastingheffing
tussen gepensioneerden vanuit overheidsdienst en gepensioneerden vanuit private dienst
dus bekritiseerd. Later in dit onderzoek wordt hier uitgebreider op ingegaan.
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onderscheid positiefrechtelijk wel degelijk wordt gehanteerd. Zoals gezegd
moet gelijkheid slechts vanuit de toepasselijke norm worden bezien waarbij de
norm bepaalt of de feiten die de gelijkheid moeten aantonen relevant zijn of
niet. Twee even hoge pensioeninkomens waarbij het ene een particulierpen-
sioen is en het andere een overheidspensioen resulteren in eenzelfde draag-
kracht. Dit betekent vooralsnog niet dat de belastingheffing per se gelijk moet
zijn maar dat verschillen in belastingheffing wel gerechtvaardigd moeten zijn.

Vanuit het perspectief van de betrokken landen brengt het gelijkheidsbegrip
met zich mee dat de verdeling van heffingsrechten over particulierpensioen
en overheidspensioen tegemoet moet komen aan één van de doelen van een
belastingverdrag, namelijk de gerechtvaardigde en evenwichtige toedeling van
heffingsrechten aan de betrokken landen.3

2.1.1.2 Rechtszekerheid

Rechtszekerheid laat zich populair omschrijven als weten waar men aan toe is.
Duidelijke, concrete wetgeving draagt hier aan bij zodat burgers zeker zijn over
hun rechtspositie. In dit onderzoek wordt het materiële rechtszekerheidsbe-
grip gehanteerd. Dit betekent dat het rechtszekerheidsbegrip niet wordt
gehanteerd vanuit de kwaliteit van het wetgevingsproces maar om vast te
stellen of het bestaande positief recht voldoende rechtszekerheid biedt voor
belastingplichtige.4 Het rechtszekerheidsbeginsel wordt dus toegepast vanuit
duidelijkheid. Gribnau: “De belastingplichtige moet vrij eenvoudig duidelijkheid
kunnen verkrijgen over zijn rechtspositie. Hij moet niet alleen de relevante regels
kunnen vinden (kenbaarheid), maar deze moeten ook zodanige begrijpelijke
informatie verschaffen dat geen misverstand mogelijk is (helderheid). De rechts-
zekerheid eist dat belastingplichtige moet kunnen weten wat zijn rechten en
plichten op een bepaald moment zijn. Gebrek aan doorzichtigheid van de tegen-
woordige complexe belastingwetgeving belemmert de belastingplichtigen bij de
afstemming van hun gedrag op het recht. De rechtszekerheid wordt in dit opzicht
juist bevorderd door duidelijke, heldere en, zo mogelijk, eenvoudige wetgeving.”5

Dit betekent dat belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensi-
oen in grensoverschrijdende situaties in het kader van de rechtszekerheid van
de belastingplichtige zo duidelijk, helder en eenvoudig mogelijk moet worden
vormgegeven.

3. Of de belangen van de betrokken landen inderdaad gelijkwaardig of gerechtvaardigd zijn,
komt later in dit onderzoek aan de orde.

4. Leerstukken als bijvoorbeeld terugwerkende kracht komen daarmee niet aan de orde.
5. J.L.M. Gribnau, Rechtsbeginselen en evaluatie van belastingwetgeving, in: A.C. Rijkers en

H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Deventer: Kluwer 2006, p. 42 e.v.
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2.1.1.3 Heffing naar draagkracht

Het draagkrachtbeginsel (ability to pay) is internationaal het belangrijkste
beginsel bij de vormgeving van een inkomstenbelasting.6 Het draagkrachtbe-
ginsel beoogt belastingheffing over de toename van inkomen op een manier te
realiseren waarbij alle belastingplichtigen om een gelijke bijdrage wordt
gevraagd.7 Wat onder gelijke bijdrage moet worden verstaan, wordt niet
gedicteerd door het draagkrachtbeginsel maar moet worden aangemerkt als
een (politieke) keuze en invulling. Het draagkrachtbeginsel moet eerst verder
worden geconcretiseerd alvorens specifieke handvatten en richtlijnen voor de
concrete invulling van belastingregels kunnen worden geformuleerd. Het
draagkrachtbeginsel moet op het totale belastingstelsel worden geprojecteerd
en niet op slechts één onderdeel ervan.8 Andere belastingen dan een inkom-
stenbelasting alsmede andere systemen van contributie en retributie binnen
een samenleving zoals toeslagen, subsidies, kortingen en premies bepalen
uiteindelijk mede of er in zijn totaliteit sprake is van een heffing naar draag-
kracht.

Het draagkrachtbeginsel brengt met zich mee dat het particulierpensioenin-
komen of overheidspensioeninkomen – ongeacht waar het is genoten, zijn
oorsprong vindt of belastbaar is – altijd naar draagkracht wordt belast. Dat het
draagkrachtbeginsel, waarbij inkomen als maatstaf voor draagkracht wordt
gehanteerd, als zodanig geen concrete belastingdruk voorschrijft maar slechts
stelt dat inkomen wordt belast, maakt dat belastingsystemen en zelfs de
feitelijke belastingdruk in twee landen sterk van elkaar kunnen verschillen
terwijl in beide landen het inkomen volledig naar draagkracht wordt belast.
De uiteindelijke effectieve belastingdruk in een land dat zijn inkomstenbelas-
ting baseert op het draagkrachtbeginsel wordt dan ook niet bepaald door het
draagkrachtbeginsel als zodanig maar wordt bepaald door de invulling die de
wetgever aan dit beginsel geeft vanuit de politieke, economische, sociale et
cetera doelen die de wetgever met belastingheffing wil bereiken. Rijkers
schreef in zijn oratie al dat het progressieve tarief nagenoeg geheel voortspruit
uit het niet-fiscale doel tot inkomensherverdeling.9 Dit betekent dat indien
een grensoverschrijdende pensioenuitkering in het woonland is belast
waarbij de effectieve belastingdruk in het woonland afwijkt van de effectieve

6. Zie bijvoorbeeld A.C. Rijkers en I.J.F.A. van Vijfeijken, Fiscaliteit en vermogensvorming in een
inkomensbelasting in: S. van Weeghel (red.), Continuïteit en vernieuwing: Een visie op het
belastingstelsel, Ministerie van Financiën, p. 2.

7. Holmes verwijst naar John Stuart Mill, in: Kevin Holmes, The concept of income, a multi-
disciplinary analysis, Amsterdam: IBFD 2001, p. 22.

8. J.L.M. Gribnau, Rechtsbeginselen en evaluatie van belastingwetgeving, in: A.C. Rijkers en
H. Vording (red.), Vijf jaar Wet IB 2001, Deventer: Kluwer 2006, p. 63.

9. A.C. Rijkers, Naar een proportioneel inkomstenbelastingtarief in de 21e eeuw (oratie), Tilburg
1991, p. 9.
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belastingdruk die het bronland zou opleggen indien de pensioenuitkering in het
bronland zou worden belast, in lijn met het draagkrachtbeginsel wordt gehan-
deld. Echter, de draagkracht wordt alsdan louter bepaald door het woonland en
niet (tevens) door het bronland. Het omgekeerde is ook het geval. Indien een
pensioenuitkering volledig in het bronland belast is, betekent dit niet dat
belastingheffing niet naar draagkracht plaatsvindt.

De heersende leer bij grensoverschrijdend inkomen is dat invulling en bepaling
van de draagkracht door het woonland geschiedt.10 Het land waar pensioen-
inkomen uit afkomstig is doet daarbij niet ter zake. De gedachte is dat het
woonland het beste in staat is om met alle draagkrachtbeïnvloedende elemen-
ten rekening te houden. De draagkracht wordt daarmee op dominante wijze
ingevuld door het woonland. Dit is theoretisch gezien echter geen vanzelf-
sprekendheid of absolute waarheid. Vooropstaat dat bij de verdeling van
heffingsrechten pensioeninkomen uiteindelijk naar draagkracht moet worden
belast. Het is daarbij niet per se noodzakelijk dat deze draagkracht op
dominante wijze door het woonland wordt bepaald. Inkomen dat (deels) in
het bronland wordt belast kan uiteindelijk volledig naar draagkracht worden
belast maar alsdan wordt het draagkrachtbegrip door meerdere landen inge-
vuld. In die situatie is tevens het land waar pensioeninkomen uit afkomstig
is relevant voor de invulling van het draagkrachtbeginsel. Voor de toepassing
van het draagkrachtbeginsel is het ook niet noodzakelijk dat progressie voor- of
nadelen altijd volledig worden geëlimineerd en dat alle persoonlijke aftrek-
posten altijd volledig volgens de normen van het woonland verrekend kunnen
worden. Bij een verdeling van heffingsrechten over pensioeninkomen hoeft de
concrete invulling van het draagkrachtbeginsel zoals gezegd dus niet te
worden gedomineerd door het woonland maar kan worden ingevuld door
zowel het bronland als het woonland. Hofstra: “Beslissingen over de concrete
progressie van de daarvoor in aanmerking komende tarieven worden genomen
onder invloed van de actuele financiële behoeften van de schatkist, van min of
meer vage politieke slagwoorden en van de druk van bepaalde pressiegroepen.”11

De normen van het bronland zijn van belang omdat de hoogte van de uiteinde-
lijke pensioenuitkeringen uit het bronland gecorreleerd zijn met de draag-
krachtnormen in dat bronland. Zo wordt bij de beleidsmatige vaststelling van de
gewenste brutohoogte van een pensioenuitkering in een bronland mogelijk
tevens enige rekening gehouden met de belastingdruk in de uitkeringsfase.
Indien de inkomstenbelastingdruk na pensionering bijvoorbeeld veel lager is
dan vóór pensionering, kan immers een lagere replacement ratio worden nage-
streefd waarbij nog steeds de pensioenuitkering in nettotermen volledig in-
komensvervangend is. Het draagkrachtbeginsel brengt in grensoverschrijdende

10. E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of models
(diss. Tilburg), Dongen 2001, p. 29.

11. H.J. Hofstra, Over belastingbeginselen, WFR 1979/1213 (e.v.), p. 1.
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situaties binnen de EU wel met zich mee dat een belastingplichtige bijvoorbeeld
met persoonlijke aftrekposten rekening mag houden.12

In het kader van dit onderzoek brengt het bovenstaande met zich mee dat het
draagkrachtbeginsel als zodanig niet op voorhand dicteert of pensioeninkomen
(deels) in het bronland, het woonland of welk ander land dan ook belast wordt.
Het draagkrachtbeginsel dicteert slechts dat pensioeninkomen wordt belast
maar de invulling van de draagkrachtnorm is niet voorbehouden aan het
woonland. Omdat een rechtvaardige verdeling van heffingsrechten het uit-
gangspunt vormt en het draagkrachtbeginsel een belangrijke uitgangspunt
voor een rechtvaardige inkomstenbelastingheffing is, dient het draagkrachtbe-
ginsel ook als uitgangspunt van de analyses in dit onderzoek. Vanwege de
reikwijdte en afbakening van dit onderzoek wordt overigens bewust over
pensioeninkomen en niet over inkomen in zijn algemeenheid gesproken.

2.1.2 Uitvoerbaarheid

Naast dat een verdeling van heffingsrechten over particulierpensioen en
overheidspensioen rechtvaardig moet zijn, moet deze tevens uitvoerbaar zijn.
Wederom vanuit het perspectief van zowel de betrokken landen als de
belastingplichtige.13 Uitvoerbaarheid kent vele facetten.

Vanuit het perspectief van de belastingplichtige is uitvoerbaarheid met name
relevant in het kader van aangifteverplichtingen en administratieve lasten.
Echter, met emigratie gaat ontegenzeggelijk een toename van administratieve
lasten gepaard zoals het doen van aangifte in twee landen. Deze aangiftever-
plichting moet echter geen onnodige belasting voor de burger met zich
meebrengen. Tevens moet de belastingplichtige zonder te veel belemmeringen
kunnen voldoen aan vereisten voor de vaststelling van de verdeling van het
heffingsrecht. Daarover later uitgebreid meer maar ter illustratie volgt alvast
een korte toelichting. Het bestaande onderscheid tussen belastingheffing
over particulierpensioen en overheidspensioen brengt met zich mee dat een
belastingplichtige bij pensionering aan moet kunnen tonen of en in hoeverre er
sprake is van particulierpensioen of overheidspensioen. Dit vereist in situaties
waarbij onduidelijkheid bestaat over deze kwalificatie (zoals bijvoorbeeld bij

12. Bijvoorbeeld op basis HvJ EG 14 februari 1995, nr. C-279/93 (Schumacker). Zie ook
F. Vanistendael: “The question is not so much whether there are specific EU positions with
respect to the ability to pay, but rather whether the national concepts of the ability to pay,
which apply in the internal situations of the Member States, are also applied without
distinction on cross-border transactions or cross-border flows of income.” F. Vanistendael,
Ability to Pay in European Community Law, EC Tax Review 2014/3, p. 122.

13. Uiteindelijk moet de verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen ook uitvoer-
baar zijn voor de rechterlijke macht en de pensioenuitvoerders die veelal als inhoudings-
plichtige optreden.
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privatisering of waardeoverdracht) dat een uitvoerige en langdurige adminis-
tratie, gedurende de gehele arbeidzame periode, bijgehouden wordt. De
verdeling van heffingsrechten over particulierpensioen en overheidspensioen
moet voor de burger in ieder geval uitvoerbaar zijn.

Vanuit het perspectief van de betrokken landen brengt de uitvoerbaarheidseis
met zichmee dat een heffingsrecht over pensioenuitkeringen op een uitvoerbare
wijze geëffectueerd en gehandhaafd14 moetworden,met name voor bronlanden.

Om het realiteitsgehalte van de voorstellen te vergroten, zouden deze zo min
mogelijk drastische wijzigingen in de (inter)nationale wet- en regelgeving tot
gevolg moeten hebben.

De uitvoerbaarheidseis is onderdeel van het doelmatigheidsbeginsel. Rechts-
regels, en dus ook wet- en regelgeving in het kader van de verdeling van
heffingsrechten over particulierpensioen en overheidspensioen, vormen een
compromis tussen rechtvaardigheid en doelmatigheid, aldus Slagter.15 De voor-
waarde van uitvoerbaarheid (en in die zin doelmatigheid) enerzijds en de
voorwaarde van rechtvaardigheid anderzijds, maakt dat in specifieke gevallen
een afweging tussen beide voorwaarden gemaakt moet worden. Volgens Hofstra
is belastingrecht goed indien het “een optimum van rechtvaardigheid en doel-
matigheid in zich weet te verenigen”.16 Immers, een volstrekt rechtvaardig maar
onuitvoerbaar systeem van belastingheffing kan uiteindelijk vanwege de voor-
waarde van uitvoerbaarheid niet de voorkeur genieten (en is daarom overigens
ook niet rechtvaardig meer). De afweging tussen beide voorwaarden blijft echter
in enige mate subjectief. Deweging van de voorstellen op basis van rechtvaardig-
heid en uitvoerbaarheid wordt dan ook gemotiveerd maar blijft deels subjectief.

Nu de toetsingscriteria voor een rechtvaardige en uitvoerbare verdeling
van heffingsrechten over particulierpensioen en overheidspensioen zijn toe-
gelicht, wordt hierna het pensioenstelsel beschreven waar de problematiek, de
oplossingen en de voorstellen op zijn gebaseerd.

2.2 Een pensioenstelsel als referentiekader

In dit onderdeel is het tweede deel van de deelvraag aan de orde zodat de
voorkeurskenmerken van een pensioenstelsel hierna worden uitgewerkt.

14. D.V. Schipper, Rechtsbeginselen in het belastingrecht, toegespitst op de heffing van inkom-
stenbelasting, MBB 2001/3, p. 84.

15. W.J. Slagter, Rechtvaardigheid en doelmatigheid. Enige beschouwingen over het compro-
miskarakter van het recht, Deventer-Antwerpen: N.V. Uitgevers-maatschappij AE. E. Kluwer
1961, p. 4.

16. H.J. Hofstra, Plaats en taak van de belastingwetenschap (oratie Leiden), Deventer: AE.E.
Kluwer 1966, p. 14.
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Pensioensystemen verschillen in grote mate van land tot land. Zo verschilt
de verdeling tussen de pijlers, de fiscale behandeling, de verhouding tussen
kapitaaldekking en omslagstelsel, de mate waarin pensioenopbouw verplicht
dan wel vrijwillig is, de instanties waarbij het pensioen opgebouwd wordt
(externe partijen als pensioenfondsen en verzekeraars dan wel op de balans
van de werkgever), de mogelijkheid tot waardeoverdracht et cetera. Al deze
verschillen zijn direct en indirect van invloed op de verdeling van heffings-
rechten over internationale pensioenuitkeringen tussen landen. Immers, lan-
den die geen kapitaalgedekt pensioenstelsel hebben dat met toepassing van
het EET-systeem is ontstaan, hechten hoogstwaarschijnlijk minder waarde aan
het hebben van een heffingsrecht over de pensioenuitkeringen (bronland-
beginsel) dan landen die wel een groot kapitaalgedekt pensioenstelsel hebben
dat door middel van het EET-systeem tot stand is gekomen. Immers, een
veelgebruikt argument is dat juist vanwege het EET-systeem een bronland-
heffing gewenst is.17 Tegelijkertijd stimuleren organisaties als de Wereldbank
en de Europese Unie landen om hun pensioenstelsel (financieel) toekomst-
bestendiger te maken.18 Vanwege de Europese Monetaire Unie en het geza-
menlijke belang van de Eurolanden in het op orde houden van de openbare
financiën, wordt gestreefd naar meer kapitaalgedekte pensioenstelsels.19 Hoe-
wel de genoemde organisaties geen eenduidig ideaal pensioensysteem voor
ogen hebben, is een gemeenschappelijke deler waarneembaar. Anders gezegd:
er is internationaal brede consensus over elementen en kenmerken waaraan
pensioensystemen idealiter moeten voldoen, zo zal in de volgende onderdelen
blijken. Welnu, in dit onderdeel wordt een adequaat, houdbaar en zeker
pensioenstelsel beschreven dat als voorbeeld kan dienen voor landen. Het
doel hiervan is niet om dit genoemde pensioensysteem als zodanig te propa-
geren; het is bedoeld als referentiekader voor een systeem van verdeling van
heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Dit betekent
dat geen aandacht wordt besteed aan de kenmerken van het pensioenstelsel
die niet zozeer van invloed zijn op de verdeling van heffingsrechten over
grensoverschrijdende pensioenuitkeringen zoals de exacte pensioenrichtleef-
tijd en de gewenste hoogte van een pensioen.

Zoals gezegd is de EU van grote invloed op de ontwikkeling van pensioens-
telsels. Daarom komen de pensioenontwikkelingen in de EU hierna aan de
orde.

17. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 7, p. 53.
18. Zie onderdeel 2.2.1 en 2.2.2 voor een uitwerking.
19. Zie Witboek pensioenen van de Europese Commissie, 16 februari 2012, COM(2012)55

definitief. In onderdeel 2.2.1 wordt dit Witboek nader besproken.
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2.2.1 De Europese pensioenagenda

Reeds decennia wordt op Europees niveau aandacht besteed aan pensioenen in
de ruimste zin van het woord. Het is voor dit boek niet nodig de ontwikkeling
van de Europese pensioenagenda gedetailleerd te bespreken. Daarom wordt
slechts een korte schets van de huidige situatie en de totstandkoming ervan
gegeven.

In 1997 verscheen een Groenboek over pensioenen, getiteld Suplementary
pensions in a single market, a green paper.20 Een Groenboek is in wezen een
conceptversie van een nader te volgen definitieve notitie, het Witboek. Door
middel van het publiceren van een Groenboek worden partijen in staat gesteld
inbreng te geven aan de Europese Commissie. In dit Groenboek is aangegeven
dat door de vergrijzing en ontgroening, de kosten van omslaggefinancierde
staatspensioenen de komende decennia sterk zouden gaan toenemen. Het
gevolg hiervan is dat een steeds groter deel van de overheidsuitgaven in de
Europese lidstaten wordt besteed aan staatspensioen, hetgeen op langere
termijn tot economisch ongezonde situaties leidt. Om die reden wordt aange-
drongen op een minder grote afhankelijkheid van omslaggefinancierde staats-
pensioenen en een grotere inzet op kapitaalgedekte (tweedepijler)pensioenen.
Een kwantificering van deze doelstellingen is niet gegeven. Dat kenmerkt
overigens vele officiële uitingen van Europese instellingen op dit punt. Dat
komt doordat de invulling van de doelstellingen wordt overgelaten aan de
individuele lidstaten vanwege het subsidiariteitsbeginsel. Wel wordt op basis
van de open coördinatiemethode getracht lidstaten zo veel mogelijk van elkaar
te laten leren en ervoor zorg te dragen dat lidstaten de gezamenlijk vastge-
stelde doelstellingen behalen. Lidstaten blijven echter vrij in de wijze waarop
zij de doelstellingen daadwerkelijk willen behalen.

Op 23 en 24 maart 2000 heeft de Europese Raad in Lissabon een strategische
agenda opgesteld ter bevordering van werkgelegenheid, economische hervor-
ming en sociale samenhang. In deze zogenoemde Lissabonstrategie is speciale
aandacht gegeven aan de houdbaarheid van de pensioenstelsels. Sinds 2000 is op
Europees niveau veelvuldig over pensioenen, vergrijzing en de gevolgen hiervan
op de openbare financiën en economische stabiliteit gesproken. Zo is door de
Europese Raad van Stockholm (voorjaar 2001) de houdbaarheid van oudedags-
voorzieningen, in relatie tot de vergrijzing, hoog op de Europese agenda gezet.
Weer later heeft de Europese Raad van Göteborg (juni 2001) drie doelstellingen
geformuleerd om de houdbaarheid van oudedagsvoorzieningen op lange termijn
te garanderen:
1. waarborging van de capaciteit van pensioenstelsels om aan hun sociale

doelstellingen te voldoen;
2. handhaving van de betaalbaarheid van pensioenstelsels;

20. Europese Commissie, 10 juni 1997, COM(1997)283.
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3. behoud van het vermogen van pensioenstelsels om in te spelen op de
veranderende behoeften in de samenleving.

In 2001 heeft de Raad van de Europese Unie een mededeling gedaan waarin hij,
als concretisering van het hierboven genoemde, een elftal doelen stelt voor
lidstaten in het kader vanpensioenen.21 Deze doelen luidenvrij vertaald als volgt:
1. het voorkomen van armoede bij ouderen en zorg dragen voor een behoor-

lijke levensstandaard van ouderen;
2. iedere burger toegang bieden tot een behoorlijke pensioenvoorziening,

publiek dan wel privaat, zodat ook na pensionering een redelijke levens-
standaard behouden kan blijven;

3. het promoten van solidariteit tussen generaties;
4. het verhogen van de arbeidsproductiviteit door arbeidsmarkthervormingen;
5. het bevorderen van de arbeidsparticipatie van ouderen en het beperken van

de mogelijkheden tot vervroegde uittreding;
6. pensioenhervorming doorvoeren waarbij de houdbaarheid van de openbare

financiën wordt gewaarborgd;
7. zorg dragen voor een goede verdeling van de pensioenlasten tussen de

actieve en inactieve populatie;
8. zorg dragen voor wet- en regelgeving die bijdraagt aan zekere, efficiënte,

betaalbare en overdraagbare pensioenen;
9. zorg dragen dat pensioensystemen bijdragen aan een flexibele en interna-

tionaal mobiele arbeidsmarkt waarbij geen verlies van pensioenrechten
optreedt en zelfstandig ondernemerschap niet wordt ontmoedigd vanwege
het pensioensysteem;22

10. zorg dragen dat het pensioensysteem uitgaat van gelijke behandeling
tussen mannen en vrouwen en in lijn is met EU-recht;

11. pensioensystemen transparanter, inzichtelijker en flexibeler maken zodat
vertrouwen in het systeem door burgers gerealiseerd blijft.

Zoals gezegd betreft het redelijk abstracte doelen. Er worden geen kwantifi-
ceerbare doelen gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld de verhouding tussen
de pijlers en de mate van kapitaaldekking.

Een voor de fiscaliteit relevante pensioenpublicatie is de mededeling van
de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en
Sociaal Comité van 19 april 2001, getiteld De opheffing van fiscale barrières voor
grensoverschrijdende bedrijfspensioenregelingen.23 Twee belangrijke onderdelen
van de mededeling zien op het waarborgen van belastinginkomsten van de

21. Mededeling van de Raad van de Europese Unie van 23 november 2001, nr. 14098/01.
22. Te denken valt aan een arbeidsvormneutraal pensioenkader zoals betoogt in de brochure van

de Werkgroep arbeidsvormneutraal pensioenkader van het Competence Centre for
Pension Research uit juli 2013. G.J.B. Dietvorst e.a., Arbeidsvormneutraal pensioenkader: een
logische vervolgstap, Tilburg: Competence Centre for Pension Research 2013.

23. Europese Commissie, 19 april 2001, COM(2001)214 definitief.
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lidstaten. Bij grensoverschrijdende pensioenuitkeringen stelt de Europese
Commissie voor om het land dat het recht heeft om de pensioenuitkering
te belasten, deze belasting ook daadwerkelijk te kunnen laten innen via uitwisse-
ling van inlichtingen.24 Om dubbele (niet) belasting in de uitkeringsfase te
voorkomen stelt de Europese Commissie voor om het EET-systeem in zo veel
mogelijk landen door te voeren. Bovendien draagt het EET-systeem bij aan het
opvangen van de kosten van de vergrijzing doordat belasting wordt betaald door
gepensioneerden. In een vergrijzende samenleving is een lidstaat zo verzekerd
van belastinginkomsten, althans beter dan indien het TEE-systeem van toepas-
sing is.25 Ten slotte geeft de Europese Commissie aan dat dubbele (niet) belasting
zowel voor de burger als de overheid kan worden voorkomen door de juiste
redactie van belastingverdragen.26 Zeker dat laatste staat buiten kijf en dit boek
staat in het teken van een voorstel hiertoe.

In juli 2010 verscheen vervolgens een nieuw Groenboek van de Europese
Commissie getiteldNaar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels.27

Dit Groenboek gaat in op het nut en de noodzaak van pensioenhervormingen in
Europa en sluit aan bij de Europa 2020-strategie van de Europese Commissie op
grond waarvan armoede onder ouderen bestreden moet worden en de arbeids-
participatie van ouderen moet stijgen.28 De inhoud van dit Groenboek is op zich
niet schokkend en/of vernieuwend; het schetst de problematiek in het Europese
pensioenlandschap die reeds jaren bekend is. Het heeft mede tot doel deze
problematiek aan te pakken.

Het Groenboek beschrijft een noodzakelijke wijziging in de pensioenstelsels
van de lidstaten om de houdbaarheid van de openbare financiën te garanderen,
mede gezien de vergrijzing en de volatiele economische en financiële om-
geving. Deze wijzigingen moeten leiden tot:
1. een goede balans tussen de drie pensioenpijlers;29

2. minder omslaggefinancierde pensioensystemen en meer kapitaalgedekte
pensioensystemen;

3. een betrouwbaar kapitaalgedekt systeem zodat bij tegenvallende resultaten
geen beroep op de overheidsfinanciën nodig is;

4. een betrouwbaar kapitaalgedekt systeem dat niet tot insolvabiliteit van de
werkgever leidt bij tegenvallende beleggings-/financiële resultaten van het
opgebouwde pensioenvermogen;

5. een systeem dat zorgt voor een goede levensstandaard voor gepensioneer-
den;

24. Europese Commissie, 19 april 2001, COM(2001)214 definitief, p. 16.
25. Europese Commissie, 7 juli 2010, COM(2010)365 definitief, p. 20.
26. Europese Commissie, 7 juli 2010, COM(2010)365 definitief, p. 20.
27. Europese Commissie, 7 juli 2010, COM(2010)365 definitief.
28. Europese Commissie, Europa 2020, een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei,

3 maart 2010, COM(2010)2020 definitief.
29. Zie ook het voorstel van Dietvorst op dit punt. G.J.B. Dietvorst, Proposal for a pension model

with a compensating layer, EC Tax Review 2007/3, p. 142-145.
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6. een systeem dat bijdraagt aan het langer doorwerken van ouderen;
7. een systeem dat mobiliteit van arbeid, kapitaal en pensioen niet in de weg

staat;
8. een systeem waar zo veel mogelijk mensen toegang toe hebben en aan

deelnemen;
9. in overeenstemming met het EU-recht.

Een concrete invulling van de genoemde punten geeft het Groenboek niet. De
lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor de pensioenvoorzieningen. Evenmin
pretendeert de Europese Commissie dat er één ideaal pensioensysteem bestaat
dat voor alle lidstaten geschikt is.30 Desalniettemin wordt verderop een poging
gedaan om de kenmerken van een adequaat pensioenstelsel zo concreet
mogelijk in te vullen.

In februari 2012 verscheen het Witboek pensioenen van de Europese Com-
missie, getiteld Een agenda van adequate, veilige en duurzame pensioenen.31 Dit
is een nadere uitwerking van het hiervoor genoemde Groenboek en de
ontvangen reacties daarop. Als het gaat om criteria waar pensioensystemen
in Europa aan zouden moeten voldoen, is het Witboek veel minder concreet
en uitgebreid dan het Groenboek. De doelen wijken echter niet af van die in
het Groenboek en zijn gericht op het behouden van adequate pensioenen en
verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en ouderen.32 De Europese
Commissie doet twintig aanbevelingen om de doelen te bereiken en zet
daarvoor instrumenten in. Deze instrumenten zijn gericht op wetgeving,
financiering en beleidscoördinatie. De aanbevelingen die zich concreet richten
op de invulling van een adequaat pensioenstelsel dat is beschreven in onder-
deel 2.2.3 zijn de volgende. De nummering komt overeen met die van het
Witboek:
9. De efficiëntie en kosteneffectiviteit van belasting- en andere prikkels

worden bij voorkeur beoordeeld en geoptimaliseerd. Nut en noodzaak van
het EET-systeem wordt dus niet per se aangenomen. Daarover verder in dit
onderzoek meer.

12. Een betere bescherming van pensioenen van werknemers bij insolventie
van de werkgever. Dit impliceert een voorkeur voor een kapitaalgedekt
pensioensysteem waarbij het pensioenvermogen buiten de risicosfeer van
de onderneming wordt ondergebracht zoals in Nederland gebruikelijk en
verplicht is.

30. Europese Commissie, 7 juli 2010, COM(2010)365 definitief, p. 2.
31. Europese Commissie, 16 februari 2012, COM(2012)55 definitief.
32. In gelijke zin R.M.J.M. de Greef, Witboek Pensioen en de (Nederlandse) wet van de remmende

voorsprong, TPV 2012/22 (e.v.), p. 5-11.
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15. De internationale waardeoverdrachtrichtlijnwordt nieuw leven ingeblazen om
internationale waardeoverdracht mogelijk te maken (zie onderdeel 2.2.3.4
voor de uitkomsten van deze aanbeveling).

18. De Europese Commissie zal met lidstaten bespreken hoe het risico kan
worden beperkt dat grensoverschrijdende pensioenen tweemaal worden
belast (of helemaal aan de heffing van belastingen ontsnappen). Voor dit
onderzoek is dit een belangrijke aanbeveling. De verdeling van heffings-
rechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen is voornamelijk
een kwestie die in het internationale fiscale verdragenrecht wordt geadres-
seerd. Het is goed te zien dat de Europese Commissie de doelstellingen van
belastingverdragen in dit kader ondersteunt.

Ten slotte wordt kort aandacht besteed aan de recent door het Europees
Parlement aangenomen richtlijn van 15 april 2014.33 Deze richtlijn wordt
ook wel de Portability richtlijn genoemd. In de naam van de richtlijn komt
het woord portability echter niet meer voor. De richtlijn is getiteld Directive
on minimum requirements for enhancing worker mobility by improving the
acquisition and preservation of supplementary pension rights.34 Vanaf 2005 is
tevergeefs geprobeerd op Europees niveau een richtlijn uit te vaardigen op
grond waarvan het recht op internationale waardeoverdracht zou ontstaan.
In 2007 is nu juist dit element van waardeoverdracht uit de conceptrichtlijn
verwijderd, mede omdat de Nederlandse regering door de Tweede Kamer via
een motie werd gevraagd een veto uit te spreken over de richtlijn indien
het recht op internationale waardeoverdracht er onderdeel van zou uitma-
ken.35 Daarover meer in onderdeel 2.2.3.4. De richtlijn ziet met name op
voorwaarden met betrekking tot minimale wachtperiodes en communicatie-
voorschriften.

Al met al neemt Brussel de regie in handen als het gaat om pensioenen in
Europa.36 Vanwege het subsidiariteitsbeginsel zijn concrete voorstellen voor
wet- en regelgeving niet te verwachten vanuit de Europese Commissie. Dat
neemt niet weg dat zij de krijtlijnen voor pensioenen in Europa zet en daarmee
een grote invloed op adequate en houdbare pensioenen in Europa heeft.

2.2.2 Wereldbank

DeWereldbank propageert sinds decennia pensioenhervormingen over de hele
wereld en is betrokken geweest bij pensioenhervormingen in tachtig landen.37

33. 2005/0214 (COD) en COM(2007)603 final.
34. COM(2007)603 final.
35. Kamerstukken II 2006/07, 30413, nr. 74.
36. In gelijke zin A.H.H. Bollen-Vandenboorn en G.J.B. Dietvorst, Witboek Pensioenen: is het glas

halfvol of halfleeg?, MBB 2012/09 (e.v.), onderdeel 4.
37. R. Holzmann en R. Hinz, Old-age Income Support in the 21st Century, an international

Perspective on Pension Systems and Reform,Washington D.C. (USA): TheWorld Bank 2005, p.1.
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De Wereldbank hanteert daarbij een vijfpijlermodel waarbij deze vijf pijlers
niet per definitie overeenkomen met het Nederlandse driepijlermodel.

De door de Wereldbank voorgestelde vijf pijlers, waarvoor de Wereldbank
overigens de nummering 0 tot en met 4 aanhoudt, zijn:38

1. Een sociaal vangnet dat een minimumniveau aan bescherming moet bieden.
Deze pijler wordt niet gevoed door bijdragen/premies en is onderdeel van
de sociale zekerheid (pijler 0).

2. De tweede pijler welke in meer of mindere mate gerelateerd is aan het
inkomen. Deze pijler is bedoeld om een deel van het inkomen in de
postactieve fase te vervangen en is veelal omslaggefinancierd.

3. Een verplichte derde pijler waarvan de waarde of aanspraak gepersonali-
seerd is. In essentie dus een individuele kapitaalgedekte pensioenrekening.

4. Een niet-verplichte flexibele vorm van de derde pijler. Deze pijler kan op
vele manieren gefinancierd worden, bijvoorbeeld uit eigen middelen of
door stortingen van werkgevers. Het betreft altijd een kapitaalgedekte
pijler.

5. Een informele bron van financiële en niet-financiële ondersteuning voor
ouderen, bijvoorbeeld in de vorm van toegang tot gezondheidszorg en
huisvesting. Dit betreft de vijfde pijler.

De Wereldbank merkt hierbij op dat variaties en tussenvormen nodig zijn om
het systeem te laten aansluiten bij de voorkeuren en kenmerken van een land.
De inrichting van een pensioensysteem op de genoemde manier moet zorgen
voor een adequaat, betaalbaar, robuust en houdbaar pensioensysteem. Overi-
gens wijkt het door de Wereldbank gepropageerde vijfpijlermodel af van het
vijfpijlermodel van Dietvorst. Zijn vijfpijlermodel is een doorontwikkeling van
het driepijlermodel waarbij de vierde pijler het menselijk kapitaal vertegen-
woordigt en de vijfde pijler het privévermogen zoals de overwaarde in de eigen
woning.39

Een goed en veelzijdig pensioensysteem vereist risicospreiding; een goed
pensioensysteem moet een balans kennen tussen de pijlers en tussen de mate
van omslagfinanciering en kapitaaldekking.

Een pensioensysteem dat te veel leunt op een omslaggefinancierde eerste
pijler kent onder andere de volgende risico’s:

38. R. Holzmann en R. Hinz, Old-age Income Support in the 21st Century, an international
Perspective on Pension Systems and Reform, Washington D.C. (USA): The World Bank 2005,
p. 2.

39. G.J.B. Dietvorst, Van drie naar vijf pensioenpijlers, Vp-bulletin 2010/12. Zie Visser voor een
andere benadering van het vijfpijlermodel van Dietvorst. Hij introduceert de zogenoemde
Pensioenschijf van vijf. De vierde schijf wordt gevormd door het eigen vermogen, de vijfde
door het menselijk kapitaal. M.R. Visser, Iedereen zijn eigen pensioenschijf van vijf, Pensi-
oenMagazine 2011/3, p. 31-34.
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• lage inkomsten indien het aantal ontvangers onevenredig groot is ten
opzichte van het aantal premiebetalers (afhankelijkheidsratio ofwel grijze
druk genoemd);

• een slechte inschatting van toekomstige baten en lasten door onzekerheden
in levensverwachting en ontwikkelingen in de financiële markten;

• de omslagfinanciering maakt de eerste pijler (te) gevoelig voor demogra-
fische en politieke risico’s.

Een pensioensysteem met een sterke kapitaalgedekte tweede pijler beschermt
individuen tegen een aantal van de risico’s die horen bij de eerste pijler. Zo is een
tweedepijlerpensioen beter bestand tegen politieke instabiliteit.40 Een belang-
rijke reden om een pensioensysteem in een land te hervormen is als de kosten
van de eerste pijler tot economisch en financieel ongezonde hoogte zijn gestegen.
Deze omslaggefinancierde eerste pijler wordt onbetaalbaar door vergrijzing, een
dalende beroepsbevolking en toenemende levensverwachting. Kosten nemen
toe terwijl belasting-/premie-inkomsten afnemen. Een volledige afhankelijkheid
van de tweede pijler is overigens evenzeer onverstandig. Zo biedt een tweede
pijler geen pensioenen aan werklozen en is een kapitaalgedekte tweede pijler
kwetsbaarder voor financiële en economische ontwikkelingen dan een omslag-
gefinancierde eerste pijler.41 Een eerste pijler kan daarmee altijd een basisin-
komen ‘garanderen’ zoals een tweede pijler dat in essentie niet kan.

Een pensioensysteem dat voornamelijk is gebaseerd op de derde pijler heeft
veel gemeenschappelijke voordelen in vergelijking met een pensioensysteem
dat sterk leunt op de tweede pijler. Echter, vanwege het zuiver vrijwillige
karakter van de derde pijler en de afwezigheid van de relatie met de werkgever,
brengt een te grote afhankelijkheid van de derde pijler het risico met zich
mee dat er onvoldoende pensioen wordt opgebouwd om na pensionering de
levensstandaard op peil te houden. Een derde vrijwillige pijler is dan ook het
sluitstuk om een inadequaat pensioen in de eerste en tweede pijler te
compenseren of repareren.42

Een pensioensysteem dat gebaseerd is op meerdere pijlers en meerdere
financieringsmethoden (omslag en kapitaaldekking) is minder kwetsbaar,
spreidt risico’s en verantwoordelijkheden en is beter in staat om armoede bij
ouderdom te voorkomen en zorgt ervoor dat het inkomen verspreid over het
leven wordt genoten. Ook is een meerpijlersysteem beter in staat de politieke,

40. Immers, bij kapitaalgedekte stelsels die buiten de overheid zijn opgebouwd heeft de politiek
minder invloed op de besteding van deze pensioengelden. Juist bij omslaggefinancierde
eerstepijlerpensioenen heeft de politiek grote invloed op het stelsel. Zo kan een wetgever
besluiten een systeem af te schaffen of drastisch te wijzigen. Politieke instabiliteit maakt een
eerstepijlersysteem daarom kwetsbaar.

41. Zo is de dekkingsgraad van het overgrote deel van de Nederlandse pensioenfondsen sterk
gedaald per ultimo 2008 als gevolg van een financiële en economische crisis.

42. Zie G.J.B. Dietvorst, Proposal for a pension model with a compensating layer, EC Tax Review
2007/3, p. 142-145.
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economische en demografische risico’s te adresseren.43 Een meerpijlersysteem
heeft daarom de voorkeur boven een systeem waarbij een te grote afhanke-
lijkheid bestaat van één pijler.

Vervolgens is de vraag hoe de kenmerken van de verschillende pijlers
idealiter zouden moeten luiden en wat een juiste balans tussen deze pijlers
is. Op deze vraag geeft ook de Wereldbank geen antwoord. Een en ander
hangt volledig af van de bestaande situatie en specifieke kenmerken van een
land. Van belang hierbij is dat de Wereldbank zich voor wat betreft
pensioenhervormingen richt op landen met een minder, zo niet onontwik-
keld, pensioensysteem. De inspanningen van de bank zijn gericht op het
voorkomen van armoede bij ouderen.44 Dit betekent dat de bank zich in de
praktijk bezighoudt met het opzetten/verbeteren van een eerste pijler, het
effect op de openbare financiën, de eerste stappen naar een kapitaalgedekte
tweede pijler, de ontwikkeling van toezichtkaders, de soliditeit van de
financiële markt in een land et cetera. De aandacht van de Wereldbank
richt zich niet primair op de rijke landen met een goed ontwikkeld pensi-
oensysteem. Het vraagstuk van de beste verdeling tussen de pijlers is er dan
ook eerder een die aan de orde is bij landen die reeds een ontwikkeld
pensioensysteem hebben. Een exacte verdeling tussen de pijlers is voor het
referentiekader in dit hoofdstuk niet van belang.

2.2.3 Een pensioensysteem als referentiekader

In 2013 verscheen wederom de Melbourne Mercer Global Pension Index. On-
danks dat het rangschikken van pensioensystemen en het aanwijzen van het
beste pensioensysteem ter wereld lastig is, kwam het Nederlandse pensioen-
systeem als nummer twee uit de bus, voorgegaan door Denemarken en gevolgd
door Australië en Zweden.45 Desalniettemin is het Deense of Nederlandse
pensioensysteem niet het ideale pensioensysteem dat als model kan dienen
voor de rest van de wereld. Immers, ieder land kent zijn eigen specifieke
politieke, sociale, culturele, historische en economische omstandigheden waar-
door het ideale pensioensysteemniet bestaat.46 Desondanks kan een groot aantal

43. R. Holzmann en R. Hinz, Old-age Income Support in the 21st Century, an international
Perspective on Pension Systems and Reform, Washington D.C. (USA): The World Bank 2005,
p. 3.

44. Pension Reform and the Developments of Pension systems, an evaluation of World Bank
Assistance, Washington D.C. (USA): The World Bank 2006, p. 56.

45. Mercer, Melbourne Mercer Global Pension Index 2013, Australian Centre for Financial
Studies, Melbourne (AU): 2013, p. 7.

46. Sleijpen komt tot de conclusie dat het totale Nederlandse pensioenstelsel niet exporteerbaar
is omdat ieder land zijn eigen kenmerken heeft waardoor geen systeem zomaar in een ander
land gekopieerd kan worden. Wel meent Sleijpen dat veel Unique Selling Points van het
Nederlandse pensioensysteem exporteerbaar zijn. O.C.H.M. Sleijpen, On the exportability of
the Dutch pension system to the European Union (oratie), Maastricht, 6 februari 2009.
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ideale kenmerken van een adequaat, veilig en duurzaam pensioensysteem47

gegeven worden, zowel vanuit de overheid als de burger bezien. Dit is bedoeld
om het systeem van verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende
pensioenuitkeringen aan te refereren vanuit de gedachte dat pensioenstelsels
wereldwijd zich in die richting zullen gaan bewegen. Het is echter niet bedoeld
om deze ideale kenmerken te propageren. Deze beschrijving wordt gegeven aan
de hand van een aantal kenmerken.

2.2.3.1 Goede balans tussen de pijlers en de financiering ervan

Een adequaat pensioensysteem kent een goede balans tussen de verschillende
pijlers. Als uitgangspunt dient het Nederlandse driepijlermodel (staatspensi-
oen, werknemers-/aanvullend pensioen en individueel pensioen) dat gedefi-
nieerd is in onderdeel 1.4.1. Sleijpen onderzoekt in zijn inaugurele rede de
exporteerbaarheid van het Nederlandse pensioensysteem naar de EU.48 Hij
komt min of meer tot dezelfde conclusie als de Europese Commissie en de
Wereldbank. Die conclusie is dat een goede balans tussen de pijlers en
gedeeltelijke kapitaaldekking belangrijke voorwaarden zijn voor een goed
functionerend pensioensysteem en de houdbaarheid van de overheidsfinan-
ciën. De onderlinge relatie tussen de pijlers verschilt overigens sterk van land
tot land. In onderstaande figuur is de vervangingsratio van Europese landen
weergegeven.49 De eerste pijler is duidelijk het meest dominant.

Shares of the different types of pension schemes in gross RR for average earners, 2010
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2.2.3.1.1 De eerste pijler
De belangrijkste functie van de eerste pijler is het bieden van een basisvoorzie-
ning. Deze basisvoorziening heeft als doel het voorkomen van armoede onder

47. Terminologie ontleend aan het Witboek pensioenen van de Europese Commissie, 16 februari
2012, COM(2012)55 definitief.

48. O.C.H.M. Sleijpen, On the exportability of the Dutch pension system to the European Union
(oratie), Maastricht, 6 februari 2009.

49. Figuur overgenomen uit Adequacy and sustainability of pensions, http://ec.europa.eu/eu-
rope2020/pdf/themes/04_pensions.pdf, figuur A10.1. Shares of different pension schemes in
gross theoretical replacement rates, 2010.
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ouderen. Hierdoor is de eerste pijler bij voorkeur niet inkomensgerelateerd
maar gerelateerd aan het minimumloon of een vastgesteld bestaansminimum.
De eerste pijler is daarmee onderdeel van het socialezekerheidsbestel in
een land dat op omslagbasis wordt gefinancierd door belastingopbrengsten
onder welke noemer dan ook.50 Het eerstepijlerpensioen maakt overigens
geen onderdeel uit van dit boek en de derde pijler evenmin. Deze pijlers zijn
in dit hoofdstuk slechts beschreven om het referentiekader compleet te laten
zijn.

2.2.3.1.2 De tweede pijler
In het pensioensysteem als referentiekader speelt de kapitaalgedekte tweede
pijler de belangrijkste rol. Kapitaaldekking vindt daarbij plaats buiten de risico-
sfeer van de sponsorende werkgever en buiten de risicosfeer van de overheid.51

Dit betekent dat het pensioenvermogen in een apart vehikel wordt onderge-
bracht en extern belegd. Het pensioenvermogen mag dus niet worden geïnves-
teerd in de onderneming van de werkgever of als balansvoorziening bij de
werkgever worden aangehouden. Helemaal buiten de risicosfeer van de werk-
gever en de overheid is een kapitaalgedekt pensioensysteem echter nooit. Indien
bijvoorbeeld het extern ondergebrachte pensioenvermogen illusoir wordt, is de
kans reëel dat burgers bij de overheid aankloppen voor hulp en financiering.
Indien het pensioeninkomen van burgers door bijvoorbeeld een economische en
financiële crisis uiteindelijk dermate wordt verlaagd dat het bestaansminimum
in het gedrang komt, zal een beroep op een sociale uitkering worden gedaan.
Uiteindelijk loopt de overheid dus altijd een risicomaar deze risico’s worden door
een adequaat kapitaalgedekt pensioensysteem sterk verminderd. Dit vereist
wel goede toezichtwetgeving. Dit alles betekent dus dat het pensioenkapitaal
bij voorkeur wordt ondergebracht in separate zelfstandige pensioenfondsen,
verzekeraars of andere professionele financiële aanbieders welke onder over-
heidstoezicht staan. Deze externe kapitaaldekking maakt een pensioensysteem
minder afhankelijk van politieke invloeden en de staat van de openbare finan-
ciën. Immers, bij een pensioensysteem dat volledig is gebaseerd op omslaggefi-
nancierde eerstepijlerpensioenen, wordt de hoogte van het pensioeninkomen
sterk afhankelijk van politieke besluitvorming en de vraag of een overheid de
in het vooruitzicht gestelde pensioenen nog wel kan uitbetalen. Ook leidt
een kapitaalgedekt systeem in een vergrijzende samenleving tot beter houdbare
openbare financiën vanwege de lagere kosten voor de eerste pijler. De opbouw
van tweedepijlerpensioen is bij voorkeur inkomensgerelateerd zodat de uitein-
delijke pensioenuitkering het actieve inkomen kan vervangen en hieraan ge-
relateerd is. Het is daarmee gericht op het in stand kunnen houden van

50. Premies volksverzekeringen worden in deze ook onder de noemer belasting geschaard.
51. Zie ook D. Blake, Pension Schemes and Pension Funds in the United Kingdom, Oxford (UK):

University Press 2011, hoofdstuk 16.
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de levensstandaard na pensionering. Het exacte ambitieniveau is minder rele-
vant maar gestreefd kan worden naar een situatie waarbij gepensioneerden
hun netto besteedbaar inkomen grotendeels op peil kunnen houden. De discus-
sie die hierbij ontstaat is tot welk niveau pensioenopbouw als inkomensver-
vanger nodig/wenselijk is en vanaf welk niveau strikt genomen sprake is van
vermogensvorming danwel het niet de taak is van de overheid om bij de opbouw
van pensioen te assisteren. Daarover meer in het onderdeel 2.2.3.2.

2.2.3.1.3 Derde pijler
De derde pijler dient te fungeren als communicerend vat ten opzichte van de
eerste en tweede pijler. Dit betekent dat een burger fiscale aftrek krijgt voor
stortingen in een derdepijlerproduct indien en voor zover er onvoldoende
pensioen is opgebouwd in de eerdere pijlers (dus ook een gemis in de eerste
pijler). Dit sluit aan op het idee van Dietvorst voor een zogenoemde compensa-
ting layer.52 Hierdoor wordt iedere burger in staat gesteld met behulp van het
EET-systeem een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen. Een dergelijke
mogelijkheid zou voor iedere burger open moeten staan, ongeacht de juridi-
sche status waarin de werkzaamheden worden verricht. Een bijkomende
gedachte daarbij is dat de mogelijkheden voor opbouw van een oudedags-
voorziening, tweede dan wel derde pijler, voor iedereen gelijk is, ongeacht
de juridische status waarin de werkzaamheden worden verricht; een arbeids-
vormneutraal pensioenkader dus.53 Daarbij kunnen pensioentekorten onbeperkt
in de tijd worden ingevuld. De exacte details van een dergelijk derdepijlermodel
kunnen variëren maar in zijn dissertatie geeft Staats richtlijnen voor een geïn-
tegreerd derdepijlermodel in Europa.54 Staats stelt een model voor dat aan de
volgende voorwaarden voldoet:55

1. opbouw op basis van het EET-systeem (zie ook de volgende paragraaf);
2. gelijkstelling aan tweedepijlerpensioen;
3. het fiscale systeem moet burgers in staat stellen een adequate oudedags-

voorziening op te bouwen;

52. G.J.B. Dietvorst, Proposal for a pension model with a compensating layer, EC Tax Review
2007/3, p. 142-145.

53. In geschrift nummer 242 van de Vereniging voor Belastingwetenschap wordt een voorstel
voor een arbeidsvormneutraal pensioenkader gedaan. Commissie Oudedagsvoorziening,
Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en
eenvoudiger (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 242), Deventer:
Kluwer 2011. Dit voorstel wordt ook gedaan in G.J.B. Dietvorst e.a., Arbeidsvormneutraal
pensioenkader: een logische vervolgstap, Tilburg: Competence Centre for Pension Research
2013.

54. G.M.C.M. Staats, Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated model (diss.
Tilburg), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013.

55. G.M.C.M. Staats, Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated model (diss.
Tilburg), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013, p. 317 e.v.
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4. het EET-systeem moet niet leiden tot excessieve besparingen;
5. de risico’s van een derdepijlerproduct voor de deelnemer moeten worden

geminimaliseerd;
6. het systeem moet simpel zijn zodat de deelnemer zijn eigen verantwoor-

delijkheid kan nemen;
7. het product wordt bij voorkeur uitgevoerd door de overheid of een non-

profitorganisatie;
8. automatische deelname bij een te laag eerstepijlerpensioen;
9. bronlandheffing over de uitkeringen;
10. een pensioenregister, ook voor de derde pijler;
11. periodieke uitkeringen in plaats van eenmalige uitkeringen;
12. op basis van defined benefit of defined contribution.

2.2.3.2 Fiscale behandeling

Een EET-systeem leidt tot hogere pensioenbesparingen en voorkomt daarmee
armoede bij ouderen, het draagt bij aan een redelijke levensstandaard na
pensionering en het verlaagt de kosten van de sociale zekerheid omdat burgers
gestimuleerd worden te sparen voor pensioen.56 Daarnaast beschermt een
EET-systeem burgers tegen een inconsequente overheid die besluit pensioen-
uitkeringen te belasten terwijl de inleg nooit aftrekbaar is geweest. Wat niet
onbelangrijk is, is dat het EET-systeem het beste aansluit bij de inkomens-
beleving van burgers en meer in lijn is met het draagkrachtbeginsel dan
bijvoorbeeld een TEE-systeem. Dat laatste komt overigens uitvoerig in het
volgende hoofdstuk aan bod.

Een TEE-systeem kent evengoed voordelen zoals het feit dat emigratie na
pensionering in combinatie met een woonlandheffing geen inbreuk maakt op
de al dan niet aanwezige fiscale coherentie.57 Van belang hierbij is dat het
bestaan van het EET-systeem de voornaamste oorzaak is van de problematiek
die in dit onderzoek centraal staat: de verdeling van heffingsrechten over
grensoverschrijdende pensioenuitkeringen.

De voordelen van het EET-systeem zijn overtuigender dan die van het TEE-
systeem. Uit onderzoek blijkt dat een EET-systeem in grotere mate dan andere

56. E. Whitehouse, The tax treatment of funded pensions, World Bank Pension Reform Primer,
Washington D.C. (USA): The World Bank 1999, p. 3.

57. Nut en noodzaak van het EET-systeem wordt overigens regelmatig ter discussie gesteld of is
onderwerp van discussie. Zo stelt de Europese Commissie dat de kosten van het EET-systeem
aanzienlijk zijn en er vraagtekens gezet kunnen worden bij de doelmatigheid ervan. Zie
Groenboek pensioenen van de Europese Commissie, 7 juli 2010, COM(2010)365 definitief.
Voor een economische visie op het EET-systeemwordt onder andere verwezen naar S.J.G. van
Wijnbergen, Nederland weer aan het werk, ESB 1998/4134; H.A. Keuzenkamp, De omkeer-
regel onder vuur, ESB 1998/4136 en P.J. Besseling en A.L. Bovenberg, Belasting op pensioen-
besparingen: nu, later of nooit, ESB 1998/4138.
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systemen zoals het TEE-systeem bijdraagt aan een adequaat pensioensysteem
met alle voordelen van dien.58

De exacte omvang van het EET-systeem is van ondergeschikt belang.
Uitgangspunt is dat iedere burger door middel van het EET-systeem in staat
wordt gesteld een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen. Ook is een
grote flexibiliteit in de (fiscale) ruimte voor pensioenstortingen nodig.59 De
Nederlandse wetgever is in ieder geval van mening dat fiscale ondersteuning
niet geboden hoeft te worden vanaf een niveau waarbij de pensioenopbouw
overwegend de functie heeft van fiscaal gefacilieerde vermogensopbouw.60

Deze discussie wordt zo nu en dan in Nederland gevoerd.61 De Nederlandse
wetgever heeft voor inkomen van meer dan € 100.000 pensioenopbouw op
basis van het EET-systeem losgelaten en is overgestapt naar het TEE-systeem.62

Daarmee worden toekomstige belastinginkomsten naar voren gehaald. Omdat
de wetgever problemen voorzag bij de belastingheffing over grensoverschrij-
dende TEE-pensioenen, is het recht op afkoop van het TEE-pensioen geïntro-
duceerd bij emigratie.63

Gezien het inkomensvervangende karakter van pensioen hoeft pensioenop-
bouw niet hoger te zijn dan het inkomen voorafgaand aan pensionering.
Of daarbij een inkomensmaximum in aanmerking genomen moet worden is
irrelevant voor dit onderzoek. Deze discussie zou ook voor de overheden niet
relevant moeten zijn omdat het EET-systeem in wezen budgetneutraal is voor
overheden, abstraherend van verschillen in belastingtarieven in de opbouw- en

58. R. Holzmann en R. Hinz, Old-age Income Support in the 21st Century, an international
Perspective on Pension Systems and Reform, Washington D.C. (USA): The World Bank 2005,
p. 119. De auteurs stellen dat een EET-systeem ervoor zorgt dat burgers gestimuleerd worden
om huidig inkomen om te zetten in toekomstig inkomen en zo te zorgen voor een adequaat
inkomen in de postactieve fase.

59. Een voorstel dat ook in Nederland actueel is. In geschrift nummer 242 van de Vereniging voor
Belastingwetenschap wordt een voorstel voor een arbeidsvormneutraal pensioenkader
gedaan waarbij de fiscale ruimte voor premieaftrek niet per jaar verdampt maar cumulatief
tot aan de pensioendatum kan worden benut. Commissie Oudedagsvoorziening, Fiscale
behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger
(Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 242), Deventer: Kluwer 2011.

60. Zoals later in hoofdstuk 3 echter zal blijken leidt het EET-systeem naar mijn mening niet tot
fiscale ondersteuning.

61. Sinds 2008 wordt excessieve pensioenopbouw fiscaal onaantrekkelijk gemaakt. Het EET-
systeem geldt evenwel nog ongemaximeerd. Tijdens de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel is wel gesproken over limitering van het EET-systeem. Zie ook G.J.B. Dietvorst en
B. Starink, Aanpak excessieve pensioen en vertrekvergoedingen: effectief of symboliek?, WFR
2008/6772. Zie tevens het rapport van de Commissie inkomstenbelasting en toeslagen, Naar
een activerender belastingstelsel, interim-rapport, oktober 2012, waarin wordt voorgesteld
het pensioengevend inkomen fiscaal te maximeren op circa € 62.500. Ten slotte de invoering
van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering
pensioengevend inkomen, Stb. 2014, 196, waarin een maximering van het pensioengevend
inkomen van € 100.000 is opgenomen.

62. Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pen-
sioengevend inkomen, Stb. 2014, 196.

63. Artikel 5.16c, vierde lid, Wet IB 2001 (tekst 2015).
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uitkeringsfase alsmede de belastingheffing over het rendement in de opbouw-
fase. Immers, met het niet-belasten van de aanspraak verstrekt de overheid in
wezen een renteloze lening aan de werknemer.64 Daar staat tegenover dat
de waardeaangroei in de uitkeringsfase wordt belast. Uitgaande van eenzelfde
disconteringsvoet als het verwacht rendement op de ingelegde pensioengel-
den, wegen deze twee grootheden exact tegen elkaar op, rekening houdend
met de tijdswaarde van geld. Wederom, indien geen rekening wordt gehouden
met het feit dat bij de hoofdregel het behaalde rendement over de waarde
van de netto-aanspraak in wezen belast zou moeten zijn. Ter illustratie een
voorbeeld, abstraherend van box III-heffing:

Storting in pensioenregeling: € 1.000 Rente/rendement: 4%

Uitstelperiode: 30 jaar Belastingtarief: 52%

Nu belasting betalen over inleg: € 1.000 x 52% = € 520 inkomstenbelasting.
In toekomst belasting betalen over uitkering: € 1.000 x 1,04^30 = € 3.244.

€ 3.244 x 52% = € 1.687 inkomstenbelasting. De contante waarde per heden is
€ 1.687 / (1,04^30) = € 520.

De begrotingsregels in Nederland gaan echter niet uit van netto contante
waardes van bijvoorbeeld toekomstige belastingopbrengsten maar van een
kasstelsel op basis van de Comptabiliteitswet 2001. Dit betekent dat voor
begrotingsdoeleinden een hogere belastingopbrengst in bijvoorbeeld 2014
welke volledig zou worden gecompenseerd door een belastingderving
in bijvoorbeeld 2020, volledig als opbrengsten in 2014 mag worden geboekt
ondanks dat in wezen slechts sprake is van een verschuiving van belasting-
opbrengsten in de tijd. Deze systematiek is verklaarbaar, onder andere omdat
de politiek anders bezuinigingen consequent zou kunnen uitstellen en verre-
kenen met toekomstige (onzekere) belastingopbrengsten. Dit verklaart overi-
gens de wens van wetgevers om toekomstige belastingopbrengsten naar voren
te halen ter dekking van tekorten. Echter, financieel-objectief kan in dergelijke
situaties niet van een ‘opbrengst’worden gesproken. Het budgettaire effect van
huidige versus toekomstige belastingheffing (CP) is derhalve nihil maar in het
kader van begrotingsregels allerminst.

In de situatie dat bij belastingheffing over de inleg (conform het TTE-systeem)
de rendementsaangroei jaarlijks belast is, leidt het EET-systeem uiteraard tot
een totale lagere belastingheffing maar dit betekent niet dat het EET-systeem
een subsidie of faciliteit is.65 Daarover meer in hoofdstuk 3. Een per saldo
eventueel lagere belastingopbrengst door hantering van het EET-systeem dan

64. Uitgaande van de positiefrechtelijke situatie dat een aanspraak op grond van de hoofdregel
belast is.

65. In dezelfde zin H.J. Meijer, Omkeerregelingen,WFR 1987/377 (e.v.), onderdeel 2. Hij onderbouwt
met rekenvoorbeelden de onbelaste renteaangroei bij het hanteren van de omkeerregel.
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door hantering van het TEE-systeem is het gevolg van andere kenmerken van
een belastingstelsel zoals lagere tarieven na pensionering.

Uit onderstaande tabel van DNB66 blijkt weliswaar dat het EET-systeem met
name voor hogere inkomenscategorieën tot een voordeel leidt ten opzichte
van het TEE-systeem. Echter, dit voordeel wordt niet veroorzaakt door het
EET-systeem maar door het progressieve belastingstelsel en de tariefdifferen-
tiatie voor en na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Grafiek 1 Voordeel omkeerrregel naar inkomen
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Toelichting: Op de y-as is uitgedrukt hoeveel hoger de  pensioenuitkering 
is met de omkeerregel, als percentage van de resulterende pensioenuitkering

zonder omkeerregel. Op de x-as het startinkomen, het inkomen
uit loon in prijzen van 2007 (EUR).
Bron: Eigen berekeningen.

Box 1
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Een goed functionerend EET-systeem vereist overigens tevens dat de uiteinde-
lijke pensioenuitkering in de reguliere inkomstenbelasting wordt betrokken.
Dat betekent dat geen sprake kan zijn van een (aanzienlijk) lagere heffing in
de uitkeringsfase dan het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief voor
inkomsten uit niet-zelfstandige beroepen; voldoende heffing dus. Ten slotte is
een begrijpelijk en duidelijk EET-systeem debet aan het vertrouwen van
burgers in het pensioensysteem in zijn algemeenheid en het bijbehorende
EET-systeem in het bijzonder.

2.2.3.3 Verplichte of semiverplichte deelname

Pensioenopbouw in de tweede pijler kan verplicht dan wel onverplicht zijn. Het
begrip verplichtstelling is op meerdere manieren te definiëren. In Nederland is
pensioenopbouw in de tweede pijler niet wettelijk verplicht. Desondanks nemen
veel werkgevers en werknemers verplicht deel aan een pensioenregeling. De
begrippen kleine verplichtstelling en grote verplichtstelling komen in Nederland
veelvuldig voor. Met de kleine verplichtstelling wordt gedoeld op het feit
dat werknemers verplicht deelnemen aan de door de werkgever aangeboden

66. De Nederlandsche Bank, De omkeerregel voor pensioenopbouw en de inkomensverdeling,
Kwartaalbericht september 2007, grafiek 1, p. 59.
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pensioenregeling. Zij kunnen niet zelf hun pensioenuitvoerder/-regeling
uitkiezen. De grote verplichtstelling doelt op het feit dat de minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds ver-
plicht kan stellen via een zogenoemde algemeenverbindendverklaring.67 Een
verplichtstelling (in welke vorm dan ook) leidt tot meer pensioenopbouw,
minder armoede bij ouderen en hierdoor een lagere druk op de openbare
financiën. Het World Economic Forum is dan ook van mening dat verplichte
deelname en standaard premieniveaus nodig zijn om de opbouw van adequate
private pensioenen te stimuleren.68 In aanvulling hierop meent Sleijpen dat
verplichte deelname aan een pensioenregeling bijdraagt aan de kwaliteit van een
pensioensysteem.69 In Nederland bestaat geen wettelijke verplichting tot pensi-
oenopbouw voor werknemers. Echter, deelnamewordt in veel sectoren verplicht
gesteld via CAO’s, via de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioen-
fonds 2000 en via de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De verplichtstel-
ling kent dus voordelen voor de uiteindelijke kwaliteit van een pensioensysteem
op macroniveau maar nadelen zijn er eveneens. Zo beperkt het de keuzevrijheid
van ondernemers en werknemers en gaat daarmee volledige marktwerking
tegen.70 Het verplicht stellen van een pensioenregeling is vanwege het positieve
effect op de mate van pensioenopbouw dan ook aanbevelenswaardig.

2.2.3.4 Portabiliteit

Zoals vermeld in onderdeel 2.2.1 is vanaf 2005 op Europees niveau geprobeerd
een richtlijn uit te vaardigen op grond waarvan het recht op internationale
waardeoverdracht zou ontstaan. In 2007 is nu juist dit element van waarde-
overdracht uit de conceptrichtlijn verwijderd, mede omdat de Nederlandse
regering door de Tweede Kamer via een motie werd gevraagd een veto uit
te spreken over de richtlijn indien het recht op internationale waardeover-
dracht er onderdeel van zou uitmaken.71 Deze motie werd beargumenteerd
met de stelling dat pensioenen het domein zijn van de sociale partners en de
richtlijn niet de oplossing biedt voor de Europese pensioenproblemen van
werknemers. De richtlijn is op 15 april 2014 aangenomen door het Europees
Parlement.72 In de naam van de richtlijn komt het woord portability ook niet
meer voor. De richtlijn is getiteld Directive on minimum requirements for

67. De definitie van grote en kleine verplichtstelling is ontleend aan A.L. Bovenberg en
R. Maatman, Vernieuwing van pensioenfondsen, ESB 2007/9, p. 523 e.v.

68. World Economic Forum, Transforming Pensions and Healthcare in a Rapidly Ageing World:
Opportunities and Collaborative Strategies, Genève (CH): 2009, p. 36.

69. O.C.H.M. Sleijpen, On the exportability of the Dutch pension system to the European Union
(oratie), Maastricht, 6 februari 2009, p. 10.

70. Een argument dat ook Akkermans hanteert in P.J.M. Akkermans, Volgende ronde voor
moderner pensioenuitvoering: teugels laten vieren bij taakafbakening?, PensioenMagazine
2008/10.

71. Kamerstukken II 2006/07, 30413, nr. 74.
72. 2005/0214 (COD) en COM(2007)603 final.
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enhancing worker mobility by improving the acquisition and preservation of
supplementary pension rights.73 Opmerkelijk is dat in het eerdergenoemde
Witboek pensioenen van 16 februari 2012 van de Europese Commissie is
aangegeven dat opnieuw naar de meeneembaarheid van pensioenen zal
worden gekeken. Dat terwijl er nog steeds veel weerstand lijkt te zijn tegen
de mogelijkheid van internationale waardeoverdracht. Zo geeft de Nederlandse
regering aan dat een recht op internationale waardeoverdracht risico’s met zich
meebrengt voor op solidariteit gebaseerde kapitaalgedekte pensioenstelsels
zoals het Nederlandse.74 Naar verwachting bedoelde de Europese Commissie
in het Witboek dan ook toen zij schreven dat opnieuw naar de meeneembaar-
heid van pensioenen zal worden gekeken, dat de aangepaste richtlijn (dus
zonder het recht op waardeoverdracht) opnieuw door het Europees Parlement
aangenomen zou moeten worden, hetgeen op 15 april 2014 is gebeurd. Van
internationale meeneembaarheid van pensioenen is echter geen sprake meer.
Overigens lijkt waardeoverdracht in verband met het verkrijgen van overzicht
over de verschillende pensioenaanspraken minder noodzakelijk zodra de in het
Witboek gepropageerde European Pension Tracking Service geïntroduceerd
wordt.75 De Greef meent dat de angst dat internationale waardeoverdracht een
risico vormt voor kapitaalgedekte pensioenstelsels als het Nederlandse niet
reëel is en de soliditeit van het Nederlandse pensioensysteem juist zorg
zal dragen voor een lage uitstroom van Nederlandse pensioenen.76 Bovendien
maakt de Nederlandse wetgeving, zij het onder te strikte voorwaarden,
internationale waardeoverdracht reeds mogelijk.77

In het kader van dit voorstel voor een pensioensysteem als referentie-
kader moet een opgebouwd tweedepijlerpensioen meeneembaar zijn, zo-
wel nationaal als internationaal. Dit heeft als voornaamste voordeel dat
burgers ervoor kunnen zorgen dat zij na pensionering slechts één pensi-
oenuitkering ontvangen en dat de kans op indexatie van pensioenen in de
actieve fase het grootst is. Dit wordt veroorzaakt omdat opgebouwde pensi-
oenrechten van niet-actieve deelnemers in tegenstelling tot actieve deelnemers,
althans in Nederland, vaak niet of slechter geïndexeerd worden.78 De keuze tot

73. COM(2007)603 final.
74. Kamerstukken II 2011/12, 32043, nr. 109, p. 6.
75. In 2013 is een werkgroep van start gegaan om de mogelijkheden van een Europees

pensioenregister te onderzoeken onder de werknaam TTYPE (Track and trace your pensions
in Europe).

76. R.M.J.M. de Greef, Witboek Pensioen en de (Nederlandse) wet van de remmende voorsprong,
TPV 2012/22.

77. F. Cheung en B. Starink, Voorwaarden voor internationale waardeoverdracht van pensioen-
kapitaal, Over de Grens 2013/2, p. 18-19. De auteurs beschrijven ook de voorwaarden die
Nederland stelt aan een internationale waardeoverdracht en kunnen zich voorstellen dat
enkele van deze voorwaarden disproportioneel zijn en daarmee in strijd met het EU-recht.

78. Uit gegevens van DNB blijkt dat actieven vaker dan inactieven en gepensioneerden een
onvoorwaardelijke indexatietoezegging hebben. Ook is de indexatieambitie van slapers en
gepensioneerden bijvoorbeeld veelal lager dan die van actieven. Statistisch Bulletin maart
2010, De Nederlansche Bank, p. 30, tabel 1.
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meeneembaarheid van pensioen impliceert dat er geen kosten verbonden zijn
aan waardeoverdracht.79

2.2.3.5 Geen belenings- of afkoopmogelijkheden

In Nederland is afkoop van pensioen een figuurlijke doodzonde. Een pensi-
oenuitvoerder mag niet meewerken aan afkoop op grond van artikel 65 PW.80

Ook geldt een zware fiscale sanctie op grond van artikel 19b Wet LB 1964 en
artikel 30i AWR. De leidende gedachte achter dit afkoopverbod is dat pensioen
een levenslange oudedagsvoorziening is ter verzorging van de pensioenge-
rechtigde bij ouderdom of zijn partner en/of kinderen. In deze gedachte past
volgens de wetgever geen afkoopmogelijkheid.81

Beperkte/gedeeltelijke afkoop zonder dat de verzorgingsgedachte wordt
aangetast kent overigens wel voordelen. Ten eerste is het internationaal niet
ongebruikelijk dat pensioenaanspraken deels kunnen worden afgekocht zodat
een mogelijkheid tot afkoop aansluit bij hetgeen in veel landen gebruikelijk is.
Van belang daarbij is wel dat de functie als oudedagsvoorziening blijft ge-
handhaafd. Deze functie impliceert echter niet per definitie een levenslange
uitkering. Het pensioengedeelte dat wordt afgekocht kan bijvoorbeeld worden
geïnvesteerd waarbij het rendement kan dienen als oudedagsvoorziening. Een
dergelijke keuze kan zakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat er een reële verwachting
bestaat dat de gepensioneerde een beter rendement kan realiseren dan de
professionele pensioenuitvoerder. In het pensioensysteem als referentiekader
is afkoop, belening of tot zekerheid stellen van de pensioenaanspraak evenwel
niet mogelijk omdat een afkoopmogelijkheid een negatieve invloed kan heb-
ben op de kwaliteit van een kapitaalgedekte tweede pijler en op het voorko-
men van armoede bij ouderen. Een inperking van de keuzevrijheid van het
individu weegt hier ruimschoots tegenop.

2.2.3.6 Geen onderscheid tussen burgers werkzaam voor de overheid en burgers
werkzaam in de private sector

Bovengenoemde kenmerken van een pensioensysteem als referentiekader gel-
den voor zowel burgers die werkzaam zijn voor de overheid als burgers die
werkzaam zijn in de private sector. Dat betekent dat ook pensioenen van

79. Zie ook D. Blake, Pension Schemes and Pension Funds in the United Kingdom, Oxford (UK):
University Press 2011, hoofdstuk 16.

80. Waar wordt gesproken over het afkoopverbod wordt afkoop waarbij als tegenprestatie een
uitkering ineens aan de gerechtigde wordt verstrekt bedoeld. Waardeoverdracht, afkoop
kleine pensioenen en verlagen van pensioenrechten zonder dat hier een uitkering aan de
gerechtigde tegenover staat zoals bij afstempelen, wordt in dit kader dan ook niet als afkoop
aangemerkt omdat dit wettelijk toegestane en ongesanctioneerde vormen van afkoop zijn.

81. Dit standpunt is bij de parlementaire behandeling van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011
nog eens herhaald naar aanleiding van vragen van de Nederlandse Orde van Belasting-
adviseurs. Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 24, p. 18.
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overheidswerknemers eveneens kapitaalgedekt bij een externe uitvoerder moe-
ten worden ondergebracht. De overheid is in veel landen een grote werkgever.82

Er is geen reden om aan te nemen dat werknemers van de overheid minder recht
op bescherming van hun pensioenkapitaal hebben. Door ook hun pensioen
extern te financieren wordt het risico kleiner dat het pensioen illusoir wordt.
Het pensioen is dan immers buiten de politieke invloedsfeer gebracht en de staat
van de openbare financiën is daardoor minder van invloed. Ook kan overheids-
pensioen daarmee door middel van waardeoverdracht worden samengevoegd
met particulierpensioen en vice versa.

2.2.3.7 Elementen die voor dit onderzoek niet relevant zijn

Hierboven is een aantal criteria geschetst waaraan een pensioenstelsel moet
voldoen als referentiekader voor dit onderzoek. Elementen die voor dit
onderzoek niet van belang zijn, zijn dan ook niet uitgewerkt. Te denken valt
aan het type opbouwsysteem (defined benefit of defined contribution), een
pensioenleeftijd, de mogelijkheid tot vroegpensionering, de mate van nabe-
staandendekking, de optimale inrichting van een pensioenregeling binnen een
onderneming et cetera. Deze elementen zijn op zich allemaal interessant en
relevant maar niet voor de bepaling van het pensioenstelsel als referentiekader
in het kader van dit onderzoek.

2.3 Beantwoording deelvraag

In dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal:
Aan welke criteria moet een rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen voldoen en wat zijn de voorkeurskenmerken van
een dergelijke pensioenuitkering/pensioenstelsel?

Deze deelvraag is in onderdeel 2.1 deels beantwoord door aan te geven op
basis van welke criteria de voorstellen in dit onderzoek worden beoordeeld en
getoetst om vast te stellen wanneer sprake is van een rechtvaardige en
uitvoerbare verdeling van heffingsrechten. Het rechtvaardigheidsbegrip wordt
daarbij ruim geïnterpreteerd. De voorstellen moeten voldoen aan en getoetst
worden op de onderdelen rechtszekerheid, gelijkheid dan wel vergelijkbaar-
heid en draagkracht. Ook dienen de voorstellen uitvoerbaar te zijn. Indien de
voorwaarden van rechtvaardigheid en uitvoerbaarheid met elkaar in strijd zijn,
wordt een onderbouwde afweging tussen beide gemaakt.

82. In de OESO-landen is 15% van de werknemers in dienst bij de overheid. E. Ponds, C.
Severinson en J. Yermo, Funding in Public Sector Pension Plans: International Evidence, OECD
Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 8, Parijs: OECD Publishing
2011, p. 6.

39

Beantwoording deelvraag 2.3



In onderdeel 2.2 van dit hoofdstuk zijn de voorkeurskenmerken van pensioen-
uitkering/pensioenstelsel beschreven. Een tweedepijlerpensioen als referentie-
kader heeft op basis van onderzoek en bevindingen van onder andere de
Wereldbank en de Europese Unie de volgende kenmerken:
1. kapitaalgedekt;
2. fiscaal gefacilieerd op basis van het EET-systeem tot een bepaald inkomens-

gerelateerd ambitieniveau;
3. extern/buiten de risicosfeer van werkgever en werknemer ondergebracht

(bij een pensioenfonds, verzekeraar of professionele financiële instelling);
4. opgebouwd pensioen kan niet worden afgekocht, vervreemd, beleend of

prijsgegeven;
5. recht op nationale en internationale waardeoverdracht;
6. geen onderscheid tussen werknemers in de private en publieke sector zodat

de genoemde kenmerken ook gelden voor pensioen van overheidsmede-
werkers;

7. in overeenstemming met het EU-recht.

2.4 Overige beschouwingen

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de tweede pijler centraal staat in dit
onderzoek. Desondanks zijn de overige pijlers ook kort in ogenschouw geno-
men bij de beschrijving van een adequaat, houdbaar en zeker pensioenstelsel.
Dit omdat de eigenschappen van een driepijlermodel in onderlinge samenhang
moeten worden bezien. De kenmerken van een tweedepijlerpensioen zijn als
referentiekader geschetst, omdat het huidige Nederlandse pensioenstelsel
voornamelijk als uitgangspunt dient voor dit onderzoek. Hiervoor is gekozen
omdat wereldwijd met waardering naar het Nederlandse pensioenstelsel
wordt gekeken. Het Nederlandse stelsel heeft kenmerken in zich waar door
andere landen met grote interesse naar wordt gekeken. Het is dan ook de
verwachting en de bedoeling van onder andere de Europese Unie en de
Wereldbank dat pensioenstelsels in andere landen zich min of meer evolueren
in een richting waarbij kenmerken van het Nederlandse stelsel als voorbeeld
dienen. Wanneer de problematiek in dit onderzoek vanuit het huidige Neder-
landse pensioenstelsel wordt bezien, is dat niet omdat ontwikkelingen en
systemen in andere landen niet relevant zijn, maar juist vanuit de gedachte dat
de oplossingen daarmee tevens op een toekomstbestendige manier breder dan
voor Nederland toepasbaar zijn. De Nederlandse fiscale behandeling van
pensioeninkomen en de Nederlandse invulling van het EET-systeem dienen
overigens niet als referentiekader.

Nu het normatieve kader voor dit onderzoek is uitgewerkt, is in het volgende
hoofdstuk de fiscale behandeling van pensioen aan de orde.
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HOOFDSTUK 3

Het EET-systeem voor
pensioeninkomen en de plaats
in het fiscale inkomensbegrip

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Is het EET-systeem inherent aan een fiscaal inkomensbegrip dat uitgaat van de
vermogenswinstmethode voor pensioeninkomen?

De beantwoording van de vraag geschiedt met name op basis van positief-
rechtelijk-, literatuur- en beginselenonderzoek.

De belastingheffing over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen is een
onderwerp dat sterk beïnvloed is door budgettaire belangen maar ook door het
systeem van fiscale behandeling van pensioenen in de verschillende landen.
De hierboven vermelde deelvraag is relevant omdat het hanteren van het EET-
systeem een van de oorzaken is van de problematiek en het grote budgettaire
belang dat is verbonden aan de belastingheffing over (grens)overschrijdende
pensioenuitkeringen. Indien reeds het verkrijgen van de pensioenaanspraak
fiscaal belast is, is belastingheffing over de (gehele) pensioenuitkering niet
meer aan de orde. Het hanteren van het EET-systeem wordt door landen vaak
gezien als het verlenen van een fiscale faciliteit of subsidie. Maar is daarvan
wel sprake of is het EET-systeem inherent aan een fiscaal inkomensbegrip
dat uitgaat van de vermogenswinstmethode voor pensioeninkomen? Als dat
namelijk het geval is, kan wellicht niet gesproken worden over een faciliëring
of subsidie en is er mogelijk om die reden ook geen sprake van een voorkeurs-
recht voor het bronland om de uitkering in de heffing te betrekken.

Ook de ontwikkeling van het internationaal fiscaal verdragsbeleid inzake
belastingheffing over pensioenuitkeringen is sterk beïnvloed door het hanteren
dan wel het bestaan van het EET-systeem. Ondanks dat het EET-systeem het
internationaal dominante systeem is, is het niet het enige systeem. Daarom
komen in dit hoofdstuk ook de knelpunten die ontstaan door het bestaan van
deze verschillende systemen aan de orde. Het EET-systeem krijgt de meeste
aandacht, mede gezien het feit dat dit systeem in hoofdstuk 2 is geformuleerd
als voorkeurssysteem voor pensioeninkomen.

Wereldwijd bestaat er een keur aan fiscale pensioensystemen. Deze houden
zeer nauw verband met de inrichting van het pensioenstelsel in een land. In
sommige landen is het pensioensysteem zeer ontwikkeld, in andere landen is
pensioen nog een vrij onbekend begrip en van een verfijnd fiscaal pensioenstelsel
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is dan zelden sprake.1 De mate van ontwikkeling van een pensioensysteem is
waarschijnlijk niet recht evenredig aan de mate van ontwikkeling van het fiscale
kader voor pensioenen maar van een correlatie kan worden uitgegaan. Immers,
indien er van een pensioenregeling in een land geen sprake is, is het evenmin
nodig om een fiscaal kader hiervoor te hebben.

Afgezien van de gedetailleerde fiscale regelgeving inzake pensioenen, wordt
het fiscale kader traditioneel verdeeld in drie fasen, te weten:
1. de fiscale behandeling bij de werkgever en werknemer van de pensioen-

aanspraak en de betaalde premie;
2. de belastbaarheid bij de uitvoerder dan wel de deelnemer van het behaalde

rendement op de ingelegde pensioengelden;
3. de belastingheffing over de pensioenuitkering of -afbouw.

Aan elk van deze drie fasen kan de kwalificatie taxed of exempt worden
gegeven, kortweg T of E. Dit betekent dat er acht verschillende systemen van
fiscale behandeling van pensioenen mogelijk zijn, te weten EEE, EET, ETT, TTT,
ETE, TEE, TET, TTE. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet alle varianten in de
praktijk voorkomen. De meest voorkomende zijn het EET-systeem (ook wel de
omkeerregel genoemd), het TEE-systeem (ook wel de hoofdregel genoemd) en
varianten hierop waarbij er in fase twee sprake is van belastingheffing (ETT-
systeem of TTE-systeem). In de Europese Unie is de situatie als volgt:2

EET ETT TEE

België X

Bulgarije X

Cyprus X

Denemarken X

Duitsland X X

Estland X

Finland X

Frankrijk X

Griekenland X

Hongarije X

Ierland X

1. Nederland wordt wereldwijd veelvuldig als voorbeeldland genoemd. Zie ook Mercer, Mel-
bourne Mercer Global Pension Index 2013, Australian Centre for Financial Studies, Melbourne
(AU): 2013 waar Nederland alleen Denemarken voor moet laten gaan als ‘beste’ pensioen-
land.

2. P.H. Schonewille, Taxing Developments, Investment & Pensions Europe, Londen: IPE 2009.
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EET ETT TEE

Italië X

Letland X

Litouwen X

Luxemburg X3

Malta (geen tweede pijler)

Nederland X

Oostenrijk X

Polen X

Portugal X

Roemenië X

Slovenië X

Slowakije X

Spanje X

Tsjechië X

Verenigd Koninkrijk X

Zweden X

In de drie te onderscheiden fases wordt met name de tweede fase weleens
verschillend uitgelegd. De belastbaarheid van het behaalde rendement kan
immers plaatsvinden op werknemersniveau (de waarde van zijn of haar
pensioenaanspraak groeit immers) dan wel op het niveau van de pensioenuit-
voerder. Het meest gangbare is echter om als tweede fase de vermogens-
aangroei bij de pensioenuitvoerder aan te merken.

Zoals gezegd is het EET-systeem het dominante systeem en tevens het in
hoofdstuk 2 beschreven uitgangspunt. Hierna wordt ingegaan op het inko-
mensbegrip in een inkomstenbelasting en het EET-systeem in het Nederlandse
positieve recht.

3.1 EET-systeem

In dit hoofdstuk nemen het inkomensbegrip en het loonbegrip als afgeleide
hiervan (op welk moment vormt pensioen belastbaar inkomen) een belangrij-
ke rol in. Om die reden wordt aan deze begrippen nader aandacht besteed.

3. Het Luxemburgse TEE-systeem illustreert dat een keuze voor een systeem mede budgettair is
ingegeven. Luxemburg kent immers veel grensarbeiders/immigranten. Weinig van de in
Luxemburg opgebouwde pensioenen zouden daardoor in de uitkeringsfase ook daadwer-
kelijk in Luxemburg belastbaar zijn indien wel sprake zou zijn geweest van het EET-systeem.
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In een EET-systeem wordt pensioen pas in de uitkeringsfase als inkomen
aangemerkt, althans in positiefrechtelijke zin. Het EET-systeem is feitelijk een
uitwerking van het liquiditeitsbeginsel. Dit liquiditeitsbeginsel wordt ook wel
aangeduid als het inkomensuitstelbeginsel of het pay-as-you-earn-beginsel.4

Het liquiditeitsbeginsel houdt kort gezegd in dat belastingheffing niet eerder
plaats dient te vinden dan het moment waarop de liquiditeiten aanwezig zijn
om de belasting mee te kunnen betalen.5 Adam Smith schreef in de 18e eeuw al
dat “every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most
likely to be convenient for the contributor to pay it”.6 Vanuit dit beginsel is het
logisch dat pas over een pensioenuitkering belasting wordt betaald en niet
reeds over de pensioenaanspraak. Bij het toekennen van de pensioenaanspraak
zijn er immers geen liquiditeiten om de belastingschuld mee te voldoen. Deze
liquiditeiten zijn geblokkeerd. Dit geldt zowel voor het in hoofdstuk 2 beschre-
ven referentiekader als in Nederland. Vanwege het afkoopverbod dient het
pensioenvermogen dan ook bij een pensioenuitvoerder te zijn ondergebracht
waardoor het niet beschikbaar is voor consumptie, vrije vermogensvorming
en/of belening. Daar komt bij dat het belasten van de pensioenaanspraak zou
kunnen betekenen dat er belasting wordt betaald over inkomen dat wellicht
nooit wordt genoten. Immers, bij overlijden vóór de pensioendatum wordt het
ouderdomspensioen nooit uitgekeerd. Dit past niet in het empirisch inkomens-
begrip en is strijdig met de inkomensbeleving van belastingplichtigen.7

Alvorens het theoretische inkomensbegrip als zodanig wordt besproken,
komen eerst de positiefrechtelijke aspecten van het EET-systeem en de plaats
van het pensioeninkomensbegrip in het Nederlandse positief recht aan bod.

3.1.1 EET-systeem in het huidige Nederlandse positief recht

De positiefrechtelijke fiscale behandeling van werknemerspensioen is in
Nederland thans met name in de Wet LB 1964 vastgelegd. Uit artikel 10, eerste
lid, Wet LB 1964 blijkt allereerst dat “loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking
of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten”. Uit het tweede lid van dit
artikel blijkt dat “aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde een
of meer uitkeringen of verstrekkingen te ontvangen” eveneens tot het loon
behoren. Beide bepalingen zorgen ervoor dat in beginsel zowel de pensioen-
aanspraak belast is (tweede lid) als de uiteindelijke pensioenuitkering (eerste

4. Zie ook C.W.M. van Ballegooijen, De brede herwaardering en de loonbelasting, WFR 1987/
1109.

5. E.J.W. Heithuis, P. Kavelaars en B.F. Schuver, Inkomstenbelasting, Deventer: Kluwer 2008,
p. 134.

6. A. Smith, An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations, New York:
Random House Inc. 1994, p. 889.

7. L.G.M. Stevens en B.G.J. Schuurman, Pensioen in de loonsfeer, Deventer: Kluwer 2008, p. 22.
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lid). Zonder nadere regelgeving zou dit tot een (ongewenste) situatie leiden
waarbij zowel het toekennen van de aanspraken als de daaruit voortvloeiende
uitkeringen belast zijn.8 Daarom is in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, Wet LB
1964 jo. artikel 3.12, eerste lid, Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 opge-
nomen dat aanspraken ingevolge een pensioenregeling zoals bedoeld in
hoofdstuk IIB Wet LB 1964 niet tot het loon behoren. Vervolgens geniet een
pensioenuitvoerder op basis van artikel 5, eerste lid, onderdeel a, Wet VPB
1969 een subjectieve belastingvrijstelling indien aan een aantal voorwaarden
wordt voldaan. Ook de werknemersbijdrage voor een pensioenregeling is
aftrekbaar ex artikel 11, eerste lid, onderdeel c, ten eerste, Wet LB 1964. Het
resultaat van dit alles is dat een pensioenaanspraak onbelast is en de uitkering
belast. Dit fenomeen wordt de omkeerregel genoemd. Vanwege het interna-
tionale karakter van het onderwerp van dit onderzoek wordt het begrip EET-
systeem gebruikt. Een interessante vraag vanuit Nederlands perspectief is dan
ook of het EET-systeem een bewust door de wetgever gecreëerde begunstiging
dan wel faciliteit is, of dat er sprake is van een logisch uitvloeisel van het
inkomensbegrip. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in onderdeel 3.1.3
waar het inkomensbegrip als zodanig verder wordt behandeld.

Het antwoord op de genoemde vraag is met name van belang om vast te
stellen in hoeverre er een verband bestaat tussen het onbelast laten van de
pensioenaanspraak en het aftrekbaar maken van de premie enerzijds, en het
heffingsrecht over de uitkering anderzijds. Anders gezegd: het is van belang
om vast te stellen of het hanteren van het EET-systeem betekent dat er slechts
actief uitstel tot het betalen van belasting wordt verleend en dat het land dat
het uitstel verleent een voorkeursrecht heeft om de uitgestelde belasting te
innen dan wel of het hanteren van het EET-systeem een logisch uitvloeisel
van het inkomensbegrip is waardoor geen sprake is van uitstel van belasting en
het heffingsrecht eerst ontstaat op het moment dat de uitkeringen worden
genoten. Om antwoord te kunnen geven op deze vragen wordt in de volgende
paragraaf de positiefrechtelijke ontwikkeling van het EET-systeem in
Nederland onderzocht. Opgemerkt moet worden dat de eventuele correlatie
tussen de premieaftrek enerzijds en de belastingheffing over de uitkering
anderzijds zeker niet het enige element is op basis waarvan de keuze voor
de verdeling van heffingsrechten gebaseerd zou moeten zijn. De overige
elementen die van invloed zijn op een systeem voor de verdeling van heffings-
rechten tussen landen, zoals de vraag of pensioenuitkeringen moeten worden
belast in het land waar de arbeid is verricht, komen later aan de orde.

8. Zie ook P.M.C. de Lange, Pensioen regelen en verzekeren (diss. Leiden), Deventer: Kluwer
1994, p. 62.
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3.1.2 Korte historie van het EET-systeem in de Nederlandse fiscale
wetgeving

In zijn dissertatie heeft Van Ballegooijen een uitvoerige beschrijving gegeven
van de historie en ontwikkeling van het EET-systeem in Nederland.9 Ook De
Lange heeft er in zijn dissertatie aandacht aan besteed.10 Voor de volledigheid
wordt dit onderdeel behandeld, zij het beperkt. Onlangs is overigens door
Bollen-Vandenboorn e.a. geschreven over 100 jaar omkeerregel in Nederland.11

Hierna volgt een chronologische opsomming van de codificatie van het EET-
systeem in het Nederlandse positieve recht.
• In de Wet IB 1914 werden in artikel 10, vierde lid verplichte bijdragen voor

pensioenen en fondsen als aftrekpost toegestaan als verwervingskosten
voor de toekomstige inkomstenbron. Reeds voor de invoering van de Wet
IB 1914 was een pensioenaanspraak al vrijgesteld op grond van deWet op de
vermogensbelasting 1892 en de uitkering was belast op grond van de Wet
op de bedrijfsbelasting 1893. Volgens de Hoge Raad betrof het hier slechts
de verplichte werknemersbijdragen en waren de werkgeversbijdragen in de
vorm van een pensioenaanspraak belast.12 Vrijwillige pensioenstortingen
werden niet aftrekbaar geacht13 met uitzondering van de ‘toetsvrije’ aftrek
ex artikel 19 Wet IB 1914. Deze aftrek was gemaximeerd op 5% van het
inkomen, met een maximum van ƒ 100 per jaar.14

• De Belastingdienst week echter af van het standpunt van de Hoge Raad en
rekende de pensioenaanspraak evenmin tot het loon. De reden hiervoor was
enerzijds de gelijkstelling tussen werknemers van wie het pensioen wel
volledig door de werkgever werd gefinancierd en werknemers die een eigen
bijdrage verschuldigd waren. Anderzijds wilde men dubbele belastingheffing
voorkomen omdat de pensioenuitkering reeds belast was op grond van
artikel 8 Wet IB 1914.15 De reden voor de invoering van het onbelast laten
van de pensioenaanspraak lijkt dus de voorkoming van dubbele belastinghef-
fing te zijn.

9. C.W.M. van Ballegooijen, Het fiscale loonbegrip (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer
1989.

10. P.M.C. de Lange, Pensioen regelen en verzekeren (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1994.
11. A.H.H. Bollen-Vandenboorn e.a., Drieluik ‘De fiscale behandeling van pensioensparen’ deel 1:

100 jaar omkeerregel, MBB 2014/4, p. 147-154.
12. Van Ballegooijen verwijst hiervoor naar HR 2 november 1927, B. 4145; HR 14 oktober 1931,

B. 5058; HR 29 maart 1933, B. 5403 en HR 5 april 1933, B. 5604. C.W.M. van Ballegooijen, Het
fiscale loonbegrip (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1989, p. 68.

13. HR 11 december 1929, B. 4622.
14. Artikel 19 Wet IB 1914, tekst 1931.
15. C.W.M. van Ballegooijen, Het fiscale loonbegrip (diss. Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer

1989, p. 68.
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• Vanaf 1937 is er naar aanleiding van twee arresten van de Hoge Raad16 een
uitdrukkelijke vrijstelling voor pensioenaanspraken in artikel 7, vierde en
vijfde lid, Wet IB 1914 opgenomen, ongeacht de financieringswijze.17

De regering merkt hierover op: “De beslissing van den Hoogen Raad (…) is in
overeenstemming met de wijze waarop de wet door de belastingadministratie
wordt toegepast. Dat bij het bepalen van de opbrengst van eene dienstbetrek-
king de vermeerdering van de contante waarde van de zonder bijdragen van
den werknemer verkregen pensioenaanspraken buiten aanmerking blijft en
dat als gevolg daarvan aftrek wordt toegestaan van hetgeen de werknemer
voor pensioen moet bijdragen, past geheel in het systeem der wet, die de later te
genieten pensioenen ten volle als inkomen belast.”18

Vanaf dat moment is het EET-systeem dus feitelijk in de Nederlandse wet
verankerd omdat nu naast de premieaftrek ook de pensioenaanspraak
formeel onbelast bleef. Ook kan hieruit worden opgemaakt dat de belast-
baarheid van de pensioenuitkering vooropstond en ter voorkoming van
dubbele belasting de pensioenaanspraak werd vrijgesteld.

• Vanaf 1940 zijn de in de Wet IB 1914 opgenomen pensioenbepalingen
overgenomen in het Besluit op de loonbelasting 1940 en later in de Wet
LB 1964. De formulering van de pensioenbepaling hierin is regelmatig
gewijzigd maar aan het EET-systeem als zodanig is weinig veranderd.

Overigens is op 20 februari 1933 het verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting gesloten tussen Nederland en België.19 Kort daarna is in Nederland
het EET-systeem gecodificeerd. Gezien de korte periode tussen beide gebeur-
tenissen, is het de vraag of er een relatie tussen de twee is. Abstraherend van
een verschil in timing en toepasselijke belastingtarieven, zou het EET-systeem
namelijk tot eenzelfde belastinggrondslag moeten leiden als een zuivere
toepassing van TEE-systeem (zie ook het rekenvoorbeeld in onderdeel 2.2.3.2)
tenzij er een lek ontstaat omdat bijvoorbeeld de uitkering in een ander land belast
is dan het land waarin de pensioenaanspraak is opgebouwd. Na onderzoek blijkt
dat er geen verband lijkt te zijn tussen het sluiten van het verdrag ter voorkoming
van dubbele belastingmet België en het codificeren van het EET-systeem, althans
ik heb er geen aanwijzingen voor gevonden. In artikel 10 van het desbetreffende
verdrag is het heffingsrecht over openbare pensioenen toegekend aan het bron-
land. Artikel 11 kent het heffingsrecht over “lijfrentes en alle inkomsten uit niet in
de voorgaande artikelen bedoelde winstgevende bezigheden” toe aan het woon-
land. Hier vallen de pensioenen die niet onder de werking van artikel 10 vallen
dus onder. Dit eerste belastingverdrag met België is overigens gebaseerd op
een voorstel tot oplossing van het vraagstuk der dubbele belasting van de

16. HR 13 maart 1935, B. 5806 en HR 13 maart 1935, B. 5807.
17. Kamerstukken II 1935/36, 146, nr. 2. Zie ook J.E.A.M. van Dijck, Het genieten van inkomsten,

Deventer: Kluwer 1998, p. 129.
18. Kamerstukken II 1935/36, 146, nr. 3, p. 3.
19. Kamerstukken II 1933/34, 518, nr. 1.
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Volkenbond.20 Het Fiscale Comité van de Volkenbond bracht in de jaren 30 al
een conceptverdrag ter voorkoming van dubbele belasting uit waarin een
woonlandheffing voor particulierpensioen werd voorgesteld en een bronland-
heffing voor overheidspensioen.21 Daarover meer in hoofdstuk 6.

3.1.3 Het inkomensbegrip

In dit onderdeel staat een analyse van het inkomensbegrip centraal. Deze
analyse gaat niet uit van het Nederlandse positief recht maar van een univer-
seel toepasbaar inkomensbegrip. De reden hiervoor is dat het doel van dit
onderzoek is om te komen tot een voorstel voor de verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen dat ook universeel toepasbaar is. Het is voor
dit doel dan ook niet relevant welk land precies welk inkomensbegrip hanteert
omdat landen nu eenmaal verschillende inkomensbegrippen hanteren. Juist
daarom dient een universeel inkomensbegrip dat aansluit bij de criteria zoals
uiteengezet in hoofdstuk 2 als uitgangspunt.

Het draagkrachtbeginsel vormt de basis voor dit inkomensbegrip juist
omdat in hoofdstuk 2 is aangegeven dat het draagkrachtbeginsel bijdraagt
aan een rechtvaardige belastingheffing. Inkomen komt tot uiting in vergroting
van de draagkracht. Wat het draagkrachtbeginsel inhoudt is beschreven in
onderdeel 2.1.1.3. De Commissie ter bestudering van de mogelijkheid van
belastingheffing over vermogensmutaties van de Vereniging voor Belasting-
wetenschap geeft aan dat: “Dit beginsel het beste verdelingsbeginsel is dat het
belastingtheoretisch denken tot nu toe heeft opgeleverd.”22

Op basis van het draagkrachtbeginsel moet belastingheffing plaatsvinden
overeenkomstig de financiële draagkracht (koopkracht, ability to pay, Leis-
tungsfähigkeit).23 Adam Smith stelt ook: “The subjects of every state ought to
contribute towards the support of the government, as nearly as possible, in
proportion to their respective abilities (…).”24 Het draagkrachtbeginsel wordt
hiermee verwoord. Draagkrachtvermeerdering en dus inkomen kan het best

20. Kamerstukken II 1933/34, 518, nr. 3. Daarin wordt verwezen naar Publicatiën van den
Volkenbond, Document C. 562. M. 178, 1928, II, ontwerp 1a.

21. Appendix II, Report to the council of the work of the third session of the fiscal committee,
League of Nations, Genève, 6 juni 1931.

22. Commissie ter bestudering van de mogelijkheid van belastingheffing over vermogensmuta-
ties, Inkomstenbelasting over vermogensmutaties (Geschriften van de Vereniging voor Be-
lastingwetenschap nr. 208), Deventer: Kluwer 1998, p. 24.

23. A.C. Rijkers en I.J.F.A. van Vijfeijken, Fiscaliteit en vermogensvorming in een inkomens-
belasting, in: S. van Weeghel (red.), Continuïteit en vernieuwing: Een visie op het be-
lastingstelsel, Ministerie van Financiën.

24. A. Smith, An inquiry into the nature and the causes of the wealth of nations, New York:
Random House Inc. 1994, p. 888.
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worden bepaald via de vermogensaanwasmethode.25 Inkomen is daarmee de
stijging van het vermogen van een individu gedurende een bepaalde periode,
abstraherend van gepleegde consumptieve uitgaven.26 Deze methode ter
bepaling van fiscaal inkomen wordt breed erkend en is veelvuldig onderzocht.
Indrukwekkend is bijvoorbeeld de dissertatie van Kevin Holmes, The Concept of
Income, a multi-disciplinary analysis.27 Holmes komt na uitvoerig en interna-
tionaal onderzoek tot de conclusie dat het inkomensbegrip in een inkomsten-
belasting het best gebaseerd kan zijn op de vermogensaanwasmethode; het
SHS-inkomensbegrip. Ook in een rapport van de Commissie ter bestudering
van de mogelijkheid van belastingheffing over vermogensmutaties van de
Vereniging voor Belastingwetenschap wordt na uitvoerig (literatuur)onder-
zoek geconcludeerd dat belastingheffing over vermogensmutaties het draag-
krachtgehalte van een inkomstenbelasting vergroot. Daarmee kunnen
vermogensmutaties als beste grondslag voor belastingheffing in een inkom-
stenbelasting worden aangemerkt. Ik sluit me daarbij aan. In het kader van dit
onderzoek is daarmee allereerst de vraag wanneer het verkrijgen van een
pensioenaanspraak tot een vermogensmutatie en dus inkomen leidt. Vervol-
gens is de vraag wanneer deze vermogensmutatie het best daadwerkelijk in de
belastingheffing betrokken zou kunnen worden. Hierbij wordt uitdrukkelijk
geabstraheerd van het positief recht.

Ter illustratie: twee personen van 63 jaar met een huidig inkomen van
€ 100.000 verwachten volgend jaar beiden een inkomen van € 100.000 te
hebben. De eerste vanwege het feit dat zijn arbeidscontract nog één jaar loopt
en hij voor het verrichten van die arbeid een inkomen van € 100.000 voorziet.
De andere omdat hij zojuist een pensioenaanspraak heeft verkregen die
volgend jaar voorziet in een uitkering van € 100.000. Beide personen voorzien
volgend jaar dus een inkomen van € 100.000. Toch is de eerste op dit moment
minder draagkrachtig omdat hij een volgend jaar voorwaardelijk recht heeft op
inkomen terwijl de tweede nu reeds voorwaardelijk inkomen heeft in de vorm
van een recht. Daar komt bij dat de eerste een deel van zijn huidig inkomen
moet reserveren voor later terwijl de ander dat niet hoeft. De mate van
voorwaardelijkheid van het verkrijgen van toekomstig besteedbaar/verteerbaar
inkomen bepaalt derhalve de huidige draagkracht.

Nog een voorbeeld: twee personen van 63 jaar hebben beiden een huidig
inkomen van € 100.000. Beiden pensioneren op 65-jarige leeftijd. De eerste

25. Hofstra en Stevens geven aan dat de vermogensvergelijkingstheorie het zuiverste
uitgangspunt voor de inkomstenbelasting vormt. H.J. Hofstra en L.G.M. Stevens,
Inkomstenbelasting (druk 4), Deventer: Kluwer 1994, p. 42. Later meent Stevens dat ook de
vermogensvergelijkingstheorie niet evident sluitend is en niet maatschappelijk zonder be-
zwaren uitvoerbaar is. L.G.M. Stevens, Inkomstenbelasting 2001, Deventer: Kluwer 2014, p. 71.

26. Definitie ontleend aan R.P. van den Dool, Belastingheffing over kapitaalinkomen bij
natuurlijke personen, een onderzoek naar de mogelijkheden tot het invoeren van een
vermogensaanwasbelasting, Deventer: Kluwer 2009, p. 102. Van den Dool doelt hiermee op
het Schanz-Haig-Simon (SHS) inkomensbegrip.

27. K. Holmes The concept of income, a multi-disciplinary analysis, Amsterdam: IBFD 2001.
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persoon ontvangt dan een AOW- en pensioeninkomen van tezamen € 70.000.
De tweede persoon ontvangt slechts AOW. Ondanks dat beide personen een
huidig inkomen hebben van € 100.000, kan de eerste persoon bij de bank
wel een hypothecaire geldlening verkrijgen en de tweede persoon niet. Dat
illustreert dat persoon één met uitzicht op een pensioenuitkering nu al
draagkrachtiger is dan persoon twee.

Deze twee voorbeelden illustreren dat de aangroei van een pensioenaan-
spraak een vermogensmutatie én een draagkrachtvermeerdering met zich
meebrengt. De draagkrachtvermeerdering is door actuariële rekenkunde
goed kwantificeerbaar. In het in hoofdstuk 2 beschreven pensioensysteem als
referentiekader alsmede in het Nederlandse pensioensysteem zijn pensioen-
aanspraken bij een professionele uitvoerder ondergebracht. Zij leiden vóór de
pensioendatum niet tot verteerbaar inkomen, mede omdat de aanspraak niet
via afkoop, vervreemding, verpanding of belening liquide is te maken vanwege
het fiscale en civielrechtelijke verbod hiertoe. Dit in tegenstelling tot veel
vorderingen, niet-liquide vermogensbestanddelen en niet-courante vermo-
gensbestanddelen. Echter, ondanks dat een pensioenaanspraak nog niet tot
verteerbaar inkomen leidt, leidt het dus wel tot een draagkrachtvermeerdering
en dus tot inkomen. Het ontvangen van de daadwerkelijke pensioenuitkerin-
gen is nog slechts afhankelijk van het verstrijken van de tijd en het in leven zijn
van de pensioengerechtigde. De waarde van de aanspraak staat als het ware al
op de gepensioneerde te wachten; hij of zij moet alleen nog de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereiken. Er is daarmee sprake van een onvoorwaardelijke
aanspraak op een pensioenuitkering onder opschortende voorwaarde.28

Uitgaande van de definitie van draagkracht zoals in hoofdstuk 2 beschreven,
leidt de positieve mutatie van een pensioenaanspraak tot een draagkrachtver-
meerdering. De vraag is vervolgens of dergelijke mutaties van pensioenaan-
spraken ook op dat moment theoretisch (dus niet op basis van positief recht)
belastbaar horen te zijn. Indien wordt aangesloten bij de vermogensaanwas-
methode, vormt het verkrijgen van de aanspraak zoals gezegd fiscaal inkomen.
Indien wordt aangesloten bij de vermogenswinstmethode, behoort het pensi-
oen pas tot het inkomen bij het verkrijgen van de uitkering. De vraag is nu
welke methode bij pensioenaanspraken rechtvaardiger en uitvoerbaarder is.

De vermogensaanwasmethode heeft zoals gezegd als voordeel dat het leidt tot
een inkomensbegrip dat zo veel mogelijk aansluit bij heffing naar draagkracht.

De vermogenswinstmethode (of in casu de vermogensaanwasmethode
aangevuld met het realisatiebeginsel) heeft als voordeel dat rekening wordt
gehouden met typische kenmerken van een pensioenaanspraak waarbij rea-
lisatie conform het in hoofdstuk 2 beschreven pensioensysteem vóór pensioen-
datum onmogelijk is, zulks in tegenstelling tot vermogensbestanddelen die
verpand of beleend kunnen worden. Juist vanwege dit onderscheidende ken-
merk van pensioenaanspraken, moet voor wat betreft pensioenaanspraken aan

28. Zie ook J.E.A.M. van Dijck, Het genieten van inkomsten, Deventer: Kluwer 1998, p. 140.

50

3.1.3 Hoofdstuk 3 /Het EET-systeem in het inkomensbegrip



het realisatiebeginsel een grote waarde worden toegekend. Een extra argument
voor deze stelling is dat pensioenaanspraken dermate verknocht zijn dat bij
overlijden van de gerechtigde, afgezien van een eventueel aan de ouderdoms-
pensioenaanspraak gekoppelde nabestaandenvoorziening, de aanspraak niet
vererft maar vervalt aan de uitvoerder. Het tot het fiscaal inkomen rekenen van
de pensioenaanspraak zou alsdan kunnen leiden tot de onwenselijke situatie
dat belasting is betaald over een element dat nooit daadwerkelijk gerealiseerd
wordt, bijvoorbeeld bij voortijds overlijden.29 Immers, “in zoodanige gevallen
zou de belasting worden betaald op grond van een veronderstelling, die niet
verwezenlijkt wordt”.30 Hetzelfde is van toepassing indien een uiteindelijke
pensioenuitkering lager uitvalt dan verwacht vanwege korting dan wel tegen-
vallende beleggingsresultaten, toegenomen levensverwachting en een lage
rentestand op pensioendatum bij een beschikbare premieregeling. Ook zijn
er geen liquiditeiten beschikbaar ten tijde van het verkrijgen van de aanspraak
om de belasting mee te voldoen. Overigens zijn dat direct grote nadelen van de
zuivere vermogensaanwasmethode.

Cnossen meent anderzijds dat de vermogensaanwasmethode ook voor
pensioenen van toepassing zou moeten zijn en dat de pensioenaanspraak tot
het belastbaar inkomen gerekend moet worden.31 In onderdeel 3.1.4 komen
overigens nog argumenten voor en tegen het belasten van de pensioenaan-
spraak aan de orde.

De voor- en nadelen van de vermogensaanwasmethode beschouwend, en
ondanks dat pensioenaanspraken draagkrachtverhogend zijn en een dergelijke
draagkrachtvermeerdering bij voorkeur bij verkrijging van de aanspraak reeds
belast moet zijn conform de vermogensaanwasmethode, is het verdedigbaar
dat in ieder geval voor pensioenaanspraken een uitzondering van toepassing
is.32 In het kader van pensioen dient aan de vermogensaanwasmethode dus
het realisatiebeginsel te worden toegevoegd. Rijkers spreekt in zijn afscheids-
rede over materieel uitstel van het tijdstip waarop de waardestijging in de
heffing wordt betrokken.33 De vermogenswinstmethode is daarmee niet per
definitie theoretisch juister dan de vermogensaanwasmethode maar past beter

29. Van den Dool meent dat pensioenaanspraken door middel van vermogenswinstbelasting in
plaats van vermogensaanwasbelasting in de heffing moeten worden betrokken gezien het
zeer specifieke karakter van pensioenaanspraken. Ik deel deze mening. R.P. van den Dool,
Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen, een onderzoek naar de
mogelijkheden tot het invoeren van een vermogensaanwasbelasting, Deventer: Kluwer 2009,
p. 233.

30. Kamerstukken II 1935/36, 146, nr. 4, p. 7.
31. S. Cnossen, Hervorming van de inkomstenbelasting, WFR 1980/901, onderdeel 2.
32. Hemels verwijst in het WFR naar de parlementaire behandeling van de Wet op de

inkomstenbelasting 1914. “Baten die naar haren oorsprong als inkomen zijn te beschouwen,
doch waarvan een gedeelte niet overeenkomstig het doel van alle inkomen noch van
kapitaalvorming kan worden besteed, omdat het voor andere doeleinden moet dienen,
verliezen voor dat gedeelte het karakter van inkomen.” S.J.C. Hemels, Periodieke giften: een
tweeluik. Deel I: Oorsprong en weerslag in de Wet IB 2001, WFR 2014/1061.

33. A.C. Rijkers, Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw (afscheidsrede Tilburg), 2013, p. 27.
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bij belastingheffing over pensioenaanspraken dan de vermogensaanwasme-
thode. Zie ook Rijkers in zijn afscheidsrede waarin hij stelt: “De economische
theorie met betrekking tot de intertemporele consumptieneutraliteit is bovendien
juist bij pensioenen overtuigend.”34

In dit onderzoek wordt zoals gezegd uitgegaan van een vermogenswinst-
methode voor het bepalen van pensioeninkomen. Het verdere onderzoek en de
voorstellen hebben de vermogenswinstmethode dan ook als basis. De vermo-
genswinstmethode wordt echter niet universeel en in alle landen toegepast en
gehanteerd. Dit staat het komen tot een universeel en internationaal toepas-
baar fiscaal rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffingsrechten over
uitkeringen uit particulierpensioen en overheidspensioen echter niet in de weg
omdat de vermogenswinstmethode wel universeel toepasbaar is. Het is zoals
gezegd dan ook niet relevant welk land precies welk inkomensbegrip hanteert
omdat landen nu eenmaal verschillende inkomensbegrippen hanteren. Juist
daarom dient een universeel inkomensbegrip dat aansluit bij de criteria zoals
uiteengezet in hoofdstuk 2 als uitgangspunt. Om die reden worden ook andere
inkomensbegrippen zoals de bronnentheorie van Fuisting (waar het inkomens-
begrip in de Nederlandse inkomstenbelasting oorspronkelijk deels op is geba-
seerd) niet besproken, juist omdat deze inkomensbegrippen tekortschieten ten
opzichte van de vermogenswinstmethode.35

3.1.4 Is het EET-systeem in het Nederlandse positief recht een begunstiging?

In het vorige onderdeel is gebleken dat belastingheffing over de pensioenuit-
kering beter past binnen het gehanteerde inkomensbegrip dan belastinghef-
fing over de verkrijging van pensioenaanspraak. Het belasten van de
pensioenuitkering in plaats van de aanspraak is dan ook een juiste invulling
van het inkomensbegrip dat is gebaseerd op de vermogenswinstmethode.36

Desondanks wordt vaak beweerd dat het EET-systeem een positiefrechtelijk
door de wetgever gecreëerde begunstiging of subsidie is. Dat lijkt tegenstrijdig.
Immers, als een bepaalde fiscale behandeling juist is, hoe kan er dan sprake zijn
van een begunstiging? Hierna wordt daarom dieper op het EET-systeem in het
Nederlandse positief recht ingegaan om vast te stellen of de conclusie dat het

34. A.C. Rijkers, Een inkomensbegrip voor de 21e eeuw (afscheidsrede Tilburg), 2013, p. 48.
35. De bronnentheorie wordt overigens niet superieur geacht ten opzichte van de vermogens-

aanwastheorie. R.E.C.M. Niessen, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Deventer:
Kluwer 2010, p. 356. Niessen maakt ook melding van andere inkomensbegrippen zoals de
verbruikstheorie van Hermann, de periodiciteitstheorie van Wagner en de opbrengsttheorie
van Roscher.

36. Nut en noodzaak van het EET-systeem wordt overigens regelmatig ter discussie gesteld of is
onderwerp van discussie. Zo stelt de Europese Commissie dat de kosten van het EET-systeem
aanzienlijk zijn en er vraagtekens gezet kunnen worden bij de doelmatigheid ervan. Zie
Groenboek pensioenen van de Europese Commissie, 7 juli 2010, COM(2010)365 definitief. Dit
is overigens opmerkelijk gezien de reeds beschreven pensioenmededeling van de Europese
Commissie van 19 april 2001 waarin het EET-systeem juist werd gepropageerd.
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EET-systeem in lijn is met het gehanteerde inkomensbegrip in stand kan
blijven.

De keuze die de wetgever maakte om nu juist niet de pensioenaanspraak te
belasten maar slechts de uitkering, lijkt op basis van de historische ontwikke-
ling zoals in onderdeel 3.1.2 beschreven, niet vooraf te zijn gegaan door een
principiële discussie hierover; voor een dergelijke discussie heb ik althans geen
aanwijzingen kunnen vinden. Eerst is in artikel 8 Wet IB 1914 opgenomen dat
een pensioenuitkering belast is; pas later is in artikel 7 van die wet opgenomen
dat een pensioenaanspraak onbelast is en een betaalde pensioenpremie af-
trekbaar om hiermee dubbele belasting te voorkomen. Dit wijst erop dat het
vanuit het positief recht historisch gezien niet zo is dat eerst de pensioenaan-
spraak belast is en deze door middel van een vrijstelling alsnog wordt
vrijgesteld. De wetgever had blijkbaar niet bewust tot doel om een pensioen-
aanspraak eerst belast te laten zijn, deze vervolgens onder voorwaarden vrij te
stellen om zo de uitkering te belasten. De situatie is, historisch beschouwd
althans, juist andersom. Eerst is bepaald dat een pensioenuitkering belast is
en pas later, om te voorkomen dat ook de aan deze pensioenuitkering ten
grondslag liggende pensioenaanspraak belast zou worden, is deze pensioen-
aanspraak (zekerheidshalve?) vrijgesteld van belastingheffing. Dit wijst er voor
wat pensioenaanspraken betreft op dat gekozen is voor een systeem van
belastingheffing die past bij “eene inkomstenbelasting, die zooveel mogelijk de
opvattingen van het reëele leven moet volgen”.37 De reden voor de invoering van
het huidige EET-systeem lijkt dan ook met name gebaseerd te zijn op de wens
aan te sluiten bij wat belastingplichtigen als rechtvaardig beschouwen, op het
voorkomen van dubbele belasting (niet ook de pensioenaanspraak belasten
terwijl de uitkeringen reeds belastbaar zijn) en niet op het feit dat de
pensioenaanspraak reeds belastbaar zou behoren te zijn.

Scheltens is van mening dat niet gesproken kan worden van een ‘faciele’
behandeling van pensioenen: “Het is een ook in het kader van de inkomstenbe-
lasting, die buiten de winstsfeer in de regel van het kassysteem uitgaat, geheel
logische gedachte en geen faciliteit dat tegenover de heffing in de toekomst over
het dan ter beschikking komende loon de huidige stortingen buiten het loonbegrip
worden geplaatst.”38 Uiteraard is het aan de wetgever om grenzen te stellen aan
het inkomen dat onder het pensioenbegrip kan worden gebracht zodat slechts
fiscaal als pensioen behandeld wordt hetgeen ook daadwerkelijk als pensioen
bedoeld is.

Stevens en Schuurman hanteren niet zozeer het beloningsvoordeel
als grondslag voor belastingheffing maar een empirisch inkomensbegrip.39

Volgens hen is inkomen “datgene wat in de maatschappij als zodanig als inkomen

37. P.A. de Klerck, Wet op de inkomstenbelasting 1914, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1931, p. 79.
38. J.P. Scheltens e.a., Oudedagsvoorzieningen, preadviezen voor de Algemene Vergadering van

de Broederschap der Candidaat-Notarissen te Nijmegen op donderdag 17 mei 1973, p. 188.
39. Een term die volgens Rijkers niets inhoudt. A.C. Rijkers, Een inkomensbegrip voor de 21e

eeuw (afscheidsrede Tilburg), 2013, p. 5.
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wordt ervaren. Daaronder wordt doorgaans verstaan hetgeen voor directe con-
sumptieve bestedingen beschikbaar is. Inkomen dat beklemd ligt onder een
noodzakelijke of wenselijke verzorgingsvoorziening, vormt om die reden nog
geen draagkrachtig inkomen. Inkomenscomponenten in de vorm van aanspraken
op toekomstig inkomen behoren derhalve niet tot het belastbaar inkomen. Daar-
van is pas sprake als de uit de aanspraak stammende periodieke betalingen
daadwerkelijk worden genoten”.40

Het feit dat door de verplichtstelling werknemers veelal verplicht deel-
nemen aan een pensioenregeling en de pensioenaanspraak niet als verdiend
inkomen ervaren, draagt bij aan de stelling dat het verkrijgen van een
pensioenaanspraak niet als inkomen wordt ervaren.41 Deze methodiek is
volgens Stevens en Schuurman in overeenstemming met het pay-as-you-
earn-systeem.42 Roos ziet de pensioenaanspraak als voorwaardelijk loon dat
niet tot een draagkrachtverhoging leidt. Het belasten van de aanspraak is wat
hem betreft een pay as you don’t go-benadering.43 Ook Hofstra schrijft in zijn
noot bij BNB 1956/22544 dat “wie (…) verschuift inkomen naar zijn laatste
levensjaren, en in het systeem van de wet moet hij daarvoor dan ook eerst
[onderstreping BS] in die jaren worden belast”.

De Lange meent dat de omkeerregel inzake pensioenen niet het karakter van
een bijzondere begunstiging heeft maar stamt uit de primaire regel dat
inkomen pas moet worden belast op het moment dat het onvoorwaardelijk
is genoten.45 Ook Dietvorst e.a. menen dat er niets omgekeerd is aan de fiscale
behandeling van pensioenen maar het is de systematisch logische manier van
behandeling daarvan.46 In zijn dissertatie stelt Dietvorst: “de financiële op-
offeringen die men zich getroost voor een toekomstvoorziening, dragen niet bij tot
de actuele draagkracht.”47

Van Dijck is anderzijds van mening dat er sprake is van loon indien er sprake
is van een beloningsvoordeel. Niet de pensioenuitkering wordt ter beloning
gegeven maar de pensioenaanspraak.48 De pensioenuitkering is in principe
vrijgesteld van belastingheffing omdat deze niets meer met beloning te maken
heeft. Het betreft volgens Van Dijck geen beloningsvoordeel; het is slechts een

40. L.G.M. Stevens en B.G.J. Schuurman, Pensioen in de loonsfeer, Deventer: Kluwer 2008, p. 22.
41. In gelijke zin S. Cnossen, Hervorming van de inkomstenbelasting – een internationaal

perspectief (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap nr. 182), Deventer:
Kluwer 1990, p. 41.

42. L.G.M. Stevens en B.G.J. Schuurman, Pensioen in de loonsfeer, Deventer: Kluwer 2008, p. 23.
43. L.J. Roos, Pensioen en werknemersmobiliteit in de EU, fiscale en juridische knelpunten,

Tilburg: Competence Centre for Pension Research 2006, p. 103.
44. HR 6 juni 1956, nr. 12 723, BNB 1956/225.
45. P.M.C. de Lange, Pensioen regelen en verzekeren (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 1994, p. 65.
46. G.J.B. Dietvorst, A.M. de Graaf en P.M.C. de Lange, Toekomstvoorzieningen en fiscus, Deven-

ter: Kluwer 2007, p. 59.
47. G.J.B. Dietvorst, De drie pijlers van toekomstvoorzieningen en belastingen (diss. Rotterdam),

Deventer: Kluwer 1994, p. 27.
48. J.E.A.M. van Dijck, Het fiscale loonbegrip na 2000, Deventer: Kluwer 2001, p. 15.
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uitvloeisel van een eerder gevestigd recht.49 De bepaling in artikel 11 Wet LB
1964 waarbij in afwijking van artikel 10 Wet LB 1964 de pensioenaanspraak
niet tot het loon wordt gerekend, is volgens Van Dijck dan ook een echte
vrijstelling.50 Roeleveld is dezelfde mening toegedaan.51 Dit standpunt leidt
ertoe dat zonder dat de wetgever een vrijstelling in het leven geroepen zou
hebben voor de pensioenaanspraak, deze logischerwijs belast is op het mo-
ment waarop de pensioenaanspraak wordt toegekend. Deze pensioenaan-
spraak vormt immers de beloning, loon in de vorm van een recht, aldus Van
Dijck en Roeleveld. Het verlenen van de genoemde vrijstelling moet vanuit
deze gedachte dan ook als een begunstiging dan wel faciliteit worden aange-
merkt. Immers, zonder deze vrijstelling zou de pensioenaanspraak direct belast
zijn. Van Dijck en Roeleveld redeneren daarmee vanuit het loonbegrip en niet
vanuit het inkomensbegrip. Het loonbegrip is hun startpunt.

Zo vormen zich grofweg dus twee meningen. Belastingheffing kan eerst aan
de orde zijn op het moment dat de pensioenaanspraak wordt toegekend dan
wel op het moment dat de pensioenuitkeringen daadwerkelijk worden geno-
ten. Welke argumentatie is overtuigender?

In de huidige Wet LB 1964 is gekozen voor het systeem waarbij eerst de
pensioenaanspraak belast is op grond van artikel 10 Wet LB 1964, waarbij deze
vervolgens weer wordt vrijgesteld op grond van artikel 11 Wet LB 1964. Het
lijkt er daarom op dat er vanuit positiefrechtelijk perspectief wel degelijk
sprake is van een begunstiging. Immers, het heffingsrecht over een belonings-
element dat in beginsel belast is op het moment van toekenning wordt door
middel van een vrijstelling verschoven naar een later moment. Echter, zoals in
onderdeel 3.1.3 is aangegeven, is van een begunstiging geen sprake indien in
plaats van het loonbegrip uit wordt gegaan van het inkomensbegrip dat is
gebaseerd op de vermogenswinstmethode dan wel de vermogensaanwasme-
thode aangevuld met het realisatiebeginsel.

In de nota Belastingheffing in de 21e eeuw, een verkenning is vanwege de
grootschalige belastingherziening uitvoerig aandacht besteed aan het EET-
systeem.52 Vermeld is destijds dat het EET-systeem ertoe leidt dat belasting-
heffing op deze manier goed aansluit bij het moment waarop het pensioenin-
komen feitelijk wordt genoten. Ook wordt opgemerkt dat deze systematiek
leidt tot belastinguitstel en tot uitholling van de heffingsgrondslag en daarmee
belastingderving indien pensioenuitkeringen niet in Nederland worden belast.
Het element dat belastingheffing over de uitkering goed aansluit bij het
feitelijke genietingsmoment is juist. Daarnaast sluit het ook nog eens goed
aan bij het empirisch inkomensbegrip alsmede het feit dat belastingheffing
over loon dan wel inkomsten moet aansluiten bij de realiteit. Op de stelling dat

49. J.E.A.M. van Dijck, Het fiscale loonbegrip na 2000, Deventer: Kluwer 2001, p. 15.
50. J.E.A.M. van Dijck, Het fiscale loonbegrip na 2000, Deventer: Kluwer 2001, p. 78.
51. L. Roeleveld, ‘Aanspraak op uitkeringen’ in de Wetten op de inkomsten- en loonbelasting

1964, WFR 1965/501 (e.v.).
52. Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2, p. 46 e.v.
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het EET-systeem de heffingsgrondslag uitholt en tot belastingderving leidt
indien Nederland niet het heffingsrecht over de uitkering heeft is echter wel
wat af te dingen. Uitholling van de heffingsgrondslag impliceert immers dat
Nederland door het EET-systeem eigenlijk een voorkeursrecht heeft op het in
de belastingheffing betrekken van de pensioenuitkeringen. Omdat het vrij-
stellen van de pensioenaanspraak en het belasten van de pensioenuitkering
zoals gezegd een verdedigbare invulling is van het inkomensbegrip voor de
heffing van een inkomstenbelasting, is van een dergelijk voorkeursrecht geen
sprake. Immers, bij belastingheffing over pensioenen komt zoals gezegd aan
het realisatiebeginsel een grote waarde toe. Uiteraard is het wel zo dat
Nederland als pensioenexporterend land meer belasting zou heffen indien de
pensioenaanspraak zou worden belast in plaats van de pensioenuitkering
(uitgaande van de situatie dat deze pensioenuitkering in het buitenland wordt
genoten en aldaar belastbaar is) maar dit kan niet als belastingderving of
uitholling van de grondslag worden aangemerkt. Ergens geen belasting over
heffen terwijl dit gezien wel mogelijk zou zijn, impliceert niet dat het niet-
heffen van belasting als belastingderving kan worden aangemerkt. Dat is
namelijk een even merkwaardige stelling als dat het niet-instellen van een
toptarief in de inkomstenbelasting van 80% in plaats van 52% tot 28%-punt
belastingderving leidt.

Op basis van het voorgaande is het verkrijgen van een pensioenaanspraak
wel degelijk draagkrachtverhogend maar op theoretische gronden hoort deze
draagkrachtverhoging pas belast te worden in de uitkeringsfase. Dit omdat het
realisatiebeginsel bij pensioenen van groot belang is en pensioen immers pas
verteerbaar inkomen vormt op het moment dat het tot uitkering komt. Tot dat
moment is het pensioenvermogen geblokkeerd ondergebracht bij een pensi-
oenuitvoerder en is het niet toegestaan dit af te kopen of zelfs te verpanden of
te belenen. Dat belastingheffing over pensioenen pas plaatsvindt in de uitke-
ringsfase is vanuit het gehanteerde inkomensbegrip dan ook een juiste me-
thode en het positiefrechtelijke EET-systeem is daarmee geen faciliteit. Het feit
dat het EET-systeem pas op een later tijdstip tot belastingheffing leidt dan het
TEE-systeem doet hier niets aan af. Een vanuit het gehanteerde inkomens-
begrip juister systeem dan het EET-systeem, kan niet worden aangemerkt als
een faciliëring dan wel subsidie ten opzichte van een vanuit het gehanteerde
inkomensbegrip onjuister systeem als de hoofdregel. Ook niet als dat leidt tot
minder of latere belastingopbrengsten.53 Dit gezegd hebbende, lijkt het
vreemd om het niet-belasten van de aanspraak en belasten van de uitkering
als het EET-systeem te blijven aanmerken omdat die terminologie een fiscale
exemption (vrijstelling) van de aanspraak en dus wel degelijk een faciliëring
impliceert. Desondanks wordt het begrip ‘EET-systeem’ gehanteerd omdat dit

53. Anders K. Caminada and K. Goudswaard, Revenue Effects of Tax Facilities for Pension Savings,
Atlantic Economic Journal 2008/36 (2), p. 233-246. Zij kwantificeren het budgettaire effect
van het EET-systeem en bestempelen het als een subsidie.

56

3.1.4 Hoofdstuk 3 /Het EET-systeem in het inkomensbegrip



nu eenmaal de internationaal gebruikelijke terminologie is voor het niet-
belasten van de aanspraak en belasten van de uitkering.

3.1.5 Tussenconclusie

Het EET-systeem lijkt geen (bewust gecreëerde) fiscale faciliteit of begunstiging
te zijn. Er is sprake van een systeem van belastingheffing over pensioenen dat
aansluit bij het gehanteerde inkomensbegrip en het uitgangspunt dat belas-
tingheffing eerst plaatsvindt op het moment dat de middelen waarmee deze
belasting kanworden betaald, aanwezig zijn. Ook past heffing over de uitkering
het beste in het inkomensbegrip dat voor wat betreft pensioen het best
gebaseerd kan zijn op een vermogenswinstsystematiek. Dit geldt overigens
nadrukkelijk slechts voor pensioenaanspraken en -uitkeringen en niet aan-
spraken en de daaruit voortkomende vruchten in zijn algemeenheid. Wellicht
kan daarmee gesteld worden dat pensioenaanspraken – gezien hun aard,
kenmerk en functie – een aparte vorm van aanspraken vormen binnen het
belastingrecht. Deze eventuele status aparte is dan met name af te leiden uit
het feit dat pensioenaanspraken zowel op basis van Nederlands positief recht
maar ook op basis van het voorkeurspensioensysteem zoals beschreven in
hoofdstuk 2, in de praktijk niet vooraf te gelden kunnen worden gemaakt; zelfs
niet door belening of verpanding. Dientengevolge kan ook niet worden gesteld
dat het EET-systeem uitstel van in beginsel reeds verschuldigde belasting-
betalingen inhoudt. Het land dat de pensioenaanspraak niet in de belasting-
heffing heeft betrokken is dan ook niet per se het eerst aangewezen land om de
pensioenuitkeringen in de belastingheffing te betrekken, althans niet vanwege
het EET-systeem. Uiteraard kan op basis van andere argumenten nog steeds
gesteld worden dat het heffingsrecht over pensioenuitkeringen behoort te
liggen bij het land waarin de arbeid is verricht dan wel dat het heffingsrecht
had over de arbeid waaraan de uiteindelijke pensioenuitkering gerelateerd is.
Deze argumenten kunnen echter niet succesvol gestoeld zijn op de stelling dat
de pensioenopbouw fiscaal zou zijn gefacilieerd door dat land. Deze andere
mogelijke argumenten en de daaraan ten grondslag liggende beginselen
komen in hoofdstuk 4 aan de orde.

3.1.6 Vrijwillige stortingen

Zoals gezegd is bij een pensioenaanspraak, omdat belening of verpanding niet
mogelijk is, beschikkingsmacht in principe onmogelijk totdat realisatie vanaf
pensioendatum plaatsvindt. Van beschikkingsmacht over de eventuele ver-
plichte eigen bijdrage is daarmee nadat deze zijn gestort in de pensioenrege-
ling ook geen sprake. Pensioenstortingen kunnen echter ook op vrijwillige
basis plaatsvinden, bijvoorbeeld door inhouding op het loon of onder voor-
waarden zelfs doordat stortingen vanuit het netto beschikbare inkomen
zelfstandig, dus zonder tussenkomst van de werkgever, aan de uitvoerder
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worden verricht, gevolgd door het claimen van een aftrekpost in de persoon-
lijke belastingaangifte.54 De vraag is nu of het uitgangspunt dat het EET-
systeem bij pensioenen geen fiscale faciliëring is alleen geldt voor stortingen
van de werkgever dan wel verplichte inhoudingen op het loon van de
werknemer of tevens geldt voor vrijwillige stortingen. Anders geformuleerd
is de vraag of het voor de toekomstige pensioenuitkering vrijwillig opgeofferde
bedrag eerst tot het inkomen behoorde waarna het is afgestaan voor toekom-
stig inkomen dan wel dat het nooit tot het inkomen heeft behoort. Voor beide
stellingen zijn argumenten aan te voeren.

Enerzijds brengt een vrijwillige bijdrage in essentie met zich mee dat deze
vrijwillig is. Een vrijwilligheid impliceert een vrije keuze. Om een keuze te
kunnen hebben met betrekking tot het omzetten van huidig inkomen in
toekomstig inkomen, is allereerst huidig inkomen vereist. Dat betekent dat
het deel van een toekomstige pensioenuitkering dat is ontstaan uit een
vrijwillige storting, uit huidig (belastbaar) inkomen is ontstaan. Dat deel van
de pensioenaanspraak had dus wel degelijk tot huidig inkomen kunnen
behoren zodat beschikkingsmacht over dat deel van het inkomen aanwezig
is. Op basis hiervan kan gesteld worden dat het deel van een pensioenaan-
spraak dat is ontstaan door vrijwillige stortingen, een echte vrijstelling of
faciliëring is.

Anderzijds kan gesteld worden dat dit deel van het inkomen opzijgezetmoet
worden om de levensstandaard na pensionering te beveiligen. Een vrijwillige
storting is juridisch gezien wel vrijwillig maar in essentie is van vrije wil geen
sprake. Immers, geen weldenkend persoon of homo economicus zal zuiver
vrijwillig een deel van zijn huidige inkomen afstaan ten gunste van een
onzeker toekomstig inkomen. Iemand doet dit alleen indien de overtuiging
aanwezig is dat het afstaan van huidig inkomen noodzakelijk of op zijn minst
zeer gewenst is, om toekomstig inkomen zeker te stellen. Er is bij het doen van
vrijwillige stortingen in een oudedagsvoorziening alsdan sprake van een
situatie waarbij iemand handelt uit zelfbehoud, uit een natuurlijke verbintenis
met zichzelf. In wezen is hierbij sprake van een dwingende morele verplichting
jegens zichzelf en/of zijn naaste familie. Deze verplichting is erop gericht om
ervoor te zorgen dat ook na de arbeidzame periode in het leven voldoende
inkomen resteert. De belastingplichtige is aan zichzelf en mogelijk zelfs aan
zijn partner of familie verplicht iets wat praktisch nu inkomen zou kunnen
zijn, nu niet als besteedbaar inkomen in te zetten en het realisatiemoment
te verschuiven naar de toekomst. Wederom, deze verschuiving is geen echte
vrije keuze maar de belastingplichtige is hiertoe autonoom verplicht en
voorkomt hiermee toekomstige afhankelijkheid van anderen en realiseert

54. Een dergelijke vrijwillige pensioenmodule lijkt overigens sterk op een derdepijlerproduct.
Dit illustreert temeer dat de scheidslijn tussen de pijlers arbitrair en een kwestie van definitie is.
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zelfredzaamheid en vrijheid.55 Dientengevolge past het volledig in het gehan-
teerde inkomensbegrip indien de op de vrijwillige stortingen voor een pensioen
gebaseerde uitkeringen pas bij de realisatie vanaf pensioendatum tot het
inkomen worden gerekend.56

Al met al zijn de argumenten voor de stelling dat ook het deel van de
pensioenaanspraak dat is ontstaan door vrijwillige stortingen pas voor het
eerst tot het inkomen behoort in de uitkeringsfase overtuigender. Ik licht dit
toe. De precieze invulling van een pensioenregeling op het punt van het al dan
niet kunnen doen van vrijwillige stortingen verschilt sterk per pensioenrege-
ling en per werkgever. In sommige pensioenregelingen wordt standaard de
volledige fiscale pensioenruimte reeds benut; in andere regelingen wordt de
fiscale pensioenruimte deels benut en kunnen werknemers het resterende deel
vrijwillig en voor eigen rekening opvullen. Deze hoge mate van diversiteit
en vrijwilligheid in pensioenregelingen zou geen invloed moeten hebben op
de fiscale behandeling van de pensioenaanspraak. Anders zou de genoemde
diversiteit in financieringsmogelijkheden leiden tot een verschil in fiscale
behandeling tussen een belastingplichtige die de volledige fiscale pensioenop-
bouw verplicht benut enerzijds en de belastingplichtige die de volledige
fiscale pensioenopbouw deels vrijwillig benut anderzijds. Dat zou leiden tot
een onvergelijkbare en onuitvoerbare fiscale kwalificatie van de pensioenaan-
spraak.

De tussenconclusie zoals geformuleerd in onderdeel 3.1.5 geldt dus voor alle
pensioenuitkeringen conform de kenmerken van het pensioenstelsel zoals
beschreven in hoofdstuk 2. De praktische invulling van wijze van financiering,
ofwel de bron van financiering, van het toekomstige pensioeninkomen is
vanuit het gehanteerde inkomensbegrip irrelevant.

3.2 Beantwoording deelvraag

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Is het EET-systeem inherent aan een fiscaal inkomensbegrip dat uitgaat van de
vermogenswinstmethode voor pensioeninkomen?

Deze vraag kan als volgt beantwoord worden. Zoals gezegd is het EET-
systeem het dominante fiscale pensioensysteem in Europa. Het EET-systeem is
in lijn met de universeel toepasbare vermogenswinstmethode. Het betreft een

55. Een dergelijke vrijheid, het niet-afhankelijk zijn van anderen past in het ideaal van repu-
blicanistische vrijheid. Zie Gribnau, Vrijheid en belastingrecht: een verkenning, in: H.
Gribnau (red.), Principieel belastingrecht. Liber Amicorum Richard Happé, Nijmegen: Wolf
Legal Publishers 2011, p. 72.

56. Zie ook R.P. van den Dool, Belastingheffing over kapitaalinkomen bij natuurlijke personen,
een onderzoek naar de mogelijkheden tot het invoeren van een vermogensaanwasbelasting,
Deventer: Kluwer 2009, p. 233. Hij meent dat vanwege de neutrale behandeling een eigen
bijdrage fiscaal-theoretisch hetzelfde moet worden behandeld als een werkgeversbijdrage.
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rechtvaardig systeem van belastingheffing over pensioeninkomen, ondanks het
feit dat een verkregen pensioenaanspraak wel degelijk al draagkrachtverho-
gend is. Op basis van de vermogenswinstmethode is pensioeninkomen voor
het eerst belast in de uitkeringsfase en daarom is het EET-systeem inherent aan
deze vermogenswinstmethode. Van een fiscale faciliteit of begunstiging is dan
ook geen sprake. Immers, van een faciliteit zou sprake zijn indien pensioen-
aanspraken theoretisch belast zijn op het moment van toekenning maar deze
belastingheffing wordt uitgesteld.

Het EET-systeem is rechtvaardig en uitvoerbaar. Rechtvaardig omdat het
systeem in tegenstelling tot het TEE-systeem niet leidt tot belastingheffing over
inkomen dat niet daadwerkelijk wordt genoten en dat belasting pas wordt
betaald als de middelen daarvoor aanwezig zijn. Het systeem is uitvoerbaar.
Zou dit anders zijn, dan zou dit systeem niet het meest gehanteerde systeem
van belastingheffing over pensioenuitkeringen zijn.

3.3 Overige beschouwingen

De conclusie dat het EET-systeem geen faciliteit of begunstiging is geldt niet
alleen voor verplichte pensioenopbouw maar ook voor pensioenaanspraken
die ontstaan door vrijwillige stortingen in de pensioenregeling. Deze stortingen
zijn juridisch vrijwillig maar van echte vrijwilligheid is geen sprake. Een
belastingplichtige is immers jegens zichzelf en zijn naasten (en wellicht zelfs
jegens zijn medeburgers) moreel verplicht om een deel van het huidige
inkomen te reserveren om na pensionering in het levensonderhoud te kunnen
voorzien.

Het hanteren van het EET-systeem als zodanig is geen reden voor bronland-
heffing over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen omdat het bronland nu
eenmaal bij fiscale systemen waar de vermogenswinstmethode aan ten grond-
slag ligt geen fiscale claim op de uitkering heeft. De claim ontstaat pas in de
uitkeringsfase. Het toepassen van het EET-systeem door het bronland impli-
ceert geen fiscale claim.57 Mogelijk zijn er andere argumenten voor het
hanteren van bronlandheffing dan wel woonlandheffing.

Het budgettaire belang van het huidige onderscheid tussen belastingheffing
over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situa-
ties is groot voor de betrokken landen, zo bleek al uit hoofdstuk 1. Jaarlijks
wordt ruim € 2 miljard aan Nederlands pensioengeld, inclusief AOW en
lijfrente uitgekeerd aan niet in Nederland woonachtige gepensioneerden. Het

57. Anders: G.J.M.E. de Bont en J.A.G. van der Geld, Het Nederlandse fiscale verdragsbeleid,
enkele kanttekeningen bij het Nederlandse fiscale verdragsbeleid tot nu toe en suggesties
voor aanpassingen voor de nabije toekomst, Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant 1998,
p. 48. De auteurs menen dat claimbehoud gerechtvaardigd is.
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al dan niet hebben van heffingsrechten over deze uitkeringen loopt op tot
honderden miljoenen euro per jaar. Bij onbeperkte bronlandheffing over al de
genoemde pensioenuitkeringen ontvangt de Nederlandse Staat dus jaarlijks
honderden miljoenen euro meer aan belastingopbrengsten dan bij een onbe-
perkte woonlandheffing. Het niet aanwezig zijn van onbeperkte bronland-
heffing kan evenwel in geen geval worden aangemerkt als een claimverlies. Een
verlies impliceert immers dat er in beginsel een recht is op belastingheffing en
dit recht niet kan worden geëffectueerd. Van claimverlies is zoals gezegd geen
sprake. Het bovenstaande betekent tevens dat het EET-systeem als zodanig
geen reden is voor bronlandheffing over grensoverschrijdende pensioenuitke-
ringen.
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HOOFDSTUK 4

Beginselen van de
internationale verdeling van
heffingsrechten over
pensioenuitkeringen

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Welk verdelingsbeginsel in het kader van grensoverschrijdende pensioenuitkerin-
gen verdient de voorkeur?

Het heffingsrecht over pensioenuitkeringen in internationale verhoudingen
wordt op basis van de vigerende belastingverdragen veelal gebaseerd op het
bronlandbeginsel, het woonlandbeginsel of een combinatie van beide. Er zijn
ook andere manieren denkbaar om het heffingsrecht te verdelen. Omdat de
centrale onderzoeksvraag gericht is op het formuleren van een rechtvaardige
en uitvoerbare verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen, wordt
de hiervoor vermelde deelvraag gesteld. Vele bilaterale belastingverdragen zijn
gebaseerd op het OESO-modelverdrag. In dit hoofdstuk wordt allereerst
ingegaan op een aantal algemene aspecten van belastingverdragen zoals de
functie en interpretatie van belastingverdragen. Ook komen in dit hoofdstuk
de beginselen waarop de verdeling van heffingsrechten gebaseerd kan zijn aan
de orde. Niet slechts de beginselen waarop de huidige verdeling van heffings-
rechten veelal is gebaseerd maar tevens een aantal alternatieven komen aan de
orde.

4.1 Belastingverdragen en de interpretatie ervan

In dit onderdeel wordt kort aandacht besteed aan de plaats van belastingver-
dragen in de nationale en internationale rechtsorde.

Op 23 mei 1969 is het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht
(hierna: WVV) gesloten waar Nederland op 9 mei 1985 als partij is toegetreden.
In het WVV zijn regels neergelegd over onder andere het sluiten, naleven,
uitleggen, wijzigen en beëindigen van bilaterale en multilaterale verdragen,
waaronder belastingverdragen.

Een bilateraal belastingverdrag wordt gesloten na de onderhandelingsfase
door de gevolmachtigden. Daarmee staat de inhoud van het verdrag vast
maar is deze nog niet van kracht geworden. Daarvoor is in Nederland eerst
stilzwijgende dan wel uitdrukkelijke goedkeuring door de Staten-Generaal
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nodig op grond van artikel 91 Gw tenzij op grond van de Rijkswet goedkeuring
en bekendmaking verdragen geen goedkeuring is vereist. Burgers kunnen zich
rechtstreeks beroepen op een verdrag waar Nederland aan gebonden is en een
verdrag gaat boven het nationaal recht.1 Burgers die bijvoorbeeld menen dat
de Belastingdienst een aanslag oplegt waarbij in strijd wordt gehandeld met
een belastingverdrag, kunnen hiertegen dan ook in beroep bij de rechter.

De positie van het OESO-modelverdrag is afwijkend van die van bilaterale
verdragen. Het OESO-modelverdrag is geen formeel (bilateraal) verdrag maar
moet worden gezien als een leidraad. Dat betekent volgens Tieskens niet dat er
geen enkele rechtskracht aan toekomt. Deze rechtskracht ontstaat doordat het
OESO-modelverdrag door de lidstaten unaniem wordt vastgesteld. Zij confor-
meren zich daarmee aan de inhoud en aanbevelingen en voor zover zij dit niet
doen, kunnen lidstaten een voorbehoud maken in het OESO-commentaar.
Tieskens2 verwijst in dat aspect naar Vogel: “at least some form of a ‘soft
obligation’ must (…) be derived from the recommendation of the Council: the
OECD MC must be applied unless the Member state has entered original reserva-
tions or unless material reasons, such as peculiarities of the domestic law of the
Contracting State, weigh against the adoption of the Model, with regard to an
individual treaty provision.” Ik sluit me hierbij aan. Het OESO-modelverdrag
mag dan wel geen formeel verdrag zijn in de zin van het WVV, een normatief
karakter heeft het wel.

4.1.1 Dynamische verdragsinterpretatie

De interpretatie van verdragen in zijn algemeenheid en van belastingverdragen
in het bijzonder, is een omvangrijk leerstuk. Er is bij verdragsinterpretatie een
grote behoefte aan duidelijkheid over de uitleg van terminologie en de
bedoeling ervan; niet alleen bij het sluiten van het verdrag maar tevens in de
toekomst.3

Op grond van artikel 31 WVV moet een verdrag “te goeder trouw 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”. Daarbij is niet
slechts de tekst van belang maar tevens de preambule, bijlagen en nadere
akten en overeenkomsten met betrekking tot het verdrag. De gewone beteke-
nis is niet gelijk aan de betekenis in het spraakgebruik maar een internationaal

1. Artikel 93 en 94 Gw.
2. R.W. Tieskens, De betekenis van het OESO-modelverdrag voor de interpretatie van belas-

tingverdragen, WFR 1999/1757 (e.v.), onderdeel 3.
3. Voor een overzicht van auteurs uit verschillende landen inzake verdragsinterpretatie wordt

verwezen naar M. Lang (red.), Tax treaty interpretation, Eucotax series on European Taxation
part 3, Den Haag: Kluwer Law International 2001.
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aanvaarde betekenis van een vaktechnische term moet het richtsnoer zijn.4

Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met latere afspraken over
de uitleg van bepalingen in het verdrag. Het commentaar bij een verdrag wordt
in het WVV niet als bron voor de uitleg van het verdrag genoemd maar op
grond van artikel 32 WVV kan het commentaar als aanvullend middel van
uitleg worden aangemerkt ter bevestiging van de op basis van artikel 31 WVV
gevonden uitleg dan wel indien de op basis van artikel 31 WVV gevonden
uitleg geen uitkomst biedt.5 Anders gezegd: het commentaar kan de uitleg van
een verdrag hoogstens bevestigen of verduidelijken maar niet wijzigen. Ties-
kens meent dat het OESO-modelverdrag kan worden opgevat als een bij
aanbeveling vastgesteld samenstel van regels. Het betreft internationale
pseudo-wetgeving. Aangenomen kan worden dat het commentaar de bedoe-
ling van partijen vertegenwoordigt. Slechts in de door partijen toe te rekenen
bedoeling van het commentaar schuilt de legitimatie van het hanteren van het
OESO-commentaar bij de uitleg van belastingverdragen, aldus Tieskens.6

Voor wat betreft de interpretatie van het OESO-modelverdrag en de hierop
gebaseerde bilaterale verdragen is in de introductie bij het OESO-commentaar
opgenomen dat het commentaar belangrijk is bij de uitleg en interpretatie van
bilaterale belastingverdragen welke zijn gebaseerd op het OESO-modelverdrag.
Ook is aangegeven dat een gewijzigd commentaar tevens kan worden gebruikt
bij de uitleg van daarvóór gesloten bilaterale verdragen. Er is dus sprake van
een dynamische verdragsinterpretatie.7 Dynamische verdragsinterpretatie
houdt kort gezegd in dat verdragen moeten worden uitgelegd conform de
huidige betekenis van de terminologie en niet conform de betekenis op het
moment van verdragsluiting. Daarbij moet worden opgemerkt dat het logisch
is dat de OESO zelf een grote waarde toekent aan het commentaar maar dat de
juridische waarde van het commentaar niet per se vaststaat. Daarover verderop
meer. Het democratisch gehalte en daarmee het legitimiteitsgehalte van het
OESO-modelverdrag wordt overigens bekritiseerd. Zo geeft Peters in zijn
dissertatie aan dat de OESO legitimiteitsproblemen heeft en doet voorstellen
voor verbetering van de legitimiteit van de OESO. Het OESO-modelverdrag is
geen internationaal verdrag en is niet aan parlementaire goedkeuring onder-
hevig. Desalniettemin is de invloed ervan groot en grenst de status van het

4. K. Vogel en M. Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen, Kommentar, München: Verlag C.H.
Beck 2008, p. 140.

5. Zie M. Lang en F. Brugger, The role of the OECD commentary in tax treaty interpretation,
Australian Tax Forum 2008/23, p. 98. Zie tevens K. Vogel, The influence of the OECD
commentaries on treaty interpretation, Bulletin – Tax treaty monitor december 2000,
Amsterdam: IBFD 2000, p. 614 en D. Ward (red.), The interpretation of income tax treaties
with particular reference to the Commentaries on the OECD Model, Amsterdam: IBFD 2005,
p. 80.

6. R.W. Tieskens, De betekenis van het OESO-modelverdrag voor de interpretatie van belas-
tingverdragen, WFR 1999/1757 (e.v.).

7. Zie artikel 3, tweede lid, OESO-modelverdrag en het bijbehorende commentaar.
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OESO-modelverdrag praktisch gezien aan die van een internationaal verdrag of
bindende wetgeving, aldus Peters.8

De OESO geeft aan dat indien artikelen in het OESO-modelverdrag wijzigen,
alsmede het bijbehorende commentaar, deze wijzigingen niet doorwerken
naar eerder gesloten verdragen indien de inhoud ervan sterk afwijkt. De vraag
wanneer er sprake is van een inhoudelijk sterke afwijking is overigens weer
subjectief van aard. Echter, indien geen sprake is van een sterk inhoudelijke
wijziging van het artikel, dan is het nieuwe commentaar volgens de OESO wel
van toepassing op de uitleg van eerder gesloten bilaterale verdragen omdat het
aangepaste commentaar de consensus van de OESO-leden weergeeft.9 Dit is
zeker aan de orde indien er geen voorbehouden zijn gemaakt door de
betrokken landen.10 Vogel meent echter dat wijzigingen in het OESO-
commentaar geen bindende werking hebben bij de interpretatie van eerder
gesloten verdragen maar dus wel een interpretatieve functie hebben.11 In
dezelfde zin Lang en De Broe.12 Velen zijn het met hen eens.13 Wattel en
Marres menen echter dat statische interpretatie op dit punt de norm moet zijn
omdat het oorspronkelijke bilaterale verdrag dat gebaseerd is op het OESO-
modelverdrag aan parlementaire goedkeuring onderhevig is geweest en een
latere wijziging van het OESO-modelverdrag of het commentaar niet. Het
betreft slechts een uiting van een club overheden, aldus Wattel en Marres.14

De Hoge Raad oordeelt met enige regelmaat over dynamische verdrags-
interpretatie. In het fictief loon-arrest15 oordeelt de Hoge Raad dat de dyna-
mische verdragsinterpretatie niet zover kan gaan dat eenzijdig na invoering
van het verdrag een heffingsrecht wordt gecreëerd op basis van nationale
wetgeving. Een gelijkluidende conclusie trok de Hoge Raad in het Singapore-
arrest.16 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM)

8. C.A.T. Peters, The faltering legitimacy of international tax law (diss. Tilburg), Tilburg: 2013,
p. 169 e.v. Van deze dissertatie is een aangepaste handelseditie verschenen. C.A.T. Peters, On
the legitimacy of international tax law, Amsterdam: IBFD 2014.

9. Zie paragraaf 35, Introduction to the Model Tax Convention.
10. Zie in gelijke zin het Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse

Orde van Belastingadviseurs op de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, 16 maart 2011, p. 3.
11. K. Vogel, On double taxation conventions, London: Kluwer 1997, p. 43-47.
12. M. Lang, Later Commentaries of the OECD Committee on Fiscal Affairs Not to Affect the

Interpretation of Previously Concluded Tax Treaties, INTERTAX 1997/1, p. 7. Zie tevens L. De
Broe, International Tax Planning and Prevention of Abuse (diss. Leuven), Amsterdam: IBFD
2008, p. 271.

13. Zie ook F.P.G. Pötgens, Income from international private employment (diss. Rotterdam),
Amsterdam: IBFD 2006, p. 87. In M. Lang (red.), Tax treaty interpretation, Eucotax series on
European Taxation part 3, Den Haag: Kluwer Law International 2001 beschrijven meerdere
auteurs dat het OESO-commentaar alleen als richtlijn kan dienen bij bilaterale verdragen die
na de totstandkoming van dat commentaar zijn gesloten of in werking zijn getreden.

14. P.J. Wattel en O. Marres, The legal status of the OECD Commentary and static or ambulatory
interpretation of tax treaties, European Taxation 2003/7, p. 223-224.

15. HR 5 september 2003, nr. 37 670, V-N 2003/44.5.
16. HR 5 september 2003, nr. 37 657, V-N 2003/44.6.
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bepaalde meermaals dat dynamische interpretatie op zijn plaats is.17 In r.o. 39
in het Matthews versus UK-arrest bepaalt het EHRM het volgende: “That the
Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-
day conditions is firmly rooted in the Court’s case-law (see, inter alia, the Loizidou
v. Turkey judgment of 23 March 1995 (preliminary objections), Series A no. 310,
pp. 26-27, § 71, with further reference). The mere fact that a body was not
envisaged by the drafters of the Convention cannot prevent that body from falling
within the scope of the Convention. To the extent that Contracting States organise
common constitutional or parliamentary structures by international treaties, the
Court must take these mutually agreed structural changes into account in interpre-
ting the Convention and its Protocols.”

Er lijkt dus brede consensus te zijn in het voordeel van dynamische ver-
dragsinterpretatie in die zin dat het gewijzigde OESO-commentaar een functie
heeft bij de uitleg van eerder gesloten verdragen, tenzij de verdragspartijen dat
hebben beoogd te voorkomen. Tegelijkertijd lijkt er consensus te zijn in de
literatuur over het feit dat een gewijzigd OESO-commentaar de uitwerking van
een eerder gesloten verdrag niet kan wijzigen. Daarvoor is expliciete overeen-
stemming tussen de verdragspartners vereist. Het zo veel mogelijk dynamisch
interpreteren heeft als voordeel dat effectieve toepassing van verdragen in het
licht van eigentijdse ontwikkelingen mogelijkheid blijft. Verdragspartijen kun-
nen desgewenst protocollen sluiten of de voorkeur voor statische dan wel
dynamische interpretatie vastleggen in het verdrag. De invloed van een
gewijzigd OESO-commentaar nadat een bilateraal verdrag tot stand is gekomen
is zoals gezegd niet onbeperkt. Ik licht dit toe. Veel is dynamisch, zo ook de
fiscale wereld. Niet alleen nationaal vanwege de snelle wijziging van wet- en
regelgeving maar ook de internationale (fiscale) omgeving. Zo wordt het OESO-
modelverdrag alsmede het bijbehorende commentaar regelmatig gewijzigd. Bij
een statische interpretatie leidt dat tot gefragmenteerde uitleg en toepassing
van verdragen.18 Belastingverdragen worden echter vaak vele decennia niet
gewijzigd, zoals het verdrag tussen Nederland en Duitsland uit 1956 dat ruim
vijftig jaar is meegegaan. Een zuiver statische interpretatie staat een realis-
tische en adequate verdeling van heffingsrechten in de weg. Dynamische
interpretatie kan evenwel niet betekenen dat daardoor een verdrag eenzijdig
buiten werking wordt gesteld. Op dit punt wordt de dynamische interpretatie
beperkt door het verbod op treaty override.19

17. Zie het arrest Sociétés Colas est versus Frankrijk, EHRM 16 april 2002, nr. 37971/97; het arrest
Stafford versus UK, EHRM 28 mei 2002, nr. 46295/99 en het arrest Matthews versus UK,
EHRM 18 februari 1999, nr. 24833/94.

18. Zie M. Lang, Later Commentaries of the OECD Committee on Fiscal Affairs, Not to Affect the
Interpretation of Previously Concluded Tax Treaties, INTERTAX 1997/1, p. 7.

19. In onderdeel 12 en 13 bij het OESO-commentaar bij artikel 3 is ook opgenomen (vrij vertaald)
dat dynamische interpretatie niet moet leiden tot treaty override.
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4.1.2 Doel en functie belastingverdragen

Belastingverdragen kunnen meerdere doelen hebben, te weten:
• het voorkomen van internationaal juridisch dubbele heffing/dubbele niet-

heffing;
• het tegengaan van het ontgaan van belastingheffing dan wel het tegengaan

van irreële belastingheffing in internationale verhoudingen.20

Het middel om deze doelen te bereiken is het sluiten van een belastingverdrag
waarin afspraken worden gemaakt over:
• de verdeling van heffingsrechten;
• het vaststellen van definities;
• de methoden ter voorkoming van dubbele belasting;
• de gegevensuitwisseling.

Het sluiten van een belastingverdrag start dus vanuit het doel dat een persoon
per saldo één keer belasting betaalt. Niet meer en ook niet minder. Per saldo
omdat bij een gedeeld heffingsrecht feitelijk twee keer deels belasting wordt
betaald. Het doel van het belastingverdrag is niet om voor een persoon een zo
gunstig mogelijke fiscale positie te realiseren. Om het doel te bereiken wordt
zoals gezegd het middel van verdeling van heffingsrechten en de voorkoming
van dubbele belasting ingezet. De vraag is echter welke afwegingen spelen bij
de verdeling van heffingsrechten. Willen landen bijvoorbeeld zo veel mogelijk
heffingsrechten verkrijgen of streven zij naar een zo rechtvaardig mogelijke
verdeling van heffingsrechten of streven zij naar een zo administratief optimaal
mogelijke situatie voor de belastingplichtige of een combinatie van de ge-
noemde elementen? Het antwoord op deze vragen is niet eenvoudig te geven.
In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 wordt aangegeven dat het veilig-
stellen van heffingsrechten voor Nederland een belangrijk doel is.21 Maar
daarnaast spelen de volgende overwegingen:22

• de interactie van de fiscale stelsel in de landen;
• de economische betrekkingen tussen de landen;
• de concurrentiepositie van werknemers, ondernemers en investeerders;
• de samenhang met andere economische, politieke en diplomatieke factoren.

Het eindresultaat is altijd het product van een totaalcompromis. Daarbij spelen
historische, financiële, politieke en economische factoren een grotere rol dan

20. Cools spreekt over billijke belastingheffing als algemene doelstelling van het internationaal
belastingrecht. A. Cools, Internationaal belastingrecht in hoofdlijnen, Antwerpen-Apeldoorn:
Maklu 2012, p. 18.

21. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 7, onderdeel 1.2.3,
p. 16.

22. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 7, onderdeel 1.2.4,
p. 16 e.v.
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de fiscaaltheoretische zuiverheid waarmee het beste zou worden aangesloten
bij de beginselen van het belastingrecht. Nu zou het ook naïef zijn om te
denken dat al de genoemde overwegingen geen rol spelen maar als fiscalist is
een zuiver budgettair doel minder bevredigend.

Op basis van de centrale onderzoeksvraag wordt het uitgangspunt gehanteerd
dat een belastingverdrag gericht moet zijn op een verdeling van heffingsrechten
over pensioenuitkeringen die zowel bezien vanuit de betrokken landen als vanuit
de burger fiscaaltheoretisch rechtvaardig en uitvoerbaar is. Daarbij zijn dus de
belangen van beide landen en de belangen van de belastingplichtige relevant.

4.2 Beginselen in het kader van internationale verdeling van
heffingsrechten

Bij de verdeling van heffingsrechten tussen landen zijn in beginsel vier landen
relevant, te weten:
A. het woonland van de gepensioneerde;
B. het land waar de arbeid is verricht dan wel het land waar de arbeid waar de

pensioenuitkering uit voortvloeit belastbaar was;
C. het land waarin de pensioenuitvoerder is gevestigd;
D. het land waarin de pensioenuitvoerder heeft geïnvesteerd.

Bij deze verdeling zijn tussenvormen danwel uitbreidingenmogelijk, bijvoorbeeld
omdat het opgebouwde pensioenkapitaal internationaal wordt overgedragen of
een werknemer achtereenvolgens in meerdere landen werkzaam en woonachtig
kan zijn. Waar relevant worden deze specifieke situaties in ogenschouw genomen.

Hierna komen de meest relevante beginselen aan de orde. Overigens zijn
twee onderdelen van belang in het kader van belastingheffing over pensioen-
uitkeringen in internationale verhoudingen. Ten eerste is dit het moment van
belastingheffing (waarbij het genietingsmoment dus relevant is) en ten tweede
is dit de plaats dan wel het land dat gerechtigd is tot belastingheffing over de
uitkering. Op het moment van belastingheffing is ingegaan in hoofdstuk 3. De
uitkeringsfase is het eerste moment waarop belastingheffing aan de orde is op
grond van de vermogenswinstmethode. In dit hoofdstuk is de plaats van
belastingheffing aan de orde. Met andere woorden, welk land is of welke
landen zijn gerechtigd tot belastingheffing over de pensioenuitkering.

4.2.1 Bronlandbeginsel

Met het bronlandbeginsel vindt belastingheffing plaats in het land waar de
bron van inkomen is gelegen.23 De gedachte achter het bronlandbeginsel is dat

23. A. Schindel en A. Atchabahian, General Report, Cahiers de droit fiscal international, volume
90a, Source ans residence: new configuration of their principles, Amersfoort: SDU 2005,
p. 29.
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de gerechtigde tot de bron destijds profijt heeft gehad van de publieke
voorzieningen in het bronland en dat de bron mede hierdoor heeft kunnen
ontstaan. In het kader van pensioenuitkering is de vraag welk land met
bronland bedoeld wordt.24 Er zijn een aantal mogelijkheden.25

Ten eerste kan dit het land zijn waar de werkgever is gevestigd bij wie het
pensioenrecht is opgebouwd. Uiteindelijk is de salarisbetaling van de werkge-
ver immers de oorzaak van het inkomen dat een werknemer geniet en daarmee
ook het uitgestelde pensioeninkomen. Ook komt de pensioenpremie als
onderdeel van de loonkosten veelal ten laste van de fiscale winst van de
werkgever.

Ten tweede kan het land waarin de werknemer woonde ten tijde van de
pensioenopbouw als bronland worden aangemerkt. Dit zal in de praktijk
overigens vaak hetzelfde land zijn als het land waar de werkgever is gevestigd
maar niet per definitie.

Ten derde kan het land dat in de opbouwfase het EET-systeem heeft
toegepast op de pensioenopbouw als bronland worden aangemerkt omdat
sprake zou zijn van fiscale faciliëring. Dit is ook de visie van de Nederlandse
regering.26 Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven is van een dergelijke faciliteit
geen sprake.

In dit onderzoek wordt (ten vierde) het land dat het heffingsrecht had over
de arbeid waar de pensioenuitkering uit voortvloeit als bronland aangemerkt.
Immers, pensioen is als arbeidsvoorwaarde een beloning voor het verrichten
van arbeid. De arbeid is dan ook de bron van de uiteindelijke pensioenuitke-
ring.27 Het zuiver hanteren als bronland van het land waar de arbeid is
verricht, is problematisch in situaties waarbij minder dan 183 dagen in een
dergelijk land arbeid wordt verricht. Immers, alsdan heeft het woonland het
heffingsrecht over de arbeidsinkomsten op grond van artikel 15, tweede lid,
OESO-modelverdrag. Om pragmatische redenen sluit ik mij aan bij de bestaan-
de praktijk om het land dat het heffingsrecht over de arbeid waar de pensi-
oenuitkering uit voortvloeit had, als bronland aan te merken. Het land waar de
arbeid plaatsvond wordt dus als bronland aangemerkt behalve indien er
minder dan 183 dagen in het bronland is gewerkt. In die situatie neemt het
woonland als het ware de positie van het bronland om pragmatische redenen
over.

24. Ook Kemmeren merkt in zijn dissertatie op dat de term source op vele manieren wordt
uitgelegd. E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of models
(diss. Tilburg), Dongen 2001, p. 33.

25. De Broe en Neyt stellen eveneens dat het bronland lastig is te bepalen. Zie hun analyse in
L. De Broe en R. Neyt, Tax Treatment of Cross-Border Pensions under the OECD Model and EU
Law, Bulletin for International Taxation 2009/3, p. 93.

26. Zie bijvoorbeeld paragraaf 4 van artikel 18 Belastingverdrag Nederland-België 2001 en
artikel 17, vijfde lid, Belastingverdrag Nederland-Duitsland 2012.

27. Burgers pleit dan ook voor een bronlandheffing over pensioenuitkeringen. I.J.J. Burgers,
Internationaal verdragsbeleid inzake pensioenen en lijfrenten: quo vado?, WFR 2010/259 (e.v.).
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De Nederlandse regering merkt in de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 het
volgende op: “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 [onderstreping
BS]. Dit geldt voor inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking, maar ook voor
inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, waaronder pensioenen.”28 Het is overi-
gens vreemd dat in de hiervoor aangehaalde passage de Nederlandse regering
het voormalige werkland als bronland definieert terwijl op andere plaatsen het
land dat de pensioenopbouw fiscaal heeft gefacilieerd als bronland wordt
aangemerkt. De arbeid is zoals gezegd de bron van de uiteindelijke pensioen-
uitkering. Nu is de vraag of dit anders is indien het pensioen geheel of
gedeeltelijk wordt gefinancierd door de werknemer zelf en dus niet via
betalingen door de werkgever. Hiermee wordt een pensioenregeling die (deels)
gefinancierd wordt door een werknemersbijdrage bedoeld, niet eventuele
aanvullende privémodules of bijspaarmodules. Die komen later aan de orde.
Vanuit Nederlands positiefrechtelijk perspectief is dit wel het geval. Pensioen-
opbouw in de tweede pijler is een mogelijkheid die in beginsel slechts open-
staat voor werknemers. Het fiscaal in aanmerking nemen van bijdragen in de
pensioenregeling is dan ook slechts mogelijk via de Wet LB 1964.29 Daar komt
bij dat ook de eventuele eigen bijdragen in de pensioenregeling gefinancierd
worden uit huidig inkomen. Hierdoor kan gesteld worden dat een causaal
verband aanwezig is en dat een uiteindelijke pensioenuitkering zijn oorsprong
vindt in de in loondienst verrichtte arbeid. Maar zelfs indien pensioenopbouw
fiscaal gezien mogelijk zou zijn voor winstgenieters, of in wezen iedere
belastingplichtige ongeacht uit welke bron de belastingplichtige inkomen
genereert, vindt de financiering ervan plaats vanuit het huidige inkomen.
Ook bij pensioenopbouw gefinancierd vanuit een gehele of gedeeltelijke eigen
bijdrage die afkomstig is van welke inkomensbron dan ook, kan gesteld
worden dat er sprake is van uitgesteld inkomen (of loon, afhankelijk van de
bronsoort) omdat de eigen bijdrage het huidige inkomen verlaagt. Dit uit-
gestelde karakter zou een reden kunnen zijn om het heffingsrecht over de
toekomstige pensioenuitkering toe te kennen aan het land dat gerechtigd is om
over de huidige inkomensbron belasting te heffen.

Vanuit economisch oogpunt is bronlandheffing verdedigbaar. Zoals gezegd
is het bronlandbeginsel gebaseerd op het gegeven dat de “gerechtigde tot de
(voordelen ontleend aan de) bron gebaat zal zijn bij overheidsmaatregelen in de
staat waar de bron zich bevindt”.30 De bronlandheffing is dan een vergoeding

28. Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 7, p. 53.
29. Met uitzondering van een kleine groep winstgenieters die onder een verplicht gestelde

beroepspensioenregeling vallen. Voor hen is de bijdrage voor een dergelijke regeling af-
trekbaar van de winst ex artikel 1.7, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001 jo. artikel 3.18 Wet
IB 2001 (tekst 2015).

30. P. Kavelaars, Toewijzingsregels in het internationale fiscale- en sociaalverzekeringsrecht,
Deventer: Kluwer 2003, p. 71.
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aan de overheid voor de geleverde overheidsdiensten. Een bijkomend voordeel
van exclusieve bronlandheffing over pensioenuitkeringen is dat dubbele be-
lastingheffing zich niet of nauwelijks kan voordoen omdat het woonland
alsdan het inkomen niet in aanmerking mag nemen bij de belastingheffing.
Bij een exclusieve woonlandheffing is dubbele (niet) heffing eerder aan de orde
bijvoorbeeld indien het bronland het EET-systeem hanteert en het woonland
het TEE-systeem. Bronlandheffing is tevens verdedigbaar omdat het systeem
van belastingheffing alsdan aansluit bij het pensioensysteem. Ik licht dit toe.
Een pensioensysteem in een land dat gebaseerd is op het EET-systeem, is
aangepast aan het fiscale systeem. Zo is er naar verwachting, zoals eerder
opgemerkt, een correlatie tussen de vervangingsratio en daarmee de reikwijdte
van het EET-systeem enerzijds en de fiscale druk in de uitkeringsfase ander-
zijds. Als het fiscale systeem in de opbouwfase niet overeenstemt met het
fiscale systeem in de uitkeringsfase, kunnen dus onevenwichtigheden ont-
staan. Dergelijke onevenwichtigheden kunnen zowel positief als negatief uit-
pakken voor de belastingplichtige.

Bronlandheffing over pensioenuitkeringen kent evenwel ook een aantal
nadelen. Het bronland is immers moeilijker in staat om de persoonlijke voor
de belastingheffing relevante omstandigheden van de belastingplichtige, zoals
persoonlijke aftrekposten, in aanmerking te nemen. De werkelijke draagkracht
is hierdoor lastiger vast te stellen waardoor belastingheffing naar draagkracht
in beginsel niet volledig realiseerbaar is. Door verregaande mogelijkheden van
elektronische gegevensuitwisseling is het overigens steeds eenvoudiger om de
werkelijke draagkracht vast te stellen. Ook is denkbaar dat belastingheffing
achterwege blijft omdat onduidelijk is welk land als bronland kan worden
aangemerkt (hierover meer in hoofdstuk 6). Een aanvullend belangrijk argu-
ment vóór bronlandheffing over pensioenuitkeringen is dat pensioen aange-
merkt kan worden als uitgesteld loon dan wel loon uit vroegere
dienstbetrekking. Het is internationaal gebruikelijk dat inkomen uit arbeid is
belast in het land waar de arbeid wordt verricht.31 Om die reden kan het
logisch zijn uitgesteld inkomen uit dezelfde arbeid in het land te belasten waar
de arbeid destijds is verricht.

4.2.2 Woonlandbeginsel

Het woonlandbeginsel is een veelvoorkomend verdelingsbeginsel. Het gaat uit
van het principe dat een burger profiteert van de publieke voorzieningen die
het woonland heeft ingericht en dat daarom van de inwoner een bijdrage aan
deze publieke voorzieningen kan worden verlangd. Ook is woonlandheffing

31. Zie artikel 15 OESO-modelverdrag, artikel 15 VN-modelverdrag, artikel 14 US-modelverdrag
en talloze bilaterale verdragen. Voor een uitgebreide behandeling zie F.P.G. Pötgens, The
‘Closed System’ of the Provisions on Income from Employment in the OECD Model, European
Taxation 2001/7-8.
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effectief: alle persoonlijke omstandigheden kunnen gemakkelijk in aanmerking
worden genomen zodat het beste aan het draagkrachtbeginsel invulling
gegeven kan worden. Het praktische argument inzake de persoonlijke omstan-
digheden dat vóór woonlandheffing pleit is volgens Kemmeren evenwel in een
digitale wereld niet doorslaggevend.32 Kavelaars meent dat het woonland-
beginsel in combinatie met de juiste methode ter voorkoming van dubbele
belasting het beste aansluit bij het draagkrachtbeginsel.33 De vraag die relevant
blijft, is of het woonland bij pensioenuitkeringen een heffingsrecht zou moeten
hebben vanwege de reeds genoemde geboden publieke voorzieningen. Kem-
meren onderscheidt in dit licht de productie van inkomen en de consumptie
ervan. Hij meent dat het consumeren van inkomen in het woonland leidt tot
het betalen van consumptiebelastingen en dat deze consumptiebelastingen,
die zeker bij pensioenuitkeringen veel later aan de orde zijn dan de opbouw-/
productiefase, een voldoende tegemoetkoming is voor de publieke voorzienin-
gen die het woonland biedt. Het woonland is naar zijn mening dus niet het
land dat als eerste in aanmerking zou moeten komen voor heffing van
belasting over de pensioenuitkeringen.34 Daar komt bij dat volgens Kemmeren
bij een zuivere woonlandheffing de fiscale jurisdictie door verhuizing eenvou-
dig kan worden gewijzigd. Dit creëert mogelijkheden voor tax planning.35

Een belangrijk argument tegen woonlandheffing (en voor bronlandheffing)
over pensioenuitkeringen is dat pensioen aangemerkt kan worden als uitge-
steld loon dan wel loon uit vroegere dienstbetrekking. Het is internationaal
gebruikelijk dat inkomen uit arbeid is belast in het land waar de arbeid wordt
verricht.36 Om die reden kan het logisch zijn uitgesteld inkomen uit dezelfde
arbeid in het land te belasten waar de arbeid destijds is verricht.

4.2.3 Kaslandbeginsel

Het kaslandbeginsel gaat uit van belastingheffing in het land waar de kas die de
pensioenen uitkeert is gelegen. In de situatie dat de werkgever rechtstreeks
de pensioenuitkeringen verricht, is dit dus het land waar de werkgever is

32. Kemmeren meent dat dit praktische argument geen doorslaggevende betekenis heeft. Zie
E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of models (diss.
Tilburg), Dongen 2001, p. 32.

33. P. Kavelaars, Toewijzingsregels in het internationale fiscale- en sociaalverzekeringsrecht,
Deventer: Kluwer 2003, p. 73.

34. E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of models
(diss. Tilburg), Dongen 2001, p. 32.

35. Kemmeren in M. Lang e.a., Source versus Residence; problems arising from the allocation of
taxing rights in tax treaty law and possible alternatives, Alphen aan de Rijn: Kluwer Law
International 2008, p. 255.

36. Zie artikel 15 OESO-modelverdrag, artikel 15 VN-modelverdrag, artikel 14 US-modelverdrag
en talloze bilaterale verdragen. Voor een zeer uitgebreide behandeling zie F.P.G. Pötgens,
The ‘Closed System’ of the Provisions on Income from Employment in the OECD Model,
European Taxation 2001/7-8.
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gevestigd. In de situatie dat de pensioenuitkeringen worden verricht door een
separate pensioenuitvoerder is dit het land waar de pensioenuitvoerder is
gevestigd. De vraag is of er een goede legitimatie voor een dergelijke kasland-
heffing is. Het enige dat de pensioenuitvoerder simpel gezegd doet is geld
innen, beleggen en uitkeren onder aftrek van gemaakte kosten. Met deze
handeling behaalt een pensioenuitvoerder over het algemeen geen aan zichzelf
toekomende winst, tenzij er sprake is van een commerciële verzekeraar. Deze
is alsdan uiteraard belastingplichtig voor de winsten. Een pensioenfonds zal
daarom vanuit een totaalwinstgedachte nooit belasting betalen, zelfs niet als er
geen sprake zou zijn van een subjectieve vrijstelling. Mede vanwege de
opkomst van pan-Europese pensioenfondsen is een kaslandheffing minder
goed verdedigbaar omdat belastingheffing dan zou worden toebedeeld aan
het land waar partijen een pan-Europees pensioenfonds vestigen zonder dat
daar verder een economische activiteit door de deelnemer of de werkgever
plaatsvindt. Het gegeven dat de uitkerende instantie is gevestigd in een
bepaald land terwijl het pensioen niet is opgebouwd gedurende een dienst-
betrekking in dat land en de pensioengerechtigde evenmin in dat land woont,
legitimeert geen belastingheffing in het kasland.

4.2.4 Oorsprongbeginsel

Het oorsprongbeginsel kent veel overeenkomsten met het bronlandbeginsel. De
aanwezige verschillen laten zich in het kader van pensioen als volgt toelichten.
Op basis van het oorsprongbeginsel moet een pensioenuitkering in twee onder-
delenworden opgeknipt; het deel van de pensioenuitkering dat is ontstaan door
premiebetaling enerzijds en het deel van de pensioenuitkering dat is ontstaan
door vermogensaangroei bij de pensioenuitvoerder anderzijds. Het eerste ge-
deelte vindt zijn oorsprong in de arbeid ofwel het land waar de arbeid is verricht
en zou alsdan in dat land belastbaar zijn. Voor dit onderdeel komt de belasting-
heffing vrijwel overeen met het bronlandbeginsel. Echter, het tweede element
(de vermogensaangroei ofwel het verschil tussen de ingelegde premie en de
pensioenuitkering) zou niet belastbaar moeten zijn in het land waar de arbeid is
verricht, niet in het land waar de pensioenuitvoerder is gevestigd noch in het
land waar de pensioengerechtigde woont. De vermogenswinst (dit deel van de
pensioenuitkering) zou ter belastingheffing toegewezen moetenworden aan het
land waar de vermogenswinst wordt behaald (het land waar de pensioenuit-
voerder investeert) en is daarna niet nogmaals belast bij de pensioengerechtigde.
De pensioengerechtigde ontvangt dus deels een belaste en deels een onbelaste
uitkering. Kemmeren is een voorstander van dit oorsprongbeginsel.37

37. E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of models
(diss. Tilburg), Dongen 2001, p. 396 en Kemmeren, in: M. Lang e.a., Source versus Residence;
problems arising from the allocation of taxing rights in tax treaty law and possible
alternatives, Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International 2008, p. 253 e.v.
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Het is de vraag of het oorsprongbeginsel voor de belastingheffing over
pensioenuitkeringen in internationale verhoudingen economisch gezien een
verdedigbaar systeem is. Belastingheffing vindt plaats in het land waar de
oorsprong van de economische activiteit ligt. Deels in het werkland (de oor-
sprong van de uiteindelijke pensioenuitkering is immers de arbeid) en deels in
het land waar de vermogenswinst op de investeringen wordt behaald. Dit is
verdedigbaar. Echter, ook uitvoeringsaspecten zijn van belang, zij het slechts
indien deze uitvoeringsaspecten zwaarwegend genoeg zijn. De uitvoerbaarheid
van het oorsprongbeginsel is dan ook een nadeel. Ten eerste veronderstelt
toepassing van het oorsprongbeginsel dat een pensioenuitvoerder weet of kan
weten welk deel van de pensioenopbouw is ontstaan door premiebetaling en
welk deel door vermogensaangroei. Dit is echter over een periode van decennia
vooralsnog administratief schier onmogelijk, bijvoorbeeld alleen al vanwege
(internationale) waardeoverdrachten. Daar komt bij dat zeker in een defined
benefit-systeem gebaseerd op een doorsneepremie en solidariteit, de betaalde
premie plus de behaalde rendementen niet per definitie in relatie staan tot de
uiteindelijke uitkering. Dit kan bij een deelname aan de regeling in het
beginstadium van het arbeidzame leven betekenen dat er meer premie betaald
wordt dan er uiteindelijk aan uitkering wordt genoten.

Ter illustratie. Er wordt 100 premie gestort waarop 50 rendement wordt
behaald. Desalniettemin is de kapitaalswaarde van de pensioenuitkering 250.
Dit verschil wordt veroorzaakt door solidariteit tussen generaties, mannen en
vrouwen, hoog- en laagverdieners et cetera. Is het verschil tussen de gestorte
premie en het behaalde rendement enerzijds en de kapitaalwaarde van de
uitkering anderzijds (zijnde 100 in dit voorbeeld) nu belast in het woonland als
premiecomponent of onbelast omdat het een rendementselement betreft?

Ten tweede is de vermogenswinst bij de pensioenuitvoerder veelal onbe-
last.38 Ook de bronbelasting die in het oorsprongland over bijvoorbeeld de
uitgekeerde dividenden of interest verschuldigd is, kan meestal worden terug-
gevraagd door fiscaal vrijgestelde pensioenfondsen.39 Dit zou bij het hanteren
van het oorsprongbeginsel betekenen dat het deel van de pensioenuitkering
dat is ontstaan door beleggingsresultaten onbelast bij de pensioengerechtigde
terecht kan komen, tenzij uiteraard de vrijstelling van bronbelasting op
investeringen door vrijgestelde pensioenfondsen wordt losgelaten. Toepassing
van het oorsprongbeginsel voor belastingheffing over pensioenuitkeringen lijkt
dan ook slechts uitvoerbaar indien een pragmatische uitvoeringswijze wordt
gehanteerd. Dit zou kunnen door middel van het hanteren van een fictie met
betrekking tot de verdeling van het uiteindelijke pensioenkapitaal in een deel
dat ontstaan is door premiebetaling en een deel dat ontstaan is door het

38. Artikel 5, eerste lid, onderdeel b Wet VPB 1969. Ook in het buitenland zijn pensioenfondsen
veelal onbelaste lichamen. Zie hiervoor het overzicht in onderdeel 2.1.

39. Zie bijvoorbeeld artikel 35, eerste lid, Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen.
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behalen van rendement op deze ingelegde premies. Een mogelijke invulling
van de fictie wordt kort uitgewerkt. In onderstaande tabel is actuarieel neutraal
een gemiddelde pensioenopbouw berekend, gebaseerd op algemeen aanvaarde
parameters.40

Jaar Oprenting Leeftijd Salaris Premie % Gestort
bedrag

Interest
4%

1 40 25 € 10.000 6,10 € 610 € 2.929

2 39 26 € 10.400 6,10 € 634 € 2.929

3 38 27 € 10.816 6,10 € 660 € 2.929

4 37 28 € 11.249 6,10 € 686 € 2.929

5 36 29 € 11.699 6,10 € 714 € 2.929

6 35 30 € 12.167 7,40 € 900 € 3.553

7 34 31 € 12.653 7,40 € 936 € 3.553

8 33 32 € 13.159 7,40 € 974 € 3.553

9 32 33 € 13.686 7,40 € 1.013 € 3.553

10 31 34 € 14.233 7,40 € 1.053 € 3.553

11 30 35 € 14.802 9,00 € 1.332 € 4.321

12 29 36 € 15.247 9,00 € 1.372 € 4.279

13 28 37 € 15.704 9,00 € 1.413 € 4.238

14 27 38 € 16.175 9,00 € 1.456 € 4.197

15 26 39 € 16.660 9,00 € 1.499 € 4.157

16 25 40 € 17.160 11,00 € 1.888 € 5.032

17 24 41 € 17.675 11,00 € 1.944 € 4.984

18 23 42 € 18.205 11,00 € 2.003 € 4.936

19 22 43 € 18.751 1100 € 2.063 € 4.888

2 21 44 € 19.314 11,00 € 2.125 € 4.841

21 20 45 € 19.893 13,40 € 2.666 € 5.841

22 19 46 € 20.291 13,40 € 2.719 € 5.729

23 18 47 € 20.697 13,40 € 2.773 € 5.618

24 17 48 € 21.111 13,40 € 2.829 € 5.510

25 16 49 € 21.533 13,40 € 2.885 € 5.404

40. Gebaseerd op het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 21 december 2009,
nr. CPP2009/1487M, Stcrt. 2009, 20523.

76

4.2.4 Hoofdstuk 4 /Verdelingsbeginselen over pensioenen



26 15 50 € 21.964 16,50 € 3.624 € 6.527

27 14 51 € 22.403 16,50 € 3.696 € 6.401

28 13 52 € 22.851 16,50 € 3.770 € 6.278

29 12 53 € 23.308 16,50 € 3.846 € 6.157

30 11 54 € 23.774 16,50 € 3.923 € 6.039

31 10 55 € 24.250 20,40 € 4.947 € 7.323

32 9 56 € 24.492 20,40 € 4.996 € 7.111

33 8 57 € 24.737 20,40 € 5.046 € 6.906

34 7 58 € 24.985 20,40 € 5.097 € 6.707

35 6 59 € 25.234 20,40 € 5.148 € 6.514

36 5 60 € 25.487 25,50 € 6.499 € 7.907

37 4 61 € 25.742 25,50 € 6.564 € 7.679

38 3 62 € 25.999 25,50 € 6.630 € 7.458

39 2 63 € 26.259 25,50 € 6.696 € 7.242

40 1 64 € 26.522 25,50 € 6.763 € 7.034

Totaal gestorte premie € 116.393 56%

Totaal rendement € 93.273 44%

Totaal pensioekapitaal op pensioendatm € 209.667 100%

Geschatte uitkering € 16.128

Als % laatstgenoten loon 61%

Uit dit voorbeeld blijkt dat circa 56% van de totale pensioenkapitaal tot aan de
pensioendatum bestaat uit gestorte premies en circa 44% uit behaald rende-
ment. Het rendementsdeel op de totale pensioenuitkering is echter hoger
omdat ook na pensionering nog rendement wordt gemaakt maar geen premie
meer wordt betaald. Op basis hiervan zou ervoor gekozen kunnen worden om
een uiteindelijke pensioenuitkering voor circa 55% te belasten in het bronland.
Het overige deel van de pensioenuitkering moet alsdan reeds belast zijn in het
land waar de investeringswinsten zijn behaald. Hiervoor is noodzakelijk dat
alle investeringswinsten van een pensioenfonds belast zijn, ook transactiewinst
op aandelen (waarover over het algemeen geen bronbelasting verschuldigd is).
Ook zou alsdan de vrijstelling voor bronbelasting moeten komen te vervallen.
Bij belastingheffing over de investeringswinsten resulteert overigens een lager
nettorendement waardoor de hiervoor uitgewerkte verhouding tussen premie
en rendement af gaat wijken. Aan de systematiek als zodanig doet dit niets af.
Doordat in dit voorstel de vermogenswinsten in de investeringsfase reeds
belast zijn, daalt de uiteindelijke pensioenuitkering van de deelnemer. Hier
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staat echter tegenover dat bijna de helft (althans in de gegeven berekening)
onbelast wordt uitgekeerd waardoor het netto besteedbaar pensioeninkomen
waarschijnlijk niet veel zal afwijken van de huidige situatie. Echter, door
verschil in tarifering tussen de verschillende belastingsoorten en betrokken
landen, kan een afwijking zeker voorkomen.

Vanwege de uitvoeringstechnische bezwaren en omdat deze voorgestelde
situatie ver van de huidige gangbare situatie is verwijderd, is het oorsprong-
beginsel niet het best verdedigbare verdelingsbeginsel. Een oorsprongbeginsel
invoeren is overigens naar verwachting ook slechts werkbaar indien dit voor de
totale directe belastingen gaat gelden. Het doen van een uitspraak hierover
gaat buiten de onderzoeksreikwijdte van dit boek. Naast de uitvoeringsaspec-
ten zijn er ook andere overwegingen waardoor het oorsprongbeginsel niet het
meest verdedigbaar is. Daar wordt hierna bij de weging van de verdelings-
principes nader op ingegaan.

4.3 Toetsing verdelingsbeginselen op rechtvaardigheid en
uitvoerbaarheid

Nu de belangrijkste beginselen voor de verdeling van heffingsrechten over
pensioenuitkeringen zijn besproken, is de onderlinge weging van deze begin-
selen aan de orde. Bij het vaststellen van welk beginsel voor de verdeling van
heffingsrechten over pensioenuitkeringen het best verdedigbaar is, is het
allereerst van belang na te gaan wat de legitimatie van belastingheffing is.
Met andere woorden, op welke gronden zou een land recht hebben om
belasting te heffen in zijn algemeenheid, en meer in het bijzonder, over een
pensioenuitkering? Om die reden wordt kort aandacht besteed aan het doel
van belastingheffing in zijn algemeenheid omdat dit doel van invloed is op de
vraag of een land een heffingsrecht toekomt.

“Het doel van de belastingheffing is en blijft, ook indien zij bijkomstig hand- en
spandiensten aan andere sectoren van het overheidsbeleid verleent, gericht op een
verantwoorde toedeling aan de collectieve sector van zijn aandeel in het nationaal
inkomen, wat een rechtsvraag is die zonder een op dat zelfstandige doel gerichte
specifiek rechtsbeginsel niet tot oplossing kan worden gebracht” aldus Hofstra.41

Smeets hanteert als doelstelling van belasting dat deze een bijdrage van een
individu is aan de overheid, strekkende tot dekking van publieke uitgaven.42 In
de nu reeds befaamde Rijkers-bundel spreken Dusarduijn en Wijtvliet over de
vaak economisch getinte doeleinden van belastingen, alsmede de eraan kle-
vende aspecten van morele, filosofische, psychologische en sociologische

41. H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht (druk 6), Deventer: Kluwer 1986,
p. 81.

42. M.J.H. Smeets, Grondbeginselen van de belastingheffing, Deventer: Kluwer 1962, p. 12.
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aard.43 Iets dat Hofstra de hand- en spandiensten noemt. Welnu, indien bij de
totstandkoming van bepaald inkomen overheden van meerdere landen direct
of indirect betrokken zijn, is de vraag welk van deze landen in welke mate
gerechtigd is tot belastingheffing over deze inkomsten. De veronderstelling is
dat alle betrokken landen behoefte hebben aan belastinginkomsten.

In het kader van een pensioenuitkering die raakvlakken heeft met meerdere
landen, is de vraag dus eveneens welke van deze landen gerechtigd is tot
belastingheffing over deze pensioenuitkering. De volgende vier landen kunnen
betrokken zijn:
A. het woonland van de gepensioneerde;
B. het land waar de arbeid is verricht dan wel het land waar de arbeid waar de

pensioenuitkering uit voortvloeit belastbaar was;
C. het land waarin de pensioenuitvoerder is gevestigd;
D. het land waarin de pensioenuitvoerder heeft geïnvesteerd.

Uiteraard geldt voor elk van de genoemde landen dat dit er meerdere kunnen
zijn, bijvoorbeeld omdat in meerdere landen arbeid is verricht (land B).

Op grond van het huidige artikel 18 OESO-modelverdrag is particulierpen-
sioen onbeperkt belastbaar in land A en op grond van artikel 19, tweede lid,
OESO-modelverdrag is overheidspensioen onbeperkt belastbaar in land B. Deze
verdeling kent een groot aantal nadelenwelke in dit onderzoek een centrale rol
innemen. Samenvattend betreft het onder andere de volgende nadelen welke
in de rest van dit onderzoek verder worden onderbouwd:
• Een onbeperkte woonlandheffing over particulierpensioen doet onvoldoen-

de recht aan de belangen van het bronland en een onbeperkte bronland-
heffing over overheidspensioenen doet onvoldoende recht aan de belangen
van het woonland.

• Het onderscheid tussen belastingheffing over particulierpensioen en over-
heidspensioen brengt kwalificatieproblemen met zich mee, mede vanwege
de mogelijkheid tot vermenging van particulierpensioen en overheidspen-
sioen.

• Een volledig in plaats van gedeeld heffingsrecht brengt met zich mee dat
landen alle of geen heffingsrechten hebben hetgeen extra druk in verdrags-
onderhandelingen met zich meebrengt.

• Een onbeperkte woonlandheffing over particulierpensioen kan fiscaal geïni-
tieerde emigratie in de hand werken.

De voordelen van de huidige verdeling van heffingsrechten voor de belasting-
plichtige zijn met name dat slechts in één land belasting verschuldigd is. Een
ander voordeel kan zijn (maar niet per se) dat de uiteindelijke belastingdruk

43. S.M.H. Dusarduijn en L.W.D. Wijtvliet, Een belofte als basis voor belastingheffing, in: Rijkers
bundel, opstellen aangeboden aan Prof. dr. A.C. Rijkers, Tilburg: Tilburg University 2013,
p. 79.
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slechts door één land wordt bepaald en dat persoonlijke aftrekposten verre-
kend kunnen worden.

Van elk der genoemde landen wordt beoordeeld of (gedeeltelijke) belas-
tingheffing over de pensioenuitkering verdedigbaar is en op welke wijze deze
eventuele belastingheffing zou moeten plaatsvinden.

Land A is het land waar de pensioengerechtigde woont tijdens de pensione-
ring. Wonen als zodanig mag dan wel geen economische activiteit zijn, dat
ontneemt het woonland niet per se het recht tot belastingheffing. Immers, door
woonachtig te zijn in een land maakt een inwoner gebruik van de publieke
voorzieningen die het land biedt en behoort bij te dragen aan het functioneren
van de overheid van het land waarin hij woont. Het betalen van consumptie-
belastingen is niet per definitie een afdoende compensatie hiervoor.44 Dit
veronderstelt namelijk een causaal verband tussen de budgettaire opbrengst
van consumptiebelastingen en de overheidskosten die gerelateerd zijn aan
het creëren van de randvoorwaarden die het wonen en consumeren binnen het
land mogelijk maken. Voor dit causale verband heb ik geen aanwijzingen
gevonden. Landen heffen belasting om hun totale uitgaven te dekken. Deze
belastingheffing wordt verdeeld over allerlei verschillende belastingvormen.
Het is daarbij niet zo dat bijvoorbeeld consumptiebelasting de opbrengsten
genereert voor de overheidsuitgaven die de consumptie mogelijk maken
(gesteld dat die relatie überhaupt te leggen is), inkomstenbelasting de over-
heidskosten dekt die de economische activiteit mogelijk maakt waarmee
inkomsten kunnen worden gegenereerd et cetera. Daar komt bij dat landen
die veel pensionado’s aantrekken, vanwege bijvoorbeeld het gunstige meteo-
rologische klimaat, alsdan voor een groot deel van hun belastinginkomsten
afhankelijk zouden zijn van consumptiebelasting indien deze pensionado’s
geen inkomstenbelasting betalen in dat land. Dit zou kunnen betekenen dat
bij hoge inkomsten en een lage consumptie de belastinggrondslag kwetsbaar
is. Ten slotte zou het tevens betekenen dat, indien in zuiver nationale situaties
gepensioneerden ook slechts consumptiebelastingen zouden betalen, deze
belastinginkomsten voldoende zouden zijn vanuit overheidsperspectief. Dat
staat niet vast alhoewel er voorbeelden zijn van landen die (tijdelijk) een
inkomstenbelastingvrijstelling geven aan geïmmigreerde pensionado’s.45

Kortom: er zijn voldoende argumenten om ook land A (deels) een heffingsrecht
over de pensioenuitkering toe te kennen.

Zoals in onderdeel 4.2.1 vermeld heeft land B (het bronland) ook een recht
op belastingheffing over de pensioenuitkering. De pensioenuitkering is uitge-
steld loon en een duidelijk causaal verband met de vroegere arbeid is daarom
aanwezig. Land B heeft de werknemer in staat gesteld de arbeid te verrichten

44. Anders E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of models
(diss. Tilburg), Dongen 2001, p. 396 e.v.

45. Zo zou Portugal sinds 2013 gedurende tien jaar geen inkomstenbelasting heffen bij nieuw
geïmmigreerde pensionado’s. Zie www.bnr.nl/meernieuws/669206-1211/portugal-lokt-
buitenlandse-pensionado-s (geraadpleegd op 31 december 2013).
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en de economische activiteit mogelijk gemaakt die in loon voor de werknemer
(en dus uitgesteld loon, pensioen) heeft geresulteerd. Evenals bij inkomen uit
tegenwoordige arbeid is het bij pensioenuitkeringen in internationale verhou-
dingen verdedigbaar een heffingsrecht over dat loon toe te kennen aan het land
waar de economische activiteit, te weten de arbeid, is verricht. Dit land heeft
het ontstaan van de uiteindelijke pensioenuitkering immers mede mogelijk
gemaakt. Mede om pragmatische redenen wordt land B aangemerkt als het
land dat de arbeidsinkomsten destijds mocht belasten, ervan uitgaande dat dit
veelal tevens het land is waar de arbeid werd verricht. Hiermee wordt
voorkomen dat, vanwege de 183-dagenregeling, een land de arbeidsinkomsten
van destijds niet mocht belasten omdat een werknemer er bijvoorbeeld maar
dertig dagen werkte maar wel een heffingsrecht over de pensioenuitkering
krijgt toegewezen. Dit sluit aan bij de internationaal gebruikelijke 183-
dagenregeling. De deelconclusie is dus dat land B, ergo het land waar de
dienstbetrekking – waarin het pensioen is opgebouwd – is uitgeoefend dan
wel het land dat de arbeid waaruit de pensioenuitkering voortvloeit mocht
belasten, recht heeft om de pensioenuitkering (deels) in de belastingheffing te
betrekken. Opgemerkt wordt dat dit heffingsrecht niet bestaat omdat dit land
de pensioenopbouw fiscaal zou hebben gefaciliteerd (zie hoofdstuk 3). De mate
waarin land B gerechtigd is tot belastingheffing en op welke wijze, kan pas
aangegeven worden zodra vaststaat of andere landen eveneens (deels) een
heffingsrecht hebben.

Land C is het land waar het pensioenfonds is gevestigd. Voor de analyse welk
van de genoemde landen een heffingsrecht heeft wordt ervan uitgegaan dat
het pensioenfonds niet is gevestigd in land A of B en zuiver en alleen vermo-
gensrendementen behaalt in land D. Pensioenfondsen verrichten geen econo-
mische activiteiten voor zichzelf maar voor de deelnemers. In wezen is een
pensioenfonds (fiscaal) transparant ten opzichte van de deelnemer. Een pen-
sioenfonds maakt zelfstandig geen winst. Alle behaalde rendementen worden
(na aftrek van gemaakte kosten) vroeger of later gebruikt ter dekking van de
pensioenaanspraken van de deelnemer. Wel maakt het pensioenfonds uitvoe-
ringskosten. Deze uitvoeringskosten vormen opbrengsten voor derden, bij-
voorbeeld gevestigd in land C. Deze opbrengsten kunnen alsdan door land C in
de belastingheffing worden betrokken, ervan uitgaande dat de bedrijven die de
kosten in rekening brengen aan het pensioenfonds belastingplichtig zijn. Met
andere woorden, land C kan belasting heffen over de vruchten van de
economische activiteit, zijnde het beheer dan wel de uitvoering van het
pensioenfonds, dat in land C plaatsvindt. Deze vruchten van de leveranciers
van het pensioenfonds, vormen kosten voor het pensioenfonds en verlagen de
uiteindelijke pensioenuitkering en worden hierdoor niet nogmaals via belas-
tingheffing over de pensioenuitkering in de belastingheffing betrokken. Van
dubbele belastingheffing is daarmee geen sprake. Er is geen reden om aan te
nemen dat land C een recht heeft om de pensioenuitkering (deels) in de
belastingheffing te betrekken.
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In land D ten slotte wordt door het pensioenfonds, dat dus is gevestigd in
land C, geïnvesteerd. De economische activiteit die het rendement op de
investering levert vindt plaats in land D. Indien deze activiteit tot winst leidt
(hetgeen we kunnen aannemen) is deze winst belast in land D. Ter illustratie.
Het pensioenfonds investeert in een bedrijf dat is gevestigd in land D. Dit
bedrijf maakt 1.000 winst. Hierover is 250 ondernemingswinstbelasting ver-
schuldigd in land D. Land D heft dus belasting over de door de economische
activiteit gecreëerde winsten. De nettowinst zijnde 750 wordt uitgekeerd aan
het pensioenfonds in land C via dividend op aandelen. Omdat het pensioen-
fonds feitelijk transparant is ten opzichte van de deelnemer/pensioengerech-
tigde, wordt de winst van 750 indirect uitgekeerd aan de pensioengerechtigde
in land A.46 Land D heeft dus geen recht om de pensioenuitkering (deels) in de
belastingheffing te betrekken. Over de economische activiteit heeft immers
reeds belastingheffing plaatsgevonden.

Alles overwegende kan geconcludeerd worden dat land A en B beide recht
hebben om de pensioenuitkering (deels) in de heffing te betrekken. Land C en
D hebben dit recht niet; zij hebben immers reeds de mogelijkheid om via
belastingheffing bij andere belastingsubjecten de vruchten van de economi-
sche activiteit te belasten.

Nu geconcludeerd kan worden dat zowel het woonland als het bronland
(respectievelijk land A en B) een heffingsrecht over (een deel van) de pensi-
oenuitkering heeft, is de vraag op welke wijze dit heffingsrecht verdeeld dient
te worden. Hebben beide landen evenveel recht op belastingheffing of heeft
één van beide landen een voorkeurs- of voorrangsrecht? Hierbij is van belang
dat de verdeling van heffingsrechten tussen landen in belastingverdragen niet
slechts tot stand komt op basis van juridische en/of economische juistheden en
principes. Zoals aangegeven in onderdeel 4.1.2 is de verdeling van heffings-
rechten ook een politieke kwestie en het resultaat van onderhandelingen. Dat
dit fiscaaltheoretisch onbevredigend is maakt het evenwel niet minder waar.

Het pensioenvermogen is ontstaan vanuit de dienstbetrekking in het bron-
land. Gedurende deze pensioenopbouw is over de waarde van de gestorte
pensioenpremies geen belasting betaald in het gebruikelijke en verdedigbare
EET-systeem; inkomstenbelasting noch consumptiebelasting. In de uitkerings-
fase wordt de pensioenuitkering aangewend voor consumptie en besparing.
Over deze consumptie wordt in het woonland consumptiebelasting betaald.
Zoals gezegd is deze consumptiebelasting niet per definitie een tegemoetko-
ming voor de kosten die de overheid van het woonland maakt om
de consumptie mogelijk te maken. Een verdeling van het heffingsrecht
over het bronland en het woonland is dan ook verdedigbaar. Omdat de

46. De veronderstelling is dat het pensioenfonds als transparant lichaam is vrijgesteld van
dividendbelasting en dat ook land D geen dividendbelasting inhoudt op het in dit voorbeeld
uitgekeerde bedrag van 750 dan wel dat het pensioenfonds uit land C de dividendbelasting
bij land D kan terugvragen.
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pensioengerechtigde naast inkomstenbelasting ook nog andere belastingen
betaalt, bijvoorbeeld consumptiebelasting en onroerendgoedbelasting, zal het
woonland bij een evenredig gedeeld heffingsrecht per saldo meer belasting
(directe en indirecte belastingen samen) heffen welke zijn gefinancierd uit de
pensioenuitkering van het bronland. Een argument hiervoor is dat het bron-
land gedurende de pensioenuitkering geen, of in ieder geval minder, kosten
maakt ten behoeve van deze gepensioneerde. De gepensioneerde woont in het
woonland, maakt aldaar gebruik van de publieke voorzieningen die dit land en
haar overheid biedt en zal daarom moeten bijdragen aan deze kosten. Een
andere verdeling van heffingsrechten, zoals een volledige bronlandheffing dan
wel oorsprongheffing, leidt tot een ongelijkwaardig eindresultaat voor de
betrokken landen.

Indien in bilaterale verdragen een gedeeld heffingsrecht wordt overeenge-
komen, worden verdragspartners beiden in ieder geval tegemoetgekomen in
hun wens pensioenuitkeringen (deels) in de heffing te betrekken. De ‘alles of
niets’-benadering van de huidige volledige bronlandheffing of volledige woon-
landheffing valt alsdan weg. Het voordeel daarvan is dat landen minder
krampachtig dan nu hoeven te streven naar volledige bronlandheffing vanwege
de angst voor fiscale pensioenemigratie en het verliezen van een verondersteld
aanwezige belastingclaim. Dit zal de verdragsonderhandelingen en het inter-
nationaal fiscaal verdragsbeleid naar verwachting sterk vereenvoudigen. Het
past tevens goed in de ontwikkeling waarbij belastingconcurrentie tussen
landen moet worden voorkomen en wordt gestreefd naar een situatie waarbij
inkomen uiteindelijk adequaat wordt belast en met de belangen van betrokken
landen rekening wordt gehouden. Alhoewel het BEPS-rapport van de OESO47

zich richt op belastingheffing van multinationals, is de doelstelling van het
BEPS-rapport evengoed van toepassing op pensioeninkomsten. “Taxation is at
the core of countries’ sovereignty, but the interaction of domestic tax rules in some
cases leads to gaps and frictions. When designing their domestic tax rules, sover-
eign states may not sufficiently take into account the effect of other countries’
rules.”48 Het beter op elkaar afstemmen van belastingverdragen, ook als het
gaat om pensioeninkomsten, waarbij met de belangen van beide landen
rekening wordt gehouden zal naar verwachting uiteindelijk een positieve
impuls geven aan de kwaliteit en effectiviteit van het internationaal fiscaal
verdragenrecht.

Een consequentie van een gedeeld heffingsrecht kan zijn dat in situaties
belastingheffing in het woonland lager is dan in het bronland. Dit kan door
met name het bronland als een bezwaar worden aangemerkt omdat alsdan een
situatie zich voor kan doen waarbij door middel van het EET-systeem een
pensioen is opgebouwd en uiteindelijk over de helft van de uitkering geen

47. OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2013.
48. OECD, Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD Publishing, 2013, p. 9.
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belasting of minder belasting dan bedoeld wordt betaald. Vanuit de gedachte
dat het woonland volledig autonoom bepaalt op welke wijze het toegekende
heffingsrecht wordt geëffectueerd, is dit principieel niet bezwaarlijk. Daar
komt bij dat het pensioenstelsel dat dient als referentiekader voor dit onder-
zoek zoals is beschreven in hoofdstuk 2 uitgaat van het EET-systeem. Dit
betekent dat, mede gezien de internationale ontwikkeling en dominantie van
het EET-systeem, op lange termijn de ‘angst’ van het bronland dat bij een
gedeeld heffingsrecht een pensioenuitkering voor de helft onbelast blijft in het
woonland latent kan blijven en daarmee niet het internationale verdragenrecht
moet domineren. Tegelijkertijd hebben sommige landen, waaronder Neder-
land, de sterke wens om bij de verdeling van heffingsrechten over pensioen-
uitkeringen ervoor zorg te dragen dat de volledige pensioenuitkering
voldoende dan wel fatsoenlijk wordt belast. Daarover meer in hoofdstuk 5.
Hiermee wordt gedoeld op het gangbare tarief voor arbeidsinkomen of inko-
men uit vroegere arbeid in het woonland. Dit kan met zich meebrengen dat
indien het woonland zijn deel van het heffingsrecht niet of onvoldoende
effectueert, het andere land zou willen kunnen bijheffen (subject to decent
taxation), vergelijkbaar met de pensioenbepaling in het Nederlands-Belgisch
belastingverdrag. Alsdan wordt de zuivere evenredige en gelijkwaardige be-
nadering zoals hiervoor is beschreven losgelaten maar dit past wel in een
systeem waarbij het draagkrachtbeginsel vereist dat inkomen uiteindelijk
wordt belast. Wat echter decent is, moet alsdan worden ingevuld door het
woonland en moet ertoe leiden dat in het woonland belasting wordt betaald
tegen het gangbare tarief voor inkomsten uit (vroegere) dienstbetrekking. De
daadwerkelijke hoogte van het tarief is daarbij niet relevant. Immers, de
gelijkwaardigheid tussen de landen maakt dat de belastingheffing over de
aan het bronland ter heffing toegewezen deel van het pensioeninkomen mede
door het bronland wordt bepaald (zie onderdeel 2.1.1.3). Indien overigens voor
een dergelijke subject te decent taxation-bepaling wordt gekozen, lijkt het
verdedigbaar dat het tegenovergestelde eveneens van toepassing is. Dit zou
met zich meebrengen dat het bronland mag bijheffen bij geen of onvoldoende
heffing in het woonland maar dat het woonland ook mag bijheffen bij geen of
onvoldoende heffing in het bronland. Bij een gedeeld heffingsrecht moet de
invulling van de draagkrachtnorm en de fiscale autonomie van de gelijk-
waardige verdragspartners worden gerespecteerd maar moet inkomen wel
worden belast. In hoeverre er sprake is van voldoende belastingheffing in het
andere land, dient zuiver en alleen bepaald te worden door dat andere land.

Indien sprake zou zijn van het TEE-systeem of TTE-systeem en de pensi-
oenuitkering dus onbelast is in het woonland omdat in het bronland in de
opbouwfase reeds belastingheffing heeft plaatsgevonden, heft het woonland
uiteindelijk veel minder belasting dan het bronland. Zoals gezegd heeft ook het
woonland een gerechtvaardigd belang bij het (deels) in de belastingheffing
betrekken van de pensioenuitkering, al is het maar omdat de gepensioneerde
gebruikmaakt van alle publieke voorzieningen. Echter, dat belang kan worden
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gediend door invoering van het EET-systeem. Zoals gezegd past het TEE- of
TTE-systeem minder goed in het gehanteerde inkomensbegrip en het EET-
systeem geniet daarom de voorkeur. Een andere reden om het EET-systeem te
prefereren boven het TEE- of TTE-systeem is dat juist in het EET-systeem,
gecombineerd met een gedeeltelijk heffingsrecht voor het woonland, tegemoet
wordt gekomen aan de gerechtvaardigde belangen van het woonland. Deze
belangen worden onvoldoende gediend bij een volledige bronlandheffing dan
wel toepassing van het TEE- of TTE-systeem.

Resumerend zijn de argumenten om ofwel het bronland ofwel het woonland
een voorkeursrecht te geven bij de verdeling van heffingsrechten over pensi-
oenuitkeringen alles afwegende niet overtuigend. Mede daarom hebben het
bronland en het woonland in principe beide gedeeltelijk recht op belasting-
heffing over de pensioenuitkeringen.49

De vraag is vervolgens in welke verhouding deze verdeling moet plaatsvin-
den. Op deze vraag is geen eenduidig wetenschappelijk verantwoord antwoord
mogelijk, mede omdat de subjectief juiste verhouding per bilaterale situatie
kan verschillen. Ik heb echter geen argumenten gevonden op grond waarvan
ofwel het woonland ofwel het bronland per definitie een groter heffingsrecht
zou hebben dan het andere land. Omdat de belangen van het bronland en het
woonland gelijkwaardig zijn, ligt een 50-50-verdeling voor de hand. Deze
evenredige verdeling is dan niet het resultaat van een (actuariële) berekening
maar zuiver gebaseerd op de vergelijkbare belangen van het bronland (dan wel
de gezamenlijke bronlanden) en het woonland. Indien vanwege zwaarwegende
belangen een afwijkende verhouding wenselijk is, staat het landen uiteraard
vrij hier navolging aan te geven. Een dergelijke wens kan bijvoorbeeld bij het
bronland aanwezig zijn indien deze naast het EET-systeem de pensioenopbouw
heeft gestimuleerd door het verstrekken van een extra bonus of matching
contribution. Echter, uitgaande van het pensioensysteem zoals beschreven in
hoofdstuk 2, ligt een verhouding die sterk afwijkt van een gelijke verhouding
niet voor de hand omdat alsdan mogelijk onvoldoende recht wordt gedaan aan
de belangen van één van de landen. Een 50-50-verdeling creëert eenduidigheid
en eenvoud, zeker indien meerdere bronlanden betrokken zijn.

De verdeling van heffingsrechten in de genoemde 50-50-verdeling, moet in
het belastingverdrag vervolgens worden geëffectueerd. In het volgende onder-
deel wordt ingegaan op de mogelijkheden om deze verdeling tot stand te
brengen.

49. Von Schanz meent dat 75% van het inkomen in het bronland moet worden belast en 25% in
het woonland. Vogel bespreekt deze opinie van Von Schanz in K. Vogel, Worldwide vs. source
taxation of income – A review and re-evaluation of arguments, INTERTAX 1988/8, p. 219.
Vogel verwijst naar Von Schanz, Zur Frage der Steuerpflicht, 9 II, Finanzarchiv 1, 4, 1982.
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4.4 Effectuering gedeeld heffingsrecht

Het verdelen van heffingsrechten en vervolgens het voorkomen van dubbele
belasting over grensoverschrijdend pensioeninkomen kan op verschillende
manieren worden vormgegeven. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld door het
heffingsrecht volledig aan het bronland toe te kennen maar het tegen een
beperkt tarief aldaar te belasten. Het woonland belast het pensioeninkomen
vervolgens tevens volledig tegen een normaal tarief. Dubbele belasting wordt
voorkomen doordat een credit wordt verleend in het woonland voor de in het
bronland betaalde belasting waarbij deze credit wordt beperkt tot de in het
woonland verschuldigde belasting over dat inkomensdeel. Deze methode is
opgenomen in het verdrag tussen Nederland en Canada en kan door de juiste
tariefstelling (15% in het huidige verdrag) uiteindelijk leiden tot een evenredig
gedeeld heffingsrecht. Daarover meer in onderdeel 5.4.1. Dat gedeelde heffings-
recht wordt alsdan geëffectueerd door een samenspel van het pensioenartikel
enerzijds en het voorkomingsartikel anderzijds. Een andere manier om een
gedeeld heffingsrecht te realiseren is door het bronland de helft van de
pensioenuitkering volledig tegen het reguliere tarief te laten belasten en het
woonland de volledige pensioenuitkering tegen het reguliere tarief te laten
belasten. Het woonland verleent vervolgens voorkoming voor dubbele belas-
ting door het pensioeninkomen dat ter heffing aan het bronland is toegewezen
vrij te stellen. Ook andere methoden zijn denkbaar.

Het doel, namelijk dat de helft van het uit het bronland afkomstige pensioen-
inkomen belast is in het woonland en de helft in het bronland, moet dus
worden bereikt door het pensioenartikel en het voorkomingsartikel samen in
het belastingverdrag. Op welke wijze dit genoemde doel precies wordt ge-
realiseerd is minder relevant. Immers, het middel om het doel te bereiken, te
weten de juiste redactie van het pensioenartikel en het voorkomingsartikel,
kan sterk verschillen per verdrag en per land. Dit komt omdat belastingver-
dragen nu eenmaal op meer vormen van inkomen zien dan op pensioen. Ook
komen meer methoden ter voorkoming van dubbele belasting voor. Het is dan
ook ondoenlijk om één methode waarop het heffingsrecht voor pensioenin-
komen verdeeld kan worden in combinatie met een methode ter voorkoming
van dubbele belasting, als voorkeursmethode aan te merken. Simpelweg omdat
alsdan de bestaande situatie waarbij allerlei voorkomingsmethoden in belas-
tingverdragen voorkomen zouden worden genegeerd. Dit betekent dat dit
hoofdstuk niet in het teken staat van een zoektocht naar een nieuwe standaard
verdelingsmethode over pensioeninkomen in belastingverdragen. Dat vergt
een proefschrift op zichzelf, met name omdat een verdelingsmethode en
methode ter voorkoming van dubbele belasting in belastingverdragen nooit
geldt voor slechts pensioenuitkeringen. Een voorstel zou dus verstrekkende
gevolgen hebben voor andere inkomensbronnen in belastingverdragen. Deze
bredere afweging is in het kader van deze studie niet gemaakt. Desalniettemin
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worden enkele verdelings- en voorkomingsmethoden over pensioeninkomen
onderzocht om vast te kunnen stellen welke verdelingsmethode zuiver voor
pensioeninkomen goed verdedigbaar is. De verdelingsmethoden worden ge-
toetst aan de in onderdeel 2.1.1 en 2.1.2 beschreven begrippen gelijkheid,
rechtszekerheid, draagkracht en uitvoerbaarheid. In het kader van het criterium
gelijkheid wordt nog het volgende opgemerkt.

Zoals in onderdeel 4.3 is aangegeven, is het verdedigbaar dat een pensioen-
uitkering, voor zover opgebouwd in het bronland, voor 50% in het woonland
belastbaar zou moeten zijn en voor 50% in het bronland. Daarbij heeft geen van
de landen een voorkeurspositie. Beide landen zijn gelijkwaardig. Het heffings-
recht wordt daarmee gelijkelijk dan wel evenredig verdeeld tussen het bron-
land en het woonland. Beide landen moeten dus altijd belasting kunnen heffen,
ongeacht de hoogte van de belastingdruk in het andere land. Indien meerdere
bronlanden zijn aan te wijzen bij één pensioenuitkering, wordt het heffings-
recht van 50% over de pensioenuitkering over deze bronlanden verdeeld. Ter
illustratie: als een werknemer in elk van de landen A, B, C en D 25% van de
uiteindelijke pensioenuitkering heeft opgebouwd en deze persoon gaat met
pensioen in land D, dan is 50% van de uitkering belast in land D als woonland
en 12,5% van de uitkering in elk van de vier landen als bronland. In land D is
dus 62,5% van de uitkering belast omdat land D in dit voorbeeld zowel
woonland als deels bronland is. Deze voorwaarde draagt bij aan een systeem
van verdeling van heffingsrechten dat recht doet aan de belangen van het
woonland en het bronland dan wel de bronlanden en zorgt ervoor dat de
belangen van één van de landen niet wordt geschaad door het fiscale systeem
van het andere land. Voorop blijft echter staan dat het totale inkomen van de
belastingplichtige ook daadwerkelijk wordt belast.

Hierna worden de effecten van de genoemde verdelingsmethoden onderzocht
en getoetst aan de gestelde criteria. De uitwerking van de verdelingsmethoden
wordt geïllustreerd aan de hand van een gestileerde casus. De belastingtarie-
ven in het bronland en het woonland verschillen sterk van elkaar om zo
effecten van de verdelingsmethode en de voorkoming van dubbele belasting op
te sporen.

4.4.1 Uitwerking verdelingsmethode en voorkoming dubbele belasting

Ik hanteer de volgende gestileerde casus.
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Totale pensioenuitkering vanuit
bronland:

€ 100.000

Totale persoonlijke aftrekposten: € 10.000 (vanuit woonland)

Progressieve belastingtarieven
bronland:

50% over eerste € 50.000 en 60% over
tweede € 50.000

Progressieve belastingtarieven
woonland:

10% over eerste € 50.000 en 20% over
tweede € 50.000

Verdeling heffingsrecht: 50-50

Ik bespreek de volgende methoden:
1. de methode waarbij het heffingsrecht wordt gesplitst en evenredige be-

lastingvrijstelling wordt verleend;
2. de methode waarbij het heffingsrecht wordt gesplitst en belasting evenredig

wordt verrekend;
3. de methode waarbij het pensioeninkomen volledig in beide landen wordt

belast in combinatie met een beperkte evenredige belastingverrekening
gemaximeerd op in casu 15%;

4. de methode waarbij het pensioeninkomen volledig in beide landen wordt
belast in combinatie met het in beide landen verlenen van evenredige
belastingvrijstelling;

5. de methode waarbij het heffingsrecht exclusief wordt gesplitst zonder
progressievoorbehoud.

De keuze valt op deze vijf verdelingsmethoden en de bijbehorende voorkoming
van dubbele belasting omdat de eerste twee vanuit Nederlands perspectief het
meest voorkomend zijn. De derde methode is opgenomen in het belasting-
verdrag tussen Nederland en Canada en om die reden wordt er in de politiek in
Nederland vaak aan deze methode gerefereerd. Ook neemt het verdrag met
Canada een plaats in dit onderzoek in. De vierde methode wordt onderzocht
omdat deze methode naar verwachting bijdraagt aan een gelijkwaardige
positie tussen de betrokken landen, hetgeen één van de gestelde criteria is.
De vijfde methode wordt onderzocht omdat deze methode naar verwachting
effectief kan zijn en eenvoudiger is voor de burger en de betrokken landen dan
de andere methoden. Vooropstaat dat in alle gevallen gestreefd wordt naar een
gedeeld heffingsrecht tussen het bronland en het woonland. De genoemde vijf
methoden worden hierna uitgewerkt.

4.4.1.1 Methode 1: Splitsen pensioeninkomen en evenredige belastingvrijstelling

Bij deze methode wordt door het woonland het totale pensioeninkomen in de
grondslag betrokken en belast tegen het normale (progressieve) tarief. Daarna
wordt een naar de maatstaven van het woonland verschuldigde belasting over
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het in het buitenland belaste deel van 50% van het inkomen op de belasting-
schuld in mindering gebracht. Deze situatie doet zich in de huidige OESO-
conforme verdragen bijvoorbeeld voor indien vanuit het bronland een pensioen
van € 100.000 wordt uitgekeerd dat voor helft bestaat uit particulierpensioen en
voor de helft uit overheidspensioen. De evenredige belastingvrijstelling is de
methode die Nederland voornamelijk toepast. Hierna wordt deze methode
toegepast op de hiervoor beschreven casus waarbij dus € 50.000 belast is in
het bronland.

Verschuldigde belasting bronland: 50% x 50.000 = 25.000

Belasting woonland wereld-
inkomen: (50.000 x 10%) + (40.000 x 20%) = 13.000

Belastingvrijstelling woonland: (50.000 / 90.000) x 13.000 = 7.220

Verschuldigde belasting woon-
land: 13.000 - 7.220 = 5.780

Totaal verschuldigde belasting: 25.000 + 5.780 = 30.780

Effectief gemiddeld belasting-
tarief: 30.780 / 90.000 = 34,2%

Indien het woonland de hoge tarieven zou heffen en het bronland de lage
tarieven werkt de casus als volgt uit:

Verschuldigde belasting bronland: 10% x 50.000 = 5.000

Belasting woonland wereld-
inkomen: (50.000 x 50%) + (40.000 x 60%) = 49.000

Belastingvrijstelling woonland: (50.000 / 90.000) x 49.000 = 27.220

Verschuldigde belasting woon-
land: 49.000 - 27.220 = 21.780

Totaal verschuldigde belasting: 5.000 + 21.780 = 26.780

Effectief gemiddeld belasting-
tarief: 26.780 / 90.000 = 29,8%

Vanuit het uitgangspunt dat de draagkrachtnorm door beide landen moet
worden ingevuld, is het voordeel van deze methode dat de uiteindelijke
belastingdruk zowel door het bronland als het woonland wordt bepaald.
Echter, de belastingtarieven van het woonland zijn enigszins dominant. Im-
mers, de naar de maatstaven van het woonland verschuldigde belasting over
het in het buitenland belaste deel van het inkomen wordt op de belasting-
schuld in mindering gebracht. Aan de gelijkwaardige belangen van zowel het
bronland als het woonland wordt tegemoetgekomen.
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4.4.1.2 Methode 2: Splitsen pensioeninkomen en evenredige
belastingverrekening

Bij deze methode wordt door het woonland het totale pensioeninkomen in de
grondslag betrokken. Vervolgens wordt een naar de maatstaven van het bron-
land verschuldigde belasting over het in dat land belaste deel van het inkomen
op de belastingschuld in het woonland over het wereldinkomen in mindering
gebracht. De verrekenbare buitenlandse belasting is evenwel niet hoger dan de
hoogte van de naar maatstaven van het woonland verschuldigde belasting over
dat inkomensdeel. Ook deze situatie doet zich in de huidige OESO-conforme
verdragen bijvoorbeeld voor indien vanuit het bronland een pensioen van
€ 100.000 wordt uitgekeerd dat voor helft bestaat uit particulierpensioen en
voor de helft uit overheidspensioenwaarbij sprake is van een creditsysteem. De
methode van evenredige belastingverrekening hanteert Nederland met name
in situaties waarbij geen bilateraal belastingverdrag van toepassing is en geldt
dan met name voor dividenden, interest en royalty’s. Echter, ook in verdrags-
situaties komt deze methode voor in het kader van onder andere bestuur-
dersbeloningen. Hierna wordt deze methode toegepast op de hiervoor
beschreven casus waarbij dus € 50.000 belast is in het bronland.

Verschuldigde belasting bronland: 50% x 50.000 = 25.000

Belasting woonland wereld-
inkomen: (50.000 x 10%) + (40.000 x 20%) = 13.000

Belastingverrekening: 25.000 maar gemaximeerd op 7.220

Verschuldigde belasting woon-
land: 13.000 - 7.220 = 5.780

Totaal verschuldigde belasting: 25.000 + 5.780 = 30.780

Effectief gemiddeld belasting-
tarief: 30.780 / 90.000 = 34,2%

Indien het woonland de hoge tarieven zou heffen en het bronland de lage
werkt de casus als volgt uit:
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Verschuldigde belasting bronland: 10% x 50.000 = 5.000

Belasting woonland wereld-
inkomen: (50.000 x 50%) + (40.000 x 60%) = 49.000

Belastingverrekening: 5.000

Verschuldigde belasting woon-
land: 49.000 - 5.000 = 44.000

Totaal verschuldigde belasting: 5.000 + 44.000 = 49.000

Effectief gemiddeld belasting-
tarief: 49.000 / 90.000 = 54,5%

Het nadeel van deze methode ter voorkoming van dubbele belasting is dat de
effectieve belastingdruk op dominante wijze wordt bepaald door het woon-
land. Dat is niet in lijn met het uitgangspunt dat de draagkrachtnorm door
beide landen moet worden ingevuld. Dat uit zich met name in de situatie
waarbij het woonland een hoger belastingtarief hanteert dan het bronland.
Daar komt bij dat dit systeem belemmerend kan werken voor pensionado’s
indien zij willen emigreren naar een woonland waar de belastingtarieven
(substantieel) hoger zijn dan in het bronland. Aan de gelijkwaardige belangen
van zowel het bronland als het woonland wordt evenwel tegemoetgekomen.

4.4.1.3 Methode 3: Pensioeninkomen volledig in beide landen belasten in
combinatie met een beperkte evenredige belastingverrekening
gemaximeerd op 15%

Bij deze methode wordt door het bronland het totale pensioeninkomen in de
grondslag betrokken tegen een tarief van gemiddeld maximaal 15%. Het
woonland betrekt het totale pensioeninkomen tevens in de heffing en verleent
een credit voor de in het bronland betaalde belasting waarbij deze is gemaxi-
meerd op de in het woonland verschuldigde belasting over dat inkomen. Deze
methode van belastingverrekening komt overeen met de methode zoals die is
opgenomen in het belastingverdrag tussen Nederland en Canada en in het
wetsvoorstel voor de belastingregeling Nederland-Curaçao.50 Omdat het tarief
van 15% wordt gezien als een beperkte heffing, wordt dus wel het gehele
pensioen in het bronland tegen dit ‘lagere’ tarief belast waarna het woonland
deze belasting verrekent.

50. Kamerstukken II 2013/14, 33955, nr. 2, artikel 17, derde lid.
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Verschuldigde belasting bronland: (50.000 x 50%) + (50.000 x 60%) =
55.000 maar gemaximeerd op 15% x
100.000 = 15.000

Belasting woonland wereldinkomen: (50.000 x 10%) + (40.000 x 20%) =
13.000

Belastingverrekening: 15.000 maar gemaximeerd op 7.220

Verschuldigde belasting woonland: 13.000 - 7.220 = 5.780

Totaal verschuldigde belasting: 15.000 + 5.780 = 20.780

Effectief gemiddeld belastingtarief: 20.780 / 90.000 = 23%

Indien het woonland de hoge tarieven zou heffen en het bronland de lage
werkt de casus als volgt uit:

Verschuldigde belasting bronland: (10% x 50.000) + (20% x 50.000) =
15.000

Belasting woonland wereldinkomen: (50.000 x 50%) + (40.000 x 60%) =
49.000

Belastingverrekening: 15.000

Verschuldigde belasting woonland: 49.000 - 15.000 = 34.000

Totaal verschuldigde belasting: 15.000 + 34.000 = 49.000

Effectief gemiddeld belastingtarief: 44.000 / 90.000 = 54,4%

De situatie waarbij de tarieven in het woonland hoger zijn dan in het bronland,
maakt dat de pensioenuitkering door de beperkte maar volledig verrekenbare
bronheffing, vrijwel volledig op basis van de normen van het woonland wordt
belast. Dit is niet in lijn met het uitgangspunt dat de draagkrachtnorm niet
door het woonland moet worden gedomineerd. Dit brengt mij tot de hierna
beschreven methode voor de verdeling van het heffingsrecht en voorkoming
van dubbele belasting. Aan de gelijkwaardige belangen van zowel het bronland
als het woonland wordt tegemoetgekomen.

4.4.1.4 Methode 4: Pensioeninkomen volledig in beide landen belasten in
combinatie met het in beide landen verlenen van evenredige
belastingvrijstelling

Indien beide landen het pensioeninkomen in de heffing betrekken en vervol-
gens voorkoming van dubbele belasting verlenen op basis van de methode van
evenredige belastingvrijstelling, werkt de casus als volgt uit. Omdat in beide
landen in eerste instantie het volledige pensioeninkomen wordt aangegeven, is
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ook in beide landen de persoonlijke aftrekpost in aanmerking genomen bij de
bepaling van het inkomen. De veronderstelling is dat beide landen de aftrek-
post erkennen. Via de voorkoming van dubbele belasting komt de persoonlijke
aftrekpost uiteindelijk terecht in één van beide landen. Welk land dit is, is
afhankelijk van de aard en oorsprong van de persoonlijke aftrekpost. Het is het
meest praktisch om een persoonlijke aftrekpost uiteindelijk slechts in één van
de landen in aanmerking te nemen omdat dit de minste wijzigingen in
nationaal recht met zich meebrengt. Echter, dit betekent wel dat de draag-
kracht door bijvoorbeeld het woonland wordt gedomineerd of dat een grote
aftrekpost niet volledig kan worden verrekend. Een alternatief is om uiteinde-
lijk de persoonlijke aftrekposten via de voorkoming van dubbele belasting te
verdelen over de landen. Hiervoor is het nodig dat alle persoonlijke aftrek-
posten in beide landen in aanmerking worden genomen om ze vervolgens via
de methode ter voorkoming van dubbele belasting evenredig te verdelen over
de landen. Dit vergt overigens een substantiële wijziging van nationaal recht
omdat landen via uitwisseling van informatie aftrekposten nationaalrechtelijk
op het wereldinkomen in aftrek moeten laten komen, zelfs indien dergelijke
aftrekposten nationaalrechtelijk (nog) niet erkend worden.

Indien de persoonlijke aftrekpost in het land met de hoge belastingtarieven in
aanmerking wordt genomen:

Belasting woonland A wereld-
inkomen: (50% x 50.000) + (60% x 40.000) = 49.000

Belasting bronland B wereld-
inkomen: (10% x 50.000) + (20% x 40.000) = 13.000

Belastingvrijstelling land A: (50.000 / 90.000) x 49.000 = 27.220

Belastingvrijstelling land B: (40.000 / 90.000) x 13.000 = 5.780

Verschuldigde belasting land A: 49.000 - 27.220 = 21.780

Verschuldigde belasting land B: 13.000 - 5.780 = 7.220

Totaal verschuldigde belasting: 21.780 + 7.220 = 29.000

Effectief gemiddeld belastingtarief: 29.000 / 90.000 = 32,2%

Indien de persoonlijke aftrekpost in het land met de lage belastingtarieven in
aanmerking wordt genomen:
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Belasting woonland
A wereldinkomen: (50% x 50.000) + (60% x 40.000) = 49.000

Belasting bronland
B wereldinkomen: (10% x 50.000) + (20% x 40.000) = 13.000

Belastingvrijstelling land A: (40.000 / 90.000) x 49.000 = 21.780

Belastingvrijstelling land B: (50.000 / 90.000) x 13.000 = 7.220

Verschuldigde belasting land A: 49.000 - 21.780 = 27.220

Verschuldigde belasting land B: 13.000 - 7.220 = 5.780

Totaal verschuldigde belasting: 27.220 + 5.780 = 33.000

Effectief gemiddeld belastingtarief: 29.000 / 90.000 = 36,7%

Indien de persoonlijke aftrekpost in beide landen voor de helft in aanmerking
wordt genomen:

Belasting woonland A: (50% x 50.000) + (60% x 40.000) =
49.000

Belasting bronland B: (10% x 50.000) + (20% x 40.000) =
13.000

Belastingvrijstelling land A: (45.000 / 90.000) x 49.000 = 24.500

Belastingvrijstelling land B: (45.000 / 90.000) x 13.000 = 6.500

Verschuldigde belasting land A: 49.000 - 24.500 = 24.500

Verschuldigde belasting land B: 13.000 - 6.500 = 6.500

Totaal verschuldigde belasting: 25.790 + 6.842 = 32.632

Effectief gemiddeld belastingtarief: 31.000 / 90.000 = 34,4% (= gemiddel-
de tarief)

Het voordeel van het gehele pensioeninkomen in zowel bron- als woonland
in aanmerking nemen en vervolgens in beide landen een belastingvrijstelling
te verlenen over het deel van het inkomen dat ook in het andere land is
belast, is dat het het beste compromis is tussen het draagkrachtbeginsel
en de gelijkwaardige verdeling van heffingsrechten tussen het bronland
en het woonland. Ook heeft geen van beide landen een voorkeurspositie en
kunnen beide landen de helft van het pensioeninkomen volledig naar hun
eigen maatstaven belasten. Deze methode doet daarmee recht aan de belangen
van alle betrokken landen en maakt dat de draagkrachtnorm niet op domi-
nante wijze door een van de landen wordt ingevuld. De meest zuivere vorm
van deze methode is die waarbij beide landen de persoonlijke aftrekposten
volledig in aanmerking nemen, ongeacht in welk land deze verschuldigd zijn,
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waarbij bij de belastingvrijstelling deze ‘dubbele aftrek’wordt gecorrigeerd. Dit
zou dan gepaard moeten gaan met een effectieve informatie-uitwisseling
tussen landen. Een praktisch bezwaar blijft evenwel dat een dergelijk systeem
ook vereist dat persoonlijke aftrekposten die een land toekent, nationaalrech-
telijk tevens in het andere land in aanmerking moeten komen, ook als dat land
de aftrekposten niet kent. Dit is een grote stap. Het nadeel van deze methode is
dus dat het een grote wijziging van het nationaal recht in alle landen met zich
meebrengt en daardoor de uitvoerbaarheid niet optimaal is. Tevens is het
ongebruikelijk dat het totale wereldinkomen in een bronland in aanmerking
wordt genomen.

4.4.1.5 Methode 5: Gesplitst exclusief heffingsrecht zonder
progressievoorbehoud

Indien we de huidige woonlandheffing over particulierpensioen zoals opgeno-
men in artikel 18 OESO-modelverdrag in ogenschouw nemen, dan is sprake van
een exclusief heffingsrecht voor het woonland. De bronlandheffing over over-
heidspensioen zoals opgenomen in artikel 19 OESO-modelverdrag betreft
tevens een exclusief heffingsrecht voor het bronland. De terminologie shall
be taxable only in beide genoemde artikelen wijzen hierop. Het lijkt dan ook
logisch om bij de bestaande systematiek van exclusieve heffingsrechten aan te
sluiten maar dan zowel het bronland als het woonland een exclusief heffings-
recht toe te kennen over 50% van de pensioenuitkering. Echter, een dergelijk
exclusief heffingsrecht betekent evenwel niet dat het woonland op geen enkele
wijze rekening mag houden met het deel van het inkomen dat aan het
bronland ter heffing is toegewezen, bijvoorbeeld bij de bepaling van de
belastingtarieven (zoals voor progressievoorbehoud). Daarover meer in
onderdeel 6.2.2.5. Om een van de vrijstellingsmethode zoals behandeld in
onderdeel 4.4.1.1 afwijkende voorkomingsmethode te onderzoeken, wordt het
exclusieve heffingsrecht daarom uitgebreid naar een heffingsrecht waarbij
het woonland en het bronland op geen enkele manier rekening mogen houden
met het inkomen dat reeds in het andere land is belast, ook niet voor de bepaling
van de progressie. Dit betekent dat het woonland het aan het andere land ter
heffing toegerekende deel van de pensioenuitkering niet in het wereldinkomen
mag betrekken. Alsdan is een voorkomingsbepaling niet meer aan de orde.51

51. In gelijke zin T. Bender, De vrijstellingsmethode ter voorkoming van internationaal dubbele
belasting (diss. Leiden), 2000, p. 211.
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Verschuldigde belasting bronland: 50% x 50.000 = 25.000

Verschuldigde belasting woonland: 10% x 40.000 = 4.000

Belastingverrekening of
-vermindering: n.v.t.

Totaal verschuldigde belasting: 25.000 + 4.000 = 29.000

Effectief gemiddeld belastingtarief: 29.000 / 90.000 = 32,2%

Indien het woonland de hoge tarieven zou heffen en het bronland de lage
werkt de casus als volgt uit:

Verschuldigde belasting bronland: 10% x 50.000 = 5.000

Verschuldigde belasting woonland: 50% x 40.000 = 20.000

Belastingverrekening: n.v.t.

Totaal verschuldigde belasting: 20.000 + 5.000 = 25.000

Effectief gemiddeld belastingtarief: 25.000 / 90.000 = 27,7%

Een voordeel van dit systeem is de eenvoud voor de aangifte van de belas-
tingplichtige omdat (als het inkomen alleen uit pensioen zou bestaan) geen
voorkoming van dubbele belasting hoeft te worden geclaimd. Dit zou tevens
een voordeel voor de beide belastingadministraties kunnen zijn. Echter, dit is
een relatief beperkt voordeel. Hierbij hoort de kanttekening dat het geen
gebruikelijke methode van voorkoming van dubbele belasting is en het
implementeren ervan leidt tot een wijziging van (inter)nationale wet- en
regelgeving waardoor de uitvoerbaarheid onder druk staat. Omdat niet volle-
dig rekening wordt gehouden met progressie, lijkt deze methode in beginsel
niet in lijn te zijn met het draagkrachtbeginsel. De afwezigheid van volledige
progressie kan overigens zowel voordelig als nadelig uitpakken voor de
belastingplichtige. Echter, zoals gezegd levert afwezigheid van volledige pro-
gressie geen strijd op met het draagkrachtbeginsel om die in onderdeel 2.1.1.3
gegeven redenen. Indien sprake is van eenzelfde progressief belastingstelsel in
zowel het bronland als het woonland, betaalt de belastingplichtige in beide
landen samen minder belasting dan indien sprake zou zijn van belastingheffing
over de volledige pensioenuitkering in één van beide landen. Daar staat
tegenover dat de belastingplichtige eventuele aftrekposten niet volledig kan
verrekenen indien de aftrekpost hoger is dan 50% van de volledige pensioen-
uitkering. Dit is nadelig omdat het strijd oplevert met het draagkrachtbeginsel.
Deze twee effecten zouden elkaar weliswaar kunnen opheffen of in ieder geval
zou het eventuele nadeel (deels) gecompenseerd kunnen worden door het
eventuele voordeel maar dat repareert zoals gezegd de strijdigheid met het
draagkrachtbeginsel niet. Indien aan het gedeelde exclusieve heffingsrecht
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zonder progressievoorbehoud de plicht voor landen om beide met de helft van
alle persoonlijke aftrekposten rekening te houden zou worden toegevoegd,
werkt het rekenvoorbeeld als volgt uit.

Verschuldigde belasting bronland: 10% x 45.000 = 4.500

Verschuldigde belasting woonland: 50% x 45.000 = 22.500

Belastingverrekening: n.v.t.

Totaal verschuldigde belasting: 22.500 + 4.500 = 27.000

Effectief gemiddeld belastingtarief: 27.000 / 90.000 = 30%

Dit laatste voorbeeld illustreert dat een systeem waarbij beide landen zonder
progressievoorbehoud de helft van de pensioenuitkering exclusief in de heffing
mogen betrekken waarbij de persoonlijke aftrekposten in beide landen voor de
helft in aanmerking worden genomen, in lijn is met het draagkrachtbeginsel en
deze draagkracht niet door één van de landen wordt gedomineerd. De uitvoer-
baarheid blijft zoals gezegd een probleem.

4.4.1.6 Voorkeursmethode, EU-recht en belastinginning

De vijf hiervoor uitgewerkte verdelingsmethoden en bijkomende methoden ter
voorkoming van dubbele belasting hebben allemaal specifieke kenmerken,
voor- en nadelen. Uitgangspunt daarbij is dat deze methoden voldoen aan de
criteria gelijkheid, rechtszekerheid, draagkracht en uitvoerbaarheid.

Alle vijf methoden leiden tot een situatie waarbij de belastingplichtige uitein-
delijk in beide landen meer of minder belasting betaalt dan indien het
pensioeninkomen volledig in het woonland zou zijn belast conform de huidige
uitwerking van artikel 18 OESO-modelverdrag. Daarmee wijkt de belastinghef-
fing van bijvoorbeeld een in Spanje woonachtige belastingplichtige die zijn
pensioen volledig uit Spanje ontvangt af van een in Spanje woonachtige
belastingplichtige die zijn pensioen volledig uit bijvoorbeeld Nederland ont-
vangt. Echter, het zijn ook geen gelijke gevallen alhoewel het huidige positief
recht, dat uitgaat van woonlandheffing, de gevallen wel degelijk voor de
toepassing van de norm als gelijk behandelt. Dat alle methoden uiteindelijk
per saldo tot een andere belastingheffing leiden, maakt niet dat een bepaalde
methode meer of minder in lijn is met het gelijkheidscriterium. Vanuit de
belastingplichtige bezien, is bij geen van de vijf methoden een evidente strijd
met het gelijkheidscriterium aanwezig.

Vanuit de betrokken landen bezien leiden alle vijf methoden tot een situatie
waarbij zowel het bronland als het woonland gelijk worden behandeld in die
zin dat zij belasting kunnen heffen volgens hun eigen systeem. Bij methode 2
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en 3 is het zelfs zo dat het woonland, indien hij de hoge tarieven hanteert, het
volledige pensioeninkomen op zijn eigen wijze kan belasten en de lagere
tarieven van het bronland opvullen. Daarmee wordt bij deze methoden de
tariefstelling van het bronland overruled. Dit draagt niet bij aan de gelijk-
waardige positie van de beide landen.

Zoals in onderdeel 2.1.1.2 aangegeven, ziet het begrip rechtszekerheid in dit
kader met name op de begrijpelijkheid en eenvoud van de wet. Anders
geformuleerd: de methoden moeten zo begrijpelijk mogelijk voor de belas-
tingplichtige zijn. Met uitzondering van methode 4 zijn alle methoden be-
grijpelijk en relatief eenvoudig. Methode 5 is de methode die uiteindelijk tot
het simpelste aangifteproces zal leiden omdat geen voorkoming van dubbele
belasting hoeft te worden geclaimd. Echter, dit voordeel maakt de andere
methoden niet ondergeschikt omdat bij emigratie nu eenmaal redelijkerwijs
van de burger een extra inspanning mag worden gevraagd. Methode 4 is naar
verwachting het minst eenvoudig omdat de grensoverschrijdende acceptatie
van elkaars persoonlijke aftrekposten naar verwachting tot extra administra-
tieve verplichtingen voor de belastingplichtige leidt. Methode 4 is daarmee de
methode die het minst in overeenstemming is met de rechtszekerheid.

Zoals gezegd in onderdeel 2.1.1.3 wordt de invulling van de draagkrachtnorm
niet slechts door het woonland bepaald. Progressievoordelen of -nadelen
hoeven dan ook niet per se geëlimineerd te worden omdat progressieve heffing
geen gevolg is van het draagkrachtbeginsel maar een politieke keuze. Alle
methoden voldoen in beginsel aan het draagkrachtbeginsel maar dit beginsel
heeft bij elke methode een andere uitwerking. Ervan uitgaande dat de invulling
van de draagkrachtnorm niet door één van de landen moet worden gedomi-
neerd, voldoen methode 2 en 3 niet aan het draagkrachtbeginsel zoals
beschreven in onderdeel 2.1.1.3. Methode 5 is slechts in lijn met het draag-
krachtbeginsel indien beide landen de helft van alle persoonlijke aftrekposten
in aanmerking nemen.

De uitvoerbaarheid voor de belastingplichtige lijkt met name bij methode 4 in
het gedrang te komen omdat in beide landen het wereldinkomen opgegeven
moet worden. Dit betekent een zware aangifteverplichting in twee landen,
inclusief alle administratieve en bewijsrechtelijke consequenties. Methode 5
lijkt het meest uitvoerbaar omdat het aangifteproces het meest eenvoudig is.
Echter, methode 4 en 5 vereisen beide dat bepaalde persoonlijke aftrekposten
in beide landen in aanmerking genomen kunnen worden. Zoals in het kader
van de rechtszekerheid reeds is opgemerkt, zijn ook methode 1, 2 en 3
uitvoerbare methoden mede omdat de gehanteerde methode ter voorkoming
van dubbele belasting in het huidige internationale verdragenrecht reeds
voorkomen.
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De uitvoerbaarheid voor de landen is sterk in het gedrang bij methode 4 en 5
omdat het beide methoden zijn die naast een wijziging van belastingverdragen
tevens een (grote) wijziging van nationale wet- en regelgeving met zich
meebrengen. De methoden staan ver af van de huidige systematiek. Ze vereisen
immers dat persoonlijke aftrekposten in beide landen worden erkend en
toegestaan. Als landen niet dezelfde aftrekposten toestaan is het resultaat
onbevredigend. Dit maakt dat de haalbaarheid van methode 4 en 5 vanwege de
onuitvoerbaarheid vooralsnog afwezig is. De andere methoden, juist omdat
deze reeds voorkomen, zijn daarmee beter uitvoerbaar.

Schematisch laat de voorgaande afweging zich als volgt weergeven.

Methode versus criterium 1 2 3 4 5

Gelijkheid/gelijkwaardig-
heid belastingplichtige V V V V V

Gelijkheid/gelijkwaardig-
heid landen V X X V V

Rechtszekerheid V V V X V

Draagkracht V X X V V/X

Uitvoerbaarheid belas-
tingplichtige V V V X V

Uitvoerbaarheid landen V V V X X

Het schema laat in één oogopslag zien dat methode 1 het best aan de gestelde
criteria voldoet. Methode 2 en 3 voldoen in mindere mate omdat de invulling
van de draagkrachtnorm wordt gedomineerd door het woonland hetgeen leidt
tot een ongelijkwaardige positie tussen het woonland en het bronland. Me-
thode 4 en 5 voldoen, mits juist vormgegeven, wel aan het draagkrachtbeginsel
maar scoren minder goed op rechtszekerheid. De uitvoerbaarheid van methode
4 en 5 is vooralsnog nihil omdat ze grote wijzigingen en harmonisatie van
wetgeving vereisen.

Zoals gezegd gaat het buiten de reikwijdte van dit onderzoek om een verde-
lingsmethode en methode ter voorkoming van dubbele belasting in zijn
algemeenheid voor te stellen juist omdat deze elementen voor meer vormen
van inkomen dan alleen pensioen van toepassing zijn in een belastingverdrag.
Mede daarom vallen methode 4 of 5 af. Echter, het is nader onderzoek waard of
methode 4 en 5 dan wel een variant hierop op alle of meerdere inkomens-
bronnen van toepassing kunnen zijn.
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Een aandachtspunt is dat de belastingplichtige eventuele aftrekposten niet
altijd volledig kan verrekenen, bijvoorbeeld indien de som van de aftrekposten
in het woonland groter is dan het aan het woonland toegewezen pensioenin-
komen zodat onvoldoende verrekenbare grondslag aanwezig is dan wel indien
het woonland de aftrekposten nationaalrechtelijk niet erkent. Dit is vooralsnog
een niet te voorkomen effect van emigratie na pensionering. Echter, om
belastingheffing naar draagkracht te bereiken, moeten persoonlijke aftrek-
posten uiteindelijk altijd in aanmerking genomen kunnen worden. Dit moge-
lijke knelpunt kan overigens bijvoorbeeld worden opgelost door het toevoegen
van een overkookbepaling. Dit is een systeem waarbij indien in één van beide
landen een persoonlijke aftrekpost aanwezig is die groter is dan het totaal
belastbare inkomen aldaar dan wel indien een persoonlijke aftrekpost om een
andere reden niet wordt gehonoreerd, het andere land met het restant
rekening zou kunnen houden. Het draagkrachtbeginsel brengt immers met
zich mee dat persoonlijke aftrekposten uiteindelijk geëffectueerd kunnen
worden. Desgewenst worden voorwaarden verbonden aan deze overkook om
te voorkomen dat vanwege het bestaan van doorschuifmogelijkheden in een
van de landen, een aftrekpost over een periode van meerdere jaren ook
meerdere keren in aanmerking kan worden genomen. Een adequate gegevens-
uitwisseling en wijziging van nationale wetten is dan ook noodzakelijk.
Daarnaast lijkt deze overkookbepaling alleen geschikt voor persoonlijke af-
trekposten die beide landen honoreren en die als zodanig in het verdrag
worden genoemd ter voorkoming van misverstanden en/of conflicten. Een
alternatief is dat landen verplicht worden een oplossing te vinden indien een
persoonlijke aftrekpost in één van de landen niet volledig kan worden geëf-
fectueerd. Het nadeel van een overkookbepaling is echter dat eerst het ene land
zo veel mogelijk de aftrekposten in aftrek moet toestaan alvorens het andere
land hiervoor in beeld komt. Dit leidt niet tot een gelijkwaardige verhouding
tussen het bronland en het woonland. Ook een overkookbepaling doet daar-
door uiteindelijk niet volledig recht aan de gelijkwaardige belangen van de
betrokken landen. Zeker tussen EU-landen is overkook overigens al verplicht.
Ik licht dit toe.

Op basis van het Schumacker-arrest dient in beginsel het woonland met alle
persoonlijke aftrekposten rekening te houden.52 Echter, indien vrijwel het
gehele inkomen in het werkland (in het kader van pensioen is dat het vroegere
werkland, dus het bronland) wordt genoten zodat het woonland niet de
persoonlijke aftrekposten kan verrekenen, dient het werkland hiermee reke-
ning te houden. In het Schumacker-arrest was sprake van een situatie waarbij
een inwoner van België die vrijwel zijn gehele inkomen in Duitsland verwierf,
in Duitsland niet in aanmerking kwam voor een belastingvoordeel, in casu de
tariefsvoordelen van het splittingsstelsel. Normaliter is het onthouden van

52. HvJ EG 14 februari 1995, nr. C-279/93, r.o. 32 (Schumacker).
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voordelen aan niet-inwoners die inwoners wel worden toegekend niet in strijd
met het vrije verkeer van werknemers tenzij niet-inwoners in het woonland
onvoldoende inkomen genieten om persoonlijke aftrekposten te kunnen ver-
rekenen.53

Op basis van het De Groot-arrest is het niet toegestaan dat het woonland, door
het wereldinkomen te belasten en in de methode ter voorkoming van dubbele
belasting geen rekening te houden met de persoonlijke aftrekposten toegekend
in andere landen, geen of slechts gedeeltelijk rekening houdt met persoonlijke
aftrekposten.54

Kortom: als het woonland niet in staat is met persoonlijke aftrekposten
rekening te houden, dan dient het bronland dit op dezelfde wijze te doen als
bij inwoners van het bronland. Neemt het bronland de persoonlijke aftrek-
posten in aanmerking, dan moet het woonland dat accepteren en mag dit niet
ongedaan maken.

Het arrest Commissie versus Estland biedt overigens aanknopingspunten
voor de stelling dat het werkland (bronland) altijd rekening moet houden
met de persoonlijke aftrekposten indien deze niet volledig in het woonland
in aanmerking genomen kunnen worden, ongeacht de verhouding tussen het
inkomen in het werkland en het inkomen in het woonland.55 Op basis van
EU-recht moet in bepaalde situaties door het bronland dus rekening gehouden
worden met persoonlijke aftrekposten indien de belastinggrondslag in het
woonland hiertoe ontoereikend is. De vraag is echter of de verhouding waarin
het totale inkomen qua heffingsrecht is verdeeld over het bronland en het
woonland hierbij relevant is.

Op basis van het Gschwind-arrest wordt aangenomen dat aftrekposten pas
in het bronland in aanmerking genomen hoeven te worden indien ten
minste 90% van het inkomen in het bronland belastbaar is.56 In de literatuur
worden vraagtekens gesteld bij de strikte toepassing van dit 90%-criterium. Zo
menen Schipper en Reins dat ook indien een lager deel dan 90% van het
inkomen belastbaar is in het bronland, dit land met de persoonlijke aftrek-
posten rekening moet houden. Hierbij geldt als voorwaarde dat er onvoldoende
inkomen in het woonland belastbaar is om de aftrekposten volledig mee te
kunnen verrekenen.57 Volgens Pötgens maakt het Commissie versus Estland-
arrest van het HvJ EU58 duidelijk dat de inkomenseis niet aan een vast

53. HvJ EG 14 februari 1995, nr. C-279/93, r.o. 34-37.
54. HvJ EG 12 december 2002, nr. C-385/00, r.o. 99-101 (De Groot).
55. HvJ EU 10 mei 2012, nr. C-39/10, r.o. 55-56.
56. HvJ EG 14 september 1999, nr. C-391/97, r.o. 32.
57. N.P. Schipper en D. Reins, De Schumacker-criteria nader beschouwd, WFR 2012/703, p. 705.
58. HvJ EU 10 mei 2012, nr. C-39/10, NTFR 2012-1371.
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percentage gekoppeld moet worden. Kan het woonland niet volledig de
draagkrachtbeïnvloedende factoren in aanmerking nemen, dan moet het bron-
land deze in aanmerking nemen.59 In Commissie versus Estland-arrest ver-
kreeg een inwoner van Finland met de Estse nationaliteit een
pensioeninkomen dat voor 50% belastbaar was in Finland en voor 50% in
Estland. Het totale pensioeninkomen in Finland was te laag om de persoonlijke
aftrekposten in aanmerking te nemen. In een dergelijke situatie resulteert de
weigering van Estland om met de persoonlijke aftrekposten rekening te
houden in een benadeling van de belastingplichtige om gebruik te maken
van de vrijheden van het VWEU (r.o. 56). Estland werd als bronland dus
verplicht alsnog met de persoonlijke aftrekposten rekening te houden.

Dit alles betekent dat verdragslanden die tevens aan het EU-recht gehouden
zijn, reeds op basis van het EU-recht een overkook voor persoonlijke aftrek-
posten dienen toe te passen. Hierdoor hoeft zeker voor deze categorie landen
de overkookbepaling niet per se in een bilateraal belastingverdrag opgenomen
te worden, tenzij men duidelijkheid wil scheppen en/of verder wil gaan dan de
verplichting die uit het EU-recht voortvloeit. Een nadeel voor belastingplichtige
blijft de situatie waarbij bijvoorbeeld het volledige inkomen in het werkland
wordt verdiend, er persoonlijke aftrekposten zijn in het woonland die door het
ontbreken van belastbaar inkomen in het woonland niet in het woonland
worden verrekend maar het aftrekposten betreft die nationaalrechtelijk niet
door het werkland worden erkend. Het werkland zou deze aftrekposten
evenmin toekennen aan inwoners. Alsdan kan een persoonlijke aftrekpost
niet worden verrekend. Conceptueel draagt het altijd volledig in aanmerking
nemen van een evenredig deel van alle persoonlijke aftrekposten daarom het
best bij aan de gelijkwaardigheid van de betrokken landen. Hiervoor is echter
harmonisatie van wetgeving vereist en erkenning van elkaars aftrekposten.

De Groot geeft in het WFR overigens aan dat het op basis van de huidige
systematiek van het HvJ EU heel goed verdedigbaar is dat de manier waarop de
totale aftrekposten tussen de landen verdeeld kunnen of moeten worden, geen
uitgemaakte zaak is.60 De evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden
tussen landen kan plaatsvinden door de volledige persoonlijke aftrekposten die
op basis van nationale wetgeving van het woonland zijn toegestaan, in zijn
totaliteit door het woonland en het werkland (of bronland) in aanmerking
worden genomen waarbij de precieze verdeling van de aftrekpost tussen
de landen in wezen irrelevant is. Een evenredige (50-50)-verdeling is dan
mogelijk. Dit geldt dan in situaties waarbij het bronland en het woonland
de aftrekpost nationaalrechtelijk beide erkennen. Echter, indien slechts de

59. F.P.G. Pötgens, Nadere precisering Schumacker-criteria, NTFR Beschouwingen 2012/10, p. 28.
60. I.M. de Groot, Conflicterende jurisprudentie Hof van Justitie EU inzake neutralisatie, WFR

2014/274.

102

4.4.1 Hoofdstuk 4 /Verdelingsbeginselen over pensioenen



persoonlijke aftrekposten die door nationale wetgeving van het woonland
erkend worden, in aanmerking genomen kunnen worden ontstaat mogelijk
strijdigheid met het draagkrachtbeginsel omdat belastingplichtige bepaalde
persoonlijke aftrekposten niet kan effectueren. Dit vraagt om een situatie
waarbij ook de door het bronland erkende persoonlijke aftrekposten
moeten kunnen worden verrekend. Zoals gezegd is hiervoor harmonisatie
van wetgeving nodig. Deze problematiek reikt dan ook verder dan de verdeling
van heffingsrechten over alleen pensioenuitkeringen. Overigens heeft de EU-
wetgever (de Raad van ministers) de mogelijkheid om – desgewenst – via
positieve integratie tot een genuanceerde verdeling te komen terwijl het HvJ
EU – noodgedwongen vanwege de negatieve integratie waartoe het veroor-
deeld is – het vaak wat ruwer moet doen. In Europees verband moet dus ook
door het bronland op enige manier rekening gehouden worden met persoon-
lijke aftrekposten die in het woonland – vanwege het ontbreken van voldoende
belastbaar inkomen – niet volledig in aanmerking genomen kunnen worden,
mits dergelijke aftrekposten in het bronland ook aan inwoners van het
bronland toegekend zouden worden.

Een aandachtspunt bij een gedeeld heffingsrecht is de inning van de belasting
door het bronland of de bronlanden. Dit is met name aan de orde als er
internationale waardeoverdracht plaatsvindt en het land waar de dienstbe-
trekking heeft plaatsgevonden (het bronland) niet het land is waar de pensi-
oenuitvoerder is gevestigd.61 Deze problematiek is evenwel niet anders bij de
huidige in bijvoorbeeld het verdrag tussen Nederland en Duitsland overeen-
gekomen bronlandheffing over pensioenuitkeringen. Daarin is het volgende
opgenomen in artikel 17, vijfde lid: “Een pensioen of andere soortgelijke beloning
of lijfrente wordt geacht afkomstig te zijn uit een verdragsluitende staat voor zover
de met het pensioen of een andere soortgelijke beloning of lijfrente samenhan-
gende bijdragen of betalingen, dan wel de aanspraken op dit pensioen of andere
soortgelijke beloning of lijfrente in die staat in aanmerking zijn gekomen voor een
fiscale facilitering. De overdracht van een pensioen of andere soortgelijke beloning
of lijfrente van een in een verdragsluitende staat gevestigd pensioenfonds of aldaar
gevestigde verzekeringsmaatschappij aan een pensioenfonds of verzekeringsmaat-
schappij gevestigd in een andere staat beperkt op geen enkele wijze de heffings-
rechten van de staat genoemd in de voorgaande volzin.” Door deze passage te
wijzigen in een passage met gelijke strekking waarbij niet het land dat de
pensioenopbouw fiscaal heeft gefacilieerd maar het land waar de arbeid is
verricht dan wel het land dat de inkomsten uit arbeid mocht belasten
waaruit de pensioenuitkeringen zijn voortgekomen als bronland wordt aange-
merkt, kan het bronland zijn claim veiligstellen. Dit kan praktisch worden

61. Kavelaars benoemt dit knelpunt eveneens. P. Kavelaars, Arbeidsinkomsten en verdragsbeleid,
MBB 2011/4, p. 10 (e.v).
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vormgegeven door bij internationale waardeoverdracht een renseignerings-
plicht dan wel inhoudingsplicht aan de nieuwe pensioenuitvoerder op te
leggen.

Alternatieven voor de verdeling en inning van heffingsrechten tussen lidstaten
van de EU worden door De Greef in zijn dissertatie uitvoerig beschreven.62 Aan
microclearing en macroclearing besteed ik kort aandacht. Microclearing houdt
in dat bij emigratie de claim van het bronland aan het woonland wordt
gecedeerd. De lidstaten verrekenen aan het einde van het jaar onderling de
overgenomen heffingsrechten per belastingplichtige. Bij macroclearing worden
claims tussen lidstaten niet per individu maar pondspondsgewijs op basis van
fictieve tarieven verrekend.63 Beide clearingsystemen hebben als voordeel dat
een claim al bij waardeoverdracht of emigratie (dus eventueel voor de pen-
sioendatum) wordt verrekend zodat bij de uiteindelijke heffing slechts in één
land belasting betaald hoeft te worden. Deze oplossingen voldoen echter niet
aan de door mij gestelde voorwaarden. Zo wordt onvoldoende rekening
gehouden met het draagkrachtbeginsel vanuit de gedachte dat de draagkracht-
bepaling niet slechts door het woonland zou moeten geschieden. Bij een
clearingsysteem wordt de mate van belastingheffing immers volledig bepaald
door het woonland. Ook moet het nieuwe woonland de belasting op het
moment van clearing vooruitbetalen aan het bronland, terwijl de feitelijke
heffing veel later of bij overlijden in het geheel niet zal plaatsvinden. Deze
effecten kunnen uiteraard in de contante waarde van het verrekeningsbedrag
worden betrokken maar dat vergt een ingewikkelde berekening. Een clearing-
systeem kan voordelen bieden voor de burger maar biedt tevens grote nadelen
voor de betrokken landen. Zo moeten clearingsystemen worden ontwikkeld en
administratief worden ingericht. Het doel, namelijk de gelijkwaardige verde-
ling van heffingsrechten tussen bronland(en) en het woonland, kan op een veel
simpelere en daardoor beter uitvoerbare wijze worden bereikt op de manier
zoals is beschreven. Informatie-uitwisseling is voldoende om de bronlanden
ook na internationale waardeoverdracht hun heffingsrecht te kunnen laten
effectueren. Eventueel verbindt het bronland zoals gezegd aan de internatio-
nale waardeoverdracht de voorwaarde dat de nieuwe pensioenuitvoerder in de
uitkeringsfase het bronland informeert over het feit dat het pensioen tot
uitkering komt of legt hij een inhoudingsplicht op. Op deze wijze kan het
bronland de belastingplichtige aanschrijven en kan belasting worden gehe-
ven.64 Het clearingsysteem biedt daarmee te weinig voordelen terwijl de
nadelen evident zijn.

62. R.M.J.M. de Greef, Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt (diss.
Rotterdam), Amersfoort: SDU 2004.

63. R.M.J.M. de Greef, Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt (diss.
Rotterdam), Amersfoort: SDU 2004, p. 283 e.v.

64. Schonewille beschrijft dit in P. Schonewille, Safeguarding pension taxation rights in cross
border situations, EC Tax Review 2005/2, p. 80 e.v.
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Vervolgens is de vraag of een gedeeld heffingsrecht in overeenstemming is met
het EU-recht. Het bronland heft evenveel belasting over het aan hem ter
heffing toegewezen deel van de pensioenuitkering als het zou heffen bij niet-
geëmigreerde onderdanen. Ook het woonland heft evenveel belasting over het
aan hem ter heffing toegewezen deel van de pensioenuitkering als het zou
heffen bij niet-geïmmigreerde inwoners. Alle inwoners worden dus op dezelf-
de wijze belast. Een eventueel tariefsnadeel of -voordeel van de emigratie leidt
niet tot discriminatie, hooguit tot een dispariteit. Het HvJ EG in de zaak Gilly:
“Vaststaat, dat de nadelige consequenties die het bij de bilaterale overeenkomst
ingestelde verrekeningsmechanisme, zoals dit wordt toegepast in het kader van het
belastingstelsel van de woonstaat, in casu zou kunnen hebben, in hoofdzaak zijn
toe te schrijven aan de dispariteiten tussen de in de twee betrokken lidstaten
geldende tarieftabellen voor de belastingen, waarvan de vaststelling tot de
bevoegdheid van de lidstaten behoort, aangezien een gemeenschapsregeling
terzake ontbreekt.”65 Mocht het eventueel niet kunnen effectueren van per-
soonlijke aftrekposten nadelig uitpakken, dan moet dit zoals vermeld in ieder
geval in EU-verband worden opgelost. Van strijdigheid met het EU-recht is
daarom geen sprake.

Ten slotte is de vraag of een gedeeld heffingsrecht over pensioenuitkeringen
en aanpassing van het OESO-modelverdrag wellicht kan worden aangevuld
met Europese regelgeving, bijvoorbeeld in de vorm van een verdrag of richtlijn.
Het voordeel daarvan zou kunnen zijn dat in ieder geval in Europees verband
regelgeving wordt ontwikkeld die het gewenste doel dichterbij brengt. Euro-
pese regelgeving in de vorm van een richtlijn kan zeker bijdragen aan het
bereiken van dit doel. Daarin worden dan de te bereiken doelen – voldoende
belastingheffing over pensioenen waarbij met de belangen van alle betrokken
landen én de burger rekening wordt gehouden – dwingend voorgeschreven
maar kunnen lidstaten zelf bepalen hoe zij dit doel willen bereiken. Op deze
manier behouden lidstaten de mogelijkheid het systeem in te passen in
bilaterale verdragen, waarvan de uitkomst altijd het resultaat van een totaal-
compromis is. Dergelijke Europese regelgeving draagt overigens ook bij aan het
veiligstellen van nationale belangen van lidstaten. De EU probeert overigens al
decennia de belastingheffing over pensioenen te coördineren. In de pensioen-
mededeling van 19 april 2001 geeft de Europese Commissie aan dat situaties
van dubbele (niet) belasting kunnen worden opgelost door bilaterale of multi-
laterale belastingverdragen. De Commissie: “Daarenboven zou een multilateraal
verdrag op basis van artikel 293 van het Verdrag of coördinerende maatregelen
op Communautair niveau kunnen worden overwogen.”66 Van een dergelijk
Europees verdrag of coördinerende maatregel is het nog niet gekomen. Op

65. HvJ EG 12 mei 1998, nr. C-336/96, BNB 1998/305, r.o. 47.
66. Mededeling van 19 april 2001 van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het

Economisch Sociaal Comité, De opheffing van fiscale barrières voor grensoverschrijdende
bedrijfspensioenregelingen, COM(2001)214 definitief, onderdeel 6.3.
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19 november 2002 verscheen een nota van het voorzitterschap van de Raad
van de Europese Unie inzake de fiscale behandeling van bedrijfspensioenen.67

Daaruit blijkt duidelijk dat het merendeel van de lidstaten deze kwestie via
bilaterale belastingverdragen en nationaal recht wil oplossen. Er zijn bezwaren
geuit tegen het idee om deze problematiek op Europees niveau op te lossen.68

Een Europese oplossing zou zelfs ongewenste invloed hebben op de reeds
gesloten belastingverdragen. Hieruit blijkt dat er (vooralsnog) geen behoefte
bestaat bij lidstaten om de verdeling van heffingsrechten over pensioenuitke-
ringen op Europees niveau aan te pakken. Dit is begrijpelijk, mede omdat
wijziging van belastingverdragen, wijziging van het OESO-modelverdrag en het
OESO-commentaar praktisch gezien vele malen geschikter en wellicht realisti-
scher zijn om de verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen te
reguleren. Uiteraard, het OESO-modelverdrag heeft ‘slechts’ de status van een
modelverdrag maar de praktijk is dat zodra de OESO-landen besluiten tot
wijziging van het OESO-modelverdrag, bilaterale verdragen dit (op termijn)
volgen. Een belangrijk voordeel is dat het OESO-modelverdrag een vrijwel
wereldwijde invloed en strekking heeft en niet ophoudt bij de grenzen van
Europa. Alleen al daarom is een wijziging van het OESO-modelvedrag en het
bijbehorend commentaar te prefereren, eventueel aangevuld met een Europese
richtlijn om verandering af te dwingen. De Europese Commissie bespreekt
overigens zelf zes mogelijkheden op Europees niveau69 maar trekt uiteindelijk
ook de conclusie dat belastingverdragen en het OESO-modelverdrag geschikter
zijn.70 Positief is evenwel dat de Europese Commissie in het Witboek pensioe-
nen van 2012 in aanbeveling 18 aangeeft met de lidstaten te bespreken hoe het
risico kan worden beperkt dat grensoverschrijdende pensioenen tweemaal
worden belast (of helemaal aan de heffing van belasting ontsnappen).71 Voor
de Europese Commissie is dan ook met name een rol weggelegd om verbete-
ringen in het internationaal fiscaal verdragsbeleid, bijvoorbeeld in de lijn van
het voorstel voor de verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen in
dit onderzoek, te propageren. Een richtlijn als aanvulling op wijziging van het
OESO-modelverdrag en het bijbehorende commentaar kan bijdragen maar
een aanbeveling dan wel advies van de Europese Commissie zoals bedoeld in
artikel 288 VWEU is op dit punt ook al een zeer bruikbare stap, mede gezien de
vooralsnog onrealistische verwachtingen met betrekking tot het verschijnen
van een richtlijn. Echter, het blijft twijfelachtig of een advies of aanbeveling

67. Nota van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie inzake de fiscale behandeling
van bedrijfspensioenen, 14508/02.

68. Nota van het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie inzake de fiscale behandeling
van bedrijfspensioenen, 14508/02, onderdeel 24.

69. Roos bespreekt ze alle zes; 1) een richtlijn; 2) een multilateraal EU-verdrag; 3) een Europees
modelverdrag; 4) aanbevelingen; 5) aanpassing van nationale wetgeving; en 6) de meest-
begunstigingsclausule. L.J. Roos, Pensioen en werknemersmobiliteit in de EU, fiscale en
juridische knelpunten, Tilburg: Competence Centre for Pension Research 2006, p. 114.

70. European Commission, Working document, 9 June 2005, TAXUD E1/FR DOC (05) 2306.
71. Europese Commissie, 16 februari 2012, COM(2012)55 definitief, p. 20.
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opgevolgd gaat worden. Een wijziging van het OESO-modelverdrag en of
commentaar heeft praktisch gezien waarschijnlijk het meeste effect.

4.4.2 Tussenconclusie

Het voorgestelde systeem van gelijke verdeling van heffingsrechten tussen
verdragslanden kan goed worden gerealiseerd op een in ieder geval voor
Nederland gebruikelijke manier van voorkoming van dubbele belasting door
middel van de methode van evenredige belastingvrijstelling. Bij deze methode
wordt de draagkrachtnorm niet op dominante wijze door één van de landen
ingevuld. Dit creëert een gelijkwaardige positie tussen het bronland en het
woonland. Ook komt het tegemoet aan de wens van verdragspartners om beide
pensioenuitkeringen (deels) in de heffing te kunnen betrekken. Bovendien is
het in ieder geval vanuit Nederlands perspectief een gebruikelijke methode die
vrijwel geen wijzigingen in nationale wetgeving met zich meebrengt. Minder
gebruikelijke methoden waarbij beide landen het pensioeninkomen volledig
belasten en beide een evenredige belastingvrijstelling verlenen alsmede de
methode van een gesplitst exclusief heffingsrecht zonder progressievoorbe-
houd zijn nader onderzoek waard. Uiteindelijk moet in het kader van het
draagkrachtbeginsel een situatie bereikt worden waarbij ook buiten EU-ver-
band zo veel mogelijk met de persoonlijke aftrekposten rekening wordt
gehouden.

4.5 Exitheffingen

De vraag is of exitheffingen over pensioen, zoals de welbekende Nederlandse
voorwaardelijke exitheffing welke wordt geformaliseerd door middel van een
conserverende aanslag, binnen het voorgestelde systeem van verdeling van
heffingsrechten passen dan wel of exitheffingen in strijd zijn met de beoogde
verdeling van heffingsrechten. Daarbij zijn tevens de EU-aspecten en de vraag
of er bij een exitheffing sprake is van tax treaty override, van belang. Overigens
is de vraag of exitheffingen wenselijk zijn en passen in het voorgestelde
systeem van verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensi-
oenuitkeringen nog steeds relevant indien een exitheffing niet in strijd zou zijn
met EU-recht dan wel niet leidt tot tax treaty override. De vraag die voorop-
staat is dan ook of een exitheffing rechtvaardig en uitvoerbaar is. Hierna komt
eerst het leerstuk van tax treaty override aan de orde, daarna de EU-aspecten
en ten slotte de legitimiteit en wenselijkheid van exitheffingen over pensioen-
uitkeringen in zijn algemeenheid.

4.5.1 Tax treaty override in het kader van exitheffingen

De regels inzake de verdeling van heffingsrechten op basis van belastingver-
dragen enerzijds en het nationaal recht anderzijds zijn onlosmakelijk met
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elkaar verbonden. Immers, een belastingverdrag wijst het heffingsrecht toe aan
een land maar de daadwerkelijke belastingheffing en het moment waarop deze
plaatsvindt, is een exclusief recht van het desbetreffende land.72 Anders
gezegd: een belastingverdrag benoemt en verdeelt bronnen voor belastinghef-
fing.73 Er is sprake van een spanningsveld tussen het soevereine recht tot
belastingheffing van een land en de verdeling van het heffingsrecht tussen
landen omdat een belastingverdrag het heffingsrecht van landen beperkt. Dit
spanningsveld kan leiden tot tax treaty override. De Pietro definieert tax treaty
override als volgt: “The unilateral amendment of an international treaty through
domestic legislation adopted or applied by one of the contracting states after the
moment the treaty has become binding upon its parties.”74 Ik sluit mij aan bij
deze definitie. Overigens kan tax treaty override zowel ontstaan door een
wijziging van wetgeving als door een (wijziging van de) uitleg van een wet
door de rechter (legislative treaty override versus judicial treaty override).
Aangezien dit onderdeel gaat over tax treaty override in relatie tot exitheffin-
gen, wordt geen aandacht aan tax treaty override als gevolg van een (wijziging
van de) interpretatie van het verdrag zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid,
OESO-modelverdrag besteed.75

De Nederlandse Hoge Raad heeft zich uitgelaten over de vraag of een conser-
verende aanslag leidt tot tax treaty override. In de inmiddels bekende 19 juni-
arresten76 maar ook in eerdere arresten77 heeft de Hoge Raad bepaald dat
exitheffingen over fictief inkomen niet zijn toegestaan en in strijd zijn met de
goede verdragstrouw zoals bedoeld in artikel 31 WVV. De Hoge Raad: “Een
fictie op grond waarvan de waarde van de opgebouwde pensioenrechten als loon
in de Nederlandse heffing wordt betrokken op een ondeelbaar moment vooraf-
gaande aan de emigratie, komt onder die omstandigheden in strijd met de goede
trouw die bij de uitleg en toepassing van het verdrag in acht dient te worden
genomen (…). Nu de toewijzing van de heffingsbevoegdheid op basis van artikel 18
van het Verdrag onmiddellijk daarna van toepassing werd, wordt de werking van
die toewijzing door de onderhavige fictie immers evenzeer op een onaanvaardbare
wijze doorkruist als bij een soortgelijke fictie die aanknoopt bij gebeurtenissen op
een moment waarop de belastingplichtige niet (meer) in Nederland woont.”78

72. Zie ook C. De Pietro, Tax treaty override (diss. Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012,
p. 27.

73. Zie ook K. Vogel, On double taxation conventions, London: Kluwer 1997, p. 26.
74. C. De Pietro, Tax treaty override (diss. Tilburg), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012, p. 232.
75. Zie voor een uitgebreid onderzoeksverslag op dat punt de dissertatie van Carla De Pietro en

de door haar aangehaalde literatuur. C. De Pietro, Tax treaty override (diss. Tilburg),
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012, p. 82 e.v.

76. HR 19 juni 2009, nr. 43 978, V-N 2009/29.9 en HR 19 juni 2009, nr. 44 050, V-N 2009/29.10.
77. HR 5 september 2003, nr. 37 657, BNB 2003/380 (Singapore); HR 13 mei 2005, nr. 39 144, BNB

2005/232 en HR 13 mei 2005, nr. 39 610, BNB 2005/233.
78. HR 19 juni 2009, V-N 2009/29.9, r.o. 3.4.3.
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Ondanks de afkeer van de Hoge Raad heeft de wetgever de Wet IB 2001 in
2009 zodanig aangepast dat materieel nog steeds een exitheffing wordt
opgelegd bij emigratie.79 Het verschil is echter dat vóór de wetswijziging de
waarde van de aanspraak in het economisch verkeer in de heffing werd
betrokken terwijl na de wetswijziging de in aftrek gebrachte premie in de
heffing wordt betrokken. De regering onderbouwt deze wetswijziging door te
vermelden dat een belastingplichtige zonder de wetswijziging een bestaande
belastingclaim eenvoudig van zich kan afschudden door tijdelijk te emigreren
naar een land waar een pensioenafkoop niet of laag wordt belast, het pensioen
af te kopen en vervolgens te remigreren.80 Maar de gewijzigde wet is volgens
velen evenmin in lijn met het EU-recht.81 Daarover later meer.

Momenteel is het heffingsrecht over particuliere pensioenuitkeringen veelal
toegewezen aan het woonland. Vanwege de non-existentie van een uitgesteld
heffingsrecht, is er bij woonlandheffing ook geen legitieme reden voor het
hanteren van een exitheffing. Immers, het doel van een exitheffing is het
veiligstellen van een belastingclaim. Een claim die niet bestaat hoeft ook niet
veiliggesteld te worden. Een andere reden voor het instellen van een exithef-
fing over pensioenuitkeringen is zoals gezegd het voorkomen van misbruik
zoals onbelaste of laagbelaste afkoop in het nieuwe woonland na emigratie.
Een echte exitheffing waarbij het op basis van het verdrag verdeelde heffings-
recht wordt overruled (treaty override) door een exitheffing is in strijd met de
rechtszekerheid, ook als de exitheffing met het oog op voorkomen van
misbruik is ingesteld. Ik licht dit toe. Zowel belastingplichtigen als het nieuwe
woonland kunnen en mogen ervan uitgaan dat de in het belastingverdrag
overeengekomen woonlandheffing ook daadwerkelijk wordt geëffectueerd en
deze afspraken niet worden overruled door het nationaalrechtelijk instellen van
een exitheffing. Met name met het oog op de belangen van de betrokken
verdragspartij moet misbruik met een beroep op de rechtszekerheid dan ook
worden voorkomen op een andere manier. Indien de Nederlandse wetgever het
onwenselijk vindt dat pensioenrechten worden afgekocht en gunstig belast in
het woonland, kan het bijvoorbeeld via heronderhandeling in bilaterale belas-
tingverdragen overeenkomen dat indien er onvoldoende belastingheffing in het
woonland over (afkoopsommen van) pensioen plaatsvindt, het bronland alsnog
tot heffing kan overgaan. Artikel 18 in het Nederlands-Belgische belasting-
verdrag uit 2001 is hiervan een goed voorbeeld. Dit kost tijd, wellicht decennia,
maar ook dit legitimeert geen wet- of regelgeving die in strijd is met bilaterale

79. Wet van 8 juli 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met
arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken), Stb. 2009, 304. Zie
Essers over deze wet en het wetgevingsproces in P.H.J. Essers, Enkele reflecties uit de
Chambre de Réflection, WFR 2009/1363 (e.v.).

80. Kamerstukken II 2008/09, 31990, nr. 3, p. 2.
81. E.C.C.M. Kemmeren, Exitheffing bij pensioenen: Financiën is hardleers, WFR 2009/881 en

F.P.G. Pötgens en H.M. Kappelle, Over conserverende aanslagen, belastingverdragen en
reparatiewetgeving: de geschiedenis lijkt zich te herhalen!, WFR 2010/74 (e.v.).
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verdragen.82 Legaliteit gaat in een rechtsstaat altijd vóór de financiën. Een
andere en meer doelmatige en daardoor uitvoerbare manier om misbruik te
voorkomen, is door afkoop van pensioen civieljuridisch onmogelijk te maken.
Pensioenen ondergebracht bij professionele uitvoerders zoals pensioenfond-
sen, verzekeraars en premiepensioeninstellingen kunnen in Nederland civiel-
rechtelijk niet worden afgekocht op grond van het afkoopverbod in artikel 65
PW. Het risico op afkoop van in Nederland ondergebrachte pensioenen doet
zich dus slechts voor bij pensioenen van de DGA die in een eigen BV of stichting
zijn opgebouwd.83 De wetgever kan er daarom voor kiezen de BV niet langer
als toegestane pensioenuitvoerder aan te merken.84 Daarmee wordt pensioen-
opbouw in eigen beheer in feite onmogelijk en doet zich het risico van de
gevreesde afkooproute niet voor.85 Het willen voorkomen van misbruik kan
dus op een meer rechtvaardige en uitvoerbare manier worden gerealiseerd en
legitimeert niet het instellen van een exitheffing.86 In situaties waarbij sprake
is van bronlandheffing leidt een exitheffing niet tot tax treaty override. Het
heffingsrecht van het nieuwe woonland wordt niet gefrustreerd; er is immers
geen heffingsrecht.

Resumerend is een exitheffing die leidt tot treaty override onrechtvaardig en
daardoor onwenselijk.

De vraag of een exitheffing die niet in strijd is met tax treaty override om
andere redenen wel rechtvaardig en uitvoerbaar is, komt in onderdeel 4.5.3 aan
de orde. Hierna komen eerst de EU-aspecten van exitheffingen aan de orde.

4.5.2 De EU-aspecten van exitheffingen

In EU-rechtelijk perspectief is de vraag of een exitheffing over pensioen in strijd
is met de verdragsvrijheden van het VWEU relevant. In het N-arrest87 heeft het
HvJ EG duidelijk gemaakt dat een conserverende aanslag niet in strijd is met
het VWEU indien het uitstel van betaling onvoorwaardelijk en zonder zeker-
heidstelling wordt verleend en de te betalen belasting niet hoger is en niet

82. In gelijke zin F.P.G. Pötgens en H.M. Kappelle, Over conserverende aanslagen, belastingver-
dragen en reparatiewetgeving: de geschiedenis lijkt zich te herhalen!, WFR 2010/74 (e.v.),
onderdeel 9.

83. In gelijke zin J.A. Gielink, Conserverende aanslag in pensioenen in strijd met belasting-
verdrag: reparatiewetgeving in recordtempo, TPV 2009/41.

84. De regering is dan ook van plan pensioen in eigen beheer af te schaffen. Zie de brief van de
staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer van 2 juni 2014, nr. DB/2014/208M.

85. Pensioenopbouw in eigen beheer kent overigens zowel voor- als nadelen. Zie G.J.B. Dietvorst,
Hebben oudedagsreserve en pensioen in eigen beheer nog toekomst?, PensioenMagazine
2010/10, p. 27 e.v. Dietvorst beschrijft een aantal voordelen en nadelen van pensioen in eigen
beheer.

86. Zie ook E.C.C.M. Kemmeren, Exitheffing bij pensioenen: Financiën is hardleers, WFR 2009/
881, onderdeel 2. Hij meent dat de exitheffing niet in stand kan blijven.

87. HvJ EU 7 september 2006, nr. C-470/04.
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eerder wordt geheven dan indien de belastingplichtige niet was geëmi-
greerd.88

In de N-casus legde Nederland een conserverende aanslag op over de onge-
realiseerde waardevermeerdering van een naar het Verenigd Koninkrijk emi-
grerende ondernemer (natuurlijk persoon). Na emigratie werd de conserverende
aanslag echter niet verminderd indien de waarde van de onderneming na
emigratie verminderde. Er was weliswaar sprake van een belemmering van de
verdragsvrijheden maar deze belemmering was gerechtvaardigd omdat het een
legitiem doel van algemeen belang nastreefde, namelijk het nastreven van de
verdeling van heffingsrechten tussen de landen. In het meer recente arrest
Commissie versus Nederland heeft het HvJ EU nogmaals aangegeven dat belas-
tingheffing over niet-gerealiseerde meerwaarde bij de overbrenging van een
onderneming (natuurlijk persoon) in strijd ismet het EU-recht.89 Ondanks dat de
hiervoor aangehaalde arresten van het HvJ niet zien op exitheffingen/conserve-
rende aanslagen in het kader van pensioen, is het denkbaar dat ze ook toepasbaar
zijn bij emigratie waarbij het een pensioenaanspraak betreft. In beide gevallen is
namelijk sprake van ongerealiseerd inkomen van een natuurlijk persoon.

Een echte exitheffing, dan wel oplegging en invordering van een conserve-
rende aanslag, bij niet-reguliere afwikkeling van de pensioenaanspraak zoals
afkoop op de emigratiedatum, is niet in strijd met het VWEU aangezien de
belastingplichtige alsdan niet zwaarder of eerder wordt belast in vergelijking
tot een belastingplichtige die zijn pensioen afkoopt terwijl hij nog in Nederland
woont. Oplegging én invordering van een conserverende aanslag zoals bedoeld
in artikel 3.83 Wet IB 2001 bij afkoop na emigratie is evenmin in strijd met het
VWEU. Immers, de belastingplichtige wordt ook hier niet zwaarder of eerder
belast in vergelijking tot een belastingplichtige die zijn pensioen afkoopt
terwijl hij nog in Nederland woont. Op grond van artikel 26, derde lid,
Invorderingswet 1990 jo. artikel 1f, Uitvoeringsregeling Invorderingswet
1990 wordt rekening gehouden met een eventuele waardevermindering na
emigratie die zich ook bij pensioenen zeker voor kan doen door afstempelen of
het minder waard worden van opgebouwd pensioenkapitaal in een beschik-
bare premieregeling. Overigens is er zoals gezegd wel sprake van tax treaty
override indien het heffingsrecht over de pensioenafkoop na emigratie niet
toekomt aan het bronland.

In het National Grid Indus-arrest90 wordt het belastingplichtige (rechtsper-
soon) echter niet toegestaan om latere waardeverminderingen in aanmerking
te nemen.91 Wel moet uitstel van betaling worden verleend.92 Dit arrest ziet

88. Zie ook Wattel in zijn conclusie van 31 januari 2008, nr. 43 978, V-N 2008/20.8, onderdeel 7.3.
89. HvJ EU 31 januari 2013, nr. C-301/11.
90. HvJ EU 29 november 2011, nr. C-371/10.
91. Voor een beschouwing over het National Grid Indus-arrest zie G.C.F. van Gelder en B. Niels,

National Grid Indus: een zegen voor verplaatsing van vennootschappen binnen de EU?, WFR
2012/6949, p. 490 e.v.

92. HvJ EG 7 september 2006, nr. C-470/04, r.o. 86.
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echter op de emigratie van een rechtspersoon; bij N betrof het een natuurlijk
persoon. Het National Grid Indus-arrest is daarmee niet zonder meer van
toepassing op exitheffingen in het kader van pensioenen.93

Resteert de situatie waarbij bij emigratie een exitheffing wordt opgelegd en
ingevorderd zonder dat de pensioenaanspraak niet-regulier wordt afgewik-
keld. Met andere woorden, er wordt belasting geheven slechts vanwege
emigratie. Een dergelijke situatie is evident strijdig met artikel 49 VWEU. Dit
behoeft geen verdere toelichting.

4.5.3 Overige aspecten van exitheffingen

Zoals gezegd is zowel bij een bronlandheffing als bij een woonlandheffing een
echte exitheffing over pensioenen die tevens wordt ingevorderd bij emigratie
in strijd met het EU-recht maar de Nederlandse conserverende aanslag niet.
Beide vormen leiden bij woonlandheffing echter tot tax treaty override. Bij
bronlandheffing is geen sprake van tax treaty override omdat geen inbreuk
wordt gemaakt op de verdeling van heffingsrechten.

De resterende vraag is of een echte exitheffing en een conserverende
aanslag in strijd zijn met de voorwaarden van rechtvaardigheid en uitvoer-
baarheid. Die vraag is hierna aan de orde.

Een belastingplichtige mag op grond van het EET-systeem ervan uitgaan dat
zijn pensioenuitkering voor het eerst in de belastingheffing wordt betrokken op
het moment van uitkering (indien geen sprake is van een oneigenlijke hande-
ling). Indien bij emigratie en zonder dat het pensioen tot uitkering komt een
exitheffing wordt opgelegd, wordt de rechtszekerheid geschaad. Indien sprake
is van woonlandheffing wordt tevens de rechtszekerheid van het woonland
geschaad omdat dit land er op basis van het belastingverdrag op mocht
vertrouwen dat de pensioenuitkeringen door het woonland konden worden
belast. Ook leidt exitheffing tot een ongelijke behandeling tussen niet-
geëmigreerde en geëmigreerde burgers omdat zonder dat het pensioen tot
uitkering komt in de ene situatie geen belasting wordt geheven en in de andere
wel. Een echte exitheffing is zowel bij een woonlandheffing als een bronland-
heffing dus in strijd met de rechtszekerheid.

Tot slot is een exitheffing niet doelmatig voor de belastingplichtige en dus
niet goed uitvoerbaar omdat de belastingplichtige de middelen (het pensioen)
om de belasting mee te betalen nog niet ter beschikking heeft. Het heffings-
recht van het bronland (indien het heffingsrecht aanwezig is op basis van het
verdrag) kan worden geëffectueerd door de pensioenuitvoerder in het bron-
land een inhoudingsplicht op te leggen dan wel bij internationale waardeover-
dracht deze inhoudingsplicht te laten overgaan op de nieuwe in het woonland

93. Een uitgebreidere analyse is voor dit onderzoek daarom niet relevant. Daarvoor wordt
verwezen naar H.P.A.M. van Arendonk, National Grid Indus: een salomonsoordeel van het
HvJ?, MBB 2012/05.
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gevestigde pensioenuitvoerder. Ook inlichtingenuitwisseling en wederzijdse
bijstand bij invordering is mogelijk.

Een conserverende aanslag die niet wordt ingevorderd, waarbij met latere
waardeverminderingen rekening wordt gehouden en die slechts wordt inge-
vorderd in misbruiksituaties waar het bronland op basis van het verdrag ook
daadwerkelijk het heffingsrecht heeft in dergelijke misbruiksituaties, is niet in
strijd met de rechtvaardigheid. Immers, de belastingplichtige betaalt niet
eerder of meer belasting aan het bronland dan indien de belastingplichtige
niet was geëmigreerd en er sprake zou zijn van een misbruiksituatie. In de
genoemde situaties leidt de conserverende aanslag tot een klein uitvoerbaar-
heidsvoordeel. Dat kleine voordeel is er met name indien zich na internationale
waardeoverdracht van het pensioenkapitaal naar het woonland een misbruik-
situatie voordoet. Alsdan hoeft de conserverende aanslag slechts ingevorderd
te worden en niet eerst te worden opgelegd. Dat kan als een gering voordeel
worden aangemerkt.

Indien het bronland in misbruiksituaties op grond van het verdrag niet
uitdrukkelijk een heffingsrecht heeft, is opleggen van een conserverende
aanslag zinloos omdat invordering vanwege het verbod op tax treaty override
toch niet is toegestaan.

Dit alles betekent dat slechts in specifieke situaties een conserverende aanslag
mag worden opgelegd. Dat is in situaties waarbij met latere waardeverminde-
ringen rekening wordt gehouden en waarbij de conserverende aanslag slechts
wordt ingevorderd in misbruiksituaties waar het bronland op basis van het
verdrag ook daadwerkelijk het heffingsrecht heeft in dergelijke misbruiksitua-
ties. Slechts in de genoemde situaties is de conserverende aanslag niet in strijd
met de rechtvaardigheid en ontstaat een gering uitvoerbaarheidsvoordeel.

4.6 Beantwoording deelvraag

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Welk verdelingsbeginsel in het kader van grensoverschrijdende pensioenuitkerin-
gen verdient de voorkeur?

Deze vraag kan als volgt worden beantwoord. In dit hoofdstuk is geconclu-
deerd dat een gedeeld heffingsrecht tussen woonland en bronland de meeste
voordelen en de minste nadelen kent ten opzichte van een volledige woon-
land-, bronland-, oorsprong- of kaslandheffing en verdient daarom de voor-
keur. De voordelen zijn:
• Het doet het meeste recht aan de gelijkwaardige en legitieme belangen van

de betrokken landen. Deze verdeling is daarmee het meest rechtvaardig
voor beide betrokken landen.

• Het leidt tot een meer gelijkwaardig eindresultaat waardoor de druk
op verdragsonderhandelingen naar verwachting afneemt en uiteindelijk een
evenwichtiger eindresultaat kan worden bereikt. Dit versoepelt verdrags-
onderhandelingen en leidt tot een verdere versimpeling en standaardisering
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van internationaal fiscaal verdragsbeleid inzake pensioenuitkeringen en een
afnemende behoefte aan en noodzaak tot het instellen van exitheffingen,
omdat aan de belangen van beide landen tegemoet wordt gekomen.

• Een gedeeld heffingsrecht is in lijn met het draagkrachtbeginsel en leidt niet
tot een onuitvoerbare situatie. Voor de belastingplichtige is een gedeeld
heffingsrecht evenwichtiger omdat de uiteindelijke belastingdruk niet
wordt gedomineerd door één van de betrokken landen.

4.7 Overige beschouwingen

De methode ter voorkoming van dubbele belasting die voor pensioeninkomen
rechtvaardig en uitvoerbaar is, is de methode waarbij een evenredige be-
lastingvrijstelling wordt verleend. Nader onderzoek naar andere verdelings-
methoden die breder dan alleen over pensioeninkomen toepasbaar zijn, is
wenselijk. Dit gedeelde heffingsrecht kan worden aangevuld met een subject to
decent tax-bepaling, vergelijkbaar met een bepaling zoals deze is opgenomen in
het verdrag Nederland-België. Een subject to decent tax-bepaling is wenselijk
omdat het draagkrachtbeginsel vereist dat inkomen wordt belast. Echter, één
land kan bij de invulling van de draagkrachtnorm niet overheersend zijn ten
opzichte van het andere land omdat dit immers geen gelijkwaardigheid met
zich mee zou brengen. Dit betekent dat pensioeninkomen in het andere land
moet worden belast en de hoogte van de belastingheffing slechts wordt
bepaald door het desbetreffende land.

Het draagkrachtbeginsel brengt met zich mee dat persoonlijke aftrekposten
uiteindelijk zo veel mogelijk in aanmerking genomen kunnen worden. In EU-
verband is dit door onder andere het Commissie versus Estland-arrest gewaar-
borgd maar ook buiten EU-verband is dit noodzakelijk. Realisatie van een
gedeeld heffingsrecht moet geschieden via heronderhandeling van belasting-
verdragen. Een exitheffing over pensioenuitkeringen leidt slechts in zeer
beperkte situaties niet tot tax treaty override en is in zeer beperkte situaties
niet strijdig met het EU-recht.

Realisatie van een gedeeld heffingsrecht zou gepaard moeten gaan met
wijziging van het OESO-modelverdrag en het bijbehorende commentaar
mede vanwege de wereldwijde werking en invloed ervan, gevolgd door het
overnemen ervan in bilaterale verdragen. Een Europese richtlijn als aanvulling
hierop is wenselijk maar ook zou de Europese Commissie via een aanbeveling
of advies lidstaten kunnen aansporen de genoemde verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen vorm te geven. Exitheffingen over pensioe-
nen passen ten slotte niet in een internationale verdragsorde en evenmin in het
EU-recht. Voorkoming van misbruik dan wel effectuering van een heffingsrecht
moet op een andere wijze worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door middel van
inlichtingenuitwisseling.
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HOOFDSTUK 5

Ontwikkeling van het
Nederlands internationaal
fiscaal verdragsbeleid inzake
belastingheffing over
pensioenuitkeringen

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Hoe heeft het Nederlands fiscaal verdragsbeleid inzake belastingheffing over
grensoverschrijdende pensioenuitkeringen zich ontwikkeld?

De beantwoording van de vraag geschiedt met name op basis van positief-
rechtelijk-, literatuur- en jurisprudentieonderzoek.

In 1933 heeft Nederland het eerste verdrag ter voorkoming van dubbele
belasting gesloten.1 Dit betrof het verdrag met België. Hierin zijn bepalingen
opgenomen inzake de verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen.
In zoverre kan dit verdrag wellicht als eerste beleidsuiting van het Nederlandse
internationaal fiscaal verdragsbeleid inzake pensioenuitkeringenworden gezien.

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het Nederlands internationaal
fiscaal (verdrags)beleid inzake pensioenen besproken. Dit verdragsbeleid is
enerzijds tot stand gekomen doordat Nederland verdragen ter voorkoming van
dubbele belasting heeft gesloten waaruit een beleidskeuze blijkt. Deze verdra-
gen zijn veelal gebaseerd op het OESO-modelverdrag en het bijbehorende
commentaar. Uit dit commentaar en de door Nederland gemaakte voorbehou-
den en opmerkingen valt overigens tevens een beleidslijn te halen. Anderzijds
heeft het verdragsbeleid een meer solide vorm gekregen door middel van de
Notitie internationaal fiscaal verdragsbeleid.2 Van deze notitie zijn inmiddels
meerdere versies verschenen. Ten slotte is met name sinds 2000 een wijziging
waarneembaar in de pensioenbepalingen zoals deze zijn opgenomen in de
door Nederland gesloten belastingverdragen. Deze wijzigingen alsmede de
bijbehorende toelichting kunnen een aanwijzing zijn voor een beleidswijziging,
zeker indien het niet slechts een incidentele wijziging betreft.

1. C. van Raad (red.), Nederlandse regelingen van internationaal belastingrecht, losbladig,
Deventer: Kluwer, band II.B, p. 52.

2. Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid, Kamerstukken II 1987/88, 20365, nr. 1-2.
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Om de ontwikkeling van het Nederlands fiscaal verdragsbeleid inzake
pensioenen inzichtelijk te maken, worden de pensioenbepalingen die in de
OESO-modelverdragen en bilaterale verdragen tussen 1933 en heden voorko-
men alsmede de verschillende notities van de staatssecretaris van Financiën
inzake het internationaal fiscaal (verdrags)beleid onderzocht.

5.1 OESO-rapport uit 2003

Het OESO-modelverdrag dient als voorbeeld voor de door Nederland gesloten
belastingverdragen.3 De historische ontwikkeling van het OESO-modelverdrag
komt overigens uitgebreid aan bod in hoofdstuk 6.

Al vanaf het eerste OESO-modelverdrag van 1963 tot en met de meest
recente versie van 2008, is een woonlandheffing over particulierpensioen
opgenomen in artikel 18 en een bronlandheffing over overheidspensioen in
artikel 19, tweede lid van de desbetreffende OESO-modelverdragen. Omdat het
Nederlands fiscaal verdragsbeleid op het OESO-modelverdrag is gebaseerd,
wordt ook in veel van de door Nederland gesloten verdragen deze verdeling
gehanteerd. Pas in 2003 verscheen een uitgebreid rapport van de OESO over
pensioenen, getiteld Tax treaty issues arising from cross-border pensions. De
OESO constateerde dat door het grote internationale verschil in pensioen-
systemen en fiscale systemen, de vergrijzing, toenemende mobiliteit van
werknemers en de mondialisering van de economie, het belang van de fiscale
aspecten van grensoverschrijdende pensioenen enorm is toegenomen. Het doel
van dit rapport is dan ook om discussie te voeren met het veld over hoe het
OESO-modelverdrag meer sturing kan geven aan de problematiek rondom
grensoverschrijdende pensioenen. Het rapport gaat over zowel de opbouw- als
de uitkeringsfase van pensioen. Omdat de opbouwfase geen onderdeel uit-
maakt van dit onderzoek, blijven de zaken die daar betrekking op hebben
buiten beschouwing.

Het rapport bespreekt mogelijke oplossingen voor de volgende knelpunten:
• een situatie van dubbele belastingheffing indien het bronland het TEE-

systeem hanteert en het woonland het EET-systeem en vice versa;
• het vermeende verlies aan belastinginkomsten voor het bronland bij woon-

landheffing over pensioenuitkeringen.

Als oplossing wordt een viertal mogelijkheden voor de verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen aangedragen:
1. het hanteren van een exclusieve bronlandheffing;
2. het hanteren van een niet-exclusieve bronlandheffing;
3. het hanteren van een beperkte bronlandheffing;
4. het hanteren van een voorwaardelijke bronlandheffing, afhankelijk van de

mate van belastingheffing in het woonland.

3. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 7, p. 25.
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In het rapport worden evenwel een aantal overwegingen gegeven bij het niet
hanteren van een exclusieve woonlandheffing, te weten:4

• Het woonland is beter in staat het pensioen te belasten omdat deze
rekening kan houden met het wereldwijde inkomen en de werkelijke
draagkracht (ability to pay). Als het bronland een exclusief heffingsrecht
heeft, kan de situatie ontstaan dat de belastingplichtige te veel belasting
betaalt omdat geen rekening kan worden gehouden met persoonlijke af-
trekposten et cetera. Dit kan worden opgelost doordat het bronland via de
internationale uitwisseling van gegevens rekening kan houden met derge-
lijke draagkrachtbeïnvloedende elementen dan wel dat voor het bepalen
van het tarief van de bronlandheffing rekening wordt gehouden met de
aftrekposten.

• Enige mate van bronlandheffing is complicerend indien het pensioen is
opgebouwd gedurende dienstbetrekkingen in meerdere landen dan wel
indien het pensioen is opgebouwd bij een pensioenfonds dat niet in het
voormalige werkland is gevestigd. Het oplossen van de complicerende
factoren is administratief zeer lastig, zeker indien in meerdere landen
pensioen is opgebouwd.

• Exclusieve woonlandheffing zorgt ervoor dat een belastingplichtige zich
slechts aan één fiscaal regime hoeft te onderwerpen.

De OESO noemt in het rapport een groot aantal nadelen van het niet-hanteren
van exclusieve woonlandheffing over particulierpensioen. Uiteindelijk is er in
artikel 18 OESO-modelverdrag dan ook nog steeds sprake van exclusieve
woonlandheffing. Bij een gedeelde heffing kan overigens alsnog (deels) reke-
ning worden gehouden met de draagkrachtbeïnvloedende elementen en wordt
tevens (deels) rekening gehouden met de correlatie tussen de mate van
pensioenopbouw en de mate van belastingheffing in het bronland. Daarover
later meer.

Naast het OESO-modelverdrag wordt het Nederlands fiscaal verdragsbeleid
met name inzichtelijk omdat er verschillende notities van de regering zijn
verschenen over het gehanteerde verdragsbeleid. Deze notities komen hierna
aan bod. In onderdeel 6.2.2.7 komt het OESO-rapport uit 2003 overigens tevens
aan de orde.

5.2 Notities internationaal fiscaal (verdrags)beleid

In de loop der jaren is een viertal notities verschenen inzake het Nederlandse
internationaal fiscaal (verdrags)beleid. De eerste dateert uit 1987, de tweede uit

4. Enkele van deze punten komen tevens aan de orde in C. Bobbett en J.F. Avery Jones, Treaty
issues related to the treatment of cross-border pension contributions and benefits, Bulletin
for International Fiscal Documentation 2004, p. 9 e.v. alsmede in J.F. Avery Jones, The OECD
discussion draft on Tax treaty issues arising from cross-border pensions, Bulletin for
International Fiscal Documentation 2004, p. 181 e.v.
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1996, de derde uit 1998 en de meest recente uit 2011. Deze notities komen
achtereenvolgens aan de orde.

5.2.1 Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 1987 en het Nederlands
Standaardverdrag

De eerste notitie inzake het internationaal fiscaal verdragsbeleid (hierna: NFV)
is verschenen in 1987.5 Uit de NFV 1987 blijkt dat Nederland bij verdrags-
onderhandelingen als uitgangspunt had dat er gekomen moest worden tot een
voor Nederland zo gunstig mogelijke verdeling van heffingsrechten en het
voorkomen van dubbele belasting. Ook is aangegeven dat het OESO-model-
verdrag veelal als uitgangspunt voor de verdragsonderhandelingen diende.
Specifiek op het gebied van pensioenuitkeringen is vermeld dat het aloude
onderscheid tussen woonlandheffing over particulierpensioen en bronland-
heffing bij overheidspensioen, wordt gehandhaafd. Daarbij is opgemerkt dat bij
een overgang van de particuliere sector naar de publieke sector en vice versa,
bij waardeoverdracht de herkomst van de pensioenuitkeringen niet meer valt
te herleiden. In dat geval kan het traditionele onderscheid tussen particulier-
pensioen en overheidspensioen niet meer worden gehandhaafd.6 Indien dit
zou betekenen dat het verschil in heffingsrecht tussen particulier- en over-
heidspensioen niet kan worden gehandhaafd, dan zou dit er volgens de
staatssecretaris van Financiën toe kunnen leiden dat het bronland steeds een
heffingsrecht krijgt toegewezen en dat het woonland bij de heffing rekening
houdt met de reeds door het bronland geheven belasting. Dit systeem van
verdeling van heffingsrechten sluit niet volledig aan bij het in hoofdstuk 4.4
voorgestelde systeem omdat het bronland nog steeds een voorkeurspositie
inneemt.

De aangehaalde opmerking van de staatssecretaris van Financiën is interes-
sant. Bronlandheffing wordt dus geprefereerd boven woonlandheffing en bij
samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen moet het onder-
scheid vervallen. De staatssecretaris had er ook voor kunnen kiezen een
onbeperkte woonlandheffing te prediken. Immers, hij geeft eerder in de notitie
aan het OESO-modelverdrag 1977 als uitgangspunt te hanteren en daarin is een
woonlandheffing over particulierpensioen opgenomen (daarover later meer).
Zonder dat de verhouding particulierpensioen versus overheidspensioen in de
jaren 80 van de vorige eeuw bekend is, is de veronderstelling dat particulier-
pensioen verreweg in de meerderheid was. Kortom: de meerderheid van de
pensioenuitkeringen in grensoverschrijdende verhoudingen zijn belastbaar in
het woonland. Desalniettemin gaat de voorkeur van de staatssecretaris uit naar

5. Kamerstukken II 1987/88, 20365, nr. 1-2.
6. Kamerstukken II 1987/88, 20365, nr. 1-2, V.7. Een redenering die enkele jaren later door de

Hoge Raad niet wordt gevolgd, gezien de plicht tot diensttijdevenredige toerekening van
heffingsrechten bij samenloop van particulier- en overheidspensioen. HR 12 juni 1991,
nr. 27310, BNB 1991/312.
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bronlandheffing indien het verschil tussen bronlandheffing en woonlandhef-
fing komt te vervallen. Deze uiting is begrijpelijk gezien de doelstelling om “bij
het opstellen van belastingverdragen (…) te komen tot een voor Nederland zo
gunstig mogelijke toedeling van heffingsrechten”7 maar is afwijkend van het
ondersteunde internationaal geaccepteerde beleid waarin woonlandheffing de
standaard is. Zoals gezegd komt dit internationaal geaccepteerde beleid later
aan bod.

Een apart aandachtspunt binnen de belastingheffing over pensioenen zijn de
afkoopsommen. De staatssecretaris geeft aan dat het in toenemende mate
voorkomt dat na emigratie pensioenen worden afgekocht en niet of laag
worden belast in het nieuwe woonland. Remigratie is in dergelijke situaties
veelal het vooropgezette vervolg. Deze gang van zaken was ongewenst en
daarom is tevergeefs geprobeerd “via verdragsinterpretatie het heffingsrecht over
afkoopsommen van pensioenrechten in Nederland vast te houden”.

In de literatuur is gereageerd op de NFV 1987. Zo geeft Timmermans8 aan
dat hem “de kentering in het beleid inzake de toedeling van heffingsrechten over
pensioenen in die zin dat het bronland al dan niet via een bronheffing altijd
heffingsbevoegd zou worden, (…) noch om principiële noch om praktische redenen
voor de hand lijkt te liggen”. De mogelijkheid van waardeoverdracht van een
overheidspensioen naar een particulierpensioen en vice versa mag wat hem
betreft geen reden voor deze beleidskentering zijn. Ook de wens voor een
bronheffing in geval van afkoop is wat Timmermans betreft niet goed genoeg
onderbouwd. In het woonland kan immers “het beste rekening worden gehou-
den met alle draagkracht beïnvloedende factoren”. Indien dit leidt tot een (te)
lage heffing over afkoopsommen in het woonland zou hiervoor een antimis-
bruikbepaling opgenomen moeten worden in plaats van het toepassen van een
bronlandheffing. Een dergelijke antimisbruikbepaling is overigens inmiddels in
veel van de door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen, zoals in
het verdrag met België.

Van Brunschot9 is van mening dat slechts de schatkist gebaat is bij een
bronlandheffing op pensioenen. Zo hekelt hij het pensioenartikel uit het
verdrag met Canada.10 De wens om misbruik te voorkomen in geval van
afkoopsommen door middel van het instellen van een bronlandheffing ziet
Van Brunschot dan ook als overkill. Zijns inziens is er immers nooit een
gegeven gepubliceerd waaruit zou blijken dat misbruik een veelvoorkomend
gegeven is bij afkoopsommen. Van Brunschot geeft aan dat de staatssecretaris
zijn beleidswijziging motiveert met de stelling dat Nederland ook al een
bronlandheffing over overheidspensioenen hanteert. Deze motivering lijkt
ondeugdelijk omdat bronlandheffing over overheidspensioenen vanuit een

7. Kamerstukken II 1987/88, 20365, nr. 1-2, IV.
8. A.J.M. Timmermans, De notitie algemeen fiscaal verdragsbeleid, WFR 1988/252, onderdeel 2.4.
9. F.W.G.M. van Brunschot, Algemeen fiscaal verdragsbeleid, MBB 1988/3.
10. Hierover meer in onderdeel 5.4.1.
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totaal andere gedachte is opgezet dan claimbehoud. Deze bronlandheffing is
“terug te voeren op de internationale hoffelijkheid tussen de Staten”.11

Ellis is eveneens kritisch.12 Wordt een afkoopsom in twee termijnen gezien
als niet-periodiek? Moet er sprake zijn van een onzekere factor zoals bij een
periodieke uitkering? Vragen die onbeantwoord blijven.

Bronlandheffing over particulierpensioen is met de NFV 1987 zonder uit-
voerige en gedegen principiële onderbouwing in het verdragsbeleid geïntro-
duceerd. In de literatuur is dit dan ook niet onopgemerkt gebleven. De politiek
heeft echter weinig oog gehad voor deze theoretische en principiële wijziging
van het verdragsbeleid.13

In oktober 1988 heeft de Vaste Commissie voor Financiën mondeling overleg
gevoerd met de staatssecretaris.14 Vreugdenhil (CDA) gaf tijdens dit overleg
aan voorstander te zijn van woonlandheffing omdat de inwoner in dat land
gebruikmaakt van de publieke voorzieningen en aldus aan de financiering van
deze publieke voorzieningen moet bijdragen. De Grave (VVD) stelde daaren-
tegen dat als het bronland de premies aftrekbaar maakt en daarmee de heffing
uitstelt tot een later tijdstip, het niet logisch lijkt dat het woonland het
heffingsrecht over de uitkeringen krijgt toegewezen, zeker wanneer er sprake
is van fiscale emigratie.

Tijdens dit overleg geeft de staatssecretaris aan “zich met betrekking tot de
problematiek van woonlandbeginsel/bronlandbeginsel (…) slechts tentatief had
willen uitlaten”. Een definitief standpunt wilde de staatssecretaris dan ook niet
innemen. Hij gaf overigens aan dat zowel het standpunt van de VVD als het
CDA hem aanspreken. Hij gaf hierbij tevens aan “dat het onderscheid tussen
particuliere en overheidspensioenen betrekkelijk kunstmatig is”. Hierbij wordt als
aandachtspunt opgemerkt dat vormen van privatisering van via bij het ABP
aangesloten werkgevers en de daarbij opgebouwde pensioenrechten, in het
geding zijn. Dat het onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspen-
sioen betrekkelijk kunstmatig is, is overigens juist. In 2011 wordt hier overi-
gens in de NFV 2011 op voortgeborduurd. Daarover later meer.

Bij de NFV 1987 is overigens als bijlage ook het Nederlands Standaardver-
drag (hierna: NSV) opgenomen.

In artikel 18 en 19 NSV wordt een voorstel gedaan voor de verdeling van
heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Het NSV is
een uitwerking van het Nederlandse verdragsbeleid15 in de vorm van een
standaardverdrag. Het NSV vormde daarmee de Nederlandse uitgangspositie
bij verdragsonderhandelingen. Deze uitgangspositie werd en wordt echter ook

11. F.W.G.M. van Brunschot, Algemeen fiscaal verdragsbeleid, MBB 1988/3.
12. M.J. Ellis, Het Nederlandse standaardverdrag, MBB 1998/3, p. 105.
13. Er zijn dan ook slechts zes vragen gesteld aan de staatssecretaris door de Vaste Commissie

voor Financiën inzake pensioenen, Kamerstukken II 1997/98, 20365, nr. 3. Niet één vraag gaat
over deze principiële beleidswijziging.

14. Kamerstukken II 1988/89, 20365, nr. 7.
15. Kamerstukken II 1987/88, 20365, nr. 2.
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grotendeels bepaald door het OESO-modelverdrag en het bijbehorende com-
mentaar. De conceptverdragsteksten die door Nederland in het kader van de
verdragsonderhandelingen aan een (potentiële) verdragspartner worden toe-
gezonden, zijn dan ook gebaseerd op het OESO-modelverdrag en het Neder-
landse verdragsbeleid, en niet meer specifiek op het NSV.16 Hieruit kan de
conclusie getrokken worden dat het NSV eigenlijk zijn belang sinds de opstel-
ling ervan in 1987 grotendeels verloren heeft. Van een standaardverdrag is in
die zin geen sprake meer. De staatssecretaris van Financiën acht het onnodig
om een nieuw NSV te publiceren. Nederland vindt het belangrijk om aan te
geven wat zij nastreeft. Als Nederland dat in een nieuw NSV zou doen, dan
wordt dat een tekst met vele alternatieven.17 Inmiddels kiest men dus veelal
voor het opstellen van specifieke verdragsteksten als inzet voor de onder-
handelingen; het standaardverdrag wordt als zodanig niet meer gebruikt.

Ondanks dat het NSV zijn betekenis als conceptverdrag vrijwel heeft
verloren, is het voor dit onderzoek wel van belang omdat veel van de huidige
bilaterale verdragen die Nederland heeft gesloten daarop zijn gebaseerd.

5.2.2 Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 1996

In 1996 is een vernieuwde NFV verschenen.18 Deze notitie is beknopt omdat
het verdragsbeleid tot dan toe succesvol bleek te zijn en er geen reden tot
wijziging ervan aanwezig was. Wel worden recente ontwikkelingen die voor
het verdragsbeleid van belang zijn, verkend.

Op 24 april 1997 is er door de Vaste Commissie voor Financiën overleg
gevoerd. Uit het beknopte verslag19 van de Commissie blijkt dat mw. B.M. de
Vries (VVD) zich afvraagt of er zich een koerswijziging in het verdragsbeleid
heeft voorgedaan wat betreft de heffing over pensioenuitkeringen. In een
aantal recente verdragen is namelijk het heffingsrecht over afkoopsommen
niet meer standaard belast in het woonland maar gekoppeld aan de nationa-
liteit van de betrokkene. Op 14 augustus 1997 heeft de staatssecretaris
schriftelijk geantwoord.20 De staatssecretaris geeft in het kader van pensioen-
uitkeringen in grensoverschrijdende situaties aan dat “na de in de opbouwfase
verleende aftrek van de pensioenpremie ten laste van de Nederlandse belasting-
opbrengsten, de latere pensioenuitkeringen (…) naar een redelijk niveau worden
belast. Dit betekent dat (…) een woonlandheffing voor particuliere pensioenuit-

16. Notitie Uitgangspunten van het beleid op het terrein van het internationaal (verdragen)recht
van de staatssecretaris van Financiën van 15 april 1998, § 2.1, Kamerstukken II 1997/98, 25087,
nr. 4.

17. Notitie Uitgangspunten van het beleid op het terrein van het internationaal (verdragen)recht
van de staatssecretaris van Financiën van 15 april 1998, § 4.2, Kamerstukken II 1997/98, 25087,
nr. 4.

18. Kamerstukken II 1996/97, 25087, nr. 1.
19. Kamerstukken II 1996/97, 25087, nr. 2, p. 2.
20. Kamerstukken II 1996/97, 25087, nr. 3.
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keringen en een bronlandheffing voor overheidspensioenen, niet meer in alle
gevallen door Nederland wordt nagestreefd”. Een uitgangspunt is dat als de
verdragspartner de uit het buitenland afkomstige pensioenuitkeringen niet of
nauwelijks belast, er door Nederland naar een bronlandheffing over pensioen-
uitkeringen wordt gestreefd. Op basis hiervan zijn in bepaalde verdragen van
de standaard afwijkende bepalingen opgenomen.

5.2.3 Notitie internationaal fiscaal (verdrags)beleid 1998

In 1998 is er wederom een geactualiseerde versie van de NFV verschenen. In
deze NFV 1998 wordt op bepaalde onderdelen nader inzicht verschaft over het
Nederlandse nationale en internationale beleid. Tevens wordt verwezen naar
de nota Belastingen in de 21e eeuw.21

In de NFV 1998 is vermeld dat de Europese Commissie zich naar aanleiding
van een verzoek van Nederland heeft verbonden om de problemen met
betrekking tot de belasting op pensioenen en verzekeringsuitkeringen te
onderzoeken.22 De groeiende mobiliteit van werknemers kan er namelijk toe
leiden dat de fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw in een ander land afwij-
kend wordt belast. Door deze groeiende mobiliteit van werknemers groeit de
noodzaak tot adequate nationale wetgeving alsmede tot actie in de sfeer van de
bilaterale belastingverdragen en in de sfeer van de EU-wetgeving.23

Dat het voornemen tot actie in de sfeer van de bilaterale belastingverdragen
heeft geleid, zal blijken uit de gewijzigde verdragsbepalingen vanaf het nieuwe
verdrag met Portugal.

In de NFV 1998 wordt nogmaals ingegaan op het onderscheid in heffings-
recht tussen overheidspensioen en particulierpensioen in het OESO-modelver-
drag. Gezien de achtergrond van dit onderscheid en het belang van het
tegengaan van dubbele heffing, gaat het Nederlandse verdragsbeleid voorals-
nog uit van woonlandheffing voor particulierpensioen. Deze woonlandheffing
wordt overigens niet meer onverkort nagestreefd; een inbreuk op de woon-
landheffing kan op zijn plaats zijn in bepaalde omstandigheden (als anti-
ontgaansmaatregel), aldus de regering.24

De regering heeft geconstateerd dat veel belastingplichtigen (tijdelijk) naar
het buitenland verhuisden om daar hun pensioen belastingvrij of tegen een
zeer laag tarief af te kopen.25 Om die reden bepleit Nederland sindsdien een

21. Kamerstukken II 1996/97, 25087, nr. 4.
22. Naar mijn weten is een dergelijk onderzoek nog nooit uitgevoerd dan wel nooit openbaar

gemaakt.
23. Burgers meent dat een internationale aanpak nodig is om de in het verdragsbeleid genoemde

doelen te realiseren. I.J.J. Burgers, Nieuwe perspectieven voor rechtsgelijkheid en rechts-
zekerheid op internationaal fiscaal gebied?, TVVS1998/10, p. 298.

24. Kamerstukken II 1996/97, 25087, nr. 4, p. 51.
25. In de praktijk ging het om DGA’s met een pensioen in eigen beheer en cijfers van de omvang

van deze emigratie zijn niet gegeven.
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bronlandheffing bij niet-reguliere afwikkeling van het pensioen (afkoop). Om
die reden is het afkoopverbod in de Pensioen- en Spaarfondsenwet (hierna:
PSW) opgenomen.26 Ook fiscaal zijn er maatregelen getroffen. Deze zien op de
invoering van artikel 19b Wet LB 1964 en op de invoering van artikel 23a Wet
op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet VPB 1969). De bepaling in de
Wet LB 1964 resulteert erin dat als een belastingplichtige tot afkoop overgaat,
de gehele pensioenaanspraak ineens als loon uit vroegere dienstbetrekking in
aanmerking wordt genomen. Daarnaast is 20% revisierente verschuldigd op
grond van artikel 30i, eerste lid, onderdeel a, AWR. Indien de belastingplichtige
niet meer onder de werking van de Wet LB 1964 valt (omdat de belasting-
plichtige bijvoorbeeld in het buitenland woont), wordt in geval van afkoop van
een in eigen beheer opgebouwd pensioen, de waarde in het economisch
verkeer van de pensioenaanspraak belast tegen 52% op grond van artikel 23a
Wet VPB 1969. Ook hier is op grond van artikel 30i AWR revisierente
verschuldigd. In enkele belastingverdragen is overigens opgenomen dat af-
koopsommen in het bronland belastbaar zijn, zoals in het verdrag tussen
Nederland en respectievelijk Zweden, Denemarken en Japan. Voor een com-
pleet overzicht wordt verwezen naar bijlage 4. Opmerkelijk is overigens dat de
fiscaal geïnitieerde emigratie van de DGA met een in eigen beheer opgebouwd
pensioen de voornaamste oorzaak lijkt te zijn van het wijzigende verdrags-
beleid. De DGA is daarmee sterk richtinggevend voor het Nederlandse inter-
nationale fiscale verdragsbeleid inzake pensioenen. Wellicht had dit doel op
een andere wijze kunnen worden bereikt, bijvoorbeeld door het afschaffen van
de mogelijkheid tot pensioenopbouw in eigen beheer.

Om nu te voorkomen dat door bovengenoemde fiscale sancties een over-
dracht van een pensioenkapitaal naar het buitenland in het kader van een
aanvaarding van een buitenlandse dienstbetrekking onmogelijk wordt, wordt
internationale waardeoverdracht in specifieke situaties toegestaan.27 Hierdoor
kan het oplopen van een pensioenbreuk worden voorkomen en wordt arbeids-
mobiliteit niet belemmerd.

Ook indien geen sprake is van een afkoopsituatie maar van reguliere
periodieke pensioenuitkeringen, kan een bronlandheffing gewenst zijn, aldus
de regering. Dit zal het geval zijn indien fiscaal gefaciliteerde pensioenuitke-
ringen in het buitenland niet of nauwelijks worden belast. Ook kan een
beperkte bronlandheffing worden overwogen. De regering vindt dat een
beperkte bronlandheffing nadelig voor Nederland kan uitpakken omdat alsdan
de in de opbouwfase volledig tegen het progressieve in de inkomstenbelasting

26. Inmiddels is de PSW vervangen door de Pensioenwet, wet van 7 december 2006. Het
afkoopverbod is opgenomen in artikel 65 Pensioenwet.

27. Zie het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 2 december 1996, nr. DB1996/113M.
Vervolgens is dit besluit ingetrokken omdat per 1 januari 2001 in artikel 19b Wet LB 1964, de
mogelijkheid onder voorwaarden tot overdracht van een pensioenkapitaal naar een buiten-
landse verzekeraar is opgenomen. Nadere regels zijn gesteld in het besluit van de staats-
secretaris van Financiën van 16 juli 2002, nr. CPP2002/192M.
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gehanteerde tarief in aftrek gebrachte pensioenpremie nooit volledig gecom-
penseerd wordt. Daarnaast kan het nadelig voor de belastingplichtige uitpak-
ken. Dit kan volgens de regering op de volgende manieren worden opgelost:
• een EU-verordening waarbij het heffingsrecht van het bronland wordt

erkend en binnen de gehele EU geldend kan worden gemaakt, inclusief
informatie-uitwisseling en inlichtingenbijstand;

• aanpassing van bilaterale belastingverdragen, bijvoorbeeld door een (ver-
rekenbare) bronlandheffing;

• het terugnemen van de aftrekpost bij emigratie.

Van met name de laatste optie is Juch niet gecharmeerd.28 Het kan immers tot
liquiditeitsproblemen leiden bij de belastingplichtige. Daar komt bij dat een
emigratie niet per se fiscaal geïnitieerd behoeft te zijn. Juch merkt hierbij op
dat het argument dat de premies tegen het progressieve tarief zijn afgetrokken
niet altijd juist is omdat de pensioenpremies die door werkgevers worden
voldaan, veelal ten laste van de winst voor de vennootschapsbelasting zijn
gebracht.29 Deze redenering van Juch lijkt onjuist omdat hij hiermee voorbij
lijkt te gaan aan het gegeven dat de pensioenpremies (inclusief het werk-
geversdeel) niet tot het loon behoorden en daarmee in zijn visie in wezen tegen
het progressieve tarief van de inkomstenbelasting zijn afgetrokken.

Op het eerste gezicht lijkt ook Dietvorst weinig te voelen voor het morrelen
aan de woonlandheffing. Het (nieuwe) woonland maakt immers de kosten
voor de inwoner.30 Hij ziet wel een mogelijkheid tot het aanpassen van de
bilaterale belastingverdragen om zo tot een (verrekenbare) bronlandheffing te
komen. Ook door middel van een EU-verordening kan het gewenste resultaat
bereikt worden. Volgens Dietvorst is bij internationale waardeoverdracht een
systeem waarbij het nieuwe woonland de belastingclaim tegen betaling van
het bronland overneemt, een nader onderzoek waard.31

Het is in de NFV 1998 overigens voor het eerst dat de regering melding
maakt van het feit dat zij er belang aan hecht om gecompenseerd te worden
voor de in aftrek gebrachte premies. Hiervóór leek het erop dat het voor-
naamste argument voor de inbreuk op het onverkorte woonlandbeginsel was,
dat misbruik tegengegaan moest worden. Het leek erop dat het voor Nederland
niet van belang was welk land het heffingsrecht had, als de pensioenuitkerin-
gen maar ergens in de heffing werden betrokken.

In de NFV 1998 komt ook het onderscheid tussen particulierpensioen en
overheidspensioen aan de orde. De regering maakt melding van het feit dat bij

28. D. Juch, Internationaal fiscaal (verdragen)recht, MBB 1999/3, p. 120.
29. D. Juch, Internationaal fiscaal (verdragen)recht, MBB 1999/3, p. 120.
30. G.J.B. Dietvorst, Pensioen over de grens, MBB 1999/3, p. 126.
31. G.J.B. Dietvorst, Pensioen over de grens, MBB 1999/3, p. 128. De Greef heeft dit onderzocht in

zijn dissertatie, R.M.J.M. de Greef, Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke
markt, Amersfoort: SDU 2004.
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samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen in internationale ver-
houdingen, de heffingsrechten op grond van Nederlandse jurisprudentie
diensttijdevenredig moeten worden verdeeld.32 Deze diensttijdevenredige
toerekening brengt uitvoeringstechnische complicaties met zich mee. De discus-
sie in OESO-verband inzake de huidige internationale uitgangspunten bij de
verdeling van heffingsrechten tussen particulierpensioen en overheidspensioen,
wordt dan ook als nuttig ervaren door de regering. Immers, het is zeer goed
denkbaar dat verdragspartners de samenloop tussen particulierpensioen en
overheidspensioen belastingtechnisch niet op dezelfde manier behandelen als
Nederland.

Door de groeiende internationale arbeidsmobiliteit (zowel binnen als buiten
de EU) wordt het aspect van de verdeling van heffingsrechten over grensover-
schrijdende pensioenuitkeringen alsmaar belangrijker. In de nota Belastingen in
de 21e eeuw wordt verder aandacht besteed aan dit groeiende belang.

5.2.4 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Op 11 februari 2011 verscheen de NFV 2011.33 Voor het verschijnen van de NFV
2011 deed Burgers in het WFR een aantal aanbevelingen aan de staatssecretaris
van Financiën.34 Zij is verwonderd dat pensioen in discussies over de verdeling
van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen niet
wordt aangemerkt als uitgesteld loon en dat daarmee bronlandheffing op
haar plaats is. De argumenten voor woonlandheffing zijn wat Burgers betreft
achterhaald. Zoals vermeld in hoofdstuk 4 deel ik deze mening gedeeltelijk.

De NFV 2011 is revolutionair in die zin dat van de alom gehanteerde
woonlandheffing over particulierpensioen wordt afgeweken. In de notitie
wordt op pagina 53 aangegeven dat “demografische en andere ontwikkelingen
van het afgelopen decennium en de verwachte ontwikkelingen in het komende
decennium, tezamen met de steeds verder gaande internationalisering van de
arbeidsmarkt, leiden tot een toename van het aantal belastingplichtigen dat het in
Nederland opgebouwde pensioen na pensionering in het buitenland gaat genieten.
Hiermee groeit het financiële belang van Nederland als bronstaat, nu pensioenop-
bouw alhier – internationaal gezien: in relatief ruime mate – met gebruikmaking
van fiscale faciliteiten mogelijk is.” Nederland streeft aldus naar bronlandheffing
over pensioenuitkeringen die zijn ontstaan met behulp van het EET-systeem.
De fiscaaltheoretische onderbouwing van deze beleidswijziging is niet gege-
ven. Het lijkt er sterk op dat de beleidswijziging is geënt op budgettaire
overwegingen. Ondanks het feit dat budgettaire overwegingen, zeker politiek

32. HR 23 november 1994, nr. 29 935 en HR 12 juni 1991, nr. 27 310. Het onderscheid tussen
particulierpensioen en overheidspensioen komt later aan bod.

33. Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 7.
34. I.J.J. Burgers, Internationaal verdragsbeleid inzake pensioenen en lijfrenten: quo vado?, WFR

2010/259, p. 5.
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gezien, geen onjuiste overwegingen zijn, is een fiscaal-theoretische onderbou-
wing op basis van beginselen meer op haar plaats.

Doordat een bronlandheffing over particulierpensioen beleidsmatig de
norm wordt, is een splitsing tussen particulierpensioen en overheidspensioen
niet langer nodig. Overheidspensioen is immers veelal reeds belast in het
bronland. Daarmee wordt het onderscheid tussen particulierpensioen en
overheidspensioen in internationale fiscale verhoudingen opgeheven. Echter,
en dat is wederom een theoretische tekortkoming van de desbetreffende
notitie, het onderscheid dient wel in stand te blijven indien in de verdrags-
onderhandeling bronlandheffing over particulierpensioen niet kan worden
bereikt. Daarmee blijft het onderscheid in heffingsrecht over particulierpensi-
oen en overheidspensioen dus bestaan. Dit is teleurstellend. Een theoretische
afweging van het onderscheid in belastingheffing over particulierpensioen en
overheidspensioen gevolgd door het in stand houden van het onderscheid dan
wel het opheffen ervan ongeacht de financiële consequenties, was beter
geweest.

In het parlement heeft de NFV 2011 op voldoende aandacht kunnen rekenen
waarbij de aandacht die het pensioenonderwerp heeft gekregen voor dit
onderzoek relevant is. Zo is in de Tweede Kamer gepleit voor een substantiële
bronlandheffing, een heffing die in ieder geval hoger is dan 15%.35 Ook spreekt
de Tweede Kamer uit dat door het nieuwe verdragsbeleid en de uitzonderingen
die dit met zich meebrengt, de systematiek er niet eenvoudiger op wordt. Er is
desondanks een motie aangenomen die de regering verzoekt geen belasting-
verdragen meer af te sluiten waarin het heffingsrecht over pensioenen hoofd-
zakelijk toekomt aan het woonland en de Kamer te rapporteren over de
omvang van de misgelopen en nog mis te lopen belastinginkomsten als gevolg
van pensioenemigratie.36 Het antwoord van de regering op deze motie is dat
op bronlandheffing in de verdragsonderhandelingen wordt ingezet en dat
helaas geen inschatting kan worden gegeven van de misgelopen of mis te
lopen belastinginkomsten.37 Een inschatting geven was echter wel degelijk
mogelijk; zie de poging hiertoe in hoofdstuk 1 van dit onderzoek.

Zowel vanuit het beroepsveld als de wetenschap is gereageerd op het
nieuwe verdragsbeleid. Zo doet de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs
(hierna: NOB) de suggestie voor een gedeeld heffingsrecht tussen landen en
het opheffen van het onderscheid tussen particulierpensioen en overheids-
pensioen.38 Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is dat een verdedigbaar stand-
punt. De regering gaat niet inhoudelijk in op deze suggesties anders dan
te constateren dat de regering de suggesties niet overneemt. Wel merkt
de regering op dat indien geen exclusieve bronlandheffing haalbaar is in

35. Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 25, p. 7.
36. Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 19.
37. Kamerstukken II 2010/11, 25087, nr. 27, p. 3.
38. Brief van de NOB aan de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-

Generaal van 16 maart 2011 en 1 april 2011.
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verdragsonderhandelingen, een gedeeld heffingsrecht een goed alternatief is.
De regering is in ieder geval niet van plan het onderscheid tussen particulier-
pensioen en overheidspensioen op te heffen en zij hecht daarmee nog steeds
waarde aan het toekomen van het heffingsrecht aan het land dat zelf de
middelen voor het pensioen heeft moeten verschaffen.39

Kavelaars meent in zijn beschouwing naar aanleiding van de NFV 2011 dat
Nederland te ver gaat bij het nastreven van een onbeperkte bronlandheffing.
Hij meent dat een beperkte bronlandheffing met verrekening daarvan in het
woonland tot een evenwichtig resultaat leidt.40 Zoals aangegeven in hoofdstuk 4
is een systeem waarbij het heffingsrecht tussen het bronland en het woonland
wordt verdeeld zeer verdedigbaar. Kavelaars adresseert terecht een aantal
knelpunten van het nieuwe beleid. Deze knelpunten zien met name op situaties
waarbij de pensioenopbouw in het bronland niet volledig via het EET-systeem is
opgebouwd. Dit doet zich voor indien er internationale waardeoverdracht
plaatsvindt dan wel het land dat het EET-systeem heeft toegepast niet het land
is waar de pensioenuitvoerder is gevestigd.41 Kavelaars betreurt het feit dat aan
deze knelpunten geheel geen aandacht is geschonken in de NFV.

Alles beschouwend is de inzet van de notitie die leidt tot meer bronland-
heffing over pensioenen, een stap in de goede richting. De kwaliteit
van de argumentatie is teleurstellend. De exclusieve bronlandheffing die wordt
nagestreefd is theoretisch slecht onderbouwd. Ook is het onderscheid tussen
particulierpensioen en overheidspensioen niet principieel ter discussie gesteld.

5.2.5 Tussenconclusie

De NFV’s hebben zich in decennia ontwikkeld als het gaat om de aandacht voor
pensioen en het beleid omtrent de verdeling van heffingsrechten over pensi-
oenuitkeringen. In de NFV 1987 werd woonlandheffing als de norm gezien en
in de NFV 2011 is dat niet langer het geval. Bronlandheffing over particulier-
pensioen en overheidspensioen is de norm geworden.

5.3 Nota Belastingen in de 21e eeuw

In de nota Belastingen in de 21e eeuw, een verkenning42 (hierna: de nota) gaat de
regering in op de beleidsmatige kaders rondom de fiscale behandeling van

39. Kamerstukken I 2010/11, 25087, nr. B, p. 10.
40. P. Kavelaars, Arbeidsinkomsten en verdragsbeleid, MBB 2011/4.
41. Een deel van de knelpunten kan overigens worden opgelost door een bepaling zoals artikel

3.82, sub b, Wet IB 2001 op basis waarvan pensioenuitkeringen niet belast zijn voor zover
aannemelijk is dat over de pensioenaanspraken reeds belasting is betaald.

42. Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2.
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pensioenen. De problematiek inzake het verdragsbeleid aangaande pensioenen
maakt onderdeel uit van de nota.

Uit de nota blijkt dat de regering, zeker wat betreft pensioenen, vreest voor
belastingerosie. Zo merkt de regering op dat “de toenemende mobiliteit van
(gepensioneerde) burgers (…) kan leiden tot derving van inkomstenbelasting. In
de pensioen- en lijfrentesfeer genieten belastingplichtigen belastinguitstel dankzij
de zogenoemde omkeerregel: nu betaalde premies zijn aftrekbaar, terwijl pas in de
verre toekomst over uitgekeerde pensioenen en lijfrenten belasting wordt betaald.
Bovendien is er een toenemende trend waarbij burgers deze belasting ontgaan
door te verhuizen naar landen met zowel een meteorologisch als fiscaal vriende-
lijker klimaat.”43

Het niet in de belastingheffing kunnen betrekken van pensioenuitkeringen
terwijl het EET-systeem is toegepast wordt dus nadrukkelijk als nadeel ervaren.
Toch wordt het voordeel van het EET-systeem erkend. “De belastingheffing sluit
op die manier goed aan bij het moment waarop het pensioeninkomen feitelijk
wordt genoten. Ook is dit de enige manier om de feitelijk genoten pensioenen te
belasten en niet een op voorhand berekende pensioenaanspraak die achteraf groter
of kleiner kan uitvallen.”44 Maar ondanks dat de regering het wenselijk vindt
dat de burger pas belasting betaalt op het moment dat het pensioeninkomen
feitelijk wordt genoten, vindt men wel dat “een systeem van oudedagsvoorzie-
ningen de heffingsrechten in internationaal verband moeten zekerstellen”.

De regering merkt hierbij het volgende op: “Het bestaande fiscale regime voor
oudedagsvoorzieningen leidt tot belastinguitstel. Daarnaast brengt dit regime
mee dat in de uitkeringsfase veelal een lager tarief van toepassing is dan in de
opbouwfase. Zowel de heffingsgrondslag als de belastingopbrengst worden daar-
door negatief beïnvloed. Daar komt nog bij dat het bestaande regime het risico
heeft niet bestand te zijn tegen de groeiende mobiliteit van burgers. Dit kan ertoe
leiden dat pensioenuitkeringen en lijfrenten in toenemende mate niet meer in
Nederland, maar elders worden belast; veelal in landen met lagere tarieven. Deze
ontwikkeling leidt tot een uitholling van de heffingsgrondslag en derhalve tot
belastingderving.”

In hoofdstuk 5.1.3 van de nota wordt nader ingegaan op de internationale
belastingheffing over pensioenen. Hier wordt nogmaals benadrukt dat na
emigratie de burger in het nieuwe woonland belasting betaalt. Omdat de
belastingheffing laag of nihil kan zijn, wordt er belang gehecht aan een
oplossing. De regering vraagt hiervoor om aandacht in Europees verband.45

De regering wil tegelijkertijd drie wegen bewandelen om de huidige situatie te
verbeteren en om de claim van de Nederlandse schatkist te verstevigen:46

43. Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2, p. 17.
44. Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2, p. 46.
45. Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2, p. 55.
46. Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2, p. 55.
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1. Een Europese verordening waarbij het uitgangspunt is dat belastinguitstel
legitiem is en dat de daaruit voortvloeiende claim gegarandeerd moet zijn.
Een en ander zou zo moeten worden ingericht dat de bezwaren tegen
volledige contractsvrijheid wegvallen en dat, indien enigszins mogelijk,
wordt voorkomen dat de claim bij emigratie zou vervallen.
Allereerst is het daartoe noodzakelijk dat een heffingsrecht na een verhui-
zing in de gehele Europese Unie wordt erkend en geldend kan worden
gemaakt.
Daarnaast is een adequate informatie-uitwisseling en een goede vorm van
invorderingsbijstand vereist.

2. De tweede mogelijkheid is het aanpassen van bilaterale belastingverdragen.
Oplossingsrichtingen zijn de invoering van een verrekenbare voorheffing of
het vestigen van een heffingsrecht op naar het buitenland stromende
pensioenuitkeringen dan wel het voorbehouden van het Nederlandse hef-
fingsrecht ingeval het woonland feitelijk niet, of zeer matig heft. Dit vergt
wel vele jaren van onderhandelingen en is ook afhankelijk van de bereid-
heid van de verdragspartners, maar dit al ingezette proces levert wel
resultaat op.

3. De problematiek van grensoverschrijding zou verder beperkt kunnen wor-
den door invoering van een stelsel met een voorwaardelijke aftrek van
pensioen-/lijfrentepremies en een voorwaardelijke vrijstelling van pensi-
oenaanspraken (conserverende aanslag). De aftrek en vrijstelling worden in
zo’n opzet teruggenomen en vertaald in een verschuldigd belastingbedrag
op het moment dat (toekomstige) pensioenuitkeringen het Nederlandse
belastingregime verlaten. Onderdeel van dit systeem zou kunnen zijn dat
men vooraf de keuze heeft om van toepassing van de voorwaardelijke
aftrek/vrijstelling af te zien. Wie niet aan de voorwaarden wil voldoen,
valt dan buiten het gefaciliteerde regime. Uiteraard moet deze gedachte zo
worden vormgegeven dat een dergelijke opzet blijft binnen de grenzen die
de Europese regelgeving stelt. Daarover zal ook overleg worden gevoerd met
de Europese Commissie.

Kavelaars geeft uitvoerig kritiek op de drie wegen.47 De Europese verordening
vereist wat hem betreft een uitgebreid informatie- en controlesysteem en
strekt zich niet verder uit dan tot de EU-lidstaten. Hij is er een voorstander van
in OESO-verband de kwestie te regelen. Zoals in onderdeel 4.4 is opgemerkt, is
dat inderdaad het meest effectief. Voor het aanpassen van de bilaterale
verdragen zodat er vaker sprake is van bronheffing, voelt Kavelaars meer.
Door de toenemende mobiliteit van mensen hebben de landen min of meer
identieke belangen, aldus Kavelaars. Een wijzigingen van de bilaterale verdra-
gen hoeft dus niet lang te duren, zeker niet in de Europese Unie. Voor het onder
voorwaarde verlenen van aftrek voelt Kavelaars eveneens weinig. Dit met

47. P. Kavelaars, Loonheffingen en pensioenen: slecht en goed nieuws, WFR 1998/144 (e.v.).

129

Nota Belastingen in de 21e eeuw 5.3



name vanwege de uitvoeringstechnische complexiteit. Overigens is het maar
de vraag of de stelling van Kavelaars dat landen binnen de EU min of meer
identieke belangen hebben juist is. Juist pensioenexporterende (veelal koude
Noordelijke) landen zullen een belang hechten aan een bronlandheffing en
warme Zuidelijke landen (veelal pensioenimporterend) aan een woonland-
heffing.

De nota Belastingen in de 21e eeuw is vrij negatief van insteek. De regering
meent dat de huidige fiscale behandeling van pensioenen in relatie met
het verdragsbeleid tot te veel belastingderving leidt. Deze constatering is
juist. Als pensioenen niet in het buitenland belastbaar zouden zijn maar in
Nederland, is de opbrengst voor de Nederlandse schatkist inderdaad hoger. De
vraag is echter of dit gegeven als verlies moet worden aangemerkt. Anders
geformuleerd: moet het EET-systeem als een bij voorkeur gesloten facilitair
systeem worden gezien waarbij het min of meer noodzakelijk is om over de
uitkeringen te mogen heffen indien de bijdragen niet tot het inkomen zijn
gerekend? Deze vraag is aan de orde gekomen in hoofdstuk 3 en zoals gezegd
impliceert het hanteren van het EET-systeem niet dat het bronland een
voorkeursrecht heeft op het in de belastingheffing betrekken van de pensi-
oenuitkeringen.

De regering constateert dat er na emigratie niet meer over pensioenuitke-
ringen geheven kan worden en ziet deze budgettaire tegenvaller als een
principieel probleem dat opgelost moet worden. Het is raadzaam om echter
eerst een principiëler onderzoek te verrichten naar het onderscheid in bron-
landheffing en woonlandheffing. Zomaar ingrijpen in de internationaal ge-
accepteerde woonlandheffing vanwege een vermeend budgettair lek is
fiscaaltheoretisch onverstandig.

5.4 Bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting

In de nota Belastingen in de 21e eeuw is al aangekondigd dat de regering een
beleid ging inzetten waarbij het pensioenartikel in bilaterale belastingverdra-
gen zou worden aangepast. Het eerste verdrag waarin deze nieuwe lijn
zichtbaar is, is het verdrag met Portugal dat in 2001 in werking is getreden.
Later volgden andere verdragen zoals het verdrag met België en Polen. Maar al
vóór het verdrag met Portugal is in het verdrag met Canada een van de
standaard afwijkende verdragsbepaling opgenomen. Uit de gewijzigde ver-
dragsbepalingen kan meer informatie over het Nederlands fiscaal verdrags-
beleid inzake pensioenen worden gehaald. Voordat een aantal bilaterale
belastingverdragen uitvoeriger aan bod komt, wordt eerst ingegaan op een
aantal groepen van bilaterale belastingverdragen waarbij Nederland partij is.
Veel pensioenbepalingen in door Nederland gesloten bilaterale verdragen
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wijken namelijk af van de pensioenartikelen in het OESO-modelverdrag. Een
uitgebreid overzicht is opgenomen in bijlage 4.48

Verdragen met standaard woonlandheffing zijn in de minderheid. De ver-
dragen met Spanje en Frankrijk zijn wellicht de meest spekende voorbeelden.
De meeste van deze verdragen dateren van de jaren 60 tot 80 van de vorige
eeuw. Alleen de verdragen met Azerbeidzjan (2009), Oostenrijk (2004) en
Kroatië (2002) dateren van deze eeuw.

De verdragen waarbij woonlandheffing de norm is maar waarbij het bron-
land heft bij afkoop dateren merendeels uit de jaren 90 van de vorige eeuw en
het begin van deze eeuw.

Verdragen met volledige bronlandheffing zoals het verdrag met Zuid-Afrika
(2009) en verdragen met voorwaardelijke bronlandheffing zoals het verdrag
met België (2003) dateren met uitzondering van de verdragen met Zambia
(1983) en Zimbabwe (1992) allemaal van deze eeuw.

Ten slotte is er een aantal verdragen waarvan de pensioenbepaling afwijkt
van de hiervoor genoemde groepen. De verdragen met de Verenigde Staten
(2005) en Canada (1995) zijn wellicht de meest sprekende voorbeelden.

Goed zichtbaar is dat in de loop van de jaren 90 van de vorige eeuw meer
aandacht komt voor de positie van Nederland als bronland. Dat is overigens in
lijn met de ontwikkeling van het Nederlandse internationaal fiscaal verdrags-
beleid zoals ik eerder heb beschreven. Ook is duidelijk dat niet in alle ver-
dragsonderhandelingen het gewenste resultaat wordt bereikt. De standaard
woonlandheffing in het verdrag met Oostenrijk (2004) illustreert dit.

Hierna komen enkele bilaterale verdragen aan de orde. Het betreft de
verdragen met België, Duitsland, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. De keuze is gevallen op onze twee buurlanden omdat
gebleken is dat veel Nederlanders daar met pensioen gaan. Deze landen zijn
aangevuld met landen die een atypische pensioenbepaling in het bilaterale
belastingverdrag met Nederland hebben, te weten Canada, de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk.

5.4.1 Verdrag met Canada

Op 21 augustus 1987 is het eerste verdrag met Canada49 vernieuwd.50 In 1993
is het verdrag gewijzigd51 en luidt nu als volgt.

48. Overzicht mede tot stand gekomen op basis van C. Bouman, De omkeerregel bij belasting-
heffing over pensioenen in internationaal verband (Master Thesis Tilburg University),
september 2011, onderdeel 4.1.4.

49. Daterend van 2 april 1957, Trb. 1957, 61.
50. Gesloten te Den Haag op 27 mei 1986, Trb. 1986, 65. In werking getreden op 21 augustus

1987, Trb. 1987, 147 en van toepassing per 1 januari 1987.
51. Trb. 1993, 52.
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“Artikel 18: Pensioenen, lijfrenten, sociale verzekeringsuitkeringen en alimentatie-uitke-

ringen
1. Pensioenen, lijfrenten en andere soortgelijke betalingen, alsmede afkoopsommen

uit een pensioenregeling of opkomende bij de afkoop, het annuleren, het aflossen,
de verkoop of een andere vorm van vervreemding van een lijfrente, alsmede een
pensioen en andere uitkering, betaald krachtens de bepalingen van een stelsel
inzake sociale zekerheid, afkomstig uit een van de Staten en betaald aan een
inwoner van de andere Staat, mogen in die andere Staat worden belast.

2. Deze inkomsten mogen echter ook in de Staat waaruit zij afkomstig zijn,
overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden belast, maar in het geval
van periodieke betalingen mag de aldus geheven belasting 15 percent van het
brutobedrag ervan dat volgens de wetgeving van die Staat belastbaar is, niet
overschrijden.

3. Voordelen ingevolge de, ‘Old Age Security Act’ van Canada en oorlogspensioen-
vergoedingen (daaronder begrepen pensioenen en vergoedingen betaald aan
oorlogsveteranen of betaald als gevolg van een oorlog) afkomstig uit Canada en
betaald aan een inwoner van Nederland, mogen in Canada worden belast
overeenkomstig de wetgeving van Canada.

4. Alimentatieuitkeringen en andere soortgelijke betalingen afkomstig uit een van
de Staten en betaald aan een natuurlijke persoon die inwoner is van de andere
Staat, zijn slechts in die andere Staat belastbaar.”

In dit verdrag is voor pensioenuitkeringen in eerste instantie slechts vanuit
Canada geen onderscheid gemaakt tussen een overheidspensioen en een
particulierpensioen. De reden hiervoor is dat Canada het niet mogelijk achtte
dit onderscheid te maken met betrekking tot pensioenen die vanuit Canada aan
inwoners van Nederland worden betaald.52 In Canada wordt bij een wisseling
van de dienstbetrekking een opgebouwd pensioen namelijk automatisch
meegenomen naar de nieuwe werkgever. Dat is ook het geval bij de overgang
van een particuliere dienstbetrekking naar een dienstbetrekking bij de over-
heid. Dit brengt met zich mee dat een overheidspensioen een particulier
element kan bevatten en vice versa. Om de daaruit voortkomende moeilijkhe-
den te voorkomen, wenste Canada een bronheffing van 15% op alle pensioenen
die vanuit Canada worden betaald aan een inwoner van Nederland, toe te
passen. Hetzelfde geldt voor particuliere pensioenen die vanuit Nederland
worden betaald aan een inwoner van Canada. Nederland heft wel onbeperkt
over overheidspensioenen die vanuit Nederland aan een inwoner van Canada
worden betaald.53 Dit was in het eerdere verdrag met Canada uit 1957 niet het
geval. Dit is dan ook gewijzigd in het verdrag en per 1 januari 1987 in lijn
gebracht met de standaardsituatie.54 Ten slotte is er een onbeperkte bronland-
heffing overeengekomen over afkoopsommen van pensioenen.

52. Kamerstukken II 1985/86, 19614, nr. 1, p. 10.
53. Kamerstukken II 1985/86, 19614, nr. 1, p. 10 e.v.
54. Kamerstukken II 1986/87, 19614, nr. 6, p. 6.
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Opmerkelijk is dat Canada het uitdrukkelijk onwenselijk vindt om een
pensioenuitkering te splitsen in een deel overheidspensioen en een deel
particulierpensioen. Hiermee voorkomt Canada dat beide landen een deel
van een pensioenuitkering in de heffing mogen betrekken. Voor Nederland is
dit blijkbaar een veel minder groot bezwaar. Wij kennen namelijk het systeem
van diensttijdevenredige toerekening op grond van de jurisprudentie waar in
hoofdstuk 6 nader op in wordt gegaan. Canada voorkomt deze onnodig
complexe verdeling van heffingsrechten door een beperkte bronlandheffing
te introduceren. Nederland heeft hiermee ingestemd. Nederland heeft in eerste
instantie echter niet zover willen gaan dat ook het onderscheid tussen
particulierpensioen en overheidspensioen zou worden opgeheven. Wel wordt
opgemerkt dat “indien de afbakening tussen beide soorten pensioen minder
gemakkelijk aan te brengen zou zijn, hetgeen het geval is indien pensioenrechten
kunnen worden meegenomen, zal herbezinning noodzakelijk zijn”.55 Ook geeft de
staatssecretaris van Financiën in hetzelfde Kamerstuk aan dat zodra het
meenemen van pensioenrechten meer algemeen mogelijk wordt, een herover-
weging van het OESO-modelverdrag zal worden geëntameerd. Naar mijn
weten is dat op de manier zoals hiervoor beschreven nooit gebeurd.

Op 30 juli 1994 is het verdrag met Canada gewijzigd.56 De wijzigingen
hadden tevens betrekking op pensioen. Zo is het onderscheid tussen over-
heidspensioen en particulierpensioen weer komen te vervallen. De achter-
grond van deze wijziging is dat in het verdrag vóór 1987 het onderscheid
evenmin voorkwam. Bij de introductie in 1987 voorzag het parlement proble-
men voor inwoners van Canada met een overheidspensioen uit Nederland. Zij
zouden immers belasting moeten betalen in Nederland terwijl dat voorheen
niet het geval was. De staatssecretaris kondigde begunstigend beleid aan.57 Dat
begunstigend beleid bleek echter dermate complex, dat het in 1987 geïntro-
duceerde onderscheid tussen belastingheffing over overheidspensioen en
particulierpensioen in 1993 al weer werd opgeheven. “Door Nederland is deze
gelegenheid dan ook aangegrepen om te trachten een verregaande vereenvoudi-
ging in de fiscale behandeling van alle pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen
te bewerkstelligen. Op voorstel van Nederland wordt de belastingheffing in alle
gevallen van periodieke betaling van pensioenen en sociale zekerheidsuitkeringen
beperkt tot 15% van het bruto bedrag van het pensioen of de uitkering. De
beperking van de Nederlandse belastingheffing tot 15% van het bruto bedrag van
de uitkeringen en pensioenen moet gezien worden tegen de achtergrond van de
omstandigheid dat ingevolge de Nederlandse nationale wetgeving die inkomsten,
als zij worden betaald aan inwoners van Canada, in veel gevallen slechts worden
belast tegen een tarief van 13%. Daardoor komt ook nu de door Nederland geheven
belasting in veel gevallen niet uit boven het tarief van 15% dat ingevolge artikel 18

55. Kamerstukken I 1986/87, 19614, nr. 141a, p. 2.
56. Trb. 1993, 52.
57. Handelingen II 1986/87, 35-1985.
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van het Verdrag op dit moment geldt voor alle particuliere pensioenen en
overheidspensioenen die worden betaald aan inwoners van Canada die de Cana-
dese nationaliteit bezitten. Opgemerkt zij dat via een redactionele aanpassing van
artikel 18 tevens is bewerkstelligd dat voortaan alle uitkeringen krachtens de
sociale zekerheidswetgeving onder de bepalingen van artikel 18 vallen; hiermee is
het onderscheid dat op grond van het hiervoor vermelde arrest van de Hoge Raad
moest worden gemaakt voor de toedeling van de heffingsbevoegdheid vervallen
(onderdeel A).”58

Zoals aangegeven in hoofdstuk 4, is een gedeelte bron- en woonlandheffing
over pensioenuitkeringen een methode die recht doet aan zowel de belangen
van het bronland als het woonland. Ook is deze methode fiscaaltheoretisch
beter verdedigbaar dan een exclusieve bronlandheffing dan wel een exclusieve
woonlandheffing. In hoofdstuk 6 en verder wordt overigens nader ingegaan op
het onderscheid in belastingheffing over particulierpensioen en overheidspen-
sioen.

5.4.2 Verdrag met België

Na ruim vijf jaar onderhandelen is in 2001 een nieuw belastingverdrag tussen
België en Nederland gesloten.59 Ondanks dat het belastingverdrag tussen
Nederland en Portugal eerder in werking trad, wordt het verdrag met België
aangemerkt als het eerste verdrag waarin het nieuwe pensioenartikel dat sterk
afwijkt van artikel 18 OESO-modelverdrag, is opgenomen. De parlementaire
behandeling inzake het verdrag met België is dan ook uitvoerig.

In de MvT is opgenomen dat de onderhandelingen met België onder andere
in het teken stonden van fiscale emigratie. “Onder fiscale emigratie wordt in dit
verband verstaan de situatie waarin het doorslaggevende motief voor een persoon
om van de ene verdragsluitende Staat naar de andere verdragsluitende Staat te
emigreren is gelegen in de omstandigheid dat aldus – onder toepassing van het
belastingverdrag tussen die Staten en vanwege «mismatches» tussen de nationale
wetgevingen van die Staten – het effectueren van de fiscale claim van de eerstbe-
doelde Staat op in beginsel belastbare inkomsten uit die Staat illusoir kan worden
gemaakt. In de verhouding tussen Nederland en België betreft de fiscale emigratie
in het bijzonder het «afschudden» van Nederlandse fiscale claims op (…) pensi-
oenkapitalen.”60 Door het verdrag met België wordt invulling gegeven aan het
tweede spoor zoals bedoeld in de nota Belastingen in de 21e eeuw (het
aanpassen van bilaterale belastingverdragen en instellen van een bronland-
heffing indien het woonland de pensioenuitkering niet voldoende belast).61

Woonlandheffing over particulierpensioen blijft de norm waarbij het bronland

58. Kamerstukken I/II 1992/93, 23308, nr. 363 en 1, p. 7.
59. Gesloten op 5 juni 2001, Trb. 2001, 136. In werking getreden op 31 december 2002 en van

toepassing per 1 januari 2003, Trb. 2003, 22.
60. Kamerstukken II 2001/02, 28259, nr. 3, p. 9.
61. Kamerstukken II 1997/98, 25810, nr. 2, p. 55.
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mag heffen indien de uitkeringen niet voldoende worden belast in het woon-
land. Ik licht dit toe en citeer het pensioenartikel in het verdrag met België.

“Artikel 18: Pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen en alimentatieuitkerin-
gen
1. a. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 19, paragraaf 2, zijn

pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van
een verdragsluitende Staat ter zake van een vroegere dienstbetrekking,
alsmede lijfrenten en uitkeringen – al dan niet periodiek – uit pensioens-
paren, pensioenfondsen en groepsverzekeringen betaald aan een inwoner van
een verdragsluitende Staat, slechts in die Staat belastbaar.

b. Pensioenen en andere al dan niet periodieke uitkeringen die worden betaald
ter uitvoering van de sociale wetgeving van een verdragsluitende Staat aan
een inwoner van de andere verdragsluitende Staat zijn slechts in de laatst-
bedoelde Staat belastbaar.

2. Niettegenstaande het bepaalde in paragraaf 1, mag een daar bedoeld inkomsten-
bestanddeel ook worden belast in de verdragsluitende Staat waaruit dit inkom-
stenbestanddeel afkomstig is, overeenkomstig de wetgeving van die Staat, indien
en voor zover:
a. wat betreft inkomstenbestanddelen als bedoeld in paragraaf 1, subparagraaf a,

de aanspraak op dat inkomstenbestanddeel in de verdragsluitende Staat
waaruit het afkomstig is van belasting is vrijgesteld, dan wel de bijdragen
die daarvoor zijn betaald aan het pensioenfonds, pensioenspaarfonds of de
vennootschap die het inkomstenbestanddeel verschuldigd is, in het verleden
bij het bepalen van het in die Staat belastbare inkomen in aftrek zijn gebracht,
dan wel anderszins in het verleden in die Staat in aanmerking zijn gekomen
voor fiscale faciliëring; en

b. wat betreft inkomstenbestanddelen als bedoeld in paragraaf 1, subparagrafen
a en b, dat inkomstenbestanddeel in de verdragsluitende Staat waarvan de
genieter ervan inwoner is niet tegen het algemeen van toepassing zijnde
belastingtarief voor inkomsten verkregen uit niet zelfstandige beroepen, dan
wel het brutobedrag van dit inkomstenbestanddeel voor minder dan 90
percent, in de belastingheffing wordt betrokken. Het vorenstaande is echter
uitsluitend van toepassing indien het totale brutobedrag van de inkomsten-
bestanddelen die op grond van het vorenstaande in de verdragsluitende Staat
waaruit zij afkomstig zijn, belastbaar zouden zijn, in het kalenderjaar een bedrag
van 25.000 euro te boven gaat.

3. Niettegenstaande het bepaalde in de paragrafen 1 en 2, mag een in paragraaf 1
bedoeld pensioen, andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering, indien dit
pensioen of deze andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering geen perio-
diek karakter draagt en uitbetaling plaatsvindt vóór de datum waarop dit
pensioen of deze andere soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering in zou moeten
gaan, ook in de verdragsluitende Staat waaruit dit pensioen of deze andere
soortgelijke beloning, lijfrente of uitkering afkomstig is worden belast.
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4. Een in paragraaf 1, subparagraaf a bedoeld inkomstenbestanddeel wordt geacht
afkomstig te zijn uit een verdragsluitende Staat indien en voor zover de aanspraak
op dit inkomstenbestanddeel, dan wel de daarmee samenhangende bijdragen aan
dit inkomstenbestanddeel in die Staat in aanmerking zijn gekomen voor een
fiscale faciliëring. De ingevolge dit artikel aan een verdragsluitende Staat toege-
kende heffingsrechten worden op geen enkele wijze beperkt door de overdracht
van een in paragraaf 1 bedoeld inkomstenbestanddeel van een in een verdrag-
sluitende Staat gevestigd pensioenfonds, pensioenspaarfonds of vennootschap
naar een in een andere staat gevestigd pensioenfonds, pensioenspaarfonds of
vennootschap.

5. De bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende Staten regelen in onderlinge
overeenstemming de wijze van toepassing van paragraaf 2. Daarin wordt tevens
geregeld welke gegevens de inwoner van een verdragsluitende Staat ten behoeve
van een juiste toepassing van het Verdrag in de andere verdragsluitende Staat
moet overleggen, met name om te kunnen vaststellen of al dan niet voldaan is aan
de omstandigheden als bedoeld in paragraaf 2.

6. Niettegenstaande de paragrafen 1, 2 en 3mogen uitkeringen, dieworden betaald ter
uitvoering van de sociale wetgeving van een verdragsluitende Staat aan een in die
Staat in dienstbetrekking werkzame natuurlijke persoon die inwoner is van de
andere verdragsluitende Staat, omdat die natuurlijke persoon vanwege ziekte,
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of overtolligheid die dienstbetrekking niet of
niet volledig daadwerkelijk kan vervullen, voor een periode van maximaal 1 jaar,
danwel zoveel langer als de natuurlijke persoon nog beloningen geniet ter zake van
het daadwerkelijk vervullen van bedoelde dienstbetrekking, worden belast in de
verdragsluitende Staat waarin de beloningen genoten ter zake van de daadwerkelijk
vervulde dienstbetrekking mogen worden belast.

7. De uitdrukking ‘lijfrente’ betekent een vaste som, periodiek betaalbaar op vaste
tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vastgesteld of voor
vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het doen van betalingen,
welke tegenover een voldoende en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde
staat.

8. Alimentatieuitkeringen en andere soortgelijke betalingen afkomstig uit een verdrag-
sluitende Staat en die worden betaald aan een inwoner van de andere verdragslui-
tende Staat, zijn slechts belastbaar in die andere Staat. De uitdrukking
‘alimentatieuitkeringen en andere soortgelijke betalingen’ als bedoeld in deze
paragraaf betekent periodieke uitkeringen ingevolge een wettelijke verplichting
tot onderhoud of ingevolge een schriftelijke overeenkomst tot scheiding, dan wel
een afkoopsom in plaats daarvan.”

Het verdrag wijkt sterk af van het vorige/oude belastingverdrag met België uit
1970. Het genoemde particulierpensioenartikel in het nieuwe verdragmet België
vormt een concrete invulling van het verdragsbeleid inzake pensioenen dat
gericht is op antimisbruik.62 Afkoop van pensioen is dan ook ter heffing
toegewezen aan het bronland. “Leidraad daarbij is een waarborging van een
grensoverschrijdende coherente werking van de bij pensioenen en lijfrenten gehan-

62. Kamerstukken II 2001/02, 28259, nr. 3, p. 46.
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teerde systematiek waarin aanspraken op oudedagsvoorzieningen via de aftrek van
premies belastingvrij kunnen worden opgebouwd en oudedagsuitkeringen worden
belast. In dat verband is in artikel 18 een zodanige verdeling van heffingsbevoegd-
heden overeengekomen dat een evenwichtige verhouding wordt gerealiseerd tussen
de fiscale faciliëring bij de opbouw van aanspraken op pensioenen en lijfrenten en de
belastingheffing over pensioen- en lijfrenteuitkeringen, dan wel de afkoopsommen
daarvan.”63 Zoals eerder vermeld is deze onderbouwing positiefrechtelijk ver-
klaarbaar maar uitgaande van de vermogenswinstmethode onjuist.

Pensioenen die worden betaald aan een inwoner in België zijn in beginsel
belastbaar in België (woonlandheffing). Indien de uitkeringen echter niet tegen
het algemeen van toepassing zijnde belastingtarief voor inkomsten verkregen uit
niet-zelfstandige beroepen64 worden belast, dan wel het brutobedrag van dit
inkomensbestanddeel voor minder dan 90% in de belastingheffing wordt be-
trokken, mag Nederland in gevallen ook heffen. Concreet betekent dit ook heffen
dat Nederland heft. Dit is vastgelegd in artikel 23 van het verdrag. België behoudt
zich wel het recht van progressie voor. Nederland mag slechts ook heffen indien
de pensioenopbouw in Nederland onder het EET-systeem heeft plaatsgevonden,
en het totale brutobedrag van deze inkomensbestanddelen (inclusief AOW) in
een kalenderjaar meer bedraagt dan € 25.000. De niet-geïndexeerde en op
onduidelijke gronden tot stand gekomen grens van € 25.000 geldt overigens
alleen voor de uitkeringen waarover België niet normaal heft.65 De genoemde
grens zal te maken hebben met een kosten-batenanalyse. Bronlandheffing over
lage pensioenen levert weinig belasting op en de inning is dan relatief kostbaar.
De vraag is nu in welke gevallen een pensioenuitkering in België niet tegen het
algemene belastingtarief wordt belast danwel voorminder dan 90% in de heffing
wordt betrokken. Ik licht dit toe.

Op 1 januari 2004 is in België de Wet op de aanvullende pensioenen van kracht
geworden (de WAP). Deze WAP heeft wijzigingen in de fiscale behandeling van
pensioenuitkeringen met zich meegebracht. Op hoofdlijnen leidt dat tot de
volgende situatie:66

1. Bij een bedrijfspensioenregeling die slechts in de mogelijkheid voorziet om
periodieke uitkeringen te doen (zoals bij Nederlandse pensioenregelingen
het geval is), worden de uitkeringen in principe tegen het progressieve tarief
belast.67 Echter, de theorie van de definitief verworven rechten kon tot 2004
(tot invoering van de WAP) tot onbelastbaarheid leiden. Die theorie brengt

63. Kamerstukken II 2001/02, 28259, nr. 3, p. 46.
64. Hiervan is sprake indien de heffing niet plaatsvindt op basis van artikel 130 Wetboek van de

inkomstenbelastingen 1992. Zie tevens Circulaire van 14 maart 2003, nr. AFZ/2002-0097 (AFZ
5/2003), p. 33.

65. Kamerstukken II 2001/02, 28259, nr. 3, p. 48.
66. Zie tevens B. Starink, Belastingheffing over pensioenen en andere toekomstvoorzieningen in

het buitenland, Vp-bulletin 2007/4, p. 15.
67. Artikel 34, § 1, 10, a, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
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in België met zich mee dat een werkgeversbijdrage die onherroepelijk wordt
gestort en tot een definitief verworven pensioenrecht leidt, alsdan reeds
belast is. In wezen is dan sprake van het TTE- of TEE-systeem. Of de
aanspraak van een uit Nederland afkomstig pensioen daadwerkelijk is belast
of vrijgesteld, doet niet ter zake.68 De theorie gaat uit van de vraag hoe de
opbouw zou zijn behandeld indien de pensioengenieter in de opbouwfase in
België woonde. Als definitief verworven rechten worden ook pensioenen
aangemerkt die niet kunnen worden afgekocht. Beschikkingsmacht is daar-
mee niet relevant. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van cassatie van
12 november 2009.69 Bij pensioen in eigen beheer van de DGA lijkt het neer te
komen op de formulering van de pensioenbrief of de uitkering belast is of
vrijgesteld in België. Het Hof van beroep te Antwerpen besloot op 14 mei 2013
dat als uit de pensioenbrief blijkt dat de aanspraken verminderd kunnen
worden, bijvoorbeeld bij insolvabiliteit van de BV, geen sprake is van definitief
verworven rechten. Alsdan is de uitkering progressief belast in België.
Vanaf 2004 (na invoering van de WAP) is de theorie van de definitief
verworven rechten verlaten, althans dat blijkt uit een uitspraak van het
Hof van beroep te Antwerpen van 14 mei 2013. Het Hof bepaalt dat op de
opbouw tot 2004 de theorie van de definitief verworven rechten van
toepassing is en daarna niet. Vanaf 2004 zijn ook in België de premies
aftrekbaar voor een dergelijke pensioenregeling zodat de uitkering belast is.
Alsdan is niet langer voldaan aan de voorwaarde in het verdrag dat België
die uitkering niet voldoende belast zodat bronlandheffing voor Nederland
niet langer aan de orde lijkt te zijn.70

2. Indien een bedrijfspensioenregeling de mogelijkheid biedt om op de expira-
tiedatum het kapitaal ineens te laten uitkeren, wordt er op de expiratie-
datum een vlaktax geheven. Het percentage is afhankelijk van de vraag of de
bijdragen door de werkgever of de werknemer zijn betaald. De pensioenen
die zijn opgebouwd door werknemersbijdragen en bij pensionering worden
afgekocht, zijn belast tegen 10%. De pensioenen die zijn opgebouwd door
werkgeversbijdragen zijn belast tegen 16,5%. Van het restant (90% of 83,5%)
wordt jaarlijks 3% in de heffing betrokken. Hierover wordt 15% belasting
betaald. De feitelijke hoogte van de uitkering is niet relevant.71 Dat deze 15-
over-3 belasting wordt aangemerkt als een niet voldoende heffing door
Nederland waardoor bronlandheffing in Nederland aan de orde is, blijkt
tevens uit de parlementaire stukken.72

68. C. Buysse, Nederlandse pensioen: ‘WAP’ zet belastingvrijstelling op de helling, Fiscoloog (I.)
2013/354, p. 1.

69. Hof van cassatie 12 november 2009, nr. F.08.0040.N.
70. C. Buysse, Nederlandse pensioen: ‘WAP’ zet belastingvrijstelling op de helling, Fiscoloog (I.)

2013/354, p. 3 e.v.
71. Artikel 171 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
72. Kamerstukken II 2001/02, 28259, nr. 6, p. 13.
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3. Bij een individuele pensioenverzekering die werd gefinancierd vóór 2004
(voor invoering van de WAP) wordt fictief 3% van de kapitaalswaarde in de
heffing betrokken. Hierover wordt 15% belasting betaald. De feitelijke
hoogte van de uitkering is niet relevant.73

4. Van de kapitaalswaarde van een lijfrente die in privé is gesloten, wordt
fictief 3% in de heffing betrokken. Hierover wordt 15% belasting betaald. De
feitelijke hoogte van de uitkering is niet relevant.

Ook in België wordt het EET-systeem voor pensioenen gehanteerd vanaf 2004.
Bepaald is dat werkgeversbijdragen geen belastbaar voordeel van alle aard
uitmaken.74 Onder voorwaarden geven de werknemersbijdragen recht op een
belastingvermindering aan een bijzondere gemiddelde aanslagvoet tussen 30%
en 40%.75 De uiteindelijke pensioenuitkering is belast. De mate van belast-
baarheid hangt onder andere af van het feit of de uitkering periodiek dan wel
eenmalig is alsmede of het een individueel pensioenplan, ondernemingspen-
sioenplan of een sectorpensioenplan betreft.76

Ook voor België geldt opmerkelijk genoeg dat de belastbaarheid van pen-
sioenuitkeringen eerder in de fiscale wetgeving is opgenomen dan de belast-
baarheid van de door de werkgever toegekende aanspraak.77

Het verdrag lijkt dus in lijn te zijn met het Nederlandse fiscale verdrags-
beleid inzake pensioenen zoals dat in de notitie NFV 1998 is verwoord. Er is
immers sprake vanwoonlandheffing mits het woonland afdoende belast. In het
verdrag is tevens opgenomen dat het bronland ook het heffingsrecht heeft bij
afkoop, hetgeen eveneens aansluit bij het Nederlandse verdragsbeleid.

In paragraaf 4 van artikel 18 Belastingverdrag Nederland-België 2001 wordt
expliciet duidelijk gemaakt dat een internationale waardeoverdracht niets wij-
zigt aan het heffingsrecht van de landen. De vestigingsplaats van de pensioen-
uitvoerder is daarmee niet relevant; het land dat de opbouw op basis van het
EET-systeem heeft gefaciliteerd,78 wordt als bronland aangemerkt.79 Hiermee is
het Nederlands-Belgische belastingverdrag voor wat belastingheffing over pen-

73. Artikel 39, § 2, 20, a, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
74. Artikel 38, § 1, sub 18, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
75. Artikel 145-1, sub 1 en artikel 145-3 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
76. M. Vandendijk en C. Hendrickx, Aanvullende pensioenen, een fiscaal-juridische analyse

vanuit Belgisch en Europees perspectief, Gent: Larcier 2008, p. 39 e.v.
77. Per 1 januari 1993 is in artikel 145/1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de

aftrekbaarheid van eigen bijdragen in de pensioenregeling opgenomen. Per 1 januari 2006 is
in artikel 38, § 1, sub 18, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de niet-belastbaarheid
van de werkgeversbijdragen opgenomen. De belastbaarheid van de uitkeringen is sinds
1 januari 1993 opgenomen in artikel 23 jo. 34 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

78. Alhoewel mijns inziens van een faciliteit geen sprake is bij de toepassing van het EET-
systeem.

79. Voor een verdere duiding van het Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001 wordt
verwezen naar P. Kavelaars, De arbeidsinkomsten onder het conceptverdrag met België, WFR
2001/1464 (e.v.).
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sioenuitkeringen betreft overigens sterk gericht op het voorkomen van misbruik
in de relatie Nederland-België. Ik citeer uit de Memorie van Toelichting:80

“In de relatie met België is de pensioenproblematiek van dusdanige orde dat zelfs
wordt gesproken over «pensioenvlucht». De term pensioenvlucht duidt erop dat
natuurlijke personen met het uitsluitende oogmerk om fiscale claims op in
Nederland met fiscale faciliteiten opgebouwd pensioenkapitaal af te schudden –

al dan niet tijdelijk – van Nederland naar België emigreren. Na hun emigratie laten
zij hun met fiscale faciliteiten in Nederland opgebouwde pensioenkapitaal over-
dragen aan Belgische verzekeraars en vervolgens kopen zij de pensioenrechten af.
Een dergelijke afkoop is in Nederland volgens de Pensioen- en spaarfondsenwet
verboden, in België is het echter een wettelijk recht. Volgens Belgische nationale
wetgeving zijn de afkoopsommen niet belast wanneer de opbouw van het
pensioenkapitaal niet ten laste van in België belastbaar inkomen is geschied.
Nederland acht deze vorm van ontgaan van belastingheffing niet acceptabel. Na
overleg met de bevoegde autoriteiten van België, vindt, onder toepassing van
artikel 15 van het Verdrag van 19 oktober 1970, bestrijding plaats door bij afkoop
e.d. van pensioenrechten de vrijgestelde pensioenaanspraken als nagekomen baten
in de belastingheffing te betrekken. Dit geldt alleen voor afkoop van niet-ingegane
pensioenen; afkoop van ingegane pensioenen valt onder de werking van artikel 18
van het belastingverdrag van 19 oktober 1970. In het kader van de pensioenvlucht
naar België is inmiddels een civiele procedure gevoerd over de vraag of de
Belastingdienst gehouden is verklaringen in de zin van artikel 27, zevende lid,
van de Wet op de loonbelasting 1964 af te geven indien met het oogmerk van
afkoop e.d. pensioenkapitaal naar België wordt overgedragen. De Hoge Raad heeft
beslist dat de Belastingdienst hier niet toe gehouden is (Hoge Raad, 27 oktober
2000, nr. C99/009 (V-N 2000/49.19)). Fiscale procedures over deze problematiek
mogen op korte termijn worden verwacht.”

Het Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001 biedt een oplossing voor de
pensioenvlucht. Op basis van paragraaf 3 van artikel 18 Belastingverdrag Neder-
land-België 2001 behoudt het bronland het heffingsrecht indien afkoop plaats-
vindt voordat het pensioen tot uitkering komt. Wordt het pensioen na ingang
afgekocht, dan voorziet paragraaf 2 in een heffingsrecht voor het bronland,
althans in de situatie waarbij Nederland als bronland aangemerkt wordt, onder
de veronderstelling dat afkoop niet op de normale wijze belast is in België.81

Het Nederlands-Belgische belastingverdrag kent het onderscheid tussen
particulierpensioen en overheidspensioen. Ik citeer artikel 19.

80. Kamerstukken II 2001/02, 28259, nr. 3, p. 11.
81. Kemmeren bespreekt het pensioenartikel in het verdrag tussen Nederland en België, E.C.C.M.

Kemmeren, Werknemersaspecten in het nieuwe belastingverdrag Nederland-België, TFO
2001/251 (e.v.), onderdeel 5.1 en 5.2. Hij vindt het verdrag nog niet ver genoeg gaan.
Kemmeren: “Ondanks alle kritiekpunten meen ik dat het terugdringen in het verdrag 2001
van de rol van de woonstaat van genieter van een pensioen een wenselijke ontwikkeling is.
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“Artikel 19: Overheidsfuncties

1. a. Lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen, niet zijnde pensioenen,
betaald door een verdragsluitende Staat of een staatkundig onderdeel of
plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan, aan een natuurlijke persoon,
ter zake van diensten bewezen aan die Staat of dat onderdeel of dat
publiekrechtelijk lichaam, mogen in die Staat worden belast.

b. Die lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen zijn evenwel slechts in
de andere verdragsluitende Staat belastbaar indien de diensten in die Staat
worden bewezen en de natuurlijke persoon inwoner van die Staat is, die:

1° onderdaan is van die Staat, of

2° niet uitsluitend met het oog op het bewijzen van de diensten inwoner
van die Staat is geworden.

2. a. Pensioenen door een verdragsluitende Staat of een staatkundig onderdeel of
plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit
door hen in het leven geroepen fondsen, betaald aan een natuurlijke persoon
ter zake van diensten bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel of dat
publiekrechtelijk lichaam, mogen in die Staat worden belast.

b. Die pensioenen zijn evenwel slechts in de andere verdragsluitende Staat
belastbaar indien de natuurlijke persoon inwoner en onderdaan is van die
Staat.

3. De bepalingen van de artikelen 15, 16, 17 en 18 zijn van toepassing op lonen,
salarissen en andere soortgelijke beloningen, en op pensioenen, betaald ter zake
van diensten bewezen in het kader van een op winst gericht bedrijf uitgeoefend
door een verdragsluitende Staat of een staatkundig onderdeel of plaatselijk
publiekrechtelijk lichaam daarvan.”

De bepaling in het Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001 is voor wat
betreft de belastingheffing over overheidspensioen niet opmerkelijk. In onder-
deel 23 in Protocol I bij het verdrag is wel opgenomen dat een uit Nederland
afkomstig overheidspensioen als zodanig wordt aangemerkt indien het pensi-
oen is opgebouwd gedurende een publiekrechtelijke instelling. Dit ongeacht
door wie dat pensioen wordt uitbetaald. Hiermee wordt voorkomen dat
discussie ontstaat over de toepasselijkheid van artikel 18 dan wel 19 Belasting-
verdrag Nederland-België 2001 in verband met de betaald door voorwaarde. Bij

Wat dit betreft gaat het verdrag mijns inziens nog niet ver genoeg. Ik zou het oorsprongs-
beginsel tot uitgangspunt willen nemen. Aan de oorsprongsstaat, dat is de Staat waarin en
waar vanuit een werknemer gewoonlijk dan wel substantieel zijn beroepsactiviteiten
verricht, zou het exclusieve heffingsrecht dienen te worden toegewezen over het deel van de
pensioenuitkering dat met de premie voor de pensioenregeling overeenstemt. Het deel van
de pensioenuitkering dat overeenstemt met de groei van die premie als gevolg van het
beleggen van het geld door een pensioenfonds (de ‘aangroei’), dient noch aan de Staat waar
de beroepsactiviteiten zijn verricht, noch aan de Staat waar het pensioenfonds is gevestigd te
worden gealloceerd. De belastingjurisdictie over inkomen uit, bijvoorbeeld, onroerende
zaken, aandelen en leningen ontvangen door het pensioenfonds dient te worden gealloceerd
aan de respectieve oorsprongsstaten op grond van de desbetreffende belastingverdragen.”
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samenloop tussen particulierpensioen en overheidspensioen is diensttijdeven-
redige toerekening de norm, zo is in onderdeel 23 van Protocol I opgenomen.
Overigens worden in het Protocol geen aanvullende zaken vermeld over uit
België afkomstige pensioenuitkeringen.

De Belgische Federale Overheidsdienst Financiën heeft een tweetal Circu-
laires uitgebracht met dienstvoorschriften voor de fiscale administratie inzake
de toepassing van artikel 18 Belastingverdrag Nederland-België 2001.82 In de
Circulaire uit 2004 valt in onderdeel 9 op dat wordt opgemerkt dat als
overheidspensioen bedoeld in artikel 19 van het verdrag slechts wordt aange-
merkt het pensioen dat betaald wordt door het ABP (daarover meer in
onderdeel 6.5.2). Dat is opmerkelijk omdat in onderdeel 23 van Protocol I bij
het verdrag is opgenomen dat niet van belang is door wie het pensioen
wordt uitgekeerd. Aan de in de genoemde Circulaire opgenomen bepaling
dat slechts ABP-pensioen overheidspensioen is, kan door een belastingplichtige
die overheidspensioen ontvangt vanuit een ander pensioenfonds dan het ABP
(bijvoorbeeld via waardeoverdracht) wellicht een gerechtvaardigd vertrouwen
worden ontleend.

Overigens wordt het in dit hoofdstuk beschreven Nederlands-Belgische
belastingverdrag 2001 wel gezien als het eerste verdrag waarin een sterk van
het OESO-modelverdrag afwijkende pensioenbepaling conform de NFV 1998 is
opgenomen. Toch is dit niet het eerste verdrag; het verdrag met Portugal83 is
eerder gesloten en in werking getreden. Vele verdragen volgden zoals het
verdrag met Polen84 en Duitsland85 alhoewel het verdrag met Duitsland
anders luidt. Daarover meer in onderdeel 5.4.5. Voor het verdrag met Portugal
geldt dat, in tegenstelling tot het verdrag met België, geen onbeperkte bron-
landheffing van toepassing is indien een pensioen niet op de reguliere wijze
wordt afgewikkeld. Op grond van artikel 18, derde lid en artikel 24, zesde lid,
Belastingverdrag Nederland-Portugal 1999 betrekt Portugal als woonland de
afkoopsom van een Nederlands pensioen in de heffing waarbij Nederland het
in Portugal verschuldigde belastingbedrag in aftrek brengt op de in Nederland
verschuldigde belasting.86

82. Circulaire van de Federale Overheidsdienst Financiën van 28 april 2004, nr. AFZ/2004/0313
(AFZ 8/2004) en Circulaire van 14 maart 2003, nr. AFZ/2002-0097 (AFZ 5/2003).

83. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Portugal 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, gesloten op 20 september 1999, Trb.
1999, 180 en in werking getreden op 11 augustus 2000, Trb. 2000, 88.

84. 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
belastingen naar het inkomen, gesloten op 13 februari 2002, Trb. 2002, 86 en in werking
getreden op 18 maart 2003, Trb. 2003, 39.

85. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het
vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het inkomen, gesloten op 12 april 2012, Trb. 2012, 123.

86. Kamerstukken I/II 1999/2000, 28867, nr. 57 en 1, p. 16.
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5.4.3 Verdrag met de Verenigde Staten

Op 31 december 1993 is een verdrag met de Verenigde Staten in werking
getreden.87 In 2004 is het verdrag gewijzigd waarbij de wijziging tevens een
uitbreiding van het pensioenartikel met zich meebracht.88 De tekst van artikel
19 Belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten 1992 luidt als volgt:

“Artikel 19. Pensioenen, lijfrenten, alimentatieuitkeringen

1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 20, tweede lid (Overheidsfunc-
ties), zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen verkregen door een
uiteindelijke gerechtigde die inwoner van een van de Staten is ter zake van een
vroegere dienstbetrekking alsmede lijfrenten slechts in die Staat belastbaar.

2. Wanneer echter de beloningen genoemd in het eerste lid worden verkregen door
een natuurlijke persoon die op enig tijdstip gedurende de periode van vijf jaar
voorafgaande aan de datum van betaling inwoner van de andere Staat was, mag
de beloning ook in die andere Staat worden belast, indien de beloning is betaald
ter zake van een in die andere Staat uitgeoefende dienstbetrekking en de beloning
niet is betaald in de vorm van periodieke uitkeringen, of indien een afkoopsom
wordt betaald in plaats van het recht een lijfrente te ontvangen.

3. De bepalingen van het tweede lid zijn niet van toepassing op dat gedeelte van de
beloning of afkoopsom bedoeld in het tweede lid dat wordt gebruikt als bijdrage
aan een pensioenregeling of dat wordt gestort op een pensioenrekening onder
zodanige omstandigheden dat, indien de beloning of de afkoopsom zou zijn
ontvangen van een betaler in de woonstaat van de ontvanger, de belastingheffing
door de woonstaat van de ontvanger over de betaling zou zijn uitgesteld tot het
tijdstip waarop de betaling wordt onttrokken aan de pensioenregeling waaraan
was bijgedragen of de pensioenrekening waarop was gestort.

4. Onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van artikel 20 (Over-
heidsfuncties) zijn pensioenen en andere betalingen gedaan krachtens de bepa-
lingen van een publiekrechtelijke regeling inzake sociale zekerheid en andere
publiekrechtelijke pensioenen betaald door een van de Staten aan een inwoner
van de andere Staat of aan een staatsburger van de Verenigde Staten slechts
belastbaar in de eerstbedoelde Staat.

5. De uitdrukking ‘lijfrente’ als bedoeld in dit artikel betekent een vaste som,
periodiek betaalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij
gedurende een vastgesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak ingevolge een
verbintenis tot het doen van betalingen, welke staat tegenover een voldoende
en volledige tegenprestatie in geld of geldswaarde.

6. Alimentatie betaald aan een inwoner van een van de Staten is slechts in die Staat
belastbaar. De uitdrukking ‘alimentatie’ als bedoeld in dit lid betekent periodieke
uitkeringen ingevolge een schriftelijke overeenkomst tot scheiding of een echt-
scheidingsvonnis, gescheiden onderhoud of verplichte steun dan wel een afkoop-

87. Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika
tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting
met betrekking tot belastingen naar het inkomen, Trb. 1993, 77.

88. Trb. 2005, 69.
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som in plaats daarvan, die bij de ontvanger belast zijn ingevolge de wetgeving van
de Staat waarvan hij inwoner is.

7. Indien een natuurlijke persoon die inwoner is van een van de Staten lid is van,
begunstigde tot of deelnemer in een vrijgesteld pensioenfonds dat inwoner is van
de andere Staat, mag het inkomen behaald door het vrijgestelde pensioenfonds
uitsluitend worden belast als inkomen van die persoon indien, en, met inacht-
neming van de bepalingen van het eerste, tweede en derde lid van dit artikel, voor
zover dat inkomen door het vrijgestelde pensioenfonds wordt betaald of ten
goede komt aan die natuurlijke persoon (en niet wordt overgedragen aan een
ander vrijgesteld pensioenfonds in die andere Staat).

8. Indien een natuurlijke persoon die lid is van, begunstigde tot of deelnemer in een
vrijgesteld pensioenfonds dat gevestigd is in een van de Staten, in dienstverband
of als zelfstandige werkzaam is in de andere Staat:
a. zijn de premies betaald door of namens die natuurlijke persoon aan het

vrijgestelde pensioenfonds gedurende het tijdvak waarin hij in dienstverband
of als zelfstandige werkzaam is in de andere Staat aftrekbaar (of worden niet
bij de belastingheffing inbegrepen) voor de berekening van zijn belastbaar
inkomen in die andere Staat; en

b. worden voordelen behaald door het vrijgestelde pensioenfonds of premies
betaald aan het vrijgestelde pensioenfonds door of namens de werkgever van
die natuurlijke persoon, gedurende dat tijdvak niet behandeld als onderdeel
van het belastbare inkomen van die persoon en mogen dergelijke premies
worden afgetrokken bij de berekening van de bedrijfswinst van zijn werkge-
ver in die andere Staat.
De uit hoofde van dit lid beschikbare fiscale faciliëring mag niet hoger zijn dan
de fiscale faciliëring die door de andere Staat zou zijn toegestaan aan
inwoners van die Staat voor premies aan of uitkeringen voortvloeiend uit
een in die Staat gevestigd vrijgesteld pensioenfonds.

9. De bepalingen van het achtste lid van dit artikel vinden alleen toepassing indien:
a. premies betaald door of namens de natuurlijke persoon of door of namens de

werkgever van die natuurlijke persoon aan het vrijgestelde pensioenfonds (of
aan een ander soortgelijk vrijgesteld pensioenfonds dat in de plaats gekomen
is van het eerstbedoelde pensioenfonds) zijn betaald voordat de natuurlijke
persoon in dienstverband of als zelfstandige ging werken in de andere Staat;
en

b. de bevoegde autoriteit van de andere Staat ermee heeft ingestemd dat het
vrijgestelde pensioenfonds over het algemeen overeenkomt met een in die
andere Staat gevestigd vrijgesteld pensioenfonds.

10. a. Indien een staatsburger van de Verenigde Staten die in Nederland woont in
Nederland in dienstbetrekking werkzaam is waarvan de inkomsten belastbaar
zijn in Nederland en ten laste komen van een werkgever die inwoner is van
Nederland of van een in Nederland gevestigde vaste inrichting, en de natuur-
lijke persoon lid is van, begunstigde tot of deelnemer in een in Nederland
gevestigd vrijgesteld pensioenfonds,

i. dienen de premies betaald door of namens die natuurlijke persoon
aan het vrijgestelde pensioenfonds gedurende het tijdvak waarin hij in
dienstverband werkzaam is in Nederland en die toe te rekenen zijn aan
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het dienstverband aftrekbaar te zijn (of niet bij de belastingheffing te
worden inbegrepen) bij de berekening van zijn belastbaar inkomen in de
Verenigde Staten; en

ii. worden uitkeringen voortvloeiend uit het vrijgestelde pensioenfonds of
door of namens de werkgever van die natuurlijke persoon gedurende dat
tijdvak betaalde premies aan het vrijgestelde pensioenfonds en die toe te
rekenen zijn aan dat dienstverband bij de berekening van het belastbare
inkomen van de werknemer in de Verenigde Staten niet behandeld als
onderdeel van het belastbare inkomen. Dit lid vindt uitsluitend toepas-
sing voor zover de premies of uitkeringen in aanmerking komen voor
fiscale faciliëring in Nederland.

b. De uit hoofde van dit lid beschikbare fiscale faciliëring mag niet
hoger zijn dan die welke door de Verenigde Staten zou zijn toegestaan aan
hun inwoners voor premies aan of voordelen behaald door een overeenkom-
stig vrijgesteld pensioenfonds dat in de Verenigde Staten is gevestigd.

c. Teneinde te bepalen of een natuurlijke persoon in aanmerking komt voor
deelname in en belastingvoordeel in verband met een in de Verenigde Staten
gevestigd vrijgesteld pensioenfonds, worden premies betaald aan of voorde-
len behaald door een in Nederland gevestigd vrijgesteld pensioenfonds
behandeld als premies of uitkeringen uit hoofde van een overeenkomstig
vrijgesteld pensioenfonds dat in de Verenigde Staten is gevestigd voorzover
fiscale faciliëring uit hoofde van dit lid beschikbaar is voor de natuurlijke
persoon.

d. Dit lid vindt alleen toepassing indien de bevoegde autoriteit van de Verenigde
Staten ermee heeft ingestemd dat het vrijgestelde pensioenfonds over het
algemeen overeenkomt met een in de Verenigde Staten gevestigd vrijgesteld
pensioenfonds.”

Het omvangrijke artikel maakt dat periodieke pensioenuitkeringen in het
woonland belastbaar zijn. Niet-periodieke pensioenuitkeringen (afkoopsom-
men) zijn tevens in het bronland belastbaar waarbij de in het woonland
betaalde belasting wordt verrekend in het bronland. Het bronland heeft even-
wel slechts een heffingsrecht indien de belastingplichtige op enig moment in
de periode van vijf jaar voorafgaand aan de afkoop van pensioen inwoner was
van het bronland en de dienstbetrekking in het bronland is uitgeoefend. Ook
bevat het artikel een aantal leden over de aftrekbaarheid van grensoverschrij-
dende pensioenpremies. De opbouwfase en daarmee de aftrekbaarheid van
pensioenpremies valt echter buiten de reikwijdte van dit onderzoek. Het over-
heids(pensioen)artikel 20 Belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten 1992 is
overigens materieel niet afwijkend van artikel 19 OESO-modelverdrag.

Door de werking van artikel 24 Belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten
1992, mogen beide landen hun inwoners belasten alsof het verdrag nooit in
werking was getreden. Een Nederlander die een particulierpensioen in de V.S.
ontvangt zou dus ook in Nederland mogenworden belast. Echter, Nederland heft
geen belasting op basis van het nationaliteitsbeginsel. Het pensioen van een
Nederlandse onderdaan die inwoner is van de V.S. en waarvan het heffingsrecht

145

Bilaterale verdragen ter voorkoming van dubbele belasting 5.4.3



over de pensioenuitkering aan de V.S. is toegewezen op grond van artikel 19
Belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten 1992, kan dus niet in Nederland
worden belast.

Met name artikel 19 Belastingverdrag Nederland-Verenigde Staten 1992 in
combinatie met de savings clause uit artikel 24 Belastingverdrag Nederland-
Verenigde Staten 1992 maakt de belastingheffing over grensoverschrijdende
pensioenuitkeringen tussen de V.S. en Nederland lastig. Echter, het verdrag met
de V.S. is met name vanwege het nationaliteitsbeginsel in de belastingheffing
in de V.S. niet representatief voor het Nederlandse verdragsbeleid inzake
pensioenen. Het betreft een uitzonderlijk verdrag.

5.4.4 Verdrag met het Verenigd Koninkrijk

Op 25 december 2010 is een nieuw verdrag tussen Nederland en het Verenigd
Koninkrijk inwerking getreden.89 De onderhandelingen over dit nieuwe verdrag
hebben ruim een decennium geduurd omdat geen overeenstemming kon wor-
den bereikt over internationale bijstand bij invordering. Deze overeenstemming
is uiteindelijk bereikt. Het pensioenartikel in dit verdrag is opmerkelijk.

Ik citeer artikel 17 uit het verdrag:

“Artikel 17: Pensioenen

1. Pensioenen en andere soortgelijke beloningen (met inbegrip van pensioenen
betaald ingevolge een socialezekerheidsstelsel en lijfrenten) betaald aan een
inwoner van een Verdragsluitende Staat zijn slechts in die Staat belastbaar.

2. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid van dit artikel, mogen beta-
lingen waarop dat lid van toepassing is ook worden belast in de Verdragsluitende
Staat van waaruit zij afkomstig zijn in overeenstemming met de wetgeving van
die Staat, indien:
a. het recht tot vordering van de betalingen in die Staat is vrijgesteld van

belasting, of bijdragen die verband houden met de betalingen in aanmerking
zijn genomen voor fiscale faciliëring in die Staat; en

b. de betalingen niet worden belast in de Verdragsluitende Staat waarvan de
ontvanger inwoner is of in een derde staat tegen het algemeen van toepassing
zijnde belastingtarief voor inkomsten verkregen uit dienstbetrekking, of
minder dan 90 percent van het brutobedrag van de betalingen wordt belast.
De voorgaande bepalingen van dit lid zijn uitsluitend van toepassing indien de
totale brutobetalingen die, ingevolge de voorgaande bepalingen, belastbaar
zouden zijn in de Verdragsluitende Staat waaruit zij afkomstig zijn, in het
desbetreffende belastingjaar een bedrag van 25.000 euro overschrijden.

89. 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, gesloten op 26 september 2008, Trb. 2008, 201
en in werking getreden op 25 december 2010, Trb. 2011, 7.
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3. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste en tweede lid van dit artikel,
indien een afkoopsom wordt betaald vóór de datum waarop het pensioen ingaat,
mag deze worden belast in de Verdragsluitende Staat waaruit deze afkomstig is.
Indien de afkoopsom echter wordt betaald op of rond het tijdstip van aanvang van
een periodiek pensioen, is deze slechts in die Staat belastbaar.

4. Voor de toepassing van het tweede lid van dit artikel worden betalingen geacht
afkomstig te zijn uit een Verdragsluitende Staat voor zover het recht tot vordering
van de betalingen in die Staat is vrijgesteld van belasting of de bijdragen die
daarmee verband houden in aanmerking zijn genomen voor fiscale faciliëring in
die Staat. De overdracht van een pensioen van een pensioenregeling in een
Verdragsluitende Staat aan een pensioenregeling in een andere staat beperkt de
ingevolge dit artikel aan eerstbedoelde Staat toegekende heffingsrechten niet.

5. De bevoegde autoriteiten van de Verdragsluitende Staten kunnen in onderlinge
overeenstemming dewijze van toepassing van het tweede lid van dit artikel regelen.

6. Bijdragen die door of namens een natuurlijke persoon die in een Verdragsluitende
Staat (‘het gastland’) een dienstbetrekking uitoefent of als zelfstandige werkzaam
is, worden betaald aan een in de andere Verdragsluitende Staat (‘het thuisland’)
voor de belastingheffing erkende pensioenregeling, worden
a. voor het vaststellen van de door de natuurlijke persoon in het gastland

verschuldigde belasting; en
b. voor het vaststellen van de winst van zijn werkgever die in het gastland mag

worden belast;

in die Staat op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en beperkingen
behandeld als bijdragen die zijn betaald aan een pensioenregeling die in het
gastland voor de belastingheffing erkend is, voor zover zij niet zo worden
behandeld door het thuisland.

7. Het zesde lid is slechts van toepassing indien aan de volgende voorwaardenwordt
voldaan:
a. de natuurlijke persoon was onmiddellijk voorafgaand aan het uitoefenen van

de dienstbetrekking of zijn werkzaamheden als zelfstandige in het gastland
geen inwoner van het gastland en nam deel in de pensioenregeling (of een
andere soortgelijke pensioenregeling ter vervanging van de eerstgenoemde
pensioenregeling); en

b. de pensioenregeling wordt door de bevoegde autoriteit van het gastland
aanvaard als zijnde over het algemeen gelijkwaardig aan een door die Staat
voor de belastingheffing als zodanig erkende pensioenregeling.

8. Voor de toepassing van het zesde en zevende lid:
a. betekent de uitdrukking ‘pensioenregeling’ een regeling waaraan

de natuurlijke persoon deelneemt teneinde pensioenuitkeringen, met inbe-
grip van weduwen- en wezenpensioenen, veilig te stellen die hem verschul-
digd zijn ter zake van de dienstbetrekking of werkzaamheden als zelfstandige
als bedoeld in het zesde lid;

b. wordt een pensioenregeling voor de belastingheffing in een Verdragsluitende
Staat erkend, indien de bijdragen aan de regeling in die Staat in aanmerking
komen voor een fiscale faciliëring en indien bedragen door de werkgever van
de natuurlijke persoon betaald aan de regeling in die Staat niet worden
beschouwd als belastbare inkomsten van de natuurlijke persoon.”
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Het artikel lijkt op het pensioenartikel in het Belastingverdrag Nederland-
België 2001. Immers, er is sprake van woonlandheffing over pensioenuitkerin-
genwaarbij het bronland ook mag heffen indien aan de inmiddels bekende drie
criteria wordt voldaan (EET-systeem van toepassing, niet voldoende belast in
het woonland, uitkering hoger dan € 25.000). Indien een pensioen wordt
afgekocht vóór de ingangsdatum, mag de afkoopsom in het bronland worden
belast. Indien de afkoop plaatsvindt op of rond de ingangsdatum, is het
bronland exclusief heffingsbevoegd. Het verschil is dat een pensioen dat wordt
afgekocht vóór de ingangsdatum, in het woonland in het belastbaar wereldin-
komen wordt betrokken maar dat het woonland tegelijkertijd aftrek verleent
ter voorkoming van dubbele belasting op grond van artikel 21, derde lid
Belastingverdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk 2008. Het pensioen dat op
of rond de ingangsdatum wordt afgekocht is slechts in het bronland belast en
wordt in het woonland niet in het belastbaar wereldinkomen betrokken. Ook
mag het woonland het bedoelde inkomen niet in aanmerking nemen voor het
progressievoorbehoud.90 De achtergrond hiervan is dat in het Verenigd Ko-
ninkrijk 25% van het pensioen belastingvrij kan worden afgekocht op de
pensioeningangsdatum.91

Tevens is opmerkelijk dat het onderscheid tussen particulierpensioen en
overheidspensioen is komen te vervallen in het Belastingverdrag Nederland-
Verenigd Koninkrijk 2008. De MvT: “Het Verdrag bevat, net als het Verdrag uit
1980, een artikel betreffende werkzaamheden verricht in overheidsdienst (nu
artikel 18, voorheen artikel 19). Onder het Verdrag uit 1980 is dit artikel tevens
van toepassing op overheidspensioenen (artikel 19, tweede lid). Hiermee wordt
voor deze pensioenen een uitzondering gemaakt op de toepassing van het reguliere
pensioenartikel (artikel 18). Gevolg hiervan is dat wanneer een werknemer zowel
in de private als publieke sector pensioen heeft opgebouwd, zijn pensioenuitke-
ringen dienen te worden gesplitst in een gedeelte waarop het reguliere pensioen-
artikel van toepassing is en een gedeelte dat onder de reikwijdte van artikel 19 valt.
Dergelijke splitsingen blijken in de praktijk vaak lastig te maken en brengen veel
administratieve lasten met zich. Dit heeft Nederland en het VK doen besluiten in
het nu voorliggende Verdrag een artikel betreffende overheidsdiensten op te nemen
zonder hierin een regeling te treffen voor overheidspensioenen. Alle pensioenuit-
keringen vallen hierdoor onder het reguliere pensioenartikel, ongeacht of deze zijn
opgebouwd in de private of de publieke sector. Een splitsing van pensioenuitke-
ringen is niet langer noodzakelijk, hetgeen de uitvoering ten goede komt. Reeds in
1991 is door de Staatssecretaris van Financiën bij beantwoording van Kamer-
vragen uit de Eerste Kamer (Handelingen I 1990/91, nr. 26, blz. 53-54.) gewezen op

90. Kamerstukken II 2009/10, 32145, nr. 3, p. 24.
91. Zie ook J.H.C. Hellebrekers en J. van der Wal, Het nieuwe belastingverdrag met het Verenigd

Koninkrijk (deel II), MBB 2001/01 (e.v.), onderdeel 15. Zie voor een beschrijving van het
verdrag tevens P.J. Kwekel, Komend verdrag met Verenigd Koninkrijk: andere pensioenac-
centen, P&P 2009, p. 20.
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de praktische bezwaren die optreden bij splitsing tussen particuliere en overheids-
pensioenen bij overgang van de private naar de publieke sector en vice versa.
Voorliggende aanpassing van de behandeling van overheidspensioenen dient mede
in dit licht te worden bezien.”92

Uit de geciteerde passage blijkt duidelijk dat de nadelen van het veelvoor-
komende onderscheid tussen belastingheffing over particulierpensioen en
overheidspensioen worden onderkend. Desalniettemin is dit verdrag één van
de weinige verdragen waarbij Nederland partij is waarin het genoemde
onderscheid is opgeheven. Het verdrag tussen Nederland en het Verenigd
Koninkrijk is daarmee een goede uiting van het Nederlands fiscaal verdrags-
beleid inzake pensioenen maar bereikt nog niet de exclusieve bronlandheffing
zoals geprefereerd op basis van de NFV 2011. Omdat in het vorige verdrag
tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk het heffingsrecht over overheids-
pensioen nog bij het bronland lag, heeft de inwerkingtreding van het nieuwe
verdrag tot gevolg dat heffingsrechten over reeds lopende pensioenuitkeringen
verschuiven van het bronland naar het woonland. Om dit (ongewenste) effect
te voorkomen is in artikel 30, vierde lid van het verdrag opgenomen dat een
belastingplichtige kan opteren voor toepassing van de oude verdragsbepaling
op dit punt. Dit betreft dus een tijdelijke overgangsregeling (naar verwachting
circa twintig tot dertig jaar). Deze keuze staat slechts open voor deelnemers
die bij inwerkingtreding van het nieuwe verdrag reeds pensioenuitkeringen
ontvingen.

5.4.5 Verdrag met Duitsland

Na meer dan vijftig jaar is op 12 april 2012 een nieuw belastingverdrag met
Duitsland gesloten dat naar verwachting per 1 januari 2016 in werking zal
treden.93 Het vorige verdrag komt in dit onderzoek niet aan de orde. Het
pensioenartikel 17 in dit verdrag wijkt af van eerdere en recent door Nederland
gesloten belastingverdragen en luidt als volgt:

“Artikel 17: Pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen

1. Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 18, tweede lid, zijn
pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een
verdragsluitende staat alsmede lijfrenten betaald aan een inwoner van een
verdragsluitende staat slechts in die staat belastbaar. Pensioenen en andere
uitkeringen betaald krachtens de bepalingen van een socialezekerheidsstelsel
van een verdragsluitende staat (socialezekerheidspensioenen) aan een inwoner
van de andere verdragsluitende staat zijn slechts in die andere staat belastbaar.

92. Kamerstukken II 2009/10, 32145, nr. 3, p. 5.
93. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het

vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met
betrekking tot belastingen naar het inkomen, Trb. 2012, 123. In werking treding is beoogd per
1 januari 2016. Kamerstukken I 2014/15, 33615, nr. C, p. 9.
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2. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste lid, mag een pensioen of andere
soortgelijke beloning, alsmede een lijfrente of socialezekerheidspensioen ook
worden belast in de verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is, in overeen-
stemming met de wetgeving van die staat, indien het totale brutobedrag ervan in
enig kalenderjaar de som van 15.000 euro te boven gaat.

3. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste en tweede lid, indien dit pensioen
of deze andere soortgelijke beloning, alsmede een lijfrente of socialezekerheids-
pensioen geen periodiek karakter draagt, kan dit inkomen ook worden belast in
de verdragsluitende staat waaruit het afkomstig is.

4. Niettegenstaande de bepalingen van het eerste, tweede en derde lid mogen
periodieke en niet-periodieke betalingen gedaan door een van de verdragsluitende
staten of een staatkundig onderdeel daarvan aan een inwoner van de andere
verdragsluitende staat als schadevergoeding wegens politieke vervolging of wegens
een verwonding of schade ten gevolge van oorlog (met inbegrip van restitutiebe-
talingen) of van militaire of vervangende civiele dienst, een misdrijf, vaccinatie of
soortgelijke omstandigheid uitsluitend worden belast in de eerstgenoemde staat.

5. Een pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente wordt geacht afkomstig
te zijn uit een verdragsluitende staat voor zover de met het pensioen of een
andere soortgelijke beloning of lijfrente samenhangende bijdragen of betalingen,
dan wel de aanspraken op dit pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente
in die staat in aanmerking zijn gekomen voor een fiscale faciliëring. De overdracht
van een pensioen of andere soortgelijke beloning of lijfrente van een in een
verdragsluitende staat gevestigd pensioenfonds of aldaar gevestigde verzeke-
ringsmaatschappij aan een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij gevestigd
in een andere staat beperkt op geen enkele wijze de heffingsrechten van de staat
genoemd in de voorgaande volzin.

6. De bevoegde autoriteiten van de verdragsluitende staten regelen in onderlinge
overeenstemming de wijze van toepassing van het tweede lid. Zij beslissen tevens
welke informatie de inwoner van een verdragsluitende staat ten behoeve van de
juiste toepassing van het Verdrag in de andere verdragsluitende staat moet
overleggen, met name om te kunnen vaststellen of voldaan is aan de voorwaarde
als bedoeld in het tweede lid.

7. Onder de term ‘lijfrente’ wordt verstaan:
a) wat Nederland betreft: een lijfrente zoals genoemd in de Nederlandse

belastingwetgeving, waarvan de uitkeringen deel uitmaken van het belast-
baar inkomen uit werk en woning;

b) wat de Bondsrepubliek Duitsland betreft: een vaste som, periodiek betaalbaar
op vaste tijdstippen, hetzij gedurende het leven, hetzij gedurende een vast-
gesteld of voor vaststelling vatbaar tijdvak, ingevolge een verbintenis tot het
doen van betalingen, welke tegenover een voldoende en volledige tegen-
prestatie in geld of geldswaarde staat.”

Het verdrag kenmerkt zich door een woonlandheffing indien het gezamenlijke
brutobedrag aan de onder artikel 17 Belastingverdrag Nederland-Duitsland
2012 vallende uitkeringen lager is dan € 15.000. Indien het gezamenlijke
brutobedrag van de genoemde uitkeringen hoger is dan € 15.000, mag het
bronland ook heffen. Hierbij worden geen aanvullende voorwaarden gesteld,
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zoals een voldoende heffing in het woonland, die wel voorkomen in het
verdrag met België, Polen en Portugal. Door de genoemde grens van
€ 15.000, die geldt voor pensioen en AOW, zal per saldo snel sprake zijn van
bronlandheffing.94 De NOB vraagt zich dan ook af of de grens van € 15.000 niet
naar boven bijgesteld moet worden om zo te komen tot een evenwichtige
afweging tussen heffingsbelang en administratieve lastenverzwaring.95 Het is
opmerkelijk dat de grens van € 15.000 exclusief het overheidspensioen uit
artikel 18 Belastingverdrag Nederland-Duitsland 2012 is. Indien een inwoner
van Duitsland vanuit Nederland € 10.000 particulierpensioen inclusief AOW
ontvangt en bijvoorbeeld € 20.000 overheidspensioen, is de eerste € 10.000
toch in Duitsland belast. De achtergrond van de ingevoerde grens van € 15.000,
namelijk het niet hoeven instellen van bronlandheffing voor kleine pensioenen,
gaat immers niet op. Het zou consequenter zijn geweest indien de grens van
€ 15.000 van toepassing zou zijn op alle pensioenen samen, met inbegrip
van het overheidspensioen.

Voor afkoopsommen, ongeacht of afkoop voor, tijdens of na pensionering
plaatsvindt, geldt een bronlandheffing op grond van het derde lid van artikel 17
Belastingverdrag Nederland-Duitsland 2012. De sourcing rule uit het vijfde lid,
op grond waarvan als bronland wordt aangemerkt het land dat de opbouw
door middel van het EET-systeem heeft behandeld, maakt dat internationale
waardeoverdracht het heffingsrecht van een land niet beïnvloedt. Deze sour-
cing rule komt zoals gezegd in meerdere door Nederland gesloten bilaterale
belastingverdragen voor maar daarnaast ook in de verdragen die Duitsland
sloot met respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje en Luxem-
burg.96 Jochum spreekt van de ‘State of incentive approach’ welke uitgaat van
de fictie dat pensioeninkomen afkomstig is uit het land dat de opbouw fiscaal
heeft ondersteund. Jochum geeft tevens aan dat verdragsbepalingen waarbij
heffingsrechten worden verdeeld tussen landen betekenen dat de standaard-
situatie waarbij op grond van administratieve eenvoud naar volledige woon-
landheffing wordt gestreefd, wordt losgelaten. Deze verandering draagt bij aan
de haalbaarheid van een gedeeld heffingsrecht over pensioenuitkeringen
tussen het woonland en het bronland.

Het nieuwe verdrag biedt een oplossing voor de in de relatie met Duitsland
veelvoorkomende onduidelijkheid over het onderscheid tussen particulierpen-
sioen en overheidspensioen.97 In onderdeel XIV van het Protocol is opgenomen

94. De regering bevestigt dit in Kamerstukken II 2013/14, 33615, nr. 5, p. 13.
95. Commentaar van de Commissie Wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belasting-

adviseur op het nieuwe verdrag met Duitsland, 14 januari 2014, p. 4.
96. H. Jochum, The Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions from a German Point of

View, EC Tax Review 2013/3, p. 147.
97. Zoals bijvoorbeeld aan de orde in HR 5 december 2008, BNB 2009/199. De kern van de casus

is dat Duitsland, althans onder het oude verdrag, een door de Stichting ABP uitgekeerd
pensioen aanmerkt als particulierpensioen terwijl Nederland het aanmerkt als overheids-
pensioen indien het pensioen is opgebouwd gedurende een aanstelling/dienstverband bij of
met de overheid.
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dat een pensioen wordt aangemerkt als overheidspensioen indien het is
opgebouwd in het kader van een publiekrechtelijke dienstbetrekking, ongeacht
door wie het pensioen wordt uitbetaald. Hiermee komt een einde aan het
langdurige verschil van interpretatie over het betaald door criterium in
het overheidspensioenartikel. Daarover meer in onderdeel 6.3.1.3 van dit
onderzoek. Alle lopende geschillen op dit punt worden door artikel 33, vierde
lid van het nieuwe verdrag opgelost. Het systeem van diensttijdevenredige
toerekening bij samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen is
vastgelegd in artikel XIV van het Protocol. Hierover meer in onderdeel 6.5.1 van
dit onderzoek.98 Doordat in het zesde lid van artikel 17 van het verdrag is
bepaald dat de bevoegde autoriteiten in onderlinge overeenstemming regelen
op welke wijze het tweede lid inzake de verdeling van heffingsrechten over
pensioenuitkeringen toepassing vindt, creëert het verdrag een vrij ruime
delegatiebevoegdheid. Dit betreft uitvoeringsaspecten. Desondanks is het van-
uit het oogpunt van rechtszekerheid onwenselijk omdat dergelijke nadere
afspraken van grote invloed kunnen zijn op de belastingpositie van burgers.
Ter illustratie. In de in onderdeel 5.4.2 genoemde Circulaire uit 2004 bij het
Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001 is vrij gedetailleerd weergegeven
in welke situaties er sprake is van overheidspensioen. Deze interpretatie is niet
uit de verdragstekst af te leiden maar kan wel van invloed zijn op de verdeling
van het heffingsrecht. Dergelijke regels moeten zo veel mogelijk onderdeel
uitmaken van het verdrag zodat de wetgever deze regels in formele zin stelt.
Het is in strijd met de rechtszekerheid indien dergelijke essentiële regels door
middel van delegatie tot stand komen.99

Vermeldenswaardig is ook dat het nieuwe verdrag een verschuiving van
heffingsrechten met zich meebrengt voor particulierpensioenuitkeringen.
Immers, onder het oude verdrag zijn deze ter heffing toegewezen aan het
woonland terwijl het nieuwe verdrag het heffingsrecht – indien het gezamen-
lijk brutobedrag aan de onder artikel 17 Belastingverdrag Nederland-Duitsland
2012 vallende uitkeringen hoger is dan € 15.000 – toekent aan het bronland.
Een bepaling zoals opgenomen in artikel 31, vierde lid, Belastingverdrag
Nederland-Verenigd Koninkrijk 2008 op basis waarvan de belastingplichtige
die reeds voor inwerkingtreding van het verdrag pensioenuitkeringen ontving
kan opteren voor het onbeperkt in de tijd van toepassing blijven van het oude
verdrag, biedt het nieuwe verdrag met Duitsland niet. Wel biedt artikel 33,
zesde lid van het nieuwe verdrag met Duitsland de mogelijkheid om geduren-
de één jaar het oude verdrag van toepassing te laten indien dit oude verdrag
gunstiger voor belastingplichtige uitwerkt. Concreet betekent dit dat in Duits-
land woonachtige Nederlanders met een pensioen uit Nederland dat hoger is
dan € 15.000, in Nederland belasting gaan betalen na inwerkingtreding

98. Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33615, nr. 3, p. 28.
99. Zie in dit kader ook vragen van de PvdA aan de regering. Kamerstukken II 2012/13, 33615,

nr. 4, p. 6.
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van het verdrag terwijl zij tot dat moment belasting betalen in Duitsland. Deze
effecten hiervan kunnen zeer nadelig zijn zodat dit bij de politiek niet onopge-
merkt is gebleven. De Tweede Kamer heeft hierover vragen gesteld aan de
regering.100 Uit de vragen en de beantwoording blijkt overigens dat in
Duitsland woonachtige Nederlanders met een pensioen uit Nederland dat
hoger is dan € 15.000, over dit pensioen in Duitsland vrijwel geen belasting
betalen.101 Dat het verdrag derhalvemet zichmeebrengt dat deze personen nuwel
belasting gaan betalen, is redelijk en rechtvaardig vanuit het draagkrachtbeginsel.
Echter, met name gepensioneerden die al lang geen of weinig belasting betalen,
hebben zich op deze financiële situatie ingesteld en hun uitgavenpatroon dien-
overeenkomstig aangepast. Een vrij plotselinge en rigoureuze wijziging van hun
fiscale en inkomenspositie kan tot grote individuele problemen leiden. Vanwege de
rechtszekerheid is een ruimere overgangstermijn dan de in artikel 33, zesde lid van
het nieuwe verdrag opgenomen termijn van één jaar, noodzakelijk.102 Deze over-
gangstermijn is dan ook gecreëerd voor bestaande gevallen en verlengt de over-
gangstermijn van één jaar naar zes jaar na inwerkingtreding van het verdrag. De
aanvullende overgangsregeling voorziet in een korting op de in Nederland ver-
schuldigde belastingtarieven die in zes jaar wordt afgebouwd vanmaximaal 10% te
betalen belasting in het eerste jaar tot maximaal 30% te betalen belasting in het
zesde jaar.103 Dat schema ziet er als volgt uit:

Jaar Belastingtarief

Eerste kalenderjaar 10%

Tweede kalenderjaar 10%

Derde kalenderjaar 15%

Vierde kalenderjaar 20%

Vijfde kalenderjaar 25%

Zesde kalenderjaar 30%

Op 11 juni 2014 is het wetsvoorstel ter goedkeuring van het nieuwe verdrag
met Duitsland in de Tweede Kamer plenair behandeld. Het pensioenartikel
neemt een prominente plaats in bij de behandeling. Omtzigt (CDA) haalt de

100. Kamerstukken II 2012/13, 33615, nr. 4, p. 5 e.v. en p. 14 e.v.
101. Kamerstukken II 2012/13, 33615, nr. 4, p. 5 e.v. en p. 13 e.v.
102. Zie voor een beschrijving van het pensioenartikel in het nieuwe belastingverdrag met

Duitsland F.P.G. Pötgens, Het nieuwe belastingverdrag met Duitsland; inkomsten uit dienst-
betrekking, MBB 2012/07/08 (e.v.), onderdeel 4; A.H.H. Bollen-Vandenboorn, Belastingver-
drag Nederland-Duitsland: Grensoverschrijdende pensioenproblematiek, MBB 2013/118 (e.v.)
alsmede H.P.M. van Bijnen en M.R. Visser, Pensioenperikelen in het nieuwe belastingverdrag
Nederland-Duitsland, PensioenMagazine 2014/2, p. 14-18.

103. Kamerstukken II 2013/14, 33615, nr. 6, p. 2.
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door mij tijdens een hoorzitting van de Commissie Financiën van de Tweede
Kamer geopperde verdeling van heffingsrechten aan en verzoekt de staats-
secretaris na te denken over dit systeem. Ook Merkies (SP) en Nijboer (PvdA)
vragen de staatssecretaris naar zijn visie. De staatssecretaris geeft aan dat “de
mensen die zich daarin hebben verdiept, zullen kunnen uitleggen dat ook dat weer
op allerlei manieren een heleboel administratief gedoe kan opleveren en dat dit
voor heel veel gevallen helemaal niet de voorkeur heeft. Voor de grote groep die nu
onder die grens zit, betekent dit bijvoorbeeld veel meer gedoe. Ik ben best bereid
om daaraan in een later stadium op de een of andere manier een keer aandacht te
besteden, maar het ene is beslist niet automatisch beter dan het andere.”104 Op
5 september heeft de staatssecretaris de openstaande vragen beantwoord. In
deze brief is hij helaas nog niet concreet teruggekomen op het punt inzake de
verdeling van heffingsrechten.105

5.4.6 Tussenconclusie

De door Nederland gesloten bilaterale verdragen verschillen sterk. Veel ver-
dragen zijn OESO-conform maar met name de in dit hoofdstuk beschreven
verdragen wijken af van het OESO-modelverdrag. De verdragen met Canada en
de Verenigde Staten staan op zich. Het verdrag met Canada kent een ver-
rekenbare bronlandheffing die overeenkomt met bronheffing over inkomsten
uit dividend en interest. Veel van de verdragen die Nederland sinds dit
millennium sluit, wijken af van de OESO-standaard omdat een subject to decent
tax bepaling is opgenomen. Dit betekent dat de mate van belastingheffing in
het woonland van invloed is op de toekenning van het heffingsrecht aan het
bronland dan wel woonland. Deze verdragen wijzen het heffingsrecht over
pensioenuitkeringen toe aan het bronland indien het woonland niet voldoende
heft. Recenter gesloten zijn de verdragen met het Verenigd Koninkrijk en
Duitsland. In het verdrag met het Verenigd Koninkrijk is het verschil tussen
particulierpensioen en overheidspensioen opgeheven en resteert een woon-
landheffing voor alle pensioenen met een mogelijke bijheffing en/of terugname
door het bronland. Dat is deels in lijn met de NFV 2011. Het verdrag met
Duitsland kent een bronlandheffing voor pensioenen van meer dan € 15.000
per jaar. Dit verdrag sluit daarmee het beste aan bij de NFV. Dat is vanwege het
feit dat veel van de Nederlandse pensionado’s in Duitsland wonen gunstig voor
de Nederlandse belastinginkomsten. De conclusie is dan ook dat de NFV zich
langzamerhand daadwerkelijk vertaalt in de aanpassing van bilaterale verdra-
gen. Echter, er is nog een lange weg te gaan.

104. Handelingen II 2013/14, nr. 92, item 12.
105. Kamerstukken II 2013/14, 33615, nr. 11.
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5.5 Beantwoording deelvraag

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Hoe heeft het Nederlands fiscaal verdragsbeleid inzake belastingheffing over
grensoverschrijdende pensioenuitkeringen zich ontwikkeld?
Deze vraag kan als volgt beantwoord worden. Het Nederlandse fiscaal ver-
dragsbeleid inzake pensioenuitkeringen heeft zich als volgt ontwikkeld. Het
verdragsbeleid is allereerst sterk beïnvloed door het OESO-modelverdrag en
komt met name tot uiting in de verschillende notities internationaal fiscaal
verdragsbeleid alsmede de bilaterale belastingverdragen die Nederland heeft
gesloten. Tot de jaren 90 van de vorige eeuw gold voor particulierpensioen een
onbeperkte woonlandheffing conform het OESO-modelverdrag. Vanaf de jaren
90 van de vorige eeuw is een verschuiving zichtbaar van onbeperkte woon-
landheffing naar gedeeltelijke dan wel niet-exclusieve bronlandheffing in
nieuw gesloten verdragen. Doel van de nieuwe benadering was in eerste
instantie om misbruiksituaties te voorkomen. Zoals blijkt uit de Noitie Inter-
nationaal Verdragsbeleid wordt later een onvoorwaardelijke bronlandheffing
nagestreefd omdat dit recht zou doen aan de budgettaire belangen van
Nederland. Deze trend is ook waarneembaar in de door Nederland gesloten
bilaterale belastingverdragen. De verdragen met Canada, de Verenigde Staten,
het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland zijn onder andere allemaal
atypisch in vergelijking met het OESO-modelverdrag. Het verdrag met Canada
sluit overigens het best aan bij de in hoofdstuk 4 beschreven geprefereerde
situatie.

5.6 Overige beschouwingen

Zowel in de politiek als wetenschap is voldoende aandacht geweest voor de
genoemde wijziging van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid inzake pen-
sioenen. De trend is veroorzaakt door de groei van grensoverschrijdende
pensioenuitkeringen, het willen voorkomen van misbruik waarbij fiscaal ge-
faciliteerde pensioenen laag- of onbelast na emigratie kunnen worden verkre-
gen en de wens om vanwege claimbehoud zo veel mogelijk te streven naar
bronlandheffing. Dit door Nederland gehanteerde beleid is niet voorafgegaan
door een theoretische discussie over de meest rechtvaardige en uitvoerbare
verdeling van heffingsrechten over particulierpensioen en overheidspensioen,
maar is ingegeven door budgettaire overwegingen.

Het resultaat van het door Nederland gehanteerde beleid is evenwel (nog)
niet dat het onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspensioen in
internationale verhoudingen is geëlimineerd. Mede om die reden komt deze
problematiek in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan bod.
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HOOFDSTUK 6

Particulierpensioen versus
overheidspensioen in
internationale verhoudingen
vanuit Nederlands en
internationaal perspectief

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Hoe luidt de internationale en Nederlandse positiefrechtelijke verdeling van
heffingsrechten over particuliere pensioenuitkeringen en/of overheidspensioenuit-
keringen, hoe is deze ontstaan en is het onderscheid nog voldoende verdedigbaar?

Bilaterale belastingverdragen zijn meestal gebaseerd op een modelverdrag
waarin een onderscheid wordt gemaakt in belastingheffing over particulier-
pensioen en belastingheffing over overheidspensioen. In dit hoofdstuk worden
de relevante bepalingen met betrekking tot de verdeling van het heffingsrecht
over pensioenuitkeringen alsmede de historische ontwikkeling ervan onder-
zocht. Allereerst besteed ik kort aandacht aan de knelpunten die kunnen
ontstaan door het verschil in belastingheffing over particulierpensioen en
overheidspensioen. De inventarisatie van deze knelpunten draagt bij aan de
beantwoording van de deelvraag omdat hieruit tevens blijkt of het bestaande
onderscheid nog verdedigbaar is. Vervolgens ga ik in op de vraag wanneer
er nu sprake is, en zou moeten zijn, van overheidspensioen en wanneer van
particulierpensioen.

6.1 Knelpunten bij grensoverschrijdende pensioenuitkeringen

Belastingheffing over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen brengt een
aantal knelpunten met zich mee. Dit kunnen knelpunten zijn vanuit de visie
van een land (bijvoorbeeld omdat een verondersteld heffingsrecht niet kan
worden geëffectueerd) alsmede vanuit de visie van een pensioengerechtigde.
In dit onderdeel staat de pensioengerechtigde centraal. Een situatie van
dubbele niet-belastingheffing wordt als knelpunt aangemerkt alhoewel de
belastingplichtige dit niet als zodanig zal ervaren. Dubbele (niet-)belastinghef-
fing kan zich op een aantal manieren voordoen:1

1. Enkele zijn ontleend aan F.A. Engelen en F.P.G. Pötgens, Mutual Agreements, Deventer:
Kluwer 2000, p. 29.
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1. doordat een land het toebedeelde heffingsrecht niet effectueert;
2. door een onjuiste uitlegging of toepassing van de bepalingen van een

belastingverdrag;
3. door een kwalificatieconflict/-verschil tussen de betrokken landen;
4. doordat beide landen (gedeeltelijk) heffen of niet-heffen;
5. door foutieve toepassing van het nationale recht indien het belastingverdrag

daarnaar verwijst; en
6. door een incorrecte vaststelling van de desbetreffende feiten.

De specifieke pensioenknelpunten in grensoverschrijdende situaties komen
hierna in onderdeel 6.1.1 tot en met 6.1.3 aan de orde.

6.1.1 Samenloop particulierpensioen en overheidspensioen

Knelpunten ontstaan doordat één pensioenuitkering deels uit particulierpen-
sioen en deels uit overheidspensioen kan bestaan. Deze knelpunten resulteren
met name in onduidelijkheid over de kwalificatie: wordt een dergelijke ge-
mengde pensioenuitkering volledig aangemerkt als particulierpensioen,
volledig als overheidspensioen of beide? Een samengesteld pensioen kan de
volgende oorzaken hebben:
• Er heeft waardeoverdracht plaatsgevonden van een particulierpensioen

naar een overheidspensioen of vice versa waardoor er één pensioenaan-
spraak/-kapitaal ontstaat dat zowel uit een particulierpensioen als een
overheidspensioen bestaat.

• Een overheidsonderdeel privatiseert waardoor er één pensioenaanspraak/-
kapitaal ontstaat dat zowel uit een particulierpensioen als een overheids-
pensioen bestaat. Vice versa geldt dit voor de situatie waarbij een particuliere
werkgever wordt genationaliseerd.

• Een werknemer stapt over van een publiekrechtelijke werkgever naar een
privaatrechtelijke werkgever of vice versa maar blijft bij dezelfde pensioen-
uitvoerder.

6.1.2 Kwalificatieverschillen en onduidelijkheden over de kwalificatie

Er kan onduidelijkheid en verschil van inzicht ontstaan of een pensioen (deels)
een particulierpensioen is dan wel (deels) een overheidspensioen. Indien het
bronland meent dat er (deels) sprake is van een overheidspensioen (bronland-
heffing) en het woonland meent dat er (deels) sprake is van een particulier-
pensioen (woonlandheffing) ontstaat er potentieel een situatie van dubbele
belastingheffing. De tegengestelde situatie (geen belastingheffing) is evenwel
ook mogelijk. In onderdeel 6.6 van dit onderzoek wordt aandacht besteed aan
de beslechting van dergelijke kwalificatieconflicten.
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6.1.3 Verschillen in belastingsysteem

Indien het bronland het TEE- of TTE-systeem hanteert terwijl het woonland het
EET- of ETT-systeem hanteert en er sprake is van woonlandheffing over de
pensioenuitkering, ontstaat potentieel een situatie van dubbele belastinghef-
fing, zeker indien in het woonland geen rekening wordt gehouden met de in
het bronland betaalde belasting.2 Een tegenovergestelde situatie doet zich voor
indien het bronland het EET- of ETT-systeem hanteert terwijl het woonland het
TEE- of TTE-systeem hanteert en er sprake is van woonlandheffing. Alsdan is er
sprake van dubbele belastingvrijstelling. Ook kan het voorkomen dat een
toebedeeld heffingsrecht om andere redenen feitelijk niet wordt geëffectueerd.

De hierboven genoemde knelpunten lijken overzichtelijk maar schijn bedriegt.
In de rest van dit hoofdstuk worden de genoemde knelpunten verder geana-
lyseerd. Maar eerst is de historische ontwikkeling van het verschil in belas-
tingheffing over overheidspensioen en particulierpensioen in internationale
verhoudingen aan de orde.

6.2 Historische ontwikkeling verschil in belastingheffing over
overheidspensioen en particulierpensioen

In dit onderdeel wordt onderzocht hoe het verschil in belastingheffing over
particulierpensioen en overheidspensioen in internationale verhoudingen his-
torisch is ontstaan. Dit onderzoek vindt plaats om later vast te kunnen stellen
of het genoemde verschil nog rechtvaardig en uitvoerbaar is.

De tweedeling tussen belastingheffing over particulierpensioen en over-
heidspensioen is van alle tijden. Traditioneel wordt overheidspensioen belast
in het bronland terwijl particulierpensioen veelal belast is in het woonland.
In het kader van artikel 19 OESO-modelverdrag wordt overigens ook wel over
kasland gesproken in plaats van bronland. In het kader van artikel 19 OESO-
modelverdrag en de daaraan gerelateerde bepalingen wordt het kasland echter
gelijkgesteld aan het bronland zodat beide begrippen ook door elkaar kunnen
worden gebruikt.

In veel publicaties inzake de belastingheffing over grensoverschrijdende
overheidspensioenuitkeringen komt vaak dezelfde legitimatie voor de bronland-
heffing aan de orde. “De achterliggende gedachte bij de toedeling van de heffings-
rechten over overheidspensioenen is dat het heffingsrecht daarover voorbehouden

2. J.F. Avery Jones, The OECD Discussion Draft on tax Treaty Issues Arising from Cross-Border
Pensions, Bulletin – Tax Treaty Monitor, Amsterdam: IBFD 2004, p. 181. Een goed voorbeeld
van een nationaalrechtelijke bepaling is overigens artikel 3.82, sub b, Wet inkomstenbelas-
ting 2001. Daarin staat dat het deel van een pensioenuitkering waarvoor aannemelijk kan
worden gemaakt dat reeds in de opbouwfase belasting is betaald, in Nederland onbelast
blijft.
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moet blijven aan de staat die deze pensioenen verschuldigd is.”3 De staatssecretaris
van Financiën: “De reden voor de afwijkende behandeling van overheidspensioen is
gelegen in het feit dat staten er aan hechten zelf belasting te heffen over betalingen
waar ze zich zelf de middelen voor hebben moeten verschaffen.”4 Dergelijke
bewoordingen zijn opgenomen in het commentaar bij artikel 19 OESO-model-
verdrag, waaruit blijkt dat de kaslandheffing over overheidspensioenen (en
salarissen) bestaat “… in order to conform with the rules of international courtesy
and mutual respect between sovereign States”. Daarnaast is het in lijn met de
gedachte van internationale beleefdheid die aan de basis van het artikel alsmede
aan het Verdrag vanWenen inzake consulaire betrekkingen (hierna: VWCB) ligt.5

In artikel 49 VWCB is opgenomen dat een diplomaat is vrijgesteld van veel
belastingen in het gastland, waaronder inkomstenbelasting.

Het OESO-modelverdrag alsmede de historische ontwikkeling ervan biedt
weinig inzicht in de exacte beweegredenen van het onderscheid tussen
belastingheffing over particuliere pensioenuitkeringen en overheidspensioen-
uitkeringen. Vanaf het eerste OESO-modelverdrag uit 1963 is het onderscheid
opgenomen. Het onderscheid lijkt op dat moment niet zeer theoretisch onder-
bouwd te zijn maar opgenomen omdat het reeds toen al een gebruikelijk en
internationaal geaccepteerd onderscheid was. In het internationaal recht/
volkenrecht was en is het gebruikelijk om diplomaten in een gastland vrij te
stellen van inkomstenbelasting alhoewel artikel 19 OESO-moelverdrag een
ruimere reikwijdte heeft dan slechts die van diplomaten. Omdat in dit kader
pensioen wordt gezien als uitgesteld loon, is een pensioenuitkering evenmin
belast in het gastland. Later in dit hoofdstuk komt een analyse van de
ontwikkeling van het OESO-modelverdrag op dit punt aan bod. Omdat de
belastingvrijstelling voor diplomaten op hetzelfde uitgangspunt lijkt te zijn
gebaseerd als belastingheffing over overheidspensioen en inzicht in de achter-
grond van de vrijstelling van belastingheffing voor diplomaten in een gastland
daarom wenselijk is, is dit fenomeen nader onderzocht.

6.2.1 Belastingvrijstelling voor diplomaten

De internationaal fiscale positie van overheidsmedewerkers en -gepensioneer-
den zoals bedoeld in artikel 19 OESO-modelverdrag vertoont sterke gelijkenis
met de fiscale positie van diplomaten en consulaire ambtenaren zoals opge-
nomen in artikel 28 OESO-modelverdrag. Dit artikel 28 is overigens inhoudelijk
vrij beperkt en stelt dat het OESO-modelverdrag geen inbreuk maakt op de
fiscale privileges van diplomaten en consulaire ambtenaren. Dergelijke fiscale
privileges zijn wereldwijd geaccepteerd en kennen een lange historie. Het

3. Kamerstukken II 1996/97, 25087, nr. 4, p. 50.
4. Antwoord van de staatssecretaris van Financiën op Kamervragen uit de Eerste Kamer,

vergaderjaar 1990/91, aanhangsel, p. 53, nr. 26.
5. In dezelfde zin K. Vogel, On double taxation conventions, London: Kluwer 1997, commentaar

bij art. 19, eerste lid.
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OESO-modelverdrag wijst het heffingsrecht over inkomsten van diplomaten en
consulaire ambtenaren dus niet toe aan het zendland of gastland.

De genoemde fiscale privileges vinden hun oorsprong in de diplomatieke
immuniteit. Deze diplomatieke immuniteit bestaat als concept al eeuwen en
zou zelfs teruggaan tot de Romeinse tijd. Het principe van diplomatieke
immuniteit werd niet in twijfel getrokken door machthebbers.6 Uiteindelijk
werden de regels van diplomatieke immuniteit in 1961 vastgelegd in het
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer (hierna: VWDV).7 In artikel 34
VWDV is opgenomen dat een diplomatiek ambtenaar (en zijn gezinsleden) is
vrijgesteld van alle belastingenwaarbij een aantal uitzonderingen van toepassing
is. Vervolgens is het aan de betrokken landen om de belastingplicht van
uitgezonden diplomaten in het thuisland te organiseren evenals de belasting-
vrijstelling in het gastland.8 In artikel 2.2, tweede lid, sub a, Wet IB 2001
respectievelijk artikel 39 AWR is dit in de Nederlandse fiscale wetgeving
opgenomen. De diplomatieke immuniteit is gebaseerd op de extraterritoriali-
teitsgedachte die ervan uitgaat dat diplomaten in een gastland voor wat het
recht betreft, zich op het grondgebied van het land van herkomst bevinden.9

Deze diplomatieke immuniteit betekent ook een bescherming van het recht op
eigendom en daarmee een bescherming tegen/vrijstelling van belastingheffing.10

Van belang hierbij is dat tot de late vijftiende eeuw, diplomaten geen permanente
basis in een gastland hadden maar werden uitgezonden met een specifieke
opdracht. De fiscale vrijstellingen waren dan met name van belang voor
tolgelden, accijnzen en dergelijke. Een inkomstenbelasting bestond immers
nog niet.

Naast diplomaten en consulaire ambtenaren zullen in het verre verleden
naar verwachting weinig overheidsmedewerkers zich hebben gevestigd in het
buitenland. De eerste overheidsmedewerkers die zich wel over de grens
vestigden, hadden wellicht vergelijkbare functies als diplomaten en consulaire
ambtenaren. Het ligt in de lijn der verwachting dat, aangezien het gezant-
schapsrecht en de immuniteit op hen niet van toepassing was, landen een
soortgelijke fiscale vrijstelling voor dergelijke ambtenaren hebben willen

6. Zie R. Lesaffer, De opkomst en de ontwikkeling van de permanente diplomatie. Diplomatieke
onschendbaarheid en de opkomst van het moderne volkenrecht in P. van Kemseke (red.),
Diplomatieke Cultuur, Leuven: Universitaire Pers Leuven 2000, p. 38. Lesaffer stelt dat de
betrokken vorsten en heersers steeds zochten naar argumenten waarom in een specifieke
situatie de onschendbaarheid niet van toepassing was maar het principe als zodanig werd
niet betwist.

7. Gemakshalve wordt geen onderscheid gemaakt tussen de immuniteit van diplomaten
enerzijds en consulaire vertegenwoordigers anderzijds.

8. Zie voor een uitvoerige analyse A. Borsetto, in: D. Hohenwarter en V. Metzler (red.), Taxation
of Employment Income in International Tax Law, Wenen: Linde 2009, p. 393 e.v.

9. R. Lesaffer, De opkomst en de ontwikkeling van de permanente diplomatie. Diplomatieke
onschendbaarheid en de opkomst van het moderne volkenrecht, in: P. van Kemseke (red.),
Diplomatieke Cultuur, Leuven: Universitaire Pers Leuven 2000, p. 38.

10. G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, Baltimore: Penguin Books Inc. 1965, p. 39.
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overeenkomen. Artikel 19 OESO-modelverdrag lijkt hiervan het uiteindelijke
uitvloeisel. Van belang daarbij is tevens dat de materiële inhoud van artikel 19
OESO-modelverdrag overeenkomt met de fiscale bepalingen in het VWDV.

De kans bestaat dan ook dat het ontstaan van de in artikel 19 OESO-
modelverdrag neergelegde regel oorspronkelijk bedoeld is om ambtenaren
die formeel niet onder de (fiscale) regels inzake het diplomatieke en consulaire
verkeer vallen, toch daarmee gelijk te behandelen. De legitimatie hiervoor is
waarschijnlijk dat dergelijke genoemde ambtenaren formeel weliswaar niet als
diplomaat aangemerkt konden worden maar zij wel min of meer eenzelfde rol
of functie vervulden. Deze stelling kan echter niet objectief worden hardge-
maakt maar het is naar verwachting oorspronkelijk niet de bedoeling geweest
om elke overheidsmedewerker een materieel zelfde fiscale behandeling in
internationale verhoudingen toe te kennen als diplomaten en consulaire
ambtenaren. Overigens is de hiervoor beschreven correlatie met diplomatieke
en consulaire ambtenaren speculatief en geldt bovendien dat landen graag
het heffingsrecht houden over inkomsten waar zij zelf de middelen voor
hebben verschaft.

6.2.2 Belastingverdragen

In de 19e eeuw, de eeuw waarin het kaslandbeginsel zijn intrede lijkt te doen,
komt kaslandheffing over overheidssalarissen en -pensioenen al voor. Hemets-
berger-Koller en Kolm maken melding van het feit dat in Duitsland en Oosten-
rijk een dergelijke kaslandheffing bestond.11 Het werd in die tijd niet logisch
geacht dat in het woonland belasting werd geheven omdat het kasland de
uitkeringen reeds in de belastingheffing betrok. Sommige landen hanteerden
in haar algemeenheid een belastingvrijstelling voor immigranten omdat zij
meenden dat dit gepensioneerden aantrok die via consumptie en consump-
tiebelastingen een positief effect op de economie hadden, zelfs zonder dat zij
inkomstenbelasting betaalden. Daarbij moet worden opgemerkt dat een in-
komstenbelasting destijds nauwelijks bestond dan wel gering was qua belang.
Daarnaast was de gedachte, die volgens Hemetsberger-Koller en Kolm veelal
terug te vinden is in de 19e-eeuwse financiële literatuur, dat het kasland geen
heffingsrechten moest opgeven, zuiver en alleen vanwege emigratie van een
inwoner.12 Ook Wagner meent volgens Hemetsberger-Koller en Kolm dat het
nieuwe woonland al voldoende voordelen heeft van de nieuwe inwoner, zoals
consumptiebelasting en transactiebelasting maar ook vanwege het algemene

11. H. Hemetsberger-Koller en E. Kolm, Globalization and International Taxation in the XIXth
Century: Double Taxation Agreements with Special Reference to the ‘State of the Fund’
Principle in Journal of European Economic History, Vol. 35, Nº. 1, 2006, p. 85-121, p. 113 e.v.

12. H. Hemetsberger-Koller en E. Kolm, Globalization and International Taxation in the XIXth
Century: Double Taxation Agreements with Special Reference to the ‘State of the Fund’
Principle in Journal of European Economic History, Vol. 35, Nº. 1, 2006, p. 85-121, p. 113 e.v.
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economische voordeel van het hebben van inwoners.13 Ook Lippert meent dat
inkomen verkregen van een land, zoals salarissen voor overheidsmedewerkers en
pensioenen, in het kasland moeten worden belast, onafhankelijk van de woon-
plaats van de ontvanger. Er is geen reden dat het woonland economisch zou
moeten profiteren van inkomen dat is ontstaan in het kasland, aldus Lippert.14

Aan het einde van de 19e eeuw, de periode waarin de inkomstenbelasting
meer opgeld doet, worden overheidsmedewerkers meer gelijkgesteld met
reguliere werknemers maar toch blijft kaslandheffing de norm vanwege de
eenvoud en omdat men bang was dat het inkomen in het woonland niet werd
aangegeven.15 Dat argument is overigens achterhaald vanwege de mogelijk-
heid tot gegevensuitwisseling.

Ook de 20e eeuw brengt weinig verandering in de heersende leer dat
pensioenen van overheidsmedewerkers in het bronland moetenworden belast.
Zo is in de verdragen van de Volkenbond (League of Nations) uit 1928
opgenomen dat overheidspensioen belast is in het bronland. Hetzelfde geldt
voor de modelverdragen van Mexico en Londen uit respectievelijk 1943 en
1946. Wel is in elk van de genoemde modelverdragen sprake van een afwij-
kende formulering.16 Ook de OESO-modelverdragen gaan uit van bronland-
heffing over overheidspensioenen.

Hieronder wordt gedetailleerder ingegaan op enkele modelverdragen.17

6.2.2.1 Modelverdrag van Genève 1928

Vanaf 1921 werden vier economen door de Volkenbond belast met de ontwik-
keling van methoden ter voorkoming van dubbele belasting in internationale
verhoudingen. Hun rapport leidde uiteindelijk tot het Modelverdrag van Ge-
nève van 1928.18

In dit Modelverdrag van Genève 192819 versie IA is in artikel 8 opgenomen;

“Public or private pensions shall be taxable in the state of the debtor of such income”.

13. H. Hemetsberger-Koller en E. Kolm, Globalization and International Taxation in the XIXth
Century: Double Taxation Agreements with Special Reference to the ‘State of the Fund’
Principle in Journal of European Economic History, Vol. 35, Nº. 1, 2006, p. 85-121, p. 116.

14. G. Lippert, Handbuch des Internationalen Finanzrecht, Wien: Osterreichische staatsdruckerei
1928, p. 595.

15. H. Hemetsberger-Koller en E. Kolm, Globalization and International Taxation in the XIXth
Century: Double Taxation Agreements with Special Reference to the ‘State of the Fund’
Principle, Journal of European Economic History, Vol. 35, Nº. 1, 2006, p. 85-121, p. 118.

16. Zie voor een uitgebreide beschrijving Svalbach in D. Hohenwarter en V. Metzler (red.),
Taxation of Employment Income in International Tax Law, Wenen: Linde 2009, p. 296 e.v.

17. Zie voor een historische analyse tevens J.J.W.M. Koolen, Walking the line: art. 18 OECD versus
art. 19(2) OECD (Master Thesis Maastricht University), Deurne: 2011, annex I, p. b01 e.v.

18. C. van Raad, Cursus Belastingrecht studenteneditie 2013-2013, Internationaal Belastingrecht,
Deventer: Kluwer 2012, p. 163.

19. Volkenbond 1928, 1928.II.40.
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In het commentaar bij dit artikel is opgenomen:20 “This article provides that
public or private pensions shall be taxable in the State of the debtor of such income.
It appeared both right and practical that all pensions should be made subject to the
same rules”. Er werd dus geen onderscheid gemaakt tussen belastingheffing
over overheidspensioen en particulierpensioen.

6.2.2.2 Modelverdrag van Mexico 1943

In 1943 verscheen een nieuw verdrag van de Volkenbond.21 In artikel XI staat
het volgende:

“Private pensions and life annuities shall be taxable only in the State where the debtor
has his fiscal domicile.”

In artikel VIII, tweede lid zijn de overheidspensioenen opgenomen:

“Public pensions shall be taxable only in the State of the debtor entity.”

Ondanks dat de belastbaarheid van particulierpensioen en overheidspensioen
nu is ondergebracht in twee artikelen, is de verdeling van heffingsrechten
ongewijzigd gebleven. In beide gevallen is het heffingsrecht toegewezen aan
het kasland. De bepaling wijkt minutieus af van onderdeel IB van het Model-
verdrag van Genève. Opgenomen is dat het overheidspensioen slechts belast-
baar is in het land van de betalende entiteit. Daarmee verkrijgt het kasland
een exclusief heffingsrecht terwijl dat heffingsrecht in onderdeel IB van het
Modelverdrag van Genève niet exclusief was geformuleerd. Daarnaast is op-
merkelijk dat in het eerste lid van artikel VIII, het artikellid over salaris van
overheidsmedewerkers, enorm uitgebreid is ten opzichte van het correspon-
derende artikel in het Modelverdrag van Genève:

“Salaries, wages and other remunerations paid by one of the contracting States, or by
public bodies, institutions or services depending on it, to its nationals carrying
out public functions in the other State shall be taxable only in the first State, provided
that these functions are included within the normal field of activity of the State, as
this field is defined by international usage.”

Ondanks dat dit artikellid niet over pensioenen gaat, is het wel van invloed op het
tweede lid. Immers, in het eerste lid wordt vrij uitgebreid aangeduid in welke
situaties sprake is van, kort gezegd, een overheidsmedewerker in het kader
van het verdrag. Het tweede lid gaat over pensioenuitkeringen van diezelfde

20. Volkenbond 1927, 1927.II.40.
21. League of Nations, London and Mexico Model Tax Conventions – Commentary and Text, Doc.

C.88.M.88.1946.II.A Geneve, november 1946.
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overheidsmedewerkers en daarmee is de reikwijdte van het eerste lid van belang.
Van overheid is bijvoorbeeld tevens sprake bij public bodies or institutions (…)
depending on it. Hierdoor wordt de reikwijdte van het overheidsartikel sterk
uitgebreid en tegelijkertijd ontstaan hiermee allerlei kwalificatieproblemen die
we tot op de dag van vandaag nog kennen. Daarover later meer.

6.2.2.3 Modelverdrag van Londen 1946

In 1946 verscheen een nieuw modelverdrag van de Volkenbond.22 Voor wat
betreft particuliere pensioenen veranderde er veel:

“Private pensions and life annuities shall be taxable only in the State where the
recipient has his fiscal domicile.”

Alleen het woord debtorwerd vervangen door recipientmaar daarmee verschuift
het heffingsrecht van het kasland naar het woonland. Daarmee is het verschil in
heffingsrechten tussen overheidspensioen en particulierpensioen in een van de
eerste modelverdragen een feit. In het commentaar bij het Modelverdrag van
Londen 1946 wordt daarover het volgende opgemerkt:23

“Ad Article XI. – Private Pensions and Life Annuities. The Mexico draft made private
pensions and life annuities taxable according to the principle of taxation by origin
in the country where the debtor has his fiscal domicile. This was in line with the
rule adopted in Article IX of that draft as regards income from movable capital.
In the London draft, private pensions and life annuities are made taxable in the
country of fiscal domicile of the creditor, as in the case of interest from debts.
In both drafts, Article X of the Protocol contains a special provision relating to the
taxation of allowances of students and apprentices from one country who are
staying in the other for their studies or training. These remittances are exempt from
taxation in the countries where the beneficiaries are studying.”

Hieruit valt op te maken dat de kaslandheffing over particulierpensioen
bestond vanwege de parallel met opbrengsten uit roerend kapitaal. Inkomen
uit roerend kapitaal was belast in het land waar het vermogen is geïnvesteerd.
Uitgaande van de situatie dat ook na emigratie het pensioenvermogen nog
steeds geïnvesteerd blijft in het kasland, werd het heffingsrecht over pensi-
oenuitkeringen dus ook toebedeeld aan het kasland. Het resultaat was dat
zowel pensioenuitkeringen als inkomsten uit roerend kapitaal tot 1946 beide

22. League of Nations, London and Mexico Model Tax Conventions – Commentary and Text, Doc.
C.88.M.88.1946.II.A Geneve, november 1946.

23. League of Nations, London and Mexico Model Tax Conventions – Commentary and Text, Doc.
C.88.M.88.1946.II.A Geneve, november 1946.
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belast waren in het land waarin het (pensioen)kapitaal was geïnvesteerd.
Wellicht zag men pensioenuitkeringen dus als een vorm van kapitaalinkomen.24

Het heffingsrecht over roerend kapitaal verschoof in 1946 van het land
waarin het vermogen is geïnvesteerd naar het woonland van de ontvanger van
de inkomsten uit vermogen (woonlandheffing) en het heffingsrecht over
particuliere pensioenuitkeringen verschoof mee. De exacte reden van de
wijziging is onduidelijk maar in het commentaar bij artikel IX van de Mexico
en Londen modelverdragen is wel opgemerkt dat kapitaalexporterende landen
meer voordeel hebben van de nieuwe situatie. Pensioenuitkeringen werden
daarmee min of meer gelijkgesteld met inkomsten uit vermogen. Aangezien de
Volkenbond met name bestond uit kapitaalexporterende landen, is de wijzi-
ging voor wat betreft inkomen uit kapitaal dus verklaarbaar vanuit politiek dan
wel budgettair oogpunt. Immers, het heffingsrecht over inkomsten uit vermo-
gen en pensioen verschoof naar het kapitaalexporterende woonland. Voor het
heffingsrecht over pensioenuitkeringen was het echter nadelig voor de kapi-
taalexporterende landen, uitgaande van de situatie dat meer gepensioneerden
vanuit deze landen emigreerden dan ernaartoe immigreerden. De vraag is
echter of de parallel tussen inkomsten uit vermogen en inkomsten uit pensioen
vandaag de dag nog zo sterk aanwezig is. Anders geformuleerd: streven de
OESO-landen nog steeds naar woonlandheffing over pensioenuitkeringen
omdat ze ook naar woonlandheffing over inkomen uit vermogen streven?25

Ik heb hiervoor geen aanwijzingen gevonden.26

De verdeling van heffingsrechten over overheidspensioen werd in 1946
overigens niet aangepast. Desondanks werd het artikel over overheidspensi-
oen, artikel VII, drastisch gewijzigd in:

“Salaries, wages, pensions and other remuneration paid by the Government, political
subdivisions and governmental agencies of one of the contracting States to nationals
of such State in respect of the performance of diplomatic, consular or other gover-
nmental functions in the other State, shall be taxable only in the first State, provided

24. Zie in dezelfde zin A. Santini in T. Ecker en G. Ressler (red.), History of Tax Treaties, the
relevance of the OECD documents for the interpretation of tax treaties, Wenen: Linde Verlag
2011, p. 612.

25. Volgens Schindel en Atchabahian is het onderscheid achterhaald. International Fiscal Asso-
ciation, Source and residence: new configuration of their principles, volume 90a, Amersfoort:
SDU 2005, p. 50.

26. Uit scriptieonderzoek van Van Os valt zelfs op te maken dat het verband niet aanwezig is. Zij
onderzocht 50 in 2013 afgesloten bilaterale belastingverdragen, zowel tussen ontwikke-
lingslanden onderling, ontwikkelde landen onderling als tussen ontwikkelde landen en
ontwikkelingslanden. Uit dat onderzoek blijkt dat in de verdragen tussen twee ontwikkelde
landen bronlandheffing en woonlandheffing over pensioenuitkeringen even vaak voorkomt.
In de verdragen tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen komt voornamelijk
woonlandheffing over pensioenuitkeringen voor maar in die gevallen is veelal een bron-
landheffing op inkomen uit vermogen van toepassing. K.J.M. van Os, Het pensioenartikel in
modelverdragen. Een onderzoek naar de pensioenartikelen in het OESO-, VS- en VN-
Modelverdrag (Masterscriptie Fiscaal Recht, Tilburg University), 2013, bijlage I.
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that these functions are included within the normal field of governmental functions
and are not connected with the carrying on of a trade or business on behalf of the
State, its subdivisions and its agencies.”

Daarbij hoort het volgende commentaar:

“Ad Article VII. – Civil Service Salaries and Pensions: The provisions contained
in Article VI of the Mexico draft concerning civil service salaries and pensions have
been reworded in Article VII of the London draft so as to be at once more
comprehensive and precise. The effect of the article as it now stands is to exempt
from income tax in a country remuneration from personal services rendered in that
country when the following conditions are fulfilled:
a) The paying authority must be the Government, a political subdivision or a

governmental agency of one of the contracting States;
b) The payee must be a national of the above-mentioned State;
c) The payment must be in respect of the performance of diplomatic, consular or

other governmental functions;
d) Such functions must fall within the normal field of governmental duties and

must not be connected with the carrying-on of a trade or a business on behalf
of the paying authority.

Contracting States may find it convenient to specify the officials or functions that
are to be covered by this rule, which is not intended to restrict any tax immunity
or privilege granted to diplomatic or consular agents under international usage or
treaties.”

In het overheidspensioenartikel zijn zoals gezegd drastische wijzigingen door-
gevoerd. Zowerd het artikel van toepassing op “Government, political subdivisions
and governmental agencies” in plaats van “one of the contracting States, or by public
bodies, institutions or services depending on it”. Concreet betekent dit met name
dat de instituties die afhankelijk waren van de overheid (tegenwoordig zouden
subsidieontvangende stichtingen hier bijvoorbeeld onder kunnen vallen) niet
meer als overheid in de zin van het verdragsartikel werden aangemerkt. Dit lijkt
een logische en vooral ook praktischewijziging. Ookwordt dewerking uitgebreid
van zuiver publieke functies naar andere overheidsfuncties.

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt dat tot 1946, kort gezegd, in
het modelverdrag van de Volkenbond sprake was van bronlandheffing over
zowel overheidspensioen als particulierpensioen en vanaf 1946 er voor parti-
culierpensioen sprake is van woonlandheffing. Daarnaast werd de overheid als
begrip beperkt tot echte overheid (dus niet meer de van de overheid afhanke-
lijke instellingen) maar daarbinnen werden wel vrijwel alle soorten medewer-
kers als overheidsmedewerker in de zin van het verdrag aangemerkt.
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6.2.2.4 OESO-modelverdrag 1963

In 1963 verscheen het eerste OESO-modelverdrag.
In het OESO-modelverdrag van 1963 luidde artikel 18 als volgt:

“Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 19, pensions and other similar
remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past
employment shall be taxable only in that State.”

Met daarbij het volgende commentaar:

“According to the rule stipulated in Article 18, pensions in respect of private
employment are taxable only in the country of residence of the recipient. The
provision also covers widows’ and orphans’ pensions and other similar payments
such as annuities paid in respect of past employment. It also applies to pensions in
respect of services rendered to a State or a political subdivision or local authority
thereof which are not covered by the provision of paragraph 1 of Article 19.”

In vergelijking met het Modelverdrag van Londen uit 1946 is met name
opvallend dat de termen “pensions and life annuities” is gewijzigd in “pensions
and other similar remuneration”.

In het OESO-modelverdrag van 1963 luidde artikel 19, eerste lid als volgt:

“Remuneration, including pensions, paid by, or out of funds created by, a Contracting
State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect
of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof in the
discharge of functions of a governmental nature may be taxed in that State.”

Het overheidspensioenartikel wijkt op verschillende punten af van het Model-
verdrag van Londen uit 1946. Zo wordt opgenomen dat het land niet per se zelf
de pensioenuitkeringen hoeft te verrichten; betalingen out of funds created by het
land kwalificeren eveneens. Het commentaar bij artikel 19 verschaft geen
duidelijkheid over deze uitbreiding. Ook is toegevoegd dat er sprake moet zijn
van services rendered to that State. Dat kan worden aangemerkt als een inperking
van de reikwijdte van dit artikel. Nadere uitleg van deze begrippen volgt later.

6.2.2.5 OESO-modelverdrag 1977

In het OESO-modelverdrag van 1977 veranderde de tekst van artikel 19 voor
wat betreft pensioenen in:

“Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to
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that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State However, such
pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident
of, and a national of, that State.”

Er is een aantal opmerkelijke verschillen tussen beide teksten. Zo is in de 1977-
tekst opgenomen dat geen sprake is van bronlandheffing indien een pensioen-
gerechtigde inwoner en onderdaan is van het woonland. Deze bepaling is
opgenomen om de tekst van artikel 19 aan te laten sluiten bij de gebruikelijke
situatie voor diplomatieke en consulaire medewerkers waarbij lokale werkne-
mers ook in het woonland worden belast. Vervolgens is de voorwaarde dat er
sprake moet zijn van services of a governmental nature vervallen in die zin dat
services die verleend zijn aan het land tot bronlandheffing leiden, ongeacht of
de verleende diensten een overheidskarakter hebben. Ten derde herintrodu-
ceert het modelverdrag een heffingsrecht voor het bronland dat exclusief is. Dit
exclusieve heffingsrecht is geherintroduceerd omdat het ook op basis van het
Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen gebruikelijk is een exclu-
sief heffingsrecht toe te kennen aan het kasland in verband met betalingen aan
consulaire of diplomatieke werknemers. De herintroductie van shall be taxable
only in plaats van may be taxed heeft als doel aan te geven dat het bronland
als enige gerechtigd is tot belastingheffing. Het betekent evenwel niet dat
het woonland op geen enkele wijze rekening mag houden met het deel van het
inkomen dat aan het bronland ter heffing is toegewezen, bijvoorbeeld bij de
bepaling van de belastingtarieven (bijvoorbeeld progressievoorbehoud). Para-
graaf 2 van het OESO-commentaar bij artikel 19 luidt namelijk als volgt
(onderstrepingen BS):

“In the 1977 Model Convention, paragraph 1 was split into two paragraphs, paragraph 1
concerning salaries, wages, and other similar remuneration other than a pension and
paragraph 2 concerning pensions, respectively. Unlike the original provision, subpara-
graph a) of paragraphs 1 and 2 are both based on the principle that the paying State shall
have an exclusive right to tax the payments. Countries using the credit method as the
general method for relieving double taxation in their conventions are thus, as an
exception to that method, obliged to exempt from tax such payments to their residents
as are dealt with under paragraphs 1 and 2. If both Contracting States apply the
exemption method for relieving double taxation, they can continue to use the expres-
sion ‘may be taxed’ instead of ‘shall be taxable only’. In relation to such countries the
effect will of course be the same irrespective of which of these expressions they use. It is
understood that the expression ‘shall be taxable only’ shall not prevent a Contracting
State from taking into account the income exempted under subparagraph a) of
paragraphs 1 and 2 in determining the rate of tax to be imposed on income derived
by its residents from other sources. The principle of giving the exclusive taxing right to
the paying State is contained in so many of the existing conventions between OECD
member countries that it can be said to be already internationally accepted. It is also in
conformity with the conception of international courtesy which is at the basis of the
Article and with the provisions of the Vienna Conventions on Diplomatic and Consular
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Relations. It should, however, be observed that the Article is not intended to restrict
the operation of any rules originating from international law in the case of diplomatic
missions and consular posts (cf. Article 28) but deals with cases not covered by such
rules.”

Bovenstaande betekent dat Nederland, dat veelal de vrijstellingsmethode
hanteert, evengoed in belastingverdragen de termen may be taxed in plaats
van shall be taxable only kan blijven hanteren. Ook brengt een exclusief
heffingsrecht voor het bronland met zich mee dat het woonland nog steeds
het recht van progressievoorbehoud kan toepassen.

Hoewel het OESO-commentaar duidelijk vermeldt dat het de reikwijdte van
het internationaal recht inzake diplomatiek en consulair verkeer niet beperkt,
wordt wel degelijk aangesloten bij de ratio achter dit internationaal recht. Dit
wekt op zijn minst de indruk dat artikel 19 OESO-modelverdrag is bedoeld voor
overheidsmedewerkers, niet zijnde officiële diplomaten of consulair medewer-
kers, die een vergelijkbare functie of rol vervullen als diplomaten of consulair
medewerkers. Het is dan ook maar de vraag of artikel 19 in beginsel bedoeld is
voor iedere overheidsmedewerker. Doordat de eis dat er sprake moet zijn van
functions of a governmental nature is komen te vervallen in het OESO-model-
verdrag van 1977, lijkt het antwoord op de vraag te zijn dat in 1977 inderdaad
iedere overheidsmedewerker onder de reikwijdte van artikel 19 is komen te
vallen. De reikwijdte van artikel 19 is sinds 1977 dan ook enorm opgerekt.
Dit in combinatie met het in het OESO-commentaar genoemde gegeven dat de
omvang van de publieke sector is toegenomen, maakt dat de reikwijdte en het
belang van artikel 19 groter is geworden sinds 1977. De vraag of deze grotere
reikwijdte ook daadwerkelijk wenselijk is, komt later aan de orde.

6.2.2.6 OESO-modelverdrag 1994

In het OESO-modelverdrag van 1994 alsmede het commentaar zijn vrijwel
geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht behalve dat in het eerste lid het
begrip remuneration is vervangen door salaries, wages and other similar remu-
neration. Deze wijziging is niet bedoeld om de reikwijdte van artikel 19 uit te
breiden maar om een verduidelijking aan te brengen.27 De bedoeling van deze
verduidelijking was dat artikel 19 ziet op inkomen van (voormalig) overheids-
medewerkers en derhalve niet op bijvoorbeeld inkomen uit onafhankelijke
arbeid verleend aan het land. Voor de pensioenbepalingen, opgenomen in het
tweede lid van artikel 19, geldt dezelfde uitbreiding, zij het dat deze pas in
2005 is toegevoegd.

27. Zie paragraaf 2.1 van het OESO-commentaar.
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6.2.2.7 OESO public discussion draft – Tax treaty issues arising from cross-border
pensions

In november 2003 verscheen het discussiedocument van de OESO, getiteld Tax
treaty issues arising from cross-border pensions. In onderdeel 5.1 is reeds
ingegaan op dit discussiedocument. In aanvulling daarop is in het discussie-
document ook aandacht besteed aan overheidspensioen zoals bedoeld in
artikel 19 OESO-modelverdrag. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de
samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen. Met een dergelijke
samenloop (hierover meer in onderdeel 6.3) kan op verschillende manieren
worden omgegaan. Bij een waardeoverdracht van een overheidspensioen
naar een particulierpensioen zou het volledige pensioen belast moeten zijn
als particulierpensioen omdat het pensioen niet meer zou voldoen aan de
voorwaarden van artikel 19. Deze voorwaarden maken dat het pensioen moet
worden betaald door de overheid dan wel door een door de overheid ingesteld
fonds. In de omgekeerde situatie waarbij een particulierpensioen wordt inge-
bracht in een overheidspensioen, kan ofwel worden afgesproken dat het
pensioen volledig als overheidspensioen wordt belast, ofwel dat het heffings-
recht over de pensioenuitkering verdeeld wordt. Onduidelijk is waarom in deze
situatie niet volledig sprake van overheidspensioen is. Dit element komt
overigens in onderdeel 6.5.2 aan de orde. De verdeling van heffingsrechten
brengt aanzienlijke administratieve gevolgen met zich mee, aldus de OESO in
het discussiedocument.

6.2.2.8 OESO-modelverdrag 2005

Artikel 18 is in het OESO-modelverdrag 2005 ongewijzigd gebleven ten
opzichte van de versie uit 1977. Het tweede lid van artikel 19 is in 2005 wel
aangepast. Pensioenen die verband houden met diensten die niet in het kader
van een dienstbetrekking bij de overheid zijn verleend, zoals inkomen uit
onafhankelijke arbeid verleend aan het land, vallen niet onder de werkings-
sfeer van artikel 19. Het tweede lid is daarmee in lijn met het eerste lid
gebracht dat in 1995 al was aangepast. De bedoeling van deze verduidelijking
was dat artikel 19 slechts ziet op inkomen van (voormalig) overheidsmede-
werkers (inkomen uit arbeid).

De tekst van artikel 18 en 19 OESO-modelverdrag zijn zoals gezegd slechts
zeer beperkt aangepast in 2005. Het commentaar op beide artikelen is evenwel
enorm uitgebreid als gevolg van het hiervoor besproken discussiedocument
van de OESO.

Nederland heeft een voorbehoud gemaakt bij enkele elementen van het
OESO-commentaar bij artikel 19. Zo vindt Nederland dat, in tegenstelling tot
het commentaar, bij een waardeoverdracht van overheidspensioen naar parti-
culierpensioen, het pensioen nog steeds deels als overheidspensioen in het
bronland belast moet worden. Ook meent Nederland dat voor het verdelen
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van heffingsrechten over zo’n samengesteld pensioen, geen van het OESO-
modelverdrag afwijkende bepaling nodig is. Nederland is het enige OESO-land
dat dit voorbehoud heeft gemaakt. Dit toont aan dat Nederland een afwijkende
mening heeft op dit punt. Daarover meer in onderdeel 6.3 waar de betekenis en
reikwijdte van overheidspensioen verder wordt geanalyseerd.

6.2.2.9 VN-modelverdrag

De Verenigde Naties is de maker van het United Nations Model Double
Taxation Convention.28 Dit modelverdrag is bedoeld als modelverdrag tussen
ontwikkelde en ontwikkelingslanden. In tegenstelling tot het OESO-modelver-
drag is het VN-modelverdrag ter stimulering van investeringen in ontwikke-
lingslanden meer gericht op bronlandheffing, niet slechts op pensioengebied.
Daarmee is het VN-modelverdrag in principe de opvolger van het Modelver-
drag van Mexico van 1943 en het OESO-modelverdrag meer de opvolger van
het Modelverdrag van Londen van 1946.29 Het VN-modelverdrag is aangevuld
met een handboek, Manual for the Negotiaton of Bilateral Tax Treaties between
Developed and Developing Countries.

Het doel van het VN-modelverdrag is gelijk aan die van de OESO; het
voorkomen van dubbele belasting. Om zo veel mogelijk eenheid en gelijklui-
dendheid na te streven, is het VN-modelverdrag in veel situaties gelijk aan het
OESO-modelverdrag. Hetzelfde geldt voor het commentaar. Desalniettemin
is de rol van het VN-modelverdrag belangrijk omdat ontwikkelingslanden geen
lid zijn van de OESO. Om de belangen van de ontwikkelingslanden te blijven
benadrukken, is het werk van de VN op dit punt van grote waarde. Echter, de
reikwijdte is beperkt.30

Artikel 18 VN-modelverdrag bestaat uit twee varianten en luidt als volgt:

“Article 18 (alternative A)
1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar

remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past
employment shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions paid and other pay-
ments made under a public scheme which is part of the social security system of
a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof shall be
taxable only in that State.

28. United Nations, Model Double Taxation Convention between Developed and Developing
Countries, New York: United Nations 2011.

29. Zie M. Lennard, The Purpose and Current Status of the United Nations Tax Work, Asia-Pacific
Tax Bulletin 2008/1-2, p. 23.

30. Zie Schindel en Atchabahian, in: International Fiscal Association, Source and residence: new
configuration of their principles, volume 90a, Amersfoort: SDU 2005, p. 25. Zij stellen: “The
UN model, which is most adequate for capital-importing countries, has not found as much
acceptance.”
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Article 18 (alternative B)
1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar

remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past
employment may be taxed in that State.

2. However, such pensions and other similar remuneration may also be taxed in the
other Contracting State if the payment is made by a resident of that other State or
a permanent establishment situated therein.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, pensions paid and other
payments made under a public scheme which is part of the social security
system of a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof
shall be taxable only in that State.”

Alternatief A gaat uit vanwoonlandheffing over particulierpensioen. Alternatief
B gaat uit van woonlandheffing in het eerste lid met een mogelijke bronland-
heffing op grond van het tweede lid. Alternatief B is daarmee afwijkend van het
OESO-modelverdrag. Ter onderbouwing van alternatief B wordt in onderdeel
11 van het commentaar aangegeven dat woonlandheffing een grote netto-
uitstroom van pensioengelden voor ontwikkelingslanden tot gevolg kan heb-
ben. Mijn verwachting was echter het tegenovergestelde omdat met name
pensionado’s vanuit ontwikkelde landen met relatief goede pensioenen (be-
zien vanuit het ontwikkelingsland) naar de ontwikkelingslanden zouden
emigreren, aangetrokken door het goede meteorologische en fiscale klimaat
en de meestal lagere kosten voor levensonderhoud. De reële waarde van een
pensioenuitkering vanuit een ontwikkeld land is meestal in een ontwikke-
lingsland veel hoger. Vanuit die optiek zouden ontwikkelingslanden moeten
streven naar woonlandheffing. Opmerkelijk is dat in onderdeel 13 van het
commentaar is opgenomen dat het land dat de pensioenuitkeringen verricht
als bronland wordt aangemerkt. Het land dat het EET-systeem heeft toegepast
dan wel waar de arbeid plaatsvond wordt uitdrukkelijk niet als bronland
aangemerkt. Dit ter voorkoming van administratieve problemen. Deze positie
lijkt theoretisch onjuist. Zeker in tijden waar de pensioenuitvoerder in een
ander land gevestigd kan zijn dan het land waar de arbeid plaatsvond dan wel
het land dat het EET-systeem heeft toegepast, leidt de visie van de VN tot een
onjuiste toepassing.

Artikel 19 van het VN-modelverdrag luidt als volgt:

“1. (a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State
or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in
respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall
be taxable only in that State.

(b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be
taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in
that other State and the individual is a resident of that State who:
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(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of

rendering the services.
2. (a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar

remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a
political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect
of services rendered to that State or subdivision or authority shall be
taxable only in that State.

(b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable
only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a
national of, that other State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages,
pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in
connection with a business carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.”

Bronlandheffing over overheidspensioen is conform het OESO-modelverdrag
de norm.

6.2.3 Tussenconclusie

De bronlandheffing over overheidspensioenen vindt haar oorsprong in de
soevereiniteit van landen en wederzijds respect en gaat terug tot de middel-
eeuwen. De gedachte hierbij is dat landen belasting mogen heffen over
pensioenen waarvoor zij zelf de middelen hebben verschaft. De bronland-
heffing over overheidspensioen vertoont daarmee overeenkomsten met de
belastingheffing van diplomaten en consulair medewerkers.

In het Modelverdrag van Genève 1928 van de Volkenbond bestond geen
onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspensioen. In het Model-
verdrag van Mexico 1943 is het heffingsrecht over particulierpensioen en
overheidspensioen in verschillende artikelen opgenomen waarbij in beide
gevallen bronlandheffing de norm bleef. Pas vanaf het Modelverdrag van
Londen 1946 verschoof het heffingsrecht over particulierpensioen naar het
woonland. Hiervoor werd gekozen om de parallel met het heffingsrecht over
inkomsten uit vermogen te bewaren omdat het heffingsrecht daarover even-
eens verschoof naar het woonland. Sinds 1946 is de reikwijdte van de overheid
beperkt tot overheidsinstellingen en niet eveneens instellingen die van de
overheid afhankelijk zijn. Daarmee is enerzijds het overheidsbegrip sterk
beperkt maar anderzijds werd het overheidspensioenartikel ook van toepas-
sing op medewerkers van de overheid die geen overheidsfunctie hadden.
In het OESO-modelverdrag van 1977 is dit verduidelijkt. In 2005 is het OESO-
commentaar sterk uitgebreid. In dat commentaar wordt ruim aandacht besteed
aan de samenloop tussen overheidspensioen en particulierpensioen maar
fundamentele oplossingen worden niet aangedragen.
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Geconcludeerd kan worden dat de modelverdragen in een periode van
bijna honderd jaar het huidige probleem dat het onderscheid in heffingsrecht
tussen particulierpensioen en overheidspensioen met zich meebrengt, hebben
gecreëerd en vervolgens niet hebben kunnen oplossen. Deze problematiek is
in de volgende paragraaf aan de orde.

6.3 Belastingheffing over overheidspensioen

In dit onderdeel wordt met name door middel van literatuur- en jurispruden-
tieonderzoek de positiefrechtelijke uitwerking van belastingheffing over over-
heidspensioen in internationale verhoudingen vanuit Nederlands perspectief
onderzocht.

In Nederland is het onderscheid tussen particulierpensioen en overheids-
pensioen vaak onderwerp van geschil tussen belastingplichtige en de Belas-
tingdienst. De exacte reden hiervoor staat niet vast maar vermoedelijk spelen
het feit dat veel Nederlanders in het buitenland met pensioen gaan, het feit dat
overheidspensioen bij een apart privaatrechtelijk pensioenfonds is onderge-
bracht waardoor vaak ter discussie staat of het pensioen wel wordt betaald
door de overheid en het ogenschijnlijk hoge belastingtarief (waardoor de wens
voor pensionado’s om niet in het bronland Nederland belasting te betalen
toeneemt) hierin mee. Er is dan ook relatief veel jurisprudentie over het
genoemde onderscheid. De internationale fiscale behandeling van overheids-
pensioen en particulierpensioen vanuit Nederlands en internationaal perspec-
tief wordt in dit onderdeel behandeld door een analyse van artikel 19 zoals
dat in veel van de door Nederland gesloten verdragen alsmede zoals dat in het
OESO-modelverdrag voorkomt. Artikel 19 NSV (dat gelijk is aan het in veel van
de door Nederland gesloten belastingverdragen opgenomen artikel 19) luidt
als volgt:

“1a Salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen, niet zijnde pensioen, be-
taald door een van de Staten, een politieke onderafdeling of een lokale over-
heidsinstantie daarvan aan een natuurlijk persoon ter zake van diensten
bewezen aan die Staat of die onderafdeling of overheidsinstantie, mogen slechts
in die Staat worden belast.

1b Deze salarissen, lonen en andere soortgelijke beloningen zijn echter slechts in de
andere Staat belastbaar, indien de diensten in die Staat worden bewezen en de
natuurlijke persoon inwoner is van die Staat terwijl die:

1. Onderdaan is van die Staat, of
2. Niet uitsluitend voor het verrichten van de diensten inwoner van die Staat werd.
2a Niettegenstaande de bepalingen van onderdeel 1, pensioenen en andere soortge-

lijke beloningen betaald door, of uit fondsen in het leven geroepen door, een van
de Staten of een politieke onderafdeling of een lokale overheidsinstantie daarvan
aan een natuurlijk persoon ter zake van diensten bewezen aan die Staat of die
onderafdeling of overheidsinstantie, mogen in die Staat worden belast.
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b Deze pensioenen en andere soortgelijke beloningen zijn echter slechts in de
andere Staat belastbaar, indien de natuurlijke persoon inwoner en onderdaan is
van die Staat.

3 De bepalingen van de artikelen 15, 16, 17 en 18 zijn van toepassing op salarissen,
lonen, pensioenen en andere soortgelijke beloningen ter zake van diensten,
bewezen in het kader van een op winst gericht bedrijf, uitgeoefend door een van
de Staten of politieke onderafdeling of een lokale overheidsinstantie daarvan.”

Het heffingsrecht over overheidspensioenenwordt in dit artikel toegewezen aan
het bronland. Voor op winst gerichte overheidsbedrijven gelden in beginsel
echter de regels van artikel 18. In de volgende paragraaf wordt eerst beoor-
deeld wanneer sprake is van overheid en wat er wordt bedoeld met diensten
bewezen aan de Staat.

6.3.1 Overheid in de zin van artikel 19

In artikel 19 OESO-modelverdrag, en dus ook in veel van de verschillende
bilaterale verdragen, spelen de termen Staat, een politieke onderafdeling of een
lokale overheidsinstantie een cruciale rol. Deze terminologie is in het OESO-
modelverdrag niet gedefinieerd zodat de uitleg op basis van nationale wetge-
ving moet geschieden. Dit is overigens direct aanleiding voor een potentieel
kwalificatieconflict tussen landen omdat de interpretatie kan verschillen. De
begrippen zijn als zodanig ook in het Nederlandse positief recht niet nader
gedefinieerd. In het fiscale recht worden daarmee begrippen gehanteerd die
ook in het staatsrecht als zodanig niet gedefinieerd zijn. Overigens komt de
term publiekrechtelijke rechtspersonen wel in een aantal fiscale wetten voor,
waaronder de Wet LB 1964 en de Wet IB 2001 maar de betekenis van de term is
echter niet gegeven.31 In het Nederlandse recht komen de staatsrechtelijke
begrippen overheidslichamen, -organen en -instellingen wel veelvuldig voor. De
fiscale begrippen zijn dus niet op voorhand direct duidelijk zodat nadere uitleg
en onderzoek nodig is. De eerste stap hiertoe is door na te gaan of aansluiting
gezocht kan worden bij begrippen in het publiek organisatierecht. Dit betekent
echter niet dat de begrippen die in andere rechtsgebieden veelal gebruikt
worden, in de fiscale vorm gedrukt kunnen worden. Dit kan namelijk leiden
tot een verkeerde uitleg van terminologie. Gezocht moet worden naar de fiscale
betekenis van de terminologie en uiteraard kan dit een andere zijn dan de
betekenis die de terminologie in het publiek organisatierecht heeft.

Naar de uitleg van de termen in de Nederlandse belastingverdragen kan
tevergeefs gezocht worden. In de Kamerstukken bij de presentatie van het

31. Zie artikel 2 Wet LB 1964 en artikel 7.2 Wet IB 2001. Zie ook P. Kavelaars, Toewijzingsregels in
het internationale fiscale- en sociaalverzekeringsrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 250.
Kavelaars stelt dat “niet blijkt wat onder dergelijke rechtspersonen moet worden verstaan,
zodat te rade moet worden gegaan bij het civiele recht”.
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Nederlands Standaardverdrag worden de begrippen bijvoorbeeld niet verdui-
delijkt.

In artikel 19 is vermeld dat er sprake moet zijn van pensioenen betaald door
en ter zake van diensten bewezen aan (vertaald naar het Nederlands):
• een van de staten of een onderdeel daarvan; of
• een politieke onderafdeling; of
• een lokale overheidsinstantie; of
• een fonds in het leven geroepen door een van de hiervoor genoemde

instanties.

6.3.1.1 Staat of onderdeel van de Staat

Het begrip Staat is onomstreden. Het gaat namelijk om één der landen, oftewel
één der verdragspartijen. Op grond van artikel 42, eerste lid, Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden regelt de Grondwet de staatsinrichting van
Nederland. In hoofdstuk 2-4 Grondwet worden vervolgens de verschillende
onderdelen van de staatsinrichting uitgewerkt, te weten:
• de regering (hoofdstuk 2 Grondwet);
• de Staten-Generaal (hoofdstuk 3 Grondwet);
• de Raad van State (hoofdstuk 4 Grondwet);
• de Algemene Rekenkamer (hoofdstuk 4 Grondwet);
• de Nationale ombudsman (hoofdstuk 4 Grondwet);
• de vaste colleges van advies (hoofdstuk 4 Grondwet). Deze zijn opgenomen

in bijlage 1;
• de rechterlijke macht (hoofdstuk 6 Grondwet);
• de provincies, gemeenten, de waterschappen en andere openbare lichamen

(hoofdstuk 7 Grondwet). Bij openbare lichamen moet gedacht worden aan
een vorm van decentralisatie met de daarbij behorende kenmerken zoals
een representatief samengesteld bestuur, een eigen bevoegdheid en een
onderworpenheid aan toezicht zoals stadsdeelraden, deelgemeentes en
dergelijke. Onder deze openbare lichamen kan mede in verband met
artikel 2:1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) ook worden verstaan
een lichaam waaraan een deel van de overheidstaak is opgedragen (een
publiekrechtelijk verband) waaraan krachtens de Grondwet verordenende
bevoegdheid is verleend, en die rechtspersoonlijkheid bezit. Een andere
term voor hetzelfde begrip wordt bijvoorbeeld in artikel 17, eerste lid,
Advocatenwet gebruikt: publiekrechtelijk lichaam.

6.3.1.2 Openbare lichamen

In hoofdstuk 7 Grondwet wordt gesproken over openbare lichamen. Deze zijn
in artikel 2:1 BW nader omschreven.
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“Artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek

1 De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen
waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezit-
ten rechtspersoonlijkheid.

2 Andere lichamen, waaraan een deel van de overheidstaak is overgedragen,
bezitten slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij of krachtens de
wet bepaalde volgt.

3 De volgende artikelen van deze titel behalve artikel 5, gelden niet voor de in de
voorgaande leden bedoelde rechtspersonen.”

In het eerste lid wordt een opsomming gegeven van publiekrechtelijke rechts-
personen welke rechtspersonen ook in hoofdstuk 7 Grondwet worden ver-
meld. Daarnaast zijn alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet
verordenende bevoegdheid is verleend publiekrechtelijke rechtspersonen.
Volgens Peters sluit artikel 2:1 BW op dit punt aan bij artikel 134 Grondwet
dat de instelling van openbare lichamen behandelt.32 Van belang is wel dat aan
deze openbare lichamen verordenende bevoegdheid is verleend. Pas dan is
sprake van een publiekrechtelijk rechtspersoon. Heeft een openbaar lichaam
geen verordenende bevoegdheid, dan is sprake van een privaatrechtelijk
rechtspersoon die een wettelijke taak opgedragen heeft gekregen. Dit maakt
een dergelijke rechtspersoon per definitie géén overheidsinstellingen omdat
daarvoor het publiekrechtelijke karakter kenmerkend is. Hier is echter een
uitzondering op gemaakt in het tweede lid van artikel 2:1 BW. Indien er aan
een lichaam géén verordenende bevoegdheid is verleend, maar wel een
wettelijke taak is toebedeeld, dan is het lichaam slechts een publiekrechtelijk
rechtspersoon indien de rechtspersoonlijkheid bij of krachtens de wet is
toegekend. Anders gezegd: de wetgever bepaalt welk openbaar lichaam
rechtspersoonlijkheid heeft.

Resumerend is een aantal situaties te onderscheiden:
• er is sprake van een openbaar lichaam zoals bedoeld in artikel 134 Grond-

wet;
• dit openbaar lichaam kan om twee redenen als een publiekrechtelijk

rechtspersoon kwalificeren:
1. er is een verordenende bevoegdheid aan toegekend; en/of
2. de wetgever heeft de rechtspersoonlijkheid toegekend. Is er geen sprake

van verordenende bevoegdheid en is de rechtspersoonlijkheid niet door
de wetgever toegekend (dubbel vereiste), dan is er geen sprake van een
publiekrechtelijk rechtspersoon en dus geen sprake van een overheids-
instelling.

Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn per definitie dus overheidsinstellingen.
Het is echter in eerste aanleg niet eenvoudig om te bepalen of een bepaalde

32. J.A.F. Peters, Publiekrechtelijke Rechtspersonen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997, p. 54.
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rechtspersoon publiek- of privaatrechtelijk is. Het is uiteraard wel mogelijk,
mede doordat per 1 juli 2008 de Handelsregisterwet in werking is getreden.
Ook publiekrechtelijke rechtspersonen moeten sinds 1 januari 2010 namelijk in
het Handelsregister zijn ingeschreven.33

De volgende stappen kunnen genomen worden om vast te stellen of een
rechtspersoon publiekrechtelijk is en derhalve een overheidsinstelling is (zie
tevens het stroomschema in bijlage 2).
1. Allereerst geeft de naam van de rechtspersoon vaak al aan of de rechtsper-

soon privaatrechtelijk is. Toevoegingen als stichting, vereniging, BV of NV
geven privaatrechtelijkheid aan. Voorbeelden zijn: Stichting Reclassering
Nederland en Stichting Waarborgfonds Motorverkeer. Indien blijkt dat er
sprake is van een privaatrechtelijk rechtspersoon, is er dus geen sprake van
een overheidsinstelling.

2. Indien de naam geen aanwijzingen geeft, kan in de statuten gekeken
worden om zo de rechtsvorm te achterhalen. Deze statuten zijn via het
Handelsregister of via de Kamer van Koophandel op te vragen. In het
Handelsregister zijn op grond van artikel 6 Handelsregisterwet 2007 zowel
privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen opgenomen.

3. Publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid kan uit de wet voortvloeien zoals
bedoeld in artikel 2:1, tweede lid, BW. Enkele voorbeelden:
a. artikel 17, derde lid, Advocatenwet.34 Daarin staat dat de Nederlandse

Orde van Advocaten rechtspersoonlijkheid bezit;
b. Luchtverkeersleiding Nederland is een publiekrechtelijk rechtspersoon

op basis van artikel 5.22 Wet luchtvaart.
4. Indien de publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid niet rechtstreeks uit de

wet voortvloeit, kan er toch nog sprake van publiekrechtelijke rechtsper-
soonlijkheid zijn doordat de instelling een openbaar lichaam is in de zin
van artikel 134 Grondwet met verordenende bevoegdheid. Dit kan blijken
uit de wet die het openbaar lichaam instelt. Een voorbeeld is:
artikel 2, eerste lid, Wet op het accountantsberoep stelt dat De Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) “een openbaar lichaam is in de zin
van artikel 134 Grondwet”.
Het slechts zijn van openbaar lichaam is dus voor de kwalificatie als
publiekrechtelijk rechtspersoon niet voldoende. Daarnaast moet het li-
chaam, of een tot dat lichaam behorend orgaan, verordenende bevoegdheid
bezitten. Pas dan is er sprake van een publiekrechtelijk rechtspersoon. Een
voorbeeld is:
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants is een publiekrechte-
lijk rechtspersoon omdat zojuist is gebleken dat het een openbaar lichaam
is én omdat een orgaan van de NBA, de ledenvergadering, op grond van

33. Artikel 57 Handelsregisterwet 2007.
34. Deze en andere genoemde voorbeelden en uitwerkingen zijn grotendeels afkomstig uit J.A.F.

Peters, Publiekrechtelijke Rechtspersonen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.
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artikel 5, eerste lid, Wet op het accountantsberoep verordenende bevoegd-
heid bezit.

5. Het is denkbaar dat privaatrechtelijke rechtspersonen toch (ook) publiek-
rechtelijk zijn. Er kan dus sprake zijn van een dubbele rechtspersoonlijkheid.
Een voorbeeld is De Nederlandsche Bank NV. Peters is van mening, omdat de
inrichting en het functioneren van de Bank in de Bankwet 1998 wordt
geregeld, dat De Nederlandsche Bank NV een publiekrechtelijk rechtsper-
soon is.35 Een argument voor de mening van Peters kan worden ontleend
aan de Javasche Bank-arresten36 waarin de Hoge Raad van mening is dat
centrale banken per definitie overheidsinstellingen zijn. Ook de rechtbank
heeft zich hierover uitgesproken.37 De Nederlandsche Bank is een publiek-
rechtelijk rechtspersoon ondanks het feit dat zij een NV is. Overigens is dit het
enige bij mij bekende voorbeeld van een ‘dubbele’ rechtspersoonlijkheid.
Een nuancering op dit punt is dat een privaatrechtelijk rechtspersoon als
stroman door een publiekrechtelijk rechtspersoon kan worden ingezet om,
gebonden aan de wil van de overheid, geld te verdelen.38 Het vergt alsdan
een grondige analyse van de situatie om het verschil vast te stellen met een
reguliere stichting die ‘slechts’ subsidie ontvangt. Deze grote onzekerheid
en nuancering pleit er overigens voor dat privaatrechtelijke rechtspersonen in
het fiscale verdragenrecht niet als overheid moetenworden aangemerkt, zelfs
niet als sprake is van de genoemde stroman-constructie. Daarover later meer.

Het vaststellen of een rechtspersoon publiekrechtelijk is, is zeker niet een-
voudig. Helaas is er ook geen compleet overzicht beschikbaar van alle publiek-
rechtelijke rechtspersonen alhoewel dit via het Handelsregister mogelijk moet
zijn. Het is dan maar de vraag of het heffingsrecht altijd op de juiste manier
wordt verdeeld. Een juiste kwalificatie lijkt in ieder geval een uitdaging voor
onder andere de Belastingdienst.

Nu is onderzocht wanneer onder Nederlands recht sprake is van Staat, staat-
kundig onderdeel en plaatselijk publiekrechtelijk lichaam is de vraag aan de
orde of alle instellingen die daaronder vallen ook direct onder de reikwijdte

35. Zie Peters, in: B.W.N. de Waard, Het burgerlijk ambtenarenrecht, Amsterdam: Elsevier 2004,
p. 20.

36. HR 12 juni 1991, nr. 27310, BNB 1991/312 en HR 8 juli 1980, nr. 19875, BNB 1980/259.
37. Rb. Rotterdam 3 januari 2005, LJN AR8687. In rechtsoverweging 2.4 stelt de rechtbank: “Gelet

op de oprichting van De Nederlandsche Bank in 1814 door Koning Willem I (Stb 1814, 40),
haar wettelijke omzetting nadien in een naamloze vennootschap, de in de Bankwet 1998
neergelegde wijze van benoeming van het bestuur en de raad van commissarissen van DNB
en de daarin neergelegde taakstellingen, is DNB naar het oordeel van de rechtbank een
(zelfstandig bestuurs)orgaan samenvallende met een rechtspersoon die krachtens publiek-
recht is ingesteld.”

38. Zie Peters in B.W.N. de Waard, Het burgerlijk ambtenarenrecht, Amsterdam: Elsevier 2008,
p. 25.
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van artikel 19 vallen of zouden moeten vallen. Met andere woorden: wat is
de reikwijdte van artikel 19 OESO-modelverdrag op dit punt?

In artikel 19 OESO-modelverdrag is de bewoording afwijkend van veel van
de door Nederland gesloten belastingverdragen. Dit artikel luidt:

“1a. Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a
political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in
that State.

b. However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable
only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and
the individual is a resident of that State who:
(i) is a national of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering

the services.
“2a. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar

remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a
political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in
that State.

b. However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in
the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of,
that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17, and 18 shall apply to salaries, wages,
pensions, and other similar remuneration in respect of services rendered in
connection with a business carried on by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof.”

Wat opvalt is dat de terminologie ietwat afwijkt van de Nederlandse termino-
logie. Zo wordt gesproken over “State or a political subdivision or a local
authority”. Dat kan vertaald worden naar de Staat, een politieke onderafdeling
(of subafdeling) of een lokale overheidsinstantie. Daarbij lijkt te worden
gedoeld op de diverse politieke bestuurslagen (landelijke, provinciale, gemeen-
telijke overheden) en diegene die daar rechtstreeks voor werken. Anders
gezegd: openbare lichamen die rechtstreeks een overheidstaak uitvoeren
zonder dat deze aan hen is overgedragen. Ik licht dit toe.

Vogel meent dat de reikwijdte van artikel 19 OESO-modelverdrag is beperkt
tot de Staat, een politieke onderafdeling (of subafdeling) of een lokale over-
heidsinstantie. De ‘pure’ of ‘echte’ overheid dus. Andere instellingen die
weliswaar op basis van publiekrecht zijn georganiseerd maar geen (decentrale)
overheid zijn, vallen volgens Vogel dan ook niet onder artikel 19 maar
artikel 18.39 Als voorbeeld noemt hij Kamers van Koophandel en een publieke
omroep. Zelfs als instellingen een publieke taak vervullen, door publieke

39. K. Vogel, On double taxation conventions, London: Kluwer 1997, paragraaf 14 bij artikel 19,
eerste lid.
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middelen worden gefinancierd en aan overheidstoezicht zijn onderworpen
maar geen politieke onderafdeling (of subafdeling) of een lokale overheids-
instantie zijn, vallen deze volgens Vogel niet onder de reikwijdte van artikel 19.
Ondanks dat het slechts voorbeelden zijn, zijn de Kamers van Koophandel in
Nederland overigens publiekrechtelijke rechtspersonen. Onduidelijk is hoe de
visie van Vogel zich vertaald naar de Nederlandse situatie omdat openbare
lichamen dan wel publiekrechtelijke rechtspersonen in wezen als onderafde-
ling van de Staat worden aangemerkt gezien hoofdstuk 7 Grondwet. Het zijn
immers instanties die een wettelijke taak vervullen, waarvan een orgaan
verordenende bevoegdheid heeft en daarmee mede-regelgever zijn dan wel
door de wet rechtspersoonlijkheid toegekend hebben gekregen. Als we ervan
uitgaan dat publiekrechtelijke rechtspersonen worden aangemerkt als een
overheidsinstantie, dan is de reikwijdte van artikel 19 OESO-modelverdrag
groot; groter dan waarschijnlijk was bedoeld toen het principe van artikel 19
OESO-modelverdrag in de vorige eeuw werd ingevoerd. Echter, deze uitbrei-
ding van artikel 19 OESO-modelverdrag vanwege de groei van de publieke
sector en de trend naar decentralisatie is onontkoombaar. Publiekrechtelijke
rechtspersonen, of zelfstandige bestuursorganen, voeren immers een over-
heidstaak uit die hun is opgedragen. Indien de desbetreffende overheidstaak
niet aan het publiekrechtelijke rechtsorgaan zou zijn overgedragen, zou deze
nog door de directe overheid zelf worden uitgevoerd. Dat betekent dat het
grote aantal overheidsinstanties niet leidt tot uitbreiding van artikel 19 OESO-
modelverdrag maar de groei van de overheid als zodanig hier de oorzaak van is.
De reikwijdte van artikel 19 OESO-modelverdrag beperken door slechts de
directe overheid eronder te scharen, leidt niet alleen tot een schier onmogelijke
taak maar tevens tot een inconsequente uitkomst. Immers, sommige ministe-
ries zullen bepaalde taken wel hebben overgedragen aan publiekrechtelijke
rechtsorganen, andere niet. Als een beperking van de reikwijdte van artikel 19
OESO-modelverdrag gewenst zou zijn, dan lijkt het logischer om artikel 19
OESO-modelverdrag slechts van toepassing te laten zijn op overheidsrepre-
sentanten en bestuurders zelf. Hiermee worden ministers, staatssecretarissen,
gemeenteraadsleden, burgermeesters, Kamerleden et cetera bedoeld. Dat be-
tekent dat andere personen werkzaam voor de overheid zoals politieagenten,
hoogleraren aan een rijksuniversiteit, medewerkers van de Belastingdienst et
cetera niet onder de reikwijdte van artikel 19 OESO-modelverdrag vallen.
Daarvoor is alsdan wel een wijziging van artikel 19 OESO-modelverdrag nodig.
Dat is overigens slechts een tussenstap naar de uiteindelijk juiste oplossing
welke verderop wordt besproken.

6.3.1.3 Betaald door of door fondsen in het leven geroepen door de overheid

Omals overheidspensioen te kwalificeren dient een pensioenuitkering teworden
betaald door de overheid, dan wel vanuit fondsen die zijn ontstaan of gecreëerd
door de overheid. Een belangrijke vraag hierbij is of de pensioenuitkering feitelijk
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door de overheid zelf direct uitgekeerd dient te worden om als overheidspensi-
oen te kunnen kwalificeren dan wel dat een indirecte financiering door de
overheid tevens kwalificeert.

In het OESO-commentaar is opgenomen dat een privaatrechtelijk fonds dat
is opgericht door de overheid kwalificeert. De term fondsen zou kunnen zien op
de uitkerende instantie, zijnde een pensioenfonds maar ook mogelijk is dat
de term fondsen ziet op de geldelijke middelen (het Engelse woord funding). In
wezen wordt immers het pensioen indirect via een pensioenfonds alsnog
betaald door de overheid. Een pensioen dat uiteindelijk wordt uitgekeerd
vanwege de vroegere dienstbetrekking bij de overheid moet worden aange-
merkt als overheidspensioen, ongeacht de feitelijk uitkerende instantie en
ongeacht of de pensioenpremies direct of indirect van de overheid afkomstig
zijn of niet. In onderdeel 5.2 van het OESO-commentaar bij artikel 19 OESO-
modelverdrag is namelijk opgenomen dat “the original capital of the fund would
not need to be provided by the State”. De dienstbetrekking van waaruit het
pensioenrecht is opgebouwd, is dus doorslaggevend, niet de uitkerende in-
stantie dan wel de kapitaalsherkomst.40 Zie in gelijke zin Rodi.41 Een andere
uitleg zou ook onlogisch zijn vanuit de gedachte dat het heffingsrecht over
pensioen van een overheidsmedewerker (uitgesteld loon) op dezelfde wijze
moet worden verdeeld als het loon uit de tegenwoordige dienstbetrekking.
Als de feitelijke uitkerende instantie een wijziging van het heffingsrecht zou
kunnen veroorzaken, dan zou het oprichten van een privaatrechtelijk pen-
sioenfonds, zoals de Stichting ABP, ineens tot kwalificatie als particulierpensi-
oen leiden. Dat dit niet de bedoeling is, blijkt uit veel jurisprudentie. Het PTT-
arrest42 vormt overigens de basis voor veel jurisprudentie in Nederland op dit
punt. Dit arrest wordt in onderdeel 6.5 besproken omdat in dat arrest sprake
was van een samengesteld pensioen; één pensioen dat deels particulierpensi-
oen en deels overheidspensioen is. Van belang om op te merken is overigens
dat Nederland internationaal gezien een uitzondering vormt als het gaat om
de uitkerende instantie van overheidspensioenen. In de meeste landen wordt
een overheidspensioen namelijk uitgekeerd door de overheid zelf. In wezen
een eigen beheer pensioen dus dat wordt betaald uit de lopende middelen.
Een extern privaatrechtelijk pensioenfonds dat de pensioenen van overheids-
medewerkers uitkeert zoals de Stichting ABP is internationaal gezien in slechts
enkele landen aan de orde.43 Dat betekent vervolgens dat de uitleg van het
betaald door begrip met name in bilaterale verhoudingenwaar Nederland partij

40. Zie K. Vogel, On double taxation conventions, London: Kluwer 1997, paragraaf 14a bij artikel
19, eerste lid.

41. M. Rodi, Das Kassenstaatprinzip im nationalen und internationalen Steuerrecht, RIW 1992,
Heft 6, p. 484 e.v.

42. Zie HR 23 november 1994, nr. 29935, BNB 1995/117, r.o. 3.3.
43. E. Ponds, C. Severinson en J. Yermo, Funding in Public Sector Pension Plans: International

Evidence, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 8, Parijs:
OECD Publishing 2011, p. 7 e.v.
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is, onderwerp van discussie is. Daaromwordt in hoofdstuk 7 nader op de vraag
hoe andere landen omgaan met het verschil tussen overheidspensioen en
particulierpensioen ingegaan. Hierna wordt eerst de Nederlandse jurispruden-
tie waarbij geen sprake is van een samenloop tussen particulierpensioen en
overheidspensioen maar waarbij het criterium betaald door wel aan de orde is,
besproken.

Een arrest waarin het betaald door criterium aan de orde was, is BNB
2009/199.44 Belanghebbende was in dienst bij een publiekrechtelijk rechts-
persoon in Nederland tussen 1975 en 1998. Het pensioen werd op basis van de
Algemene burgerlijke pensioenwet uitgevoerd door het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds. Dit fonds was tot 1996 een publiekrechtelijk rechtspersoon en
vanaf 1996 een privaatrechtelijke stichting. De pensioengerechtigde belang-
hebbende was woonachtig in Duitsland. Belanghebbende was van mening dat,
aangezien het pensioen betaald werd door een privaatrechtelijk rechtspersoon,
het overheidspensioenartikel niet aan de orde is.45 Belanghebbende baseert
deze stelling op het feit dat artikel 12 Belastingverdrag Nederland-Duitsland
1959 afwijkt van het OESO-modelverdrag. In artikel 12 Belastingverdrag
Nederland-Duitsland 1959 is namelijk niet opgenomen dat een pensioen dat
is betaald uit fondsen in het leven geroepen door de overheid, ook als
overheidspensioen aangemerkt dient te worden. Slechts pensioenbetalingen
door de overheid zelf lijken te kwalificeren als overheidspensioen op grond van
de tekst van artikel 12 Belastingverdrag Nederland-Duitsland 1959. Belang-
hebbende deelt daarmee, althans als het gaat om verdragen die overeenkomen
met het OESO-modelverdrag, blijkbaar de mening van de Hoge Raad dat
pensioenen die zijn opgebouwd in overheidsdienst kwalificeren als overheids-
pensioen, ongeacht de rechtsvorm van de uitkerende instelling. Echter, een
OESO-conforme uitleg is volgens belanghebbende niet aan de orde, juist nu
artikel 12 Belastingverdrag Nederland-Duitsland 1959 op dit punt afwijkt van
het OESO-modelverdrag.46 De Hoge Raad sluit in een kort arrest aan bij het
PTT-arrest en meent dat de feitelijke instantie die het pensioen uitkeert niet
van invloed is op de kwalificatie. Van overheidspensioen is sprake indien het
pensioen is opgebouwd in overheidsdienst. De Hoge Raad sluit aan bij de
conclusie van A-G Van Ballegooijen. Belangwekkend is dat belanghebbende
een beroep doet op artikel 31 WVV. Hij is van mening dat de duidelijke tekst
van de verdragsbepaling niet terzijde mocht worden gesteld door de strekking
van de bepaling. De stelling van belanghebbende is echter niet in lijn met
artikel 31 WVV omdat dat artikel stelt dat “een verdrag moet 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”. Een zienswijze

44. HR 5 december 2008, nr. 43722, BNB 2009/199.
45. Zie B. Starink, Overheidspensioen versus particulierpensioen in belastingverdragen: we

komen er maar niet vanaf, PensioenMagazine 2007/5 voor een bespreking van de casus.
46. Zie in gelijke zin Hoogendoorn in zijn annotatie bij BNB 1995/117.
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die ook Hof ’s-Hertogenbosch volgt in een andere casus.47 Het doel van het
desbetreffende artikel 12 Belastingverdrag Nederland-Duitsland 1959 is naar
verwachting dat landen belasting mogen heffen over uitkeringen waarvoor ze
zelf de middelen hebben verschaft. Van Weeghel is het in zijn noot bij het
arrest oneens met de Hoge Raad. Hij meent dat “indien de teleologische
interpretatie zou leiden tot een betekenis die niet meer als de gewone betekenis
van de term kan worden beschouwd, prevaleert de gewone betekenis”.48 Hij
meent dat de term betalen niet kan worden uitgelegd als het betalen van de
premie aan het pensioenfonds dat vervolgens zelf de pensioenen uitbetaalt. Dit
betoog van Van Weeghel overtuigt mij niet. De term betalen kan wel degelijk
worden uitgelegd als het betalen van de premie aan het pensioenfonds dat
vervolgens zelf de pensioenen uitbetaalt. Immers, zou de feitelijk uitbetalende
instantie bepalen welk land het heffingsrecht over pensioenuitkeringen krijgt,
dan zou een pensioen afkomstig van de Stichting ABP in het verdrag met
Duitsland per definitie een particulierpensioen zijn. Dit kan als zodanig een
(onvoorziene) consequentie zijn van de privatisering van het ABP maar dit is
niet de bedoeling van het onderscheid tussen belastingheffing over particu-
lierpensioen en overheidspensioen. We moeten ons namelijk realiseren dat het
verdrag Nederland-Duitsland is gesloten in 1956. In die tijd was het ABP nog
een publiekrechtelijke instelling. In Duitsland is, en was, het daarnaast gebrui-
kelijk dat pensioenen worden uitbetaald door de overheidsinstelling zelf.49 Er
was, met andere woorden, gezien de kennelijke bedoeling van het verdrag, ook
geen reden voor Nederland en Duitsland om de tekst van artikel 12 Belasting-
verdrag Nederland-Duitsland 1959 destijds specifieker en explicieter te maken.
De historische interpretatie en situatie speelt daarom een grote rol in de uitleg
van het Nederland-Duitsland verdrag. Overheidspensioen werd destijds im-
mers per definitie uitbetaald door een publiekrechtelijke instelling. Dat het ABP
ver na het sluiten van het verdrag geprivatiseerd werd, kan niet de kennelijke
bedoeling en reikwijdte van het verdrag wijzigen. De stelling en eindconclusie
van Van Weeghel dat de gewone betekenis van artikel 12 Belastingverdrag
Nederland-Duitsland 1959 met zich meebrengt dat moet worden aangesloten
bij de feitelijke uitkerende instantie is niet overtuigend gezien de historie van
het Nederland-Duitsland verdrag. Immers, de gewone betekenis van het Ne-
derland-Duitsland verdrag zou, als ik Van Weeghel en ook Hoogendoorn in zijn
annotatie bij BNB 1995/117 goed begrijp, bij de privatisering van het ABP dus
zijn gewijzigd. Er is geen reden om dit aan te nemen. Aan dit punt is bij de
gehele parlementaire behandeling van de Wet privatisering ABP overigens ook
geen aandacht besteed.50 Stel nu dat het pensioen van Nederlandse overheids-

47. Hof ’s-Hertogenbosch 6 december 2006, nr. 03/02303, NTFR 2007/474.
48. Noot bij BNB 2009/199.
49. Zie onderdeel 7.5.
50. Wet van 21 december 1995, houdende privatisering van het Algemeen burgerlijk pensioen-

fonds (Wet privatisering ABP), Stb. 1995, 639, Kamerstukken I/II 1994/95, 24205.
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medewerkers niet zou worden opgebouwd en uitgekeerd door de Stichting
ABP maar bij en door de overheid zelf. Dit doet zich voor bij politiek ambts-
dragers op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
(Wet APPA).51 Het pensioen van politiek ambtsdragers hoeft namelijk (nog)
niet extern bij een fonds of verzekeraar ondergebracht te worden. Bij pensione-
ring ontvangt de politiek ambtsdrager dus een pensioen dat door de overheid
zelf wordt uitbetaald. Dan is er ook in het verdrag met Duitsland sprake van
bronlandheffing. Als de redenering van Van Weeghel op zou gaan, dan zou de
politiek ambtsdrager (net) voor pensionering een aanstelling bij de overheid
kunnen accepteren en op grond van artikel 107 Wet APPA waardeoverdracht
naar de Stichting ABP aanvragen. Alsdan zou zijn pensioen ineens niet meer
belastbaar zijn in het bronland. Dat zou theoretisch weliswaar de consequentie
van privatisering van het ABP kunnen zijn maar dit kan niet de bedoeling
zijn van het overheidspensioenartikel in het verdrag Nederland-Duitsland. Of
anders. Als de overheden in Nederland zouden besluiten om het pensioen van
politiek ambtsdragers onder te gaan brengen bij het ABP,52 hetgeen overigens
aansluit bij de voorkeur voor externe financiering van pensioen zoals beschre-
ven in hoofdstuk 2, zou volgens Van Weeghel een dergelijk pensioen in de
relatie met Duitsland belast zijn in het woonland. Dat lijkt niet de bedoeling
van artikel 12 Belastingverdrag Nederland-Duitsland 1959 van Nederland te
zijn geweest. Duitsland is het overigens niet eens met de interpretatie van de
Nederlandse Hoge Raad omdat Duitsland meent dat de feitelijk uitkerende
instantie relevant is voor de vraag of er sprake is van overheidspensioen of niet.
Compartimentering is daarmee niet aan de orde.

6.3.1.4 Diensten bewezen aan de Staat

In artikel 19 van de meeste Nederlandse bilaterale belastingverdragen wordt
voor de kwalificatie als overheidsfunctionaris de voorwaarde gesteld dat
sprake moet zijn van diensten bewezen aan die Staat. In het OESO-modelverdrag
luidt de frase in respect of services rendered to that State. Zijn de feitelijke
werkzaamheden van een overheidsmedewerker relevant voor de pensioen-
kwalificatie? Het OESO-commentaar geeft geen antwoord op de vraag. Wel is
een aantal arresten verschenen op dit punt.

De betekenis van diensten bewezen aan de Staat is aan de orde gekomen in
HR 4 april 1990, BNB 1990/157. Belanghebbende voert in deze zaak aan dat
geen sprake is van diensten bewezen aan de Staat omdat belanghebbende als
wethouder diensten zou bewijzen aan de kiezer en niet aan de Staat. De Hoge
Raad geeft aan dat het ambt van wethouder bij uitstek een overheidsfunctie is.

51. Volgens Visser overigens een prehistorische vorm van pensioenuitvoering. M.R. Visser, Prehis-
torisch pensioen politici nu graag echt hervormen, PensioenMagazine 2012/11, p. 30 e.v.

52. Zie ook M.R. Visser, Prehistorisch pensioen politici nu graag echt hervormen, PensioenMa-
gazine 2012/11, p. 30 e.v.
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De Hoge Raad verwijst hiervoor naar de uitspraak van het hof. A-G Van
Soest meent in zijn conclusie ook dat geen ondergeschiktheid is vereist voor
het uitoefenen van een overheidsfunctie. In punt 8.4 van de conclusie stelt Van
Soest dat de term diensten niet beperkt mag worden opgevat. Aangenomen
kanworden dat het begrip diensten bewezen aan de Staat is aangebracht om een
onderscheid aan te brengen met de werkelijk commerciële activiteiten van de
Staat, waar het derde lid van artikel 19 OESO-modelverdrag veelal op ziet. De
stelling vindt steun in het OESO-commentaar bij artikel 19, onderdeel 5. Tot
1977 was namelijk opgenomen dat er sprake moest zijn van diensten in the
discharge of functions of a governmental nature. Indien landen naar aanleiding
van de genoemde wijziging menen dat artikel 19 een onwenselijk ruime
werking krijgt, kunnen zij opteren voor nadere uitleg van dit begrip in het
bilaterale verdrag. De aard van de feitelijk verleende diensten is dus niet
relevant; relevant is of de vroegere werkzaamheden in dienst van de overheid
zijn verricht. Een andere conclusie is overigens ook onlogisch. Immers, indien
de gedurende het actieve dienstverband verrichte feitelijke werkzaamheden
relevant zijn voor de pensioenkwalificatie, dan ontstaat er een praktisch
onwerkbaar onderscheid met alle bewijsrechtelijke problemen van dien.

In 2006 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een pensioen
dat een onderwijzer in Aruba heeft opgebouwd tijdens zijn aanstelling in het
bijzonder onderwijs bij Stichting A., moet worden aangemerkt als overheids-
inkomen in de zin van artikel 17 Belastingregeling voor het Koninkrijk (hierna:
de BRK).53 In dit arrest beslist de Hoge Raad dat er wél sprake is van een
overheidspensioen, ondanks het feit dat de dienstbetrekking met een stichting
was aangegaan. De reden voor het van het PTT-arrest afwijkende standpunt,
is volgens A-G Van Ballegooijen dat artikel 17 van de BRK bewust afwijkt van
artikel 19 OESO-modelverdrag. Van Ballegooijen voert hier onder andere de
volgende twee argumenten voor aan:
• In artikel 19 OESO-modelverdrag is de eis dat het moet gaan om ‘diensten

bewezen aan die Staat’ opgenomen en in artikel 17 BRK bewust niet.
• Inkomsten als bedoeld in artikel 17 BRK zijn belast in het bronland als de

inkomsten ‘ten laste van’ die Staat worden betaald. Op grond van artikel 19
OESO-modelverdrag is een bronlandheffing van toepassing indien de in-
komsten ‘betaald zijn door’ die Staat. De nuance zit hem dus in ‘ten laste van’
en ‘betaald door’.

Tussen partijen staat vast dat belastingplichtige een pensioen krijgt van het
Algemeen Pensioenfonds van Aruba (hierna: APA) en dat het APA is aan te
merken als fonds als bedoeld in artikel 17 BRK. Om die reden wordt het
pensioen van belastingplichtige betaald ten laste van Aruba. Van Ballegooijen
merkt hierbij op dat in het midden kan blijven of de uitdrukking ‘betaald ten
laste van’ ziet op de bekostiging van de pensioenopbouw zoals in het PTT-arrest

53. HR 22 december 2006, nr. 42208, BNB 2007/121.
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is bepaald of op de verschuldigdheid van de pensioenuitkeringen door het
pensioenfonds. Aan de relevante vraag of het pensioen dat het APA uitkeert
daadwerkelijk gefinancierd moet zijn door premiebetalingen uit de openbare
kas om als overheidspensioen aangemerkt te kunnen worden, komt de Hoge
Raad nu helaas niet toe. De staatssecretaris van Financiën had in de beroeps-
fase dan ook in twijfel kunnen trekken of het APA wel als fonds als bedoeld
in artikel 17 BRK kon worden aangemerkt, indien en voor zover de opbouw van
de pensioenuitkeringen niet is gefinancierd vanuit een publiekrechtelijk
rechtspersoon. Terecht gaat de Hoge Raad hier nu dan ook niet op in en is de
rechtsregel uit het PTT-arrest niet aan de orde gekomen.

Het arrest van de Hoge Raad lijkt geen uitstraling naar bilaterale belasting-
verdragen te hebben. De BRK is formeel geen verdrag en niet gebaseerd op
het OESO-modelverdrag. Dit arrest lijkt dan ook geen verandering teweeg te
brengen ten opzichte van eerdere jurisprudentie voor de werking van artikel 18
en 19 OESO-modelverdrag.

Eind 2011 heeft Hof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan in een zaak waarbij
een oud-medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen, in Thailand woon-
achtig, zijn pensioen als particulierpensioen in Thailand belastbaar wilde laten
zijn.54 Belanghebbende was van mening dat de Rijksuniversiteit Groningen
door invoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) in 1993 was geprivatiseerd. Hiervan is geen sprake. De
Rijksuniversiteit Groningen was en is na de invoering van de WHW een
publiekrechtelijk rechtspersoon zodat in lijn met eerdere jurisprudentie het
pensioen moet worden aangemerkt als overheidspensioen in de zin van
artikel 19 Belastingverdrag Nederland-Thailand 1975. Belanghebbende had
beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het hof. A-G Niessen
meende in zijn conclusie55 dat het oordeel van het hof niet blijk geeft van een
onjuiste rechtsopvatting. A-G Niessen meende dan ook dat het cassatieberoep
ongegrond verklaard diende te worden. De Rijksuniversiteit Groningen is op
basis van de WHW namelijk overduidelijk een publiekrechtelijk rechtspersoon
zodat in casu sprake is van een overheidspensioen. Zoals gezegd geldt dit niet
voor bijvoorbeeld werknemers van Stichting Katholieke Universiteit Brabant,
handelend onder de naam Tilburg University. A-G Niessen merkt dit ten
overvloede op in onderdeel 6.14 van de conclusie. De Hoge Raad heeft de
uitspraak van het hof bevestigd en het cassatieverzoek van belastingplichtige
ongegrond verklaard.56 In zijn noot is Van Weeghel minder stellig over de best
denkbare uitkomst van de casus. Zijn kritiek lijkt met name gericht op het
aanmerken van de Rijksuniversiteit Groningen als een onderdeel van de
overheid. Op basis van de tekst van het verdrag zou de conclusie dat slechts

54. Hof ’s-Hertogenbosch 25 november 2011, nr. 11/00234, BNB 2013/191.
55. Conclusie van de A-G 18 oktober 2012, nr. 11/05763.
56. HR 1 maart 2013, nr. 11/05763, BNB 2013/191c*. Zie ook de analyse van Adema in I.J.J. Burgers

(red.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht, Den Haag: SDU 2013, p. 387
e.v.
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sprake is van overheid in de zin van artikel 19 Belastingverdrag Nederland-
Thailand 1975 indien het gaat om een (kort gezegd) lokale/regionale over-
heidsinstantie (zoals gemeente, provincie, waterschappen) gerechtvaardigd
kunnen zijn. Van Weeghel verwijst hiervoor naar Rodi in de analyse van artikel
19 OESO-modelverdrag in de vierde druk van Vogel/Lehner.57 Zie ook de
gelijkluidende analyse in onderdeel 6.3.1.2 van dit onderzoek.

Zodra eenmaal vaststaat dat de werkgever een publiekrechtelijk rechtsper-
soon is (en dus als overheid in de zin van artikel 19 OESO-modelverdrag wordt
aangemerkt) is het de vraag of de aard van de rechtsverhouding tussen de
werkgever en de onderdaan van belang is. Anders gezegd: wordt het pensioen
van een werknemer die in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat tot een
publiekrechtelijk rechtspersoon als particulierpensioen of als overheidspensi-
oen aangemerkt? Eerder is op basis van jurisprudentie geconcludeerd dat de
aard van de feitelijk verleende diensten niet relevant is maar of de vroegere
werkzaamheden in dienst van de overheid zijn verricht. De achtergrond van de
bronlandheffing is immers dat landen het heffingsrecht willen behouden over
de pensioenuitkeringen waarvoor zij zelf de middelen hebben verschaft.
Daarvoor maakt het niet uit of er sprake is van een privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke dienstbetrekking, zolang het dienstverband maar is aange-
gaan bij een publiekrechtelijk rechtspersoon. In artikel 7.2, zevende lid, Wet IB
2001 wordt overigens ook het publiekrechtelijke karakter van de werkgever
van belang geacht en niet het publiekrechtelijke karakter van de dienstbetrek-
king. Ook in artikel 9, tweede lid, onderdeel e, Besluit voorkoming dubbele
belasting 2001 wordt slechts verwezen naar het publiekrechtelijke karakter
van de rechtspersoon en niet van de dienstbetrekking. Bovendien is in
Nederland een privaatrechtelijke dienstbetrekking bij de overheid alleen in
uitzonderingssituaties mogelijk. Zo bepaalt artikel 1, derde lid, Ambtenarenwet
dat niet als ambtenaar wordt aangemerkt diegene met wie een arbeidsover-
eenkomst naar burgerlijk recht is gesloten. Dit is overigens van ondergeschikt
belang omdat het zijn van ambtenaar niet doorslaggevend is voor het van
toepassing zijn van artikel 19 OESO-modelverdrag. De Collectieve Arbeidsvoor-
waardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst regelt de arbeidsvoorwaarden
voor ambtenaren in dienst van de gemeente en stelt in artikel 2:5, eerste lid
het volgende: “Door het college kan met een persoon slechts een arbeidsovereen-
komst naar burgerlijk recht worden aangegaan voor het bij oproep verrichten van
werkzaamheden van een in aard en omvang wisselend karakter.” Deze regeling
komt tot stand door de delegatiebevoegdheid van artikel 134 Ambtenarenwet.
Dit betekent dat alleen oproepkrachten een privaatrechtelijke dienstbetrekking
kunnen hebben bij de gemeente. Voor de sector Rijk geldt dat helemaal

57. In de vijfde druk merkt Waldhoff hetzelfde op in onderdeel 22 bij de analyse van artikel 19
OESO-modelverdrag. Vogel/Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen, 5. Auflage, München:
Verlag C.H. Beck 2008, p. 1417.
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geen privaatrechtelijke dienstbetrekkingen meer kunnen worden aangegaan.58

Overigens werden tot ongeveer 1954 mensen aangenomen bij de overheid in
privaatrechtelijke dienst in plaats van publiekrechtelijke dienst omdat in
privaatrechtelijke dienst geen pensioen werd opgebouwd op grond van de
Pensioenwet 1922. Dit bracht lagere loonkosten met zich mee. Toen vanaf 1954
ook mensen in privaatrechtelijke dienstbetrekking tot de overheid werden
toegelaten tot de Pensioenwet 1922, daalde dit aantal snel omdat het kosten-
voordeel voor de werkgever (de overheid) wegviel. Dit geeft al aan dat de
keuze voor de rechtsvorm van het dienstverband niet wordt ingegeven door de
inhoud van de functie of de aard van de werkzaamheden.59 Het is dus niet zo
dat werkzaamheden die in publiekrechtelijke dienstbetrekking worden ver-
vuld een meer publiek karakter kennen dan werkzaamheden die in privaat-
rechtelijke dienstbetrekking tot een publiekrechtelijke instelling worden
verricht. Concreet betekent dit dat privaatrechtelijke dienstbetrekkingen bij
het Rijk of lagere overheden in Nederland uitzondering zijn. Bij andere
publiekrechtelijke rechtsorganen kan het naar mijn weten wel voorkomen.
De vraag blijft dus of een persoon die op basis van een privaatrechtelijke
dienstbetrekking in dienst is bij een publiekrechtelijk rechtspersoon (ook wel
arbeidscontractant genoemd60) onder de reikwijdte van artikel 19 OESO-
modelverdrag valt. De Hoge Raad komt in BNB 2013/191 (de hiervoor beschre-
ven casus van de medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen die in
Thailand pensioen ontving) tot de conclusie dat belanghebbende een publiek-
rechtelijke dienstbetrekking had en dat zijn pensioen als overheidspensioen
moet worden aangemerkt.61 Pötgens concludeert dat de publiekrechtelijke
dienstbetrekking hiervoor doorslaggevend was maar dat blijkt niet eenduidig
uit het arrest. Aannemelijker is dat de Hoge Raad tot deze conclusie kwam
omdat belanghebbende in dienst was “bij een tot de centrale Nederlandse
overheid behorende publiekrechtelijke instelling en dat die instelling een over-
heidstaak vervulde, namelijk het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het
verrichten van wetenschappelijk onderzoek.”62 De bedoeling van artikel 19
OESO-modelverdrag is om pensioen opgebouwd in overheidsdienst te belasten
in het land dat de middelen daarvoor heeft verschaft. De juridische titel waarop
het dienstverband tot stand komt (via publiekrechtelijke aanstelling dan wel
via een privaatrechtelijk dienstverband) zou daarbij niet relevant moeten zijn.
Immers, een overduidelijke overheidsfunctie bij een publiekrechtelijk rechts-
persoon kan wel degelijk op basis van een privaatrechtelijke dienstbetrekking

58. H.S.P. Stuiver, De Ambtenaar, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2012, p. 10.
59. B.B.B. Lanting, Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers (diss.), Tilburg

2009, p. 51.
60. B.B.B. Lanting, Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers (diss.), Tilburg

2009.
61. HR 1 maart 2013, nr. 11/05763, BNB 2013/191c*, r.o. 3.2.4.
62. F.P.G. Pötgens, FPU-uitkering en belastingverdrag, NTFR Beschouwingen 2013-37, onderdeel 3

(e.v.).
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worden uitgevoerd. De aard van de dienstbetrekking zegt evenmin iets over de
aard en de inhoud van de functie. In het commentaar bij artikel 19 OESO-
modelverdrag is niets vermeld over de aard van de dienstbetrekking zolang er
sprake is van State employees. State employees kunnen ook via een privaat-
rechtelijke dienstbetrekking tot de Staat in dienstbetrekking staan.

Positiefrechtelijk is de vraag of de aard van de dienstbetrekking vanuit
Nederlands perspectief relevant wordt geacht. In onderdeel 23 van het Protocol
bij het verdrag Nederland-België is opgenomen dat als overheidspensioen
wordt aangemerkt pensioen dat is opgebouwd gedurende een publiekrechte-
lijke dienstbetrekking. In dit geval lijkt de aard van de dienstbetrekking dus
relevant te worden geacht. Ook in artikel XIV van het Protocol bij het nieuwe
Nederland-Duitsland belastingverdrag is dit opgenomen. Maar daarmee is er
nog geen sprake van een OESO-conforme uitleg die voor de uitleg van andere
bilaterale verdragen van belang is. De vraag of de woordkeuze en de conse-
quenties ervan bewust tot stand zijn gekomen blijft onbeantwoord.

Resumerend is het van belang dat de voormalig werknemer in dienst was bij
de overheid zoals bedoeld in artikel 19 OESO-modelverdrag. Of dat dienstver-
band nu via een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst dan wel via een
publiekrechtelijke aanstelling tot stand is gekomen, zou niet relevant moeten
zijn. In de huidige bilaterale situaties kan de reikwijdte van het overheidspen-
sioenartikel overigens afwijkend zijn indien uit het verdrag, de toelichting, het
protocol of de kennelijke bedoeling blijkt dat slechts publiekrechtelijke aan-
stellingen onder de reikwijdte van het overheidspensioenartikel moeten vallen.

Ten slotte heeft de staatssecretaris van Financiën bij besluit overigens
bepaald dat overheidspensioenen die zijn opgebouwd ter zake van diensten
bewezen aan een voormalig overzees gebiedsdeel moeten worden aangemerkt
als particulierpensioen omdat dergelijke pensioenen niet zijn opgebouwd ter
zake van diensten bewezen aan Nederland.63

6.3.2 Op winst gerichte overheidsbedrijven

Pensioenen van oud-medewerkers van op winst gerichte overheidsbedrijven
worden aangemerkt als particuliere pensioenen waarop woonlandheffing van
toepassing is op grond van artikel 19, derde lid, OESO-modelverdrag. Volgens
onderdeel 6 van het OESO-commentaar bij artikel 19 is de bedoeling van het
derde lid om gepensioneerden die voor een overheidsbedrijf werkten conform
artikel 18 hetzelfde te behandelen als gepensioneerden die niet voor de
overheid werkten. De Wet VPB 1969 onderscheidt directe en indirecte over-
heidsbedrijven. De directe overheidsbedrijven zijn ondernemingen die direct
eigendom zijn van een publiekrechtelijk rechtspersoon, aldus Stevens.64 In-
directe overheidsbedrijven zijn in principe privaatrechtelijke rechtspersonen

63. Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 28 juni 1996, nr. IFZ96/863M.
64. S.A. Stevens, De belaste overheid, Deventer: Kluwer 2003, p. 185.
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maar waarbij een publiekrechtelijk rechtspersoon het privaatrechtelijk lichaam
beheerst.65 De overheid is slechts aandeelhouder van een privaatrechtelijke
onderneming. Indirecte overheidsbedrijven vallen per definitie niet onder
artikel 19, eerste en tweede lid maar onder artikel 18 zodat de uitzondering
van het derde lid van artikel 19 niet aan de orde is. De reden hiervoor is dat er
bij dergelijke indirecte overheidsbedrijven sprake is van een privaatrechtelijk
rechtspersoon. Werknemers van privaatrechtelijke rechtspersonen, ongeacht
wie bijvoorbeeld aandeelhouder is, vallen onder artikel 18. De lastige categorie
is daarmee die van de directe overheidsbedrijven. Wanneer is er sprake van
een op winst gericht direct overheidsbedrijf in het kader van artikel 19 OESO-
modelverdrag? Stevens heeft in zijn dissertatie ruim aandacht besteed aan de
vraag wanneer een overheidsbedrijf belastingplichtig is voor onder andere de
vennootschapsbelasting. Hij trekt de conclusie dat directe overheidsbedrijven
voor de vennootschapsbelasting subjectief belastingplichtig zijn voor zover zij
een onderneming drijven als opgesomd in artikel 2, derde lid, Wet VPB 1969.
Van een onderneming wordt geacht dat zij winst beoogt waardoor het winst-
oogmerk geen zelfstandige betekenis meer toekomt, aldus Stevens.66 Omdat
voor de interpretatie van artikel 19, derde lid, OESO-modelverdrag geen aparte
definitie van een op winst gericht overheidsbedrijf aanwezig is, zouden we
moeten aansluiten bij de subjectief voor de vennootschapsbelasting belasting-
plichtige directe overheidsbedrijven, althans vanuit Nederlands perspectief en
ervan uitgaande dat dit criterium in de Wet VPB 1969 juist is gedefinieerd.
Onduidelijk is echter wanneer er sprake is van een direct overheidsbedrijf. Als
voorbeelden van directe overheidsbedrijven worden overigens vaak onderwijs-
instellingen genoemd die op de vrije markt opfriscursussen aanbieden en
gevangenissen die in de gevangenis vervaardigde producten op de markt
afzetten. Door dergelijke activiteiten kunnen deze overheden voor dat deel
een onderneming drijven. Een splitsing aanbrengen tussen de commerciële en
niet-commerciële activiteiten van een overheidsinstelling lijkt me overigens
praktisch niet eenvoudig. Toch zijn zij momenteel voor dat deel niet Vpb-
plichtig omdat dergelijke activiteiten niet voorkomen in de limitatieve opsom-
ming van artikel 2, derde lid, Wet VPB 1969. Echter, de regering overweegt,
overigens al jaren, wijzigingen aan te brengen in de regelgeving rondom
belastingplicht van overheidsbedrijven. Al in 2007 heeft de staatssecretaris
van Financiën een notitie67 naar de Tweede Kamer verstuurd waarin hij de
stand van zaken met betrekking tot de belastingplicht van overheidsbedrijven
aangeeft. In 2010 heeft de staatssecretaris laten weten nog geen beeld te
hebben van de directe overheidsbedrijven omdat deze informatie zeer lastig
te achterhalen is.68 In 2012 is de notitie Belastingplicht overheidsbedrijven.

65. S.A. Stevens, De belaste overheid, Deventer: Kluwer 2003, p. 188.
66. S.A. Stevens, De belaste overheid, Deventer: Kluwer 2003, p. 187.
67. Kamerstukken II 2007/08, 31213, nr. 1.
68. Kamerstukken II 2009/10, 31213, nr. 6.
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Inventarisatie van de gevolgen van de ondernemingsvariant verschenen.69 In
deze notitie geeft de staatssecretaris van Financiën aan theoretisch de onder-
nemingsvariant voor te staan waarbij indirecte overheidsbedrijven volledig
Vpb-plichtig worden en directe overheidsbedrijven voor zover zij een onder-
neming drijven. Vanwege praktische problemen wordt de invoering van deze
wijziging van de Wet VPB 1969 echter uitgesteld. In zijn brief van 6 maart 2013
bevestigt de staatssecretaris van Financiën zijn voorkeur voor de indirecte
ondernemingsvariant.70 Op Prinsjesdag 2014 is vervolgens het wetsvoorstel
Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingediend.71 Aange-
zien dit onderzoek inhoudelijk is afgesloten op 1 september 2014 is het
genoemde wetsvoorstel slechts op hoofdlijnen meegenomen. Een aanleiding
voor het wetsvoorstel is dat de Europese Commissie op 2 mei 2013 Nederland
formeel heeft voorgesteld om de vrijstelling van Vpb voor overheidsbedrijven
af te schaffen.72 De staatssecretaris heeft daarop gereageerd en aangegeven dat
per 2016 overheidsbedrijven Vpb-plichtig zullen zijn.73 Het wetsvoorstel
introduceert een belastingplicht voor directe overheidsbedrijven voor zover
zij een onderneming drijven. Voor indirecte overheidsbedrijven geldt in be-
ginsel een onbeperkte belastingplicht. Tevens wordt een aantal vrijstellingen
geïntroduceerd in de conceptartikelen 6b en 6c Wet VPB 1969, zoals een
vrijstelling voor bijvoorbeeld havenbedrijven. Het wetsvoorstel realiseert dus
een situatie waarbij directe overheidsbedrijven belast zijn tenzij een uitzon-
dering van toepassing is.

Ervan uitgaande dat het wetsvoorstel wet wordt, resteert de vraag of het
pensioen van medewerkers van directe overheidsbedrijven via het derde lid
van artikel 19 onder de werking van artikel 18 OESO-modelverdrag moet vallen
dan wel onder de werking van artikel 19, tweede lid, OESO-modelverdrag?
Anders geformuleerd: wordt het pensioen van medewerkers van publiekrech-
telijke rechtsorganen (en dus overheden) welke werken voor een overheids-
bedrijf aangemerkt als particulierpensioen of overheidspensioen in de zin van
het belastingverdrag? Het theoretisch enige juiste antwoord moet op basis van
de huidige redactie van het derde lid van artikel 19 van het OESO-modelver-
drag zijn dat deze pensioenen moeten worden aangemerkt als particulierpen-
sioen. Dit is evenwel praktisch onuitvoerbaar omdat het een situatie creëert
waarbij twee werknemers welke beide in dienst zijn bij een publiekrechtelijk

69. Kamerstukken II 2011/12, 31213, nr. 7.
70. Brief van de staatssecretaris van Financiën van 6 maart 2013, nr. DB/2013/80U, V-N 2013/

25.12. Bobeldijk is overigens niet overtuigd van de indirecte ondernemingsvariant. Volgens
hem brengt het bezwaren met zich mee als het ontvlechten van economische activiteiten van
overheden, opnieuw inrichten van de governance van de indirecte overheidsbedrijven en een
indirecte betrokkenheid van de overheid leidt tot afwezigheid van directe democratische
controle en politieke verantwoordelijkheid. Zie A.C.P. Bobeldijk, Vpb-plicht van overheids-
bedrijven: (bijna) een nieuwe realiteit, WFR 2014/7039, p. 311.

71. Kamerstukken II 2014/14, 34003, nr. 2.
72. Persbericht Europese Commissie van 2 mei 2013, nr. IP/13/395, V-N 2013/25.14.
73. Kamerstukken II 2012/13, 31213, nr. 11.
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rechtsorgaan maar waarvan er één werkt voor het overheidsbedrijf, een
afwijkende pensioenkwalificatie hebben. Ik illustreer dit. Gesteld dat werkne-
mers van directe overheidsbedrijven hun arbeid volledig toe kunnen rekenen
aan de ondernemingsactiviteiten van de desbetreffende overheidsinstelling en
hun salaris en pensioen volledig gefinancierd worden vanuit de ondernemings-
activiteiten van de desbetreffende overheidsinstelling, dan nog is het ondoen-
lijk om hun pensioen aan te merken als particulierpensioen. Dat zou praktisch
onuitvoerbaar zijn voor zowel de werkgever, de pensioenuitvoerder als de
Belastingdienst omdat binnen één werkgever dan zowel sprake kan zijn van
particulierpensioen als overheidspensioen; een administratieve nachtmerrie.
De in de verdragen gemaakte uitzondering voor overheidsbedrijven kan lo-
gischerwijs nooit een dergelijk resultaat beogen. Vergelijk de analyse over
diensten bewezen aan de Staat in onderdeel 6.3.1.4. Het zou ondoenlijk en
daardoor onwenselijk zijn om, indien en voor zover een publiekrechtelijk
rechtspersoon directe ondernemingsactiviteiten verricht, het pensioen van
(een deel van) de medewerkers van de desbetreffende publiekrechtelijke
rechtspersonen als particulierpensioen aan te merken.

Vanuit het in dit onderzoek behandelde onderwerp zou de eerder door de
staatssecretaris van Financiën voorgestelde indirecte ondernemingsvariant
waarbij alle ondernemingsactiviteiten van overheidsinstellingen omgezet moe-
ten worden in een indirect overheidsbedrijf welke onbeperkt Vpb-plichtig
wordt, te prefereren zijn. Immers, dat creëert duidelijkheid en eenduidigheid.
Alle ondernemingsactiviteiten van overheden worden dan in een privaatrech-
telijk rechtspersoon ondergebracht welke onder de reikwijdte van artikel 18
OESO-modelverdrag valt. Door publiekrechtelijke rechtspersonen worden als-
dan geen ondernemingsactiviteiten meer verricht waardoor tevens de uitzon-
dering van artikel 19, derde lid kan komen te vervallen. Dit gaat uiteraard
gepaard met een wettelijke verplichting om alle economische activiteiten van
(lokale) overheden af te zonderen in een privaatrechtelijk rechtspersoon. Dat
een dergelijke oplossing vanuit pensioenoptiek wellicht de voorkeur verdient
neemt niet weg dat vele andere belangen de uiteindelijke belastingplicht van
overheidsbedrijven bepalen. De huidige situatie zou overigens pleiten voor een
algehele afschaffing van het onderscheid tussen belastingheffing over particu-
lierpensioen en overheidspensioen. Daarover meer in onderdeel 6.7.

Overigens geeft het OESO-commentaar wel specifiek aan dat het aan de
verdragsluitende landen wordt overgelaten of ze bepaalde diensten zoals het
nationaal spoorbedrijf, een nationaal postbedrijf, theaters en schouwburgen
welke in staatshanden zijn onder de werking van artikel 18 of 19 OESO-
modelverdrag willen laten vallen. Indien deze instellingen overigens via
aandeelhouderschap van een privaatrechtelijk rechtspersoon in staatshanden
zijn, is artikel 18 OESO-modelverdrag in ieder geval van toepassing en niet
artikel 19 OESO-modelverdrag. Het feit dat de OESO deze opmerkingen maakt
geeft al aan dat er op bilateraal niveau interpretatieverschillen kunnen ont-
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staan over de vraag of een instantie als overheid moet worden aangemerkt. Des
te meer reden om hier op bilateraal niveau goede afspraken over te maken.

6.3.3 Inwoner versus onderdaan

In artikel 19, tweede lid, sub b, OESO-modelverdrag is opgenomen dat woon-
landheffing over overheidspensioenuitkeringen aan de orde is indien de ge-
pensioneerde tevens onderdaan is van het woonland. In onderdeel 4 van het
OESO-commentaar is opgenomen dat deze uitzondering in lijn is met het
Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen. Daarin wordt het uit-
gangspunt gehanteerd dat werknemers van een ambassade in het woonland
moeten worden belast indien zij tevens onderdaan van het woonland zijn.
Hetzelfde geldt daarom voor de gepensioneerde desbetreffende werknemers.74

Er is overigens een onderscheid tussen het eerste en het tweede lid van artikel
19. Als een inwoner en tevens onderdaan van land A voor de overheid van land
B in land B werkt, is het loon op grond van het eerste lid belast in land B. Na
pensionering en onder de voorwaarde dat de werknemer inwoner en onder-
daan blijft van land A, mag land A heffen op grond van het tweede lid.

Lang vraagt zich af of het hiervoor beschreven onderscheid in strijd is met
het EU-recht.75 Immers, belastbaarheid van pensioenuitkering is afhankelijk
van de nationaliteit. Het pensioen van een oud-werknemer die woont in land
A, een onderdaan van land B is en voor de overheid van land B in land B heeft
gewerkt, is belast in land B. Indien de inwoner van land A tevens onderdaan is
van land A, is het pensioen belast in land A. Dit lijkt in strijd met het verbod op
discriminatie op grond van nationaliteit zoals opgenomen in artikel 18 VWEU.
Het HvJ EG besliste in het arrest Gilly76 echter dat onderscheid op grond van
nationaliteit in het kader van belastingheffing van overheidsmedewerkers niet
in strijd is met het EU-recht, zeker niet indien het bilaterale verdrag gebaseerd
is op het internationaal geaccepteerde OESO-modelverdrag. Het HvJ EG:
“Ofschoon het nationaliteitscriterium als zodanig in artikel 14, lid 1, tweede zin,
wordt gebezigd met het oog op de verdeling van de fiscale bevoegdheid, kunnen
dergelijke onderscheidingen niet worden geacht, een door artikel 48 van het
Verdrag verboden discriminatie op te leveren. Nu tot dusver op het niveau van
de Gemeenschap geen unificatie- of harmonisatiemaatregelen, met name ter
uitvoering van artikel 220, tweede streepje, van het Verdrag, zijn vastgesteld,
zijn zij immers een uitvloeisel van de bevoegdheid van de overeenkomstsluitende
partijen om, teneinde dubbele belastingen af te schaffen, de criteria ter verdeling
van de heffingsbevoegdheden vast te stellen. Met het oog op die verdeling van de

74. Zie ook Lang in het Liber Amicorum van Cyrille David. M. Lang, Public Sector Pensions and Tax
Treaty Law, in: Regards critiques et perspectives sur le droit et la fiscalité, Liber Amicorum
Cyrille David, Parijs: Institut André Tunc, EJA 2005, p. 227.

75. M. Lang, Article 19(2): The Complexity of the OECD Model Can Be Reduced, Bulletin for
International Taxation January 2007, p. 20.

76. Zaak Gilly, HvJ EG 12 mei 1998, C-336/96, BNB 1998/305.
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fiscale bevoegdheid is het ook niet onredelijk, dat de lidstaten zich laten leiden
door de internationale praktijk en het door de OESO opgestelde modelverdrag,
waarvan in het bijzonder artikel 19, lid 1, sub a, in de versie van 1994, het beginsel
van de betalende staat formuleert. Volgens de commentaren bij genoemde bepa-
ling vindt dit beginsel zijn rechtvaardiging in de ‘regels van de internationale
courtoisie en van de wederzijdse eerbiediging van de soevereiniteit van elke staat’,
en ‘komt het voor in zoveel overeenkomsten tussen landen die zijn aangesloten bij
de OESO, dat kan worden gezegd dat het reeds internationaal aanvaard is’.”

In de literatuur is veel kritiek geuit op het Gilly-arrest.77 De lijn in deze
literatuur is dat onderscheid op basis van nationaliteit niet geoorloofd is, ook
niet indien dit onderscheid tot stand komt door een (bilateraal) belastingverdrag.
Sommige andere auteurs zijn het wel eens met het HvJ EG.78 Desondanks is de
redenering van het HvJ EG niet overtuigend. Immers, dat het onderscheid
gebaseerd zou zijn op een gebruikelijk en internationaal geaccepteerd onder-
scheid maakt het niet per se juist. Op basis van het Gilly-arrest lijkt er in formele
zin geen strijd te zijn met het VWEU; dat neemt niet weg dat naar ieder
onderscheid op grond van nationaliteit voorkomen moet worden.

6.3.4 Tussenconclusie

Er is geen consensus over het antwoord op de vraag wat nu precies als overheid
voor de toepassing van artikel 19 OESO-modelverdrag moet worden aange-
merkt, hetgeen vele knelpunten in het internationale fiscale verdragenrecht
met zich meebrengt. De conclusie is dat de feitelijke uitkerende instantie
alsmede de aard van de feitelijke diensten niet relevant zijn. Van belang is
dat een werknemer in dienst was van de overheid, ongeacht de aard van de
dienstbetrekking. Alsdan is er sprake van overheidspensioen. Op basis van
Nederlands positief recht is de reikwijdte van artikel 19 OESO-modelverdrag
groot in die zin dat de overheid in de ruime zin van het woord eronder valt.
Vogel meent dat artikel 19 OESO-modelverdrag slechts ziet op de kernover-
heid. Vanwege de trend tot decentralisatie komt het veelvuldig voor dat echte
overheidstaken zijn uitbesteed aan andere publiekrechtelijke rechtspersonen.
Deze categorie zomaar uitsluiten van het overheidsbegrip uit artikel 19 OESO-
modelverdrag lijkt weinig consequent. Om met behoud van artikel 19 OESO-
modelverdrag terug te keren naar een internationaal werkbare situatie, kan
eraan gedacht worden om artikel 19 OESO-modelverdrag nog slechts van
toepassing te laten zijn op overheidsrepresentanten en bestuurders. Echter, dat

77. K. Vogel, Some observations regarding ‘Gilly’, EC Tax Review 1998/3, p. 150; Willem
Vermeend, Tax policy in Europe, EC Tax Review 1998/3, p. 155 e.v. en M. Lang, Article 19(2):
The Complexity of the OECD Model Can Be Reduced, Bulletin for International Taxation 2007/
1, p. 20.

78. Anders H.T.P.M. van den Hurk en F.P.G. Pötgens, Het arrest-Gilly; verhouding tussen EG-recht
en belastingverdragen, Internationaal Belasting Bulletin 1998/6, p. 18.
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is een weinig fundamentele tussenstap. De echte oplossing zit in het opheffen
van het verschil tussen artikel 18 en 19, tweede lid, OESO-modelverdrag.

Hierboven is uitgebreid ingegaan op het begrip overheidspensioen inclusief de
knelpunten bij de kwalificatie ervan. In het volgende onderdeel is het begrip
particulierpensioen aan de orde, gevolgd door de knelpunten.

6.4 Belastingheffing over particulierpensioen

In dit onderdeel wordt met name door middel van literatuur- en jurispruden-
tieonderzoek de positiefrechtelijke uitwerking van belastingheffing over parti-
culierpensioen in internationale verhoudingen vanuit Nederlands perspectief
onderzocht.

Het particulierpensioenartikel, veelal artikel 18, in de door Nederland
gesloten bilaterale belastingverdragen verschilt nogal. Vaak is het artikel
OESO-conform, vaak is het conform het NSV en met name de verdragen vanaf
2000 zijn weer totaal anders. In hoofdstuk 5 zijn deze verschillende beleids-
lijnen reeds besproken. In dit onderdeel is het pensioenbegrip als zodanig aan
de orde. Volledigheidshalve is hierna zowel artikel 18 OESO-modelverdrag
als artikel 18 NSV, wetende dat dit artikel overeenkomt met artikel 18 in veel
van de door Nederland gesloten bilaterale belastingverdragen, opgenomen.

Artikel 18 OESO-modelverdrag:

“Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar
remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past
employment shall be taxable only in that State.”

Artikel 18 NSV:
“1 Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 19, tweede lid, zijn pensioenen

en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een van de
Staten ter zake van een vroegere dienstbetrekking, slechts in die Staat belastbaar.

2 Indien deze beloningen echter geen periodiek karakter dragen en worden
betaald ter zake van een vroegere dienstbetrekking in de andere Staat, mogen
de beloningen in die andere staat worden belast.

3 Pensioenen en andere bepalingen krachtens de bepalingen van een regeling
inzake sociale zekerheid van een van de Staten aan een inwoner van de andere
Staat mogen in de eerstbedoelde Staat worden belast.”

6.4.1 Pensioenen en andere soortgelijke beloningen

Het pensioenbegrip is niet gedefinieerd in het OESO-modelverdrag. In onder-
deel 3 van het OESO-commentaar bij artikel 18 is aangegeven dat de bepaling
slechts ziet op uitkeringen in verband met een vroegere dienstbetrekking.
Daarmee beperkt het pensioenbegrip zich niet tot betalingen aan de voormalig
werknemer maar is tevens gericht op betalingen aan anderen, zolang er maar
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sprake is van een uitkering in verband met een vroegere dienstbetrekking.
Betalingen aan weduwen, wezen of partners kunnen dus onder het pensioen-
begrip vallen. Annuïteiten die niet zijn gefinancierd op basis van een
werknemerspensioenregeling vallen op basis van onderdeel 3 van het OESO-
commentaar bij artikel 18 buiten de reikwijdte van dat artikel. Nederland heeft
geen voorbehouden gemaakt bij dit onderdeel in het commentaar. Echter, op
grond van artikel 1.7, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001 worden beroeps-
pensioenregelingen eveneens als pensioen aangemerkt. Vanuit Nederlands
perspectief moeten we daarbij denken aan beroepspensioenregelingen voor
zover het geen werknemers/DGA’s betreft maar winstgenieters. Beroepspensi-
oenregelingen zijn verplicht gesteld voor onder andere de loodsen, huisartsen,
medisch specialisten en dierenartsen op grond van de Wet verplichte beroeps-
pensioenregeling. Gezien het ontbreken van een Nederlands voorbehoud bij
het OESO-commentaar, kan de conclusie zijn dat vanuit Nederlands perspectief
beroepspensioenuitkeringen van ondernemers niet onder de werking van
artikel 18 OESO-modelverdrag vallen. Aan de andere kant wordt op grond
van artikel 3, tweede lid, OESO-modelverdrag het pensioenbegrip wel natio-
naal ingevuld hetgeen ruimte biedt om beroepspensioenuitkeringen wel onder
artikel 18 OESO-modelverdrag te scharen. Indien artikel 18 OESO-modelver-
drag overigens niet van toepassing is, vallen de beroepspensioenuitkeringen
naar verwachting onder het restartikel 21 OESO-modelverdrag, hetgeen even-
als artikel 18 OESO-modelverdrag tot woonlandheffing leidt.79 De fiscale
kwalificatie van een pensioenregeling voor de inkomstenbelasting en de
loonbelasting is overigens niet relevant voor de toepasselijkheid van artikel
18 OESO-modelverdrag. Niet slechts fiscaal gefaciliteerde pensioenregelingen
vallen onder de reikwijdte van artikel 18 OESO-modelverdrag.80 Daarmee is
tevens het juridische pensioenbegrip van belang. Zoals gezegd is het pensi-
oenbegrip niet gedefinieerd en op basis van artikel 3, tweede lid, OESO-
modelverdrag wordt het pensioenbegrip uitgelegd conform de betekenis die
het in de nationale wetgeving heeft. Daarbij is een definiëring die op basis van
fiscale wetgeving tot stand komt van hogere orde dan een definiëring op basis
van andere wetgeving. Dit laatste element, in combinatie met het gegeven dat
ook fiscaal niet-gefaciliteerde pensioenen onder de reikwijdte van het artikel
vallen, is vanuit Nederlands perspectief opmerkelijk. Ik licht dat hierna toe.

79. Kavelaars pleit, althans in het kader van het Belastingverdrag Nederland-België 2001,
overigens voor het weglaten van de in consideration of past employment voorwaarde. Het
voegt wat hem betreft weinig toe. Zie P. Kavelaars, De arbeidsinkomsten onder het con-
ceptverdrag met België, WFR 2001/1464 (e.v.), onderdeel 7.2. Opmerkelijk is echter dat
ondanks de vermelding in artikel 18, eerste lid, onderdeel a, Belastingverdrag Nederland-
België 2001, België aangeeft dat rust- en overlevingspensioenen toegekend aan gewezen
zelfstandigen in het nieuwe verdrag eveneens onder artikel 18 vallen en niet langer onder het
restartikel. Circulaire van 28 april 2004, nr. AFZ/2004/0313 (AFZ 8/2004).

80. Onderdeel 3 van het OESO-commentaar bij artikel 18.
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In de Wet IB 2001 is een pensioendefinitie opgenomen in artikel 1.7, tweede
lid. In onderdeel a van dat artikel is vermeld dat onder een pensioenregeling
wordt verstaan “een pensioenregeling overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van de loonbelasting”. In de onderdelen b tot en met e van artikel 1.7, tweede lid,
Wet IB 2001 worden nadere definities gegeven van een pensioenregeling.
Vervolgens is in artikel 18 e.v. Wet LB 1964 uitgewerkt wat fiscaal onder een
pensioenregeling wordt verstaan. Zo moet de pensioenregeling aan vele
materiële en formele criteria voldoen om als pensioenregeling te worden
aangemerkt. Indien aan deze criteria is voldaan, is er sprake van een fiscaal
gefaciliteerde pensioenregeling op grond van artikel 11, eerste lid, sub c, Wet LB
1964. Indien niet of niet langer aan de criteria van artikel 18 e.v. Wet LB 1964
wordt voldaan, wordt op grond van artikel 19b, eerste lid, sub a, Wet LB 1964
de pensioenregeling niet langer als zodanig aangemerkt hetgeen belastbaar-
heid van de gehele pensioenaanspraak tot gevolg heeft. Dit alles betekent dat
een pensioen dat niet aan de criteria van de fiscale wetgeving voldoet, fiscaal
geen pensioen is. Nu in artikel 3, tweede lid, OESO-modelverdrag is opgemerkt
dat de fiscale definiëring van het (pensioen)begrip van hogere orde is dan de
civiel-juridische definitie, is de vraag of een fiscaal onzuiver pensioen, waarvan
de aanspraak is belast (geweest) en de uitkeringen belastingvrij horen plaats te
vinden, wel onder de reikwijdte van het pensioenbegrip van artikel 18 OESO-
modelverdrag valt. Hierna wordt een poging gedaan deze vraag te beantwoor-
den.

De Hoge Raad heeft regelmatig aangegeven wanneer sprake is van een
soortgelijke beloning als pensioen.81 Daarvan is in ieder geval sprake indien de
uitkering naar haar aard ertoe strekt te voorzien in een verzorgingsbehoefte van
de rechthebbende. Ook niet-periodieke betalingen zoals afkoopsommen en
fiscaal onzuivere Nederlandse pensioenregelingen kunnen dus worden aange-
merkt als other similar remuneration, de in artikel 18 OESO-modelverdrag
opgenomen gelijkstelling aan pensioen. Het aanmerken als other similar remu-
neration is voor wat betreft de verdeling van heffingsrechten overigens gelijk aan
het als pensioen aanmerken. Op grond van onderdeel 5 bij het OESO-commen-
taar bij artikel 18 is het other similar remuneration begrip zo ruim, dat betalingen
die voor een pensioen in de plaats komen en verband houden met de vroegere
dienstbetrekking, onder dit begrip vallen, ook als sprake is van een afkoopsom of
niet-periodieke pensioenuitkering.82 Doordat ook soortgelijke beloningen onder
de reikwijdte van artikel 18 OESO-modelverdrag worden gebracht, ontstaat een

81. HR 20 mei 1987, nr. 23792, BNB 1992/21 en HR 13 mei 2011, nr. 09/03847, BNB 2011/216.
82. Vgl. Hof Amsterdam 3 januari 1986, nr. 2422/84, BNB 1987/182 waarin wordt aangegeven dat

een overbruggingsuitkering voor beroepsvoetballers onder de reikwijdte van het pensioen-
artikel van het verdrag valt, ondanks dat er geen sprake is van pensioen in de zin van de Wet
op de loonbelasting 1964.

199

Belastingheffing over particulierpensioen 6.4.1



potentieel kwalificatieconflict in relatie tot artikel 15 OESO-modelverdrag; het
arbeidsartikel. Echter, zolang duidelijk is dat de betaling een pensioenkarakter
heeft, bijvoorbeeld omdat er civielrechtelijk sprake is van pensioen, kan ook een
betaling uit een fiscaal onzuivere pensioenregeling onder het other similar
remuneration begrip van artikel 18 vallen.83

Vervolgens is de vraag of de hoogte van een pensioen (of soortgelijke)
uitkering van invloed is op de toepasselijkheid van artikel 18. Uit jurisprudentie
blijkt dat het deel van de pensioenuitkering dat in wezen niet als pensioen is
opgebouwd, bijvoorbeeld het bovenmatige pensioendeel of het deel dat moet
worden aangemerkt als vergoeding voor beëindiging van de dienstbetrekking,
niet onder de reikwijdte van artikel 18 OESO-modelverdrag valt.84 Er dient dus
een correlatie te zijn tussen de hoogte van de niet-periodieke uitkering en het
pensioen. Anders gezegd: alleen het bedrag van de afkoopsom dat verband
houdt met pensioen, valt onder de reikwijdte van artikel 18. Ook een vergoe-
ding die is vormgeven als pensioen maar het in wezen niet is (zoals een
winstuitkering of tantième die in de pensioenregeling is gestort) valt strikt
genomen niet onder de reikwijdte van artikel 18. Echter, deze interpretatie kan
tot volstrekt onuitvoerbare situaties leiden. Dat zou immers betekenen dat bij
elke pensioenuitkering vastgesteld moet worden of die uitkering wellicht
(deels) uit bronnen is ontstaan die geen relatie hebben met de vroegere
dienstbetrekking maar in wezen een conversie zijn van loon uit tegenwoordige
dienstbetrekking. Immers, een vrijwillige storting in de pensioenregeling van
een deelnemer, gefinancierd uit bijvoorbeeld een winstuitkering zou alsdan
niet onder de reikwijdte van artikel 18 OESO-modelverdrag vallen. Vanwege
deze onuitvoerbaarheid is het verdedigbaar om de feitelijke financieringsbron
van de pensioenuitkering buiten beschouwing te laten voor de vraag of artikel
18 al dan niet van toepassing is. Het nadeel daarvan is evenwel dat inkomens-
bronnen alsdan geconverteerd kunnen worden naar pensioen om zo de ver-
dragskwalificatie te wijzigen. Echter, dit risico kan op een meer uitvoerbare
wijze worden gerealiseerd. Pötgens meent dat slechts een pensioenuitkering
tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau onder de reikwijdte van artikel
18 OESO-modelverdrag kan vallen.85 De financieringsbron van het pensioen
kan vervolgens buiten beschouwing worden gelaten. Het deel van de pensi-
oenuitkering dat uitkomt boven wat naar maatschappelijke opvattingen als
pensioen moet worden aangemerkt, valt dan onder artikel 15. Opgemerkt moet

83. Zie tevens onderdeel 6 van het OESO-commentaar bij artikel 18. Zie voor een uitwerking
wanneer er sprake is van artikel 15 of 18 F.P.G. Pötgens, Income from international private
employment (diss. Rotterdam), Amsterdam: IBFD 2006, p. 188 e.v. Pötgens gaat uitgebreid in
op de vraag of een ontslagvergoeding als salaris of pensioen in het kader van het verdrag
moet worden aangemerkt.

84. Zie ook FED 1989/663 waarbij het hof bepaalt dat slechts het deel van een eenmalige
uitkering dat verband houdt met reeds opgebouwde pensioen, onder het pensioenartikel in
het verdrag met België valt. In gelijke zin ook HR 14 december 1978, nr. 138/77, BNB 1980/65.

85. F.P.G. Pötgens, The ‘Closed System’ of the Provisions on Income from Employment in the
OECD Model, European Taxation 2001/7-8, p. 260.
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worden dat de maatschappelijke norm niet per definitie gelijk is aan een fiscaal
maximaal gefaciliteerd pensioen. Immers, steeds vaker zijn er politieke danwel
(korte termijn) budgettaire redenen om de fiscale ruimte voor pensioenop-
bouw te beperken. Wat mij betreft komt de maatschappelijke norm uit op of in
de buurt van de 100%-norm (of de actuarieel vergelijkbare contante waarde)
zoals bijvoorbeeld vermeld in artikel 18a, zevende lid, Wet LB 1964. Zoals
vermeld in onderdeel 2.3.2 wordt pensioen geacht een inkomensvervangend
karakter te hebben zodat voor het deel van het pensioen dat een dergelijk
karakter niet heeft, artikel 18 OESO-modelverdrag ook niet van toepassing is.

Een vervolgvraag is of artikel 18 OESO-modelverdrag van toepassing is
indien sprake is van fiscaal belast pensioeninkomen waarbij er feitelijk geen
uitkering plaatsvindt. Immers, onzuiverheid van een pensioenregeling kan op
grond van artikel 19b, eerste lid, Wet LB 1964 tot belastbaarheid van de
aanspraak leiden zonder dat er daadwerkelijk inkomenwordt genoten. Volgens
de Commissie Oudedagsvoorziening van de Vereniging voor Belastingweten-
schap is er in een dergelijke situatie sprake van fictief inkomen en is het
verdrag niet van toepassing.86 De Commissie stelt dat indien de pensioenre-
geling niet meer voldoet aan artikel 18 e.v. Wet LB 1964 en de aanspraak wordt
belast, er desondanks geen sprake is van inkomen in verdragstechnische zin en
er geen verdragsartikel van toepassing is. Handeling in strijd met de Wet LB
1964 biedt Nederland geen ruimte om daadwerkelijk te heffen, aldus de
Commissie.87 Wattel en Marres zijn eenzelfde mening toegedaan en menen
dat fictief inkomen niet onder de reikwijdte van artikel 6 tot en met 20 OESO-
modelverdrag valt maar onder het restartikel 21 OESO-modelverdrag.88 Dat
leidt tot woonlandheffing over fictief pensioeninkomen. De reden hiervoor is
omdat er geen sprake is van een betaling, een eis die ook in artikel 18 OESO-
modelverdrag is opgenomen. In artikel 21 is de betalingseis evenwel niet
gesteld.

Lang is het volstrekt oneens met Wattel en Marres. Hij meent dat het aan de
nationale wetgever is om te bepalen of iets fiscaal als inkomen wordt aange-
merkt, fictief dan wel feitelijk. Een kasstroom dan wel betaling is niet een
onderscheidend kenmerk van inkomen. De scheidslijn tussen fictief en reëel
inkomen is volgens Lang niet of nauwelijks te trekken. Er is geen principieel
verschil tussen de termen betaald, verkregen, of ontvangen. Het zijn slechts
termen die het heffingsrecht verdelen tussen de landen, aldus Lang.89

86. Zie ook Commissie Oudedagsvoorziening, Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen:
het kan beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger (Geschriften van de Vereniging voor
Belastingwetenschap nr. 242), Deventer: Kluwer 2011, onderdeel 4.2.3, p. 85.

87. Commissie Oudedagsvoorziening, Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan
beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger (Geschriften van de Vereniging voor Belasting-
wetenschap nr. 242), Deventer: Kluwer 2011, onderdeel 4.2.3, p. 84.

88. P.J. Wattel en O. Marres, Characterization of Fictitious Income under OECD-Patterned Tax
Treaties, European Taxation 2003/03, p. 67.

89. M. Lang, ‘Fictitious income’ and tax treaties, in: A Tax globalist, Essays in honour of Maarten J.
Ellis, Amsterdam: IBFD 2005, p. 34 e.v.
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Ondanks dat een fictief90 pensioeninkomen niet daadwerkelijk wordt be-
taald (paid), is er nog steeds sprake van belastbaar pensioeninkomen dan wel
een daarmee gelijkgesteld inkomen. De stelling van Wattel en Marres dat fictief
inkomen slechts onder het restartikel kan vallen gaat uit van een strikt
grammaticale uitleg van de verdragstekst terwijl op grond van het WVV nu
juist de kennelijke bedoeling relevant is. Nergens blijkt uit dat het de bedoeling
van de verdragspartners is om slechts feitelijke kasstromen onder artikel 6 tot
en met 20 OESO-modelverdrag te brengen. Op grond van artikel 3, tweede lid,
OESO-modelverdrag worden de niet-gedefinieerde begrippen nationaalrechte-
lijk uitgelegd, hetgeen met zich meebrengt dat belast pensioeninkomen onder
artikel 18 OESO-modelverdrag valt. Het scheppen van duidelijkheid hierover in
het OESO-modelverdrag zoals Wattel en Marres voorstellen is aanbevelens-
waardig. Dusarduijn gaat in hoofdstuk 6.2.2 van haar boek De vermogensrende-
mentsheffing in op de vraag of fictief inkomen onder artikel 6 tot en met 20
OESO-modelverdrag kan vallen. “Vanuit een formele visie kan evenwel worden
verdedigd dat ook de creatie van fictief inkomen door de wetgever leidt tot het
ontstaan van fiscaalrechtelijke inkomsten. (…) De achillespees in het betoog dat
fictief inkomen verdragsrechtelijk uitsluitend onder het restartikel geplaatst kan
worden, is de idee dat een scherpe scheiding bestaat tussen reëel inkomen en fictief
inkomen. Dat blijkt een illusie. Om te kunnen concluderen wat het fictieve inkomen
is, zal ook diens tegenspeler – het reële inkomen – eenduidig omschreven moeten
worden. Ook dat blijkt lastig. (…) De vraag of een inkomensfictie onder het
restartikel geschaard moet worden, lijkt daarmee vooral voer voor filosofen en
fiscale wetenschappers (…).”91 De mening van Lang en Dusarduijn is overtui-
gender omdat deze aansluit bij de economische realiteit.

Resumerend moet een pensioen als bedoeld in artikel 18 OESO-modelver-
drag in ieder geval aan de volgende kenmerken voldoen92:
1. Er dient sprake te zijn van een verzorgend karakter. De pensioenuitkering is

daarmee bedoeld als inkomensvoorziening/inkomensvervanging voor de
gepensioneerde of zijn nagelaten betrekkingen.

2. Er dient sprake te zijn van een uitkering nadat het werkzame leven (deels) is
beëindigd, ongeacht de leeftijd waarop dit werkzame leven is beëindigd.

3. Vanwege het inkomensvervangende karakter en in aanvulling op onderdeel
2.3.1.2 van dit onderzoek, is het verdedigbaar dat een pensioenuitkering tot

90. Overigens is het maar de vraag of een belaste maar niet uitgekeerde pensioenaanspraak kan
worden gezien als fictief inkomen. Dat hangt sterk af van de fictiedefinitie welke niet
eenduidig is. Verwezen wordt naar Dusarduijn voor een definitie van een fictie. “Een fictie is
een verzinsel, zij vertelt een (juridische) onwaarheid (…).” Dusarduijn verwijst naar Van
Apeldoorn: ““Een fictie bestaat hierin, dat men iets als waar aanneemt, hetwelk niet waar is.”
Deze definitie is ook van toepassing op fiscale ficties aangezien deze evenmin overeen-
stemmen met de werkelijke wereld van een belastingplichtige.” S.M.H. Dusarduijn, De
vermogensrendementsheffing, Deventer: Kluwer 2010, p. 67.

91. S.M.H. Dusarduijn, De vermogensrendementsheffing, Deventer: Kluwer 2010, p. 322 en 323.
92. Zie ook F.P.G. Pötgens, The ‘Closed System’ of the Provisions on Income from Employment in

the OECD Model, European Taxation 2001/7-8, p. 260.
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100% van het laatstgenoten loon onder de reikwijdte van artikel 18 valt,
ongeacht de financieringsbron. Hiermee wordt deels voorkomen dat mis-
bruik kan worden gemaakt door bepaalde inkomensbronnen die niet als
pensioen kunnen worden aangemerkt te transformeren in pensioen. Voor
het deel waarbij misbruik alsdan niet kan worden voorkomen, zoals de
genoemde transformatie van andere inkomensbronnen tot aan het genoemde
100%-niveau, moet de eventuele geringe kans en geringe mate van misbruik
om dwingende redenen van uitvoerbaarheid worden geaccepteerd.93

Een volgend aandachtspunt is de kwalificatie van een reeds in de belasting-
heffing betrokken pensioenaanspraak die na pensionering wel periodiek wordt
uitgekeerd; een nettopensioenuitkering dus waarop het EET-systeem niet
(meer) van toepassing is. Een dergelijke nettopensioenuitkering wordt bespro-
ken omdat over de uitkering geen belasting meer verschuldigd is (in wezen is
er sprake van een TEE- of TTE-pensioen) maar de pensioenuitkering wel onder
de reikwijdte van artikel 18 valt omdat dat artikel niet slechts ziet op EET-
pensioenen. Deze situatie is in Nederland actueel vanwege de invoering per
1 januari 2015 van een via een box III-vrijstelling fiscaal gefaciliteerd net-
topensioen voor inkomens boven € 100.000. Dit nettopensioen valt niet onder
het EET-systeem waardoor de aanspraak belast is en de uitkering belastingvrij.
De verdragsrechtelijke aspecten zijn aan de orde geweest tijdens de parlemen-
taire behandeling. Op vragen van de CDA-fractie in de Tweede Kamer ant-
woordde de regering als volgt: “Het kabinet merkt overigens op dat een
belastingplichtige een eventuele dubbele belastingheffing over de nettolijfrente94

kan voorkomen door de aanspraak op de nettolijfrente af te kopen op het moment
dat de belastingplichtige ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn. Het vrij-
vallen 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.”95

Mede dit antwoord geeft aan dat ook een fiscaal niet-gefaciliteerd pensioen in
een grensoverschrijdende situatie belast zou kunnen worden in het woonland.
In het kader van de rechtszekerheid en uiteindelijk het draagkrachtbeginsel is het
aanbevelenswaardig dat de belastbaarheid van dergelijke onbelaste pensioenuit-
keringen in bilaterale belastingverdragen wordt vastgelegd. Dubbele belasting-
heffing is immers in strijd met de rechtszekerheid. Dat maakt dat vastgesteld

93. Zie ook Linse, in: D. Hohenwarter en V. Metzler (red.), Taxation of Employment Income in
International Tax Law, Wenen: Linde 2009, p. 383. Hij stelt dat een dergelijke toets waarbij
naar de inkomensbron van pensioen wordt gekeken, een bron van grote discussie vormt
waardoor het een onwenselijke toets is.

94. Onder de term nettolijfrente valt ook nettopensioen. Kamerstukken II 2013/14, 33847, nr. 25.
95. Kamerstukken II 2013/14, 33847, nr. 7, p. 14.
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moet worden of de verdragspartijen een fiscaal niet-gefacilieerde pensioenuit-
kering op basis van nationaal recht toch in de belastingheffing betrekken.
Een eventuele situatie van dubbele belastingheffing, bijvoorbeeld wanneer een
TEE-pensioen na emigratie wordt uitgekeerd in een EET-land, kan worden
voorkomen door in het OESO-modelverdrag en het bijbehorende commentaar
op te nemen dat een pensioenuitkering slechts kan worden belast indien en
voor zover belastingheffing niet reeds heeft plaatsgevonden, eventueel met
uitzondering van exitheffingen om daarmee treaty override te voorkomen.

Zoals gezegd kan een afkoopsom van pensioen volgens het OESO-commen-
taar ook als other similar remuneration in het kader van artikel 18 OESO-
modelverdrag worden aangemerkt. De staatssecretaris van Financiën meende
echter dat een niet-periodieke uitkering niet onder de reikwijdte van artikel 18
OESO-modelverdrag kan vallen.96 Dit wordt tevens geïllustreerd door artikel
18, tweede lid, NSV en het standpunt ingenomen in het besluit van 21 decem-
ber 2000.97 In dat inmiddels ingetrokken besluit stond het volgende: “artikel
19b brengt met zich mee dat de fiscale vrijstelling wordt teruggenomen ten
aanzien van de aanspraak ingevolge de pensioenregeling. De aanspraak die des-
tijds werd vrijgesteld, behoorde (als loon in natura) tot de inkomsten uit arbeid en
viel onder de belastingverdragen onder het arbeids- respectievelijk bestuurders-
artikel (vgl. artikel 15 en 16 van het OESO-modelverdrag ter voorkoming van
dubbele belasting ter zake van inkomen en vermogen). Op grond van het voor-
gaande ben ik van oordeel dat de bijtelling op grond van het terugnemen van de
vrijstelling van de aanspraak op basis van artikel 19b eveneens onder het arbeids-
respectievelijk bestuurdersartikel van de verdragen valt, als nagekomen bate. De
verdragstoepassing vindt daarbij op dezelfde wijze plaats als destijds heeft ge-
golden ter zake van de desbetreffende inkomsten uit arbeid. Dit betekent dat
Nederland veelal heffingsbevoegd is. Door de werking van artikel 19b wordt niet
toegekomen aan de Besluiten van 17 juni 1987, nr. 087-1354 en 2 november 1987,
nr. 087-2683, dan wel aan de eventueel daarvoor op of na 1 januari 2001 in de
plaats tredende besluiten. Daarin is aangegeven dat onder een belastingverdrag ter
zake van afkoopsommen van pensioenen het pensioenartikel van toepassing is.”

De Hoge Raad deelt dit standpunt niet.98 Opmerkelijk is dan ook dat
Nederland in het verleden geen voorbehoud heeft gemaakt bij onderdeel 5
van het OESO-commentaar bij artikel 18. De Commissie pensioenen interna-
tionaal van de Vereniging voor Belastingwetenschap meent overigens dat een
niet-periodiek uitgekeerd pensioen niet onder de werking van artikel 18 OESO-
modelverdrag kan vallen, zelfs niet als other similar remuneration. Het argu-
ment hierbij is dat een niet-periodiek uitgekeerd pensioen fiscaal geen pensi-
oen is en daarmee niet onder de reikwijdte van artikel 18 OESO-modelverdrag

96. Zie onder andere het standpunt van de staatssecretaris van Financiën in BNB 1995/21 en BNB
2003/380.

97. Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 21 december 2000, nr. CPP2000/2971.
98. Zie onder andere HR 5 september 2003, nr. 37657, BNB 2003/380.
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kan vallen.99 Zoals eerder opgemerkt, is het tegenovergestelde ook goed
verdedigbaar. Het argument dat een uitkering die fiscaal niet als pensioen
kan worden aangemerkt ook niet onder de reikwijdte van artikel 18 OESO-
modelverdrag zou vallen, betekent dat artikel 18 OESO-modelverdrag niet
meer in aanmerking komt zodra er zich een (uiterst geringe) materiële dan
wel formele afwijking van hoofdstuk IIB Wet LB 1964 voordoet. Een dergelijke
materiële dan wel formele afwijking van hoofdstuk IIB Wet LB 1964 leidt
immers tot het niet langer als pensioen aanmerken en belasten van de
aanspraak. Civiel-juridisch hoeft een ouderdomspensioen overigens ook niet
per se periodiek te zijn. Artikel 15 Pensioenwet bepaalt immers dat indien een
ouderdomspensioen uitsluitend voorziet in een uitkering tot het bereiken
van de AOW-leeftijd, dit is toegestaan. Ter illustratie: bij een AOW-leeftijd
van 67 jaar is een eenmalige pensioenuitkering tussen 66 jaar en 11 maanden
en 67 jaar toegestaan. Toegegeven, in dit extreme voorbeeld is geen sprake van
afkoop maar evenmin is sprake van een periodieke uitkering. Het lijkt dan ook
niet de bedoeling van artikel 18 OESO-modelverdrag om een niet-periodiek
uitgekeerd pensioen niet onder de reikwijdte van artikel 18 OESO-modelver-
drag te kunnen laten vallen. Evenmin is slechts de fiscale pensioendefinitie van
belang maar ook de civiel-juridische definitie. De bedoeling van artikel 18
OESO-modelverdrag is om pensioenen of soortgelijke uitkeringen in het woon-
land belastbaar te maken. De exacte afwikkeling van het pensioen maakt niet
dat het pensioenkarakter dan wel een soortgelijk karakter per definitie verlo-
ren gaat. Zoals gezegd heeft Nederland op dit punt geen voorbehoud gemaakt
bij artikel 18 OESO-modelverdrag. Het standpunt van de staatssecretaris dat
een afkoopsom van pensioen niet onder de woonlandheffing van artikel 18
OESO-modelverdrag valt was wellicht dan ook meer gericht op budgettaire
overwegingen en een doelredenering: indien een pensioen niet op de reguliere
wijze wordt afgewikkeld (lees: bijvoorbeeld wordt afgekocht), mag Nederland
de kennelijk ten onrechte verleende fiscale faciliteit terugnemen. Een dergelijk
doel moet zoals gezegd op bilateraal fiscaal verdragsniveau worden bereikt en
niet via een internationaal afwijkende interpretatie van artikel 18 OESO-
modelverdrag, althans niet zonder hierbij een uitdrukkelijk voorbehoud in
het commentaar op te nemen. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Finan-
ciën zijn standpunt dan ook herzien,100 mede vanwege jurisprudentie van de
Hoge Raad.101 De Hoge Raad meent dat een uitkering ineens het pensioen-
karakter niet wegneemt en valt onder de reikwijdte van een andere soortgelijke

99. Commissie Oudedagsvoorziening, Fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen: het kan
beter, eerlijker, efficiënter en eenvoudiger (Geschriften van de Vereniging voor Belasting-
wetenschap nr. 242), Deventer: Kluwer 2011, p. 76 e.v.

100. Het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 21 december 2000, nr. CPP2000/2971 is
ingetrokken bij het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 31 januari 2008,
nr. CPP2007/98M.

101. Zie onder andere HR 13 mei 1987, nr. 24315, BNB 1987/207; HR 20 mei 1987, nr. 23792, BNB
1992/21 en HR 5 september 2003, nr. 37657, BNB 2003/380.
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beloning. Het niet onder de reikwijdte van artikel 18 laten vallen is in strijd met
het WVV, aldus de Hoge Raad.

Het OESO-modelverdrag is dus gericht op een woonlandheffing over parti-
culierpensioen. Door complicerende factoren zoals grensoverschrijdende pen-
sioenopbouw en buitenlandse pensioenuitvoerders, is er grote aandacht voor
de budgettaire gevolgen van een onbeperkte woonlandheffing. Er wordt
daarom veel vrijheid geboden aan de landen om in hun bilaterale verdragen
bepaalde afwijkende keuzes te maken met betrekking tot de verdeling van
heffingsrechten.

Hiervoor is ingegaan op de reikwijdte van zowel artikel 18 als 19. De
kwalificatieconflicten die ontstaan door samenloop van particulierpensioen
en overheidspensioen komen hierna aan bod.

6.5 Samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen

In dit onderdeel wordt onderzocht op welke wijze het heffingsrecht tussen een
pensioen dat deels uit particulierpensioen en deels uit overheidspensioen bestaat
wordt verdeeld, welke knelpunten hierbij ontstaan en hoe deze kunnen worden
opgelost. Dit onderzoek vindt met name plaats op basis van literatuur- en
jurisprudentieonderzoek.

Tot nu toe is er in dit hoofdstuk gesproken over een of-of situatie; er is
sprake van een particulierpensioen of een overheidspensioen. Veel aandacht is
daarbij uitgegaan naar de kwalificatie; wanneer is er sprake van particulier-
pensioen en wanneer van overheidspensioen? Onduidelijkheden ontstaan
wanneer een pensioenuitkering deels als particulierpensioen en deels als
overheidspensioen kan worden aangemerkt; een samengesteld pensioen. Hier-
van is bijvoorbeeld sprake bij waardeoverdracht, overgang van een private naar
een publieke werkgever terwijl het pensioen bij dezelfde uitvoerder wordt
opgebouwd, privatisering of nationalisatie van een (voormalige) overheidsin-
stelling. Valt deze uitkering dan (deels) onder de werking van artikel 18 of 19
van het verdrag? En op welke wijze dient het heffingsrecht eventueel gesplitst
te worden? Antwoorden op deze vragen vanuit Nederlands perspectief worden
gevonden in met name de jurisprudentie, het OESO-modelverdrag en bijbe-
horend commentaar en uiteraard in de bilaterale verdragen.

Het OESO-commentaar bij artikel 19 is in 2005 sterk uitgebreid. De rele-
vantie van de problematiek van dit onderwerp is erg toegenomen door de groei
van de publieke sector.102 Deze groei van de afgelopen eeuw wordt zo nu en
dan gecorrigeerd door bijvoorbeeld de huidige privatiseringsgolf in Europa
onder dwang van de Europese Unie bij landen die financiële steun ontvingen,
maar de omvang van de publieke sector blijft groot.

Uit onderstaande figuur blijkt dat gemiddeld in de OESO-landen bijna 15%
van de werknemers in dienst is bij de overheid waarbij landen als Noorwegen

102. Onderdeel 1 van het commentaar bij artikel 19 OESO-modelverdrag.
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en Zweden zelfs richting 30% gaan. Nederland zit met circa 13% net iets onder
het gemiddelde.103
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In onderdeel 5.3 van het OESO-commentaar is vermeld dat in de gevallen dat
een ex-overheidsmedewerker zijn pensioenrechten inbrengt in een nieuwe
regeling waarvan de rechten worden opgebouwd als werknemers van een
private instelling, het gehele pensioen onder de werking van artikel 18 OESO-
modelverdrag zou moeten vallen. De heffingsrechten volgen alsdan de laatste
pensioenregeling. De reden hiervoor is dat het pensioen namelijk niet voldoet
aan de technische vereisten van het tweede lid, sub a van artikel 19. De
pensioenen worden immers niet uitgekeerd door de overheid dan wel een
pensioenfonds dat door de overheid is opgericht. In tegenovergestelde situaties
(een particulierpensioen wordt ingebracht in een overheidspensioen) zijn er
landen die het hele pensioen onder de werking van artikel 19 scharen. Er zijn
echter ook landen, zoals Nederland, die de pensioenbetalingen compartimen-
teren, zowel indien een particulierpensioen wordt ingebracht in een over-
heidspensioen als vice versa. De logica achter het OESO-commentaar dat bij
inbreng van particulierpensioen in overheidspensioen wel gecompartimen-
teerd kan worden en inbreng van overheidspensioen in particulierpensioen
niet, ontgaat mij overigens. Zie daarvoor tevens onderdeel 6.5.2. Comparti-
mentering brengt administratieve complicaties met zich mee. Indien landen
toch wensen te compartimenteren, moeten zij dat onderling in het verdrag
overeenkomen, aldus het OESO-commentaar. Nederland heeft in onderdeel 7
van het commentaar een voorbehoud gemaakt. Nederland meent dat bij
samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen altijd gecomparti-
menteerd kan worden, ongeacht of een particulierpensioen wordt ingebracht
in een overheidspensioen of vice versa. Door de klaarblijkelijk afwijkende

103. Figuur 2.1 uit E. Ponds, C. Severinson en J. Yermo, Funding in Public Sector Pension Plans:
International Evidence, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions,
2011/8, p. 6.
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visie van Nederland, ontstaan geregeld meningsverschillen over de uitleg dan
wel uitwerking van belastingverdragen. Dit leidt tot een aanzienlijke stroom
van jurisprudentie. Al decennia wordt er geprocedeerd over de uitleg van het
overheidspensioenartikel en de eventuele samenloop met particulierpensioen.
In die jurisprudentie komt een aantal elementen aan de orde die hierna
worden behandeld.

6.5.1 Diensttijdevenredige toerekening

Diensttijdevenredige toerekening houdt in dat het heffingsrecht over één
pensioenuitkering die bestaat uit zowel particulierpensioen als overheidspen-
sioen op basis van de respectievelijke diensttijd in particuliere dienst en
overheidsdienst moet worden verdeeld. In het wetsvoorstel voor de belasting-
regeling Nederland-Curaçao is deze diensttijdevenredige toerekening onder
andere opgenomen.104 Twee belangrijke arresten over deze materie zijn de
Javasche Bank-arresten.105 Deze worden hieronder geanalyseerd. Dezelfde
belastingplichtige heeft tot twee keer toe cassatie aangetekend bij de Hoge
Raad over verschillende rechtsvragen en uiteraard over verschillende aanslag-
jaren.

Belanghebbende was (1) tot 2 augustus 1951 in dienst van de Javasche Bank
NV; (2) van 3 augustus 1951 tot 8 mei 1953 in dienst van de Javasche Bank NV
wiens aandelen in deze periode werden gehouden door de Staat Indonesië; en
(3) vanaf 9 mei 1953 in dienst van de Bank Indonesia; de nationale bank van
Indonesië. In dit arrest zijn dus drie perioden te onderscheiden.

De Hoge Raad is van mening dat:
• in periode 1 belanghebbende geen overheidsfunctionaris was omdat sprake

was van een privaatrechtelijke bank;
• in periode 2 belanghebbende eveneens geen overheidsfunctionaris was

omdat de bank, doordat de aandelen in handen kwamen van de Staat,
niet van karakter veranderde omdat het hierdoor niet de nationale bank
werd. Evenmin was er sprake van een op winst gericht overheidsbedrijf. Het
hebben van de Staat als aandeelhouder van een privaatrechtelijk rechtsper-
soon maakt niet dat er sprake is van een overheidsbedrijf in de zin van het
derde lid van artikel 19 OESO-modelverdrag;

• in periode 3 belanghebbende een overheidsfunctionaris was omdat de Bank
Indonesia toen de nationale bank werd en staatkundig onderdeel werd van
de Republiek Indonesië;

• het betaald door criterium (het uitbetalen van de pensioenuitkeringen, niet
de premiebetalingen) ook opgaat bij voortzetting van een overheidsfunctie
in een niet-overheidsfunctie en vice versa (nationalisering versus privatise-
ring) omdat in wezen de uitkerende instantie dit namens verschillende

104. Kamerstukken II 2013/14, 33955, nr. 2, artikel 18, vijfde lid.
105. HR 12 juni 1991, nr. 27310, BNB 1991/312 en HR 8 juli 1980, nr. 19875, BNB 1980/259.
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partijen doet (r.o. 4.2 in BNB 1991/312). De conclusie is dus dat het heffings-
recht bij één pensioenbetaling gesplitst moet worden;

• indien het voorkomt dat in een pensioenregeling bepaalde elementen
zitten die bijvoorbeeld tijdens de opbouw als overheidsfunctionaris wel
zijn toegekend en in de periode als niet-overheidsfunctionaris niet, dat deze
elementen dan volledig worden toegerekend aan de overheidsfunctie en
vice versa en derhalve niet gesplitst hoeven te worden (r.o. 4.3 in BNB 1991/
312);

• centrale banken van landen, indien zij niet op winst zijn gericht, als
overheidsinstelling als bedoeld in artikel 19 OESO-modelverdrag aange-
merkt moeten worden, zelfs indien er sprake is van een privaatrechtelijke
NV. Blijkbaar vindt de Hoge Raad de taken van een centrale bank echte
overheidstaken;

• tijdsevenredige toerekening van pensioenuitkeringen op basis van dienst-
jaren dient te geschieden omdat het uitvoeringstechnisch eenvoudiger is en
er sprake is van een opbouwregeling waarbij toch elk dienstjaar in dezelfde
mate bijdraagt aan het uiteindelijke pensioenresultaat (eindloonregeling).

Uit de arresten valt te concluderen dat bij een kapitaalgedekte regeling, een
regeling waarbij het pensioen min of meer tijdsevenredig gedurende het
gehele dienstverband is gefinancierd, de pensioenbetaling op basis van dienst-
jaren gesplitst dient te worden in jaren waarin gewerkt is als overheidsfunc-
tionaris en jaren waarin dit niet het geval was. Belanghebbende heeft
aangevoerd dat verdeling op basis van (actuariële) opbouw beter zou zijn
geweest maar de Hoge Raad kiest in deze casus voor verdeling op basis van
dienstjaren omdat gebleken is dat alle jaren in gelijke mate hebben bijgedragen
in het uiteindelijke pensioenbedrag; er is namelijk sprake van een eindloon-
regeling.

In BNB 1996/309106 komt de Hoge Raad tot een gelijkluidende conclusie.
Belanghebbende ontvangt een eindloonpensioen waarbij de pensioenuitkering
deels belastbaar is in Nederland en deels niet. Belanghebbende meent dat
diensttijdevenredige toerekening onjuist is omdat zijn salaris, en daarmee de
pensioengrondslag, in het latere deel van zijn carrière substantieel hoger is dan
in het begin van zijn carrière. Belanghebbende stelt dat diensttijdevenredige
toerekening daarom onjuist is. Beter is een relatie te leggen met de betaalde
premie, aldus belanghebbende. De Hoge Raad meent dat elk jaar evenredig
meetelt en dat de verdeling van heffingsrechten op basis van de betaalde
premie onjuist is omdat de pensioenregeling gefinancierd is door middel van
een doorsneepremie. De Hoge Raad meent dat er door het systeem van door-
sneepremie geen verband is tussen de pensioenopbouw en de premie. Dat
is overigens een onjuiste conclusie. Het is weliswaar zo dat in een systeem
van doorsneepremie de actuariële kosten van de pensioenopbouw niet

106. HR 8 juli 1996, nr. 29655, BNB 1996/309.
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overeenkomen met de feitelijk verschuldigde premie maar een relatie met
de pensioengrondslag, en dus met het salaris, is er wel degelijk. Immers, de
doorsneepremie is een percentage van de pensioengrondslag. Hoe hoger de
pensioengrondslag, hoe hoger de nominale premie. Een doorsneepremie
elimineert het verschil in actuariële kosten van pensioenopbouw als gevolg
van onder andere leeftijd en geslacht maar niet het verschil in salaris.107 Uit de
feiten zoals de A-G in zijn conclusie verwoordt blijkt wel dat de backservice-
kosten door het fonds worden gedragen en niet door de werkgever en
werknemer. De A-G is overigens van mening dat een diensttijdevenredige
toerekening niet per definitie juist is. Er zijn situaties denkbaar waarbij de
genoemde benadering te ruw is, bijvoorbeeld als de beloningen in een deel van
de carrière aanmerkelijk hoger waren.108 De stelling van de Hoge Raad dat door
het systeem van doorsneepremie er geen relatie te leggen is tussen de betaalde
pensioenpremie en hoogte van het salaris en daarmee de hoogte van het
corresponderende pensioen, is zoals gezegd onjuist. Bij niet-eindloonregelin-
gen of een pensioenregeling die niet is gebaseerd op een doorsneepremie is de
argumentatie van de Hoge Raad niet sluitend. Ik licht dit toe.

Pensioenregelingen bestaan niet zelden uit een totaal van gedurende een
arbeidzaam leven opgebouwde pensioenrechten. Daarbij kan sprake zijn van
een cumulatie van verschillende pensioensystemen (zoals een eindloonrege-
ling die vanaf een bepaald moment wordt omgezet in een middelloonregeling
en/of beschikbare premieregeling), interne of externe waardeoverdracht, uit-
ruil van bepaalde pensioenvormen zoals de uitruil van nabestaandenpensioen
in ouderdomspensioen, al dan niet verleende indexatie die per jaar verschilt,
inkoop van pensioenruimte uit het verleden, het pensioengevend maken van
bonussen gedurende enkele jaren van de totale carrière et cetera. Kortom: de
feitelijk gedurende de individuele jaren opgebouwde pensioenrechten corres-
ponderen niet per se met het tijdsevenredige deel van de uiteindelijke
pensioenuitkering. Daarnaast is het na een carrière van, laten we zeggen, 45
dienstjaren, onmogelijk en onuitvoerbaar om de daadwerkelijke pensioenop-
bouw, rekening houdend met de specifieke verschillen in de pensioenopbouw,
actuarieel toe te rekenen per dienstjaar.109 De diensttijdevenredige toereke-
ning zoals de Hoge Raad decennia geleden heeft geïntroduceerd is daarom
achterhaald en niet meer werkbaar in de complexe, internationale pensioen-
omgeving van vandaag omdat diensttijdevenredige toerekening uitgaat van het
principe dat alle dienstjaren in gelijke mate bijdragen aan het uiteindelijke
pensioenresultaat; iets dat in niet-eindloonregeling eigenlijk niet het geval is.
Een alternatief waarbij de premie-inleg als verdeelsleutel wordt aangemerkt is
wellicht accurater en daardoor rechtvaardiger maar brengt het probleem met

107. Het gegeven dat hogerverdienenden gemiddeld vijf jaar langer leven dan lagerverdienenden
en daarmee in een systeem van doorsneepremie meer profiteren, blijft hier buiten
beschouwing.

108. Onderdeel 5.5 in BNB 1996/309.
109. In andere woorden ook Zwemmer in zijn noot bij BNB1996/309.
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zich mee dat de belastingheffing over de waardeaangroei over de premie-inleg
eveneens moet worden verdeeld. Dat is evenwel een ondoenlijke en daardoor
onuitvoerbare exercitie zodat een forfaitaire benadering, uitgaande van het
laatste salaris en standaard aannames met betrekking tot salarisstijgingen en
carrièreontwikkeling verdedigbaar lijkt.110 Echter, ook een forfaitaire benade-
ring is door het grote verschil in pensioensystemen in verschillende landen niet
uitvoerbaar. Diensttijdevenredige toerekening is wel administratief eenvoudi-
ger.111 Echter, de complexheid van een juiste oplossing en de onjuistheid van
een uitvoerbare oplossing bij een samengesteld pensioen, dragen ertoe bij dat
aan het onderscheid tussen belastingheffing over overheidspensioen en belas-
tingheffing over particulierpensioen als zodanig een einde moet worden
gemaakt. Als we aan het probleem niet meer toekomen, hoevenwe het immers
ook niet meer op te lossen.

De hiervoor beschreven Javasche Bank-arresten staan overigens aan de basis
van veel latere jurisprudentie en vormen daarmee de basis van de Nederlandse
wetsuitleg/interpretatie van de samenloopproblematiek. Een ander belang-
wekkend arrest is het PTT-arrest. Dit arrest analyseer ik hierna.

6.5.2 ‘Betaald door’-criterium bij samenloop

Het PTT-arrest112 is van groot belang voor uitleg van het criterium betaald door
zoals veelal opgenomen in het overheidspensioenartikel in belastingverdragen.
Tot 1 januari 1989 waren de werknemers in dienst bij het Staatsbedrijf der
Posterijen, Telegrafie en Telefonie, de PTT. Vanaf genoemde datum waren de
werknemers in dienst van de Koninklijke PTT Nederland N.V. Vanaf die datum
werd de pensioenopbouw bij het ABP gestaakt en overgenomen door het
pensioenfonds van de PTT. Dat pensioenfonds nam de bij het ABP opgebouwde
pensioenen over. De gepensioneerde werknemer ontving als inwoner van
Duitsland dus één pensioenuitkering die zowel in dienst van het staatsbedrijf
als de NV is opgebouwd.

Aan de eis dat de Staat of een publiekrechtelijk rechtspersoon of instelling
de pensioenbetaling dan wel afkoopsom betaalt, is voldaan als de pensioenen
zijn opgebouwd bij die Staat. De Hoge Raad: “(…) veelal zal een overheids-
pensioen ook door een overheidslichaam worden betaald, maar indien dat niet het

110. Kolb, Lang, Loukota, Waldburger, Waters en Wolff, Employment income under tax treaty case
law – case studies, SWI 2002, p. 526 en 527.

111. Zie ook L.G.M. Stevens, Pensioen in de loonsfeer, Deventer: Kluwer 1993, p. 121. Hij meent dat
diensttijdevenredige toerekening een eenvoudige doch te ruwe benadering is en dat
rekening houden met het carrièreverloop en de daarbij behorende loonsomwenselijk is. Lang
verwijst naar publicaties van Loukota, Wolff en Waters in M. Lang, Article 19(2): The
Complexity of the OECD Model Can Be Reduced, Bulletin for International Taxation 2007/1,
p. 19. Waters streeft naar een systeem waarbij alle relevante factoren in aanmerking worden
genomen bij de toerekening zoals de diensttijd, betaalde premie en behaald rendement. Lang
geeft toe dat dit administratief ingewikkeld is.

112. HR 23 november 1994, nr. 29935, BNB 1995/117.
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geval is – zoals hier – komt het erop aan bij wie het pensioen is opgebouwd. Alleen
dan wordt recht gedaan aan het hier van belang zijnde onderscheid tussen
overheidspensioenen en particuliere pensioenen.” Niet van belang is dus of de
Staat de pensioenbetalingen of afkoopsommen zelf daadwerkelijk uitbetaalt.
Van belang is dat de pensioenrechten zijn toegekend en behoren bij de
aanstelling dan wel dienstbetrekking bij de overheid; in dit geval de PTT.

Hoogendoorn is het in zijn noot bij het PTT-arrest oneens met de Hoge Raad.
De redenering van de Hoge Raad is in haar algemeenheid juist, met name
indien het verdrag is gebaseerd op het OESO-modelverdrag. Echter, het verdrag
Nederland-Duitsland (het verdrag dat in het PTT-arrest aan de orde was) is niet
gebaseerd op het OESO-modelverdrag en het pensioenartikel wijkt af van het
OESO-modelverdrag. In de casus van het PTT-arrest, of beter gezegd in de
relatie Nederland-Duitsland op basis van het toen vigerende belastingverdrag,
geldt de OESO-conforme redenering volgens Hoogendoorn niet en derhalve
moet de duidelijke tekst van het verdrag voorgaan. Dat betekent volgens
Hoogendoorn dat het pensioen wel degelijk belast is in het woonland omdat
het niet feitelijk door de overheid zelf wordt uitbetaald. Het PTT-arrest is zoals
gezegd een basis voor latere jurisprudentie die besproken is in onderdeel
6.3.1.3. De conclusie was dat het standpunt van Hoogendoorn op dit punt niet
onomstreden is.

Een ander vraagstuk is of aan het betaald door criterium is voldaan indien de
premie niet door de werkgever of de overheid is voldaan maar door de
deelnemer zelf. Veel pensioenregelingen kennen een privémodule dan wel
bijspaarmodule (extra pensioenopbouw boven op de door de werkgever toe-
gezegde aanspraak die volledig uit eigen bijdragen van de werknemer wordt
gefinancierd). De vraag is dan ook of dat deel van het pensioen dat is
opgebouwd door middel van een privémodule per definitie als particulierpen-
sioen aangemerkt zou moeten worden, zelfs indien het pensioen wordt
opgebouwd in het kader van een dienstbetrekking bij de overheid. Eén van
de onderscheidende argumenten voor bronlandheffing over overheidspensi-
oen, namelijk dat het bronland over pensioeninkomen wil heffen waarvoor ze
in de opbouwfase zelf de middelen heeft verschaft, gaat hier strikt genomen
namelijk niet op. Echter, het pensioenrecht is wel degelijk ontstaan in het kader
van de uitgeoefende dienstbetrekking. Het blijft daarmee een aanspraak die is
ontstaan in het kader van de dienstbetrekking; een tweedepijlerpensioen.
Daarmee is een zodanig causaal verband met de dienstbetrekking en de
basispensioenregeling aanwezig, dat het mede vanwege de uitvoerbaarheid
verdedigbaar is om de eventuele privémodules op dezelfde manier te kwali-
ficeren als de basispensioenregeling.

6.5.3 Opbouw en causaliteit

De financieringswijze van pensioen (opbouwbasis, omslagbasis dan wel risi-
cobasis) is in principe niet relevant voor de belastingheffing, althans de
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regelgeving geeft geen aanleiding om dit te veronderstellen. Problemen kun-
nen echter ontstaan bij samenloop van overheidspensioen en particulierpen-
sioen en de diensttijdevenredige toerekening zoals die is bepaald door de Hoge
Raad. In bijvoorbeeld het Javasche Bank-arrest113 heeft de Hoge Raad bepaald
dat als de opgebouwde aanspraak in een dienstverband bij zowel een over-
heidsinstelling als een private instelling tot stand is gekomen, de heffings-
rechten over de uitkering naar rato van de opgebouwde jaren moeten worden
verdeeld. Kenmerkend is dus dat sprake lijkt te moeten zijn van opgebouwde
aanspraken.114 De Hoge Raad gaf in het genoemde Javasche Bank-arrest tevens
aan dat indien een pensioenregeling bepaalde elementen bevat die hun oor-
sprong slechts vinden in een bepaald dienstverband of periode, de belasting-
heffing over deze elementen volledig moet worden toegerekend aan de
desbetreffende periode. Anders gezegd: er moet een causaal verband zijn
tussen de vroegere dienstbetrekking en (elementen van) de uiteindelijke
pensioenuitkering. Hierna wordt ingegaan op de voorwaarde van opgebouwd
pensioen en op de causaliteitseis.

Zoals gezegd is in het Javasche Bank-arrest door de Hoge Raad gesproken
over opgebouwde aanspraken. De vraag is of dit begrip opgebouwd moet
worden aangemerkt als een synoniem voor kapitaalgedekt. In de gebruikelijke
pensioenterminologie in Nederland is opbouw namelijk wel degelijk vaak een
synoniem voor kapitaalgedekt. Anders geformuleerd: heeft de Hoge Raad met
de term opbouw bedoeld om pensioenaanspraken die bijvoorbeeld op om-
slagbasis dan wel door middel van risicodekking zijn gefinancierd, uit te
sluiten?115 Er is geen enkele ondersteuning dan wel logica te bedenken om
het heffingsrecht over pensioenuitkeringen te laten afhangen van de financie-
ringsmethode. Daar komt bij dat het gelijkstellen van opbouw aan kapitaal-
gedekt een typisch Nederlandse interpretatie van deze terminologie is. Artikel
31, eerste lid, WVV bepaalt echter dat de betekenis van het verdrag ook moet
uitgaan van het doel en voorwerp. Een gekunstelde interpretatie waarbij
achteraf een bepaalde partij zou kunnen worden bevoordeeld past hier niet
in.116 Aannemelijk is dat de Hoge Raad doelt op het feit dat indien de verkregen

113. HR 12 juni 1991, nr. 27310, BNB 1991/312.
114. HR 23 november 1994, nr. 29935, BNB 1995/117, r.o. 3.1.
115. Van een kapitaalgedekt pensioen is sprake indien de middelen voor de uiteindelijke

pensioenuitkering worden gereserveerd. Het bekendste voorbeeld is ouderdomspensioen in
Nederland. Bij een pensioen op omslagbasis, zoals de Nederlandse AOW, worden de lopende
pensioenuitkeringen gefinancierd door de huidige premiebetalingen. Bij een pensioen op
risicobasis, zoals een partnerpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen, is sprake van een
schadeverzekering. Er is premie verschuldigd gedurende de periode dat verzekeringsdekking
aanwezig is. Zodra de premiebetaling stopt en de dekking vervalt, gaat het recht op een
uitkering verloren.

116. Zie ook A.C.M. Schenk-Geers, Internationale fiscale gegevensuitwisseling en de rechtsbe-
scherming van de belastingplichtige (diss. Tilburg), Tilburg 2007, p. 38. Schenk-Geers meent
dat een gekunstelde interpretatiemethode die het belang van een bepaalde partij achteraf
zou kunnen bevoordelen boven dat van de andere, in strijd is met de goede verdragstrouw.
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of ontstane aanspraak deels ziet op diensttijd in particuliere dienst en deels op
diensttijd in overheidsdienst, de totale pensioenaanspraak dan wel -uitkering
gesplitst moet worden. De financieringsmethode kan overigens wel van in-
vloed zijn op de causaliteitsvraag.

Een kenmerk van een risicoverzekering (zoals een partnerpensioen en
arbeidsongeschiktheidspensioen) is bijvoorbeeld dat de uitkering afhankelijk
is van het bestaan van een dekking op het moment dat het verzekerd risico zich
voordoet. Er kan dus aanspraak gemaakt worden op een uitkering als het
verzekerde risico zich voordoet, maar die aanspraak is niet door middel van
kapitaaldekking (tijdsevenredig) opgebouwd. De hoogte van de uitkering is
weliswaar gecorreleerd aan, althans meestal, de gehele diensttijd maar de
financiering niet. Gedurende de looptijd van de verzekering wordt een risico-
premie betaald. Als het risico zich niet voordoet, hebben de rechten op de
verzekering geen waarde. Het is daarom verdedigbaar dat alsdan geen sprake
hoeft te zijn van een diensttijdevenredige verdeling. Immers, de eis van
diensttijdevenredige toerekening komt voort uit de gedachte dat het heffings-
recht over een pensioenuitkering gekoppeld dient te worden aan de dienstbe-
trekking waarin dat deel van het pensioen zijn oorsprong vindt. Die oorsprong
ontstaat door de verzekeringsdekking die aanwezig is op het moment waarop
het verzekerd risico zich voordoet. Aan de andere kant kan betoogd worden dat
de bedoeling van het OESO-modelverdrag en de Hoge Raad, nooit is geweest
om dergelijke technische aspecten van invloed te laten zijn op de verdelings-
vraag. Gesteld kan namelijk ook worden dat het nabestaandenpensioen, als
voorbeeld van een veelvoorkomende risicoverzekering, qua hoogte veelal
afhankelijk van en gerelateerd is aan het ouderdomspensioen, de verdeling
van het ouderdomspensioen dient te volgen. Twee verdedigbare standpunten
dus. Voordat beide standpunten worden afgewogen, worden eerst andere
elementen van een pensioenregeling die niet per se gerelateerd zijn aan de
gehele diensttijd, zoals een omslaggefinancierde VUT-uitkering, onderzocht.

Een VUT-premie wordt vaak jaren voor de VUT-gerechtigde leeftijd betaald.
Wisselt de deelnemer echter vanwerkgever en pensioenuitvoerder vlak voor die
VUT-gerechtigde leeftijd, dan gaat het recht op VUT veelal verloren. Vergelijk
artikel 2, vierde lid, sub a, Pensioenwet waarin is bepaald dat het recht op niet-
kapitaal gedekt VUT dient te vervallen als de looptijd van de regeling is beëindigd
voordat de VUT-gerechtigde leeftijd is bereikt. VUT is dan ook omslaggefinan-
cierd en voorwaardelijk. Bij ontslag voor de VUT-gerechtigde leeftijd worden ook
geen ontslagaanspraken toegekend. Vandaar dat causaliteit tussen de uitkering
en de laatste dienstbetrekking veelal aanwezig is. Echter niet per definitie.
Bij wisseling van dienstverband waarbij de deelname aan de VUT-regeling in
stand blijft, bijvoorbeeld doordat de werknemer deelnemer blijft in dezelfde
pensioen- en VUT-regeling, vervalt het VUT-recht niet. Stel nu dat een hoogleraar
geboren in 1949 van de Rijksuniversiteit Groningen overstapt naar de Stichting
Katholieke Universiteit Brabant, dan behoudt deze zijn FPU-rechten bij het ABP.
In de eerstgenoemde dienstbetrekking is sprake van een publiekrechtelijk
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rechtspersoon, in de tweede van een privaatrechtelijk rechtspersoon. Als het
FPU-recht is toe te rekenen aan beide periodes, dan is het logisch dat de FPU-
uitkering ook diensttijdevenredig wordt toegerekend vanwege de door de Hoge
Raad in de Javasche Bank-arresten geformuleerde causaliteitseis. Ook een om-
slaggefinancierd pensioen kan dus diensttijdevenredig toegerekend moeten
worden. Bovenstaande betekent dat het heffingsrecht altijd op basis van causa-
liteit zoumoetenworden toegerekend. Dit geldt tevens voor risicoverzekeringen.
Echter, zoals zo vaak leidt een dergelijke strikte toepassing tot praktisch onuit-
voerbare situaties, zeker indien er sprake is van mengvormen.

Hieronder een paar voorbeelden ter illustratie.

Voorbeeld
Henk maakt aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsverzekering op risi-
cobasis. Hij betaalde drie jaar lang premies als zijnde overheidsfunctionaris
en betaalde daarna drie jaar lang premies als zijnde private werknemer. In
jaar 6 raakt hij arbeidsongeschikt en krijgt hij een pensioenuitkering. Op dat
moment is hij geen overheidsfunctionaris meer. De premies die hij in die vijf
jaren ervoor heeft betaald vertegenwoordigen geen enkele waarde meer. De
betaalde premies ‘verdampen’ namelijk elke keer als de verzekering prolon-
geert en het verzekerde risico zich niet heeft voorgedaan. Derhalve is de
dienstbetrekking die Henk op het moment dat het risico zich voordoet,
bepalend voor de toedeling van de eventuele heffingsrechten. Diensttijd-
evenredige verdeling komt niet aan de orde met als overwegend argument
dat er geen sprake is van causaliteit tussen de eerste drie jaar in overheids-
dienst in dit voorbeeld en het ontstaansrecht van de uitkering; het voordoen
van het verzekerd risico.

Voorbeeld
Corrine is twintig jaar werkzaam bij een BV en nu tien jaar bij een
overheidsinstelling. Haar pensioenreserve is van het pensioenfonds van de
BV overgedragen naar het fonds van de overheidsinstelling. In jaar 15 is
Corrine getrouwd met Karel; ze werkte toen bij de BV. Voor haar partner-
pensioen is vanaf het moment van trouwen een kapitaalgedekte voorzie-
ning aangelegd en ook alleen de dienstjaren vanaf het huwelijk tellen mee
voor de hoogte van het partnerpensioen. In jaar 30 overlijdt Corrine in
actieve dienst bij de overheidsinstelling. Karel ontvangt partnerpensioen en
gaat wonen in een land waarmee Nederland een verdrag ter voorkoming
van dubbele belasting heeft dat OESO-conform is.

Het partnerpensioen moet nu vanwege de diensttijdevenredige toereke-
ning voor 5/15 worden belast in het woonland en voor 10/15 in Nederland.

Was Corrine reeds gepensioneerd toen ze kwam te overlijden dan zou 20/
30 van het pensioen in het woonland zijn belast en 10/30 in Nederland,
omdat de heffingsrechten van het partnerpensioen de regels van het

215

Samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen 6.5.3



ouderdomspensioen volgen omdat alsdan sprake is van een overgang op de
partner van het kapitaalgedekte ouderdomspensioen.

NB. Was het partnerpensioen gefinancierd op basis van risicopremies dan
volgen de heffingsrechten bij overlijden in actieve dienst de laatste aanstel-
ling of dienstbetrekking. Bij overlijden gedurende het ouderdomspensioen
dient er diensttijdevenredige toerekening plaats te vinden zoals bij het
ouderdomspensioen van Corrine reeds gebeurde.

Bovengenoemde voorbeelden illustreren dat het onderscheid tussen risicover-
zekeringen en kapitaalgedekte verzekeringen in verband met de causaliteit
onwerkbaar uitwerkt. De relevante (historische) gegevens zijn niet altijd te
achterhalen. Zeker indien een nabestaandenpensioen deels kapitaalgedekt is
en aangevuld wordt met een risicoverzekering zoals bij het ABP voor sommi-
gen het geval is. Echter, een uitwerking als hierboven is op basis van positief
recht momenteel verdedigbaar. Of het een wenselijke uitwerking is, is een
aparte vraag.

Indien geen causaal verband aanwezig is tussen de uitkering en een deel van
de vroegere dienstbetrekking, behoeft er logischerwijs ook geen toerekening
over dat deel van de diensttijd plaats te vinden. Er is immers geen sprake van
causaliteit tussen dat deel van de dienstbetrekking en de uitkering. De
heffingsrechten worden dan verdeeld op grond van de dienstbetrekking of
aanstelling waarbij wél een causaal verband bestaat tussen de uitkering en de
dienstbetrekking.

Hieronder een voorbeeld van een situatie van samenloop van overheids-
pensioen en particulierpensioen:

Voorbeeld
Frank is sinds 1971 in dienst bij een publiekrechtelijk rechtspersoon. Deze
publiekrechtelijke rechtspersoon is per 1996 geprivatiseerd en omgezet in
een stichting. In 2004 gaat Frank met regulier ouderdomspensioen en gaat
vanaf die dag wonen in België.

Op grond van artikel 19 Belastingverdrag Nederland-België 2001 is het
overheidspensioen van 1971 tot en met 1996 belastbaar in Nederland, het
deel van 1996 tot en met 2004 in België. De pensioenbetaling van Frank
moeten op grond van artikel 23 van Protocol 1 Belastingverdrag Nederland-
België 2001 op basis van dienstjaren worden gecompartimenteerd. Kortom:
25/33 deel van zijn pensioen is belastbaar in Nederland en 8/33 deel in
België. Wel houdt België het recht van progressie voor op grond van artikel
23, paragraaf 1, sub a Belastingverdrag Nederland-België 2001.

Ten slotte is bij een nabestaandenpensioen de vraag of de verdeling van
heffingsrechten beïnvloed wordt door het tijdstip van overlijden, dat wil
zeggen of het overlijden vóór of na pensionering plaatsvindt. Een nabestaan-
denpensioen bij overlijden na pensionering is vrijwel altijd een bepaald
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percentage, meestal 70, van het ouderdomspensioen. Het is als het ware een
gedeeltelijke overgang van het opgebouwde ouderdomspensioen op de part-
ner. Het is verdedigbaar om de verdeling van heffingsrechten van een dergelijk
nabestaandenpensioen dat na pensionering tot uitkering komt, te laten aan-
sluiten bij de vastgestelde verdeling van het ouderdomspensioen. Bij overlijden
vóór pensionering kan het nabestaandenpensioen op verschillende manieren
zijn verzekerd. Zo kan er sprake zijn van een volledig op risicobasis
gefinancierd nabestaandenpensioen. In dat geval geldt hetgeen hiervoor is
vermeld ten aanzien van risicoverzekeringen, eventueel in combinatie met een
kapitaalgedekt nabestaandenpensioen. De voorbeelden hiervoor illustreren en
ondersteunen dit.

6.5.4 Tussenconclusie

De samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen is een grote bron
van problemen in het internationaal fiscaal verdragsbeleid. De voornaamste
knelpunten bij gemengde pensioenen zijn:
• onduidelijkheid over de kwalificatie;
• verschil van inzicht bij verdragslanden over de vraag of gecompartimen-

teerd moet worden;
• het betaald door criterium wordt door landen verschillend geïnterpreteerd.

Bij samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen is verdeling van
het heffingsrecht op basis van diensttijd het meest praktisch maar door de
evolutie van pensioensystemen theoretisch minder juist. Een forfaitaire ver-
deling gebaseerd op standaard aannames en actuariële uitgangspunten lijkt
meer verdedigbaar maar één forfaitaire benadering is door de verschillen in
pensioensystemen tussen landen niet haalbaar. Bij compartimentering zou het
irrelevant moeten zijn of een overheidspensioen is ingebracht in een particu-
lierpensioen of vice versa.

Van een overheidspensioen is sprake zodra het pensioen is opgebouwd
gedurende een dienstverband bij de overheid en (elementen) van deze pensi-
oenregeling voldoende causaal verband vertonen met het genoemde dienst-
verband.

6.6 Kwalificatieconflicten en beslechting ervan

In dit onderdeel wordt onderzocht op welke wijze kwalificatieconflicten in de
bestaande verdrags- en rechtsorde kunnen worden beslecht, of dit optimaler
kan en wat de specifieke positie van Nederland daarbij is.

Zoals gezegd kunnen verdragspartners het oneens zijn over de kwalificatie
en daarmee de verdeling van het heffingsrecht over een pensioenuitkering. Zo
is Nederland bijvoorbeeld van mening dat sprake is van een overheidspensioen
als het pensioen is ontstaan vanwege een dienstverband bij de overheid terwijl
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andere landen menen dat sprake is van een overheidspensioen indien het
pensioen daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de overheid. Een voorbeeld
hiervan is de situatie die ten grondslag lag aan het eerder besproken arrest van
de Hoge Raad van 5 december 2008.117 Een gepensioneerde hoogleraar die in
dienst was van een overheidsinstelling meende dat hij een particulierpensioen
ontving omdat de Stichting ABP het pensioen uitkeert en dat het pensioen
daarom belast was in het woonland (Duitsland). De Hoge Raad besloot echter
dat de uitkerende instantie niet relevant was en dat het pensioen belast is in
het bronland (Nederland). Belanghebbende werd hierdoor geconfronteerd met
dubbele belastingheffing omdat Duitsland het verdrag anders interpreteert dan
Nederland. Duitsland kijkt immers wel naar de rechtspersoonlijkheid van de
uitkerende instantie.118 Bij dergelijke interpretatieverschillen kan een conflict
ontstaan tussen het bronland en het woonland. In onderdeel 80 van het OESO-
commentaar bij artikel 23A en 23B maakt Nederland een voorbehoud op het
OESO-commentaar. De hoofdregel binnen de OESO is namelijk dat bij kwali-
ficatieconflicten de kwalificatie van het bronland prevaleert boven die van het
woonland. Nederland heeft hierop een voorbehoud gemaakt. Nederland meent
namelijk dat de OESO hiermee de hele intentie van het verdragenrecht
tenietdoet. Het is de bedoeling dat verdragspartijen samen iets afspreken en
het derhalve samen eens worden over de kwalificatie. Nederland heeft in het
voorbehoud op het OESO-commentaar dan ook gezegd dat zij vindt dat
conflicten in onderling overleg moeten worden opgelost. Pötgens en De Heer
menen echter dat Nederland met het genoemde voorbehoud bij artikel 23
OESO-modelverdrag in strijd handelt met het effectiviteitsbeginsel en daarmee
met artikel 31, eerste lid, WVV. Het voorbehoud is wat hun betreft daarmee
“onhoudbaar en onverenigbaar met het internationale publiekrecht”.119 Voor de
twee te onderscheiden principes in het kader van het effectiviteitsbeginsel
wordt door Pötgens en De Heer120 verwezen naar Engelen:121

1. Het principe dat alle afzonderlijke verdragsbepalingen verondersteld moe-
ten worden te zijn gecreëerd met als doel een zeker effect te bereiken
waardoor iedere interpretatie die een verdragsbepaling doet verworden tot
een dode letter strijdig is met het effectiviteitsbeginsel.

2. Het principe dat aan het verdrag in zijn geheel een bepaald doel ten
grondslag ligt, met als gevolg dat een interpretatie die verhinderd dat dit
doel verwezenlijkt wordt, eveneens strijdig is met het effectiviteitsbeginsel.

117. HR 5 december 2008, nr. 43722, BNB 2009/199.
118. Voor een uitgebreidere beschrijving van de casus zie B. Starink, Overheidspensioen versus

particulierpensioen in belastingverdragen: we komen er maar niet vanaf, PensioenMagazine
2007/5, p. 26 e.v.

119. F.P.G. Pötgens en L.J. de Heer, Het internationaal publiekrechtelijke effectiviteitsbeginsel en
kwalificatieconflicten, WFR 2010/1024 (e.v.), onderdeel 5.

120. F.P.G. Pötgens en L.J. de Heer, Het internationaal publiekrechtelijke effectiviteitsbeginsel en
kwalificatieconflicten, WFR 2010/1024 (e.v.), onderdeel 3.

121. F. Engelen, Interpretation of Tax Treaties under International Law (diss. Leiden), 2004,
onderdeel 10.10.5, p. 502 e.v.
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Ik zal deze principes toepassen aan de hand van de eerder aangehaalde casus
uit BNB 2009/199. Daarin menen zowel Nederland als Duitsland recht te
hebben op belastingheffing over een pensioenuitkering omdat Duitsland het
aanmerkt als particulierpensioen en Nederland als overheidspensioen. Het
uitgangspunt is dat het overheidspensioenartikel in het verdrag Nederland-
Duitsland ten doel heeft overheidspensioen te belasten in het bronland en het
particulierpensioenartikel ten doel heeft particulierpensioen te belasten in het
woonland. Voorkoming van dubbele (niet-)belastingheffing is het hoofddoel
van het verdrag. Zowel de interpretatie van Duitsland als Nederland maakt niet
dat de beide pensioenartikelen in het verdrag tot een dode letter worden
gemaakt. Immers, het onderscheid tussen particulierpensioen en overheids-
pensioen blijft door de interpretatieverschillen bestaan maar beide landen
kwalificeren een door de Stichting ABP uitgekeerd pensioen dat is opgebouwd
in overheidsdienst afwijkend. Wel maakt het feit dat beide landen willen
heffen dat aan het doel van het belastingverdrag, voorkomen dubbele (niet-)
heffing, niet tegemoet wordt gekomen. Dit is echter niet het gevolg van het
Nederlandse voorbehoud bij artikel 23 OESO-modelverdrag maar het gevolg
van het kwalificatieconflict. Het bronland een voorkeursrecht geven bij kwa-
lificatieconflicten creëert een situatie van ongelijkwaardigheid. Een kwalifica-
tieconflict moet uiteindelijk altijd worden opgelost maar door de kwalificatie
van het bronland hiervoor te laten prevaleren ontstaat een ongelijkwaardige
positie tussen de verdragspartners. Een uiteindelijke oplossing voor situaties
waarbij landen niet tot overeenstemming (mutual agreement) kunnen komen,
is het instellen van een systeem van bindende arbitrage. Daarover later in dit
hoofdstuk meer. Resumerend is het door Nederland gemaakte voorbehoud bij
artikel 23 OESO-modelverdrag verdedigbaar.

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een nadere beschrij-
ving en invulling van de onderlinge overlegprocedure gegeven.122 Normaliter
wordt een onderlinge overlegprocedure pas opgestart nadat alle rechtsmidde-
len zijn uitgeput. Dit kan vele jaren in beslag nemen en daarom biedt
Nederland een vervroegde procedure aan. Hierdoor kan ook voordat de
nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput, de overlegprocedure reeds worden
opgestart. Overigens geeft de staatssecretaris in onderdeel 1.3 van het besluit
aan dat de verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen een typisch
geval is waarin een onderlinge overlegprocedure uitkomst zou kunnen bieden
indien beide landen menen een heffingsrecht te hebben. Het publiceren van de
uitkomst van onderlinge overlegprocedures bevordert de rechtszekerheid voor
belastingplichtigen en voorkomt dat meermaals over eenzelfde rechtsvraag
een overlegprocedure gestart moet worden.

Indien de onderlinge overlegprocedure geen uitkomst biedt, kan belasting-
plichtige de casus voorleggen aan de rechter. Mocht dat geen oplossing bieden,

122. Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 29 september 2008, nr. IFZ2008/248M, Stcrt.
188.
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bijvoorbeeld omdat een nationale rechter het verdrag op een manier uitlegt
die dubbele belasting niet voorkomt, kan de casus ter arbitrage worden
aangeboden indien het bilaterale verdrag deze mogelijkheid biedt.123 In
sommige verdragen is deze mogelijkheid opgenomen zoals in de verdragen
tussen Nederland en Albanië, Armenië, Canada, Egypte, Estland, Georgië, IJs-
land, Kazachstan, Koeweit, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië, Moldavië,
Uganda, Oekraïne, Oezbekistan, Polen, Rusland, Slovenië, Venezuela en de
Verenigde Staten van Amerika. Een dergelijke arbitrage is op basis van vrij-
willigheid van de bevoegde autoriteiten waarbij de uitspraak bindend is voor
alle partijen indien de arbitrageprocedure daadwerkelijk wordt opgestart. De
in de bilaterale verdragen opgenomen arbitragebepaling is veelal gebaseerd op
artikel 25 OESO-modelverdrag dat ingaat op de mutual agreement procedure.
Daarin worden verschillende categorieën van onderling overleg genoemd.124 In
een situatie waarbij een belastingplichtige meent dat de verdragspartners zich
niet aan het verdrag houden, kan deze de verdragspartners verzoeken met
elkaar in overleg te treden om te komen tot een oplossing. Er bestaat voor de
verdragspartners geen resultaatverplichting om tot overeenstemming te ko-
men. Het OESO-modelverdrag geeft niet aan bij welke instantie een dergelijk
arbitrageverzoek kan worden ingediend; partijen kunnen zelf een commissie
hiertoe aanwijzen. In het vijfde lid van artikel 25 OESO-modelverdrag is
overigens vermeld dat een arbitrageverzoek niet mogelijk is indien de casus
reeds door de rechter is beoordeeld in een van de landen. Deze beperking kan
overigens erg onbevredigend zijn voor de belastingplichtige. Immers, het is
goed denkbaar dat de belastingautoriteiten alsmede de respectievelijke rech-
terlijke machten het oneens zijn over de verdeling van heffingsrechten. Dan
nog kan de belastingplichtige geconfronteerd worden met dubbele belasting-
heffing, hetgeen moet worden voorkomen. Echter, indien zou blijken dat de
hoogste rechters in beide landen menen dat een pensioenuitkering in elk van
die landen mag worden belast, brengt een arbitrage mogelijk met zich mee
dan één van de landen uiteindelijk contra legem een pensioenuitkering zou
moeten vrijstellen. Dat is onmogelijk tenzij er een wettelijke basis is op grond
waarvan de uitkomst van een arbitrage bindend is en daarmee de bedoelde
vrijstelling alsnog wettelijk is toegestaan.

Los van de vraag of arbitrage een oplossing biedt, is er ook in het OESO-
modelverdrag geen sprake van een arbitrageverplichting. Ook is niet in alle
bilaterale belastingverdragen waar Nederland partij is, de arbitragemogelijk-
heid opgenomen.125 Schenk-Geers pleit terecht voor een arbitrageverplichting

123. Onder andere opgenomen in de verdragen die Nederland heeft gesloten met Canada, Polen
en de V.S.

124. De ‘specific case provision’ van het eerste lid, de ‘interpretative provison’ van het derde lid,
eerste volzin en de ‘legislative provision’ van het derde lid, tweede volzin. Zie F.A. Engelen en
F.P.G. Pötgens, Mutual Agreements, Deventer: Kluwer 2000, p. 24. In respectievelijk hoofd-
stuk 3, 4 en 5 gaan de genoemde auteurs verder in op deze categorieën van onderling overleg.

125. Zie bijvoorbeeld het Belastingverdrag Nederland-België 2001.
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vergelijkbaar met het Arbitrageverdrag van de Europese Unie omdat dit de
rechtszekerheid bevordert en dubbele (niet) belasting voorkomt.126

6.7 De kern van de overheid, de ambtenarenstatus en verschil in
belastingheffing tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
werknemers

Hiervoor is uitgewerkt in welke situaties er vanuit Nederlands perspectief
sprake is van overheidspensioen dan wel particulierpensioen in internationale
fiscale verhoudingen. Daarbij valt op dat het niet slechts gaat om ambtenaren
in het spraakgebruik maar dat in veel meer situaties sprake is van overheids-
pensioen. De vraag is echter of het overheidspensioenartikel niet slechts van
toepassing zou moeten zijn op echte ambtenaren (wat hier dan ook onder
verstaan mag worden)? In dit onderdeel wordt daarom onderzocht wat vanuit
Nederlands perspectief als een echte overheidsmedewerker moet worden
aangemerkt. Dit gebeurt met name door literatuur- en jurisprudentieonder-
zoek. De reden is om vast te stellen wat de reikwijdte van het overheidspen-
sioenbegrip is en zou kunnen zijn, gelet op de oorspronkelijke doelstellingen
van artikel 19 OESO-modelverdrag.

De ambtelijke rechtspositie bestaat al eeuwen. Al in de Grondwet van 1814
was in artikel 40 opgenomen dat de Soevereine Vorst de traktementen van
ambtenaren regelt en betaalt uit ’s lands kasse. De bezoldiging van ambtenaren
werd gezien als een onderhoudsrente die niet afhankelijk is van het presteren
van de ambtenaar maar wordt betaald vanwege zijn dienstbaarheid.127 Het
pensioen van een ambtenaar, dat reeds sinds 1814 door het Pensioenreglement
1814 werd toegekend en voor die tijd op basis van het Franse recht werd
uitgekeerd, werd aangemerkt als voortzetting van de onderhoudsrente.128

Smetsers maakt overigens melding van een praktijk waarbij veel onregelmatige
en buitensporige pensioenen werden toegekend hetgeen leidde tot de invoe-
ring van de Pensioenwet 1846. Op grond van die wet moest de Raad van
Bestuur van het Pensioenfonds voor Burgerlijke Ambtenaren advies uitbrengen
over iedere pensioenverlening.129 De gedachte dat ambtenaren onafhankelijk
moesten zijn, leidde uiteindelijk tot een wettelijke regeling rondom de rechts-
positie van ambtenaren.130 De Ambtenarenwet kwam in 1929 tot stand. De
gedachte bij deze wet was dat de aard van de functie of taak bepalend was of

126. A.C.M. Schenk-Geers, Internationale fiscale gegevensuitwisseling en de rechtsbescherming
van de belastingplichtige (diss. Tilburg), Tilburg 2007, p. 60.

127. Rapport van de Staatscommissie van advies inzake de status van ambtenaren, Den Haag: SDU
1958, p. 15.

128. Rapport van de Staatscommissie van advies inzake de status van ambtenaren, Den Haag: SDU
1958, p. 24.

129. N. Smetsers, De ambtelijke status, een onderzoek naar de normalisering van de rechtspositie
van de ambtenaren in Nederland, Tilburg 2011, p. 9.

130. N. Smetsers, De ambtelijke status, een onderzoek naar de normalisering van de rechtspositie
van de ambtenaren in Nederland, Tilburg 2011, p. 10.
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iemand als ambtenaar dan wel werknemer dient te worden aangemerkt.
Wierda beschrijft in zijn dissertatie drie criteria voor het aanwezig moeten
zijn van een ambtenarenverhouding op basis van artikel 134 Ambtenaren-
wet:131

1. de behartiging van zeer essentiële belangen van de overheid;
2. de speciale gezagspositie van de overheid;
3. de bijzondere geoefendheid die enkel in de openbare dienst bruikbaar is.

De bijzondere rechtspositie van ambtenaren blijft vervolgens tot op de dag van
vandaag onderwerp van discussie. Echter, vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw
komt een discussie op gang over normalisering van de rechtspositie van
ambtenaren. Het doel was het aanpassen van de arbeidsverhoudingen in de
publieke sector aan de arbeidsverhoudingen in de marktsector.132 Nog veel
later, op 3 november 2010, wordt een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede
Kamer ingediend inzake de normalisering van de rechtspositie van ambtena-
ren.133 Het wetsvoorstel “beoogt een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de
rechtspositie van ambtenaren en werknemers tot stand te brengen”.134 Het
wetsvoorstel heeft niet tot doel om een einde te maken aan het bijzondere
karakter van het ambtenaarschap maar is erop gericht om het reguliere
arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing te verklaren. Het wetsvoorstel is
door de Tweede Kamer aangenomen op 4 februari 2014 en op het moment van
inhoudelijke afronding van dit onderzoek nog aanhangig bij de Eerste Ka-
mer.135 Zoals gezegd beoogt het wetsvoorstel geen einde te maken aan het
bijzondere karakter van het ambtenaarschap maar regelt dat met alle ambte-
naren een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht moet worden aangegaan
met uitzondering van:136

• bestuurders;
• rechters en leden van het Openbaar Ministerie;
• militairen en burgerlijk defensiepersoneel;
• politieambtenaren;
• notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Het wetsvoorstel maakt dat bestuurlijk ondergeschikten, zoals bijvoorbeeld
hoogleraren aan een rijksuniversiteit, medewerkers van het Ministerie van
Financiën of examinatoren van het CBR voortaan een arbeidsovereenkomst

131. S. Wierda, De verhouding van ambtenaar en arbeidscontractant in het tegenwoordige
ambtenarenrecht (diss.), Utrecht: Drukkerij Libertas 1936, p. 48.

132. Zie N. Smetsers, De ambtelijke status, een onderzoek naar de normalisering van de rechts-
positie van de ambtenaren in Nederland, Tilburg 2011, p. 19 en de door hem aangehaalde
literatuur.

133. Kamerstukken II 2010/11, 32550, nr. 2.
134. Kamerstukken II 2010/11, 32550, nr. 6, p. 1.
135. Kamerstukken I 2013/14, 32 550, nr. A.
136. Kamerstukken I 2013/14, 32 550, nr. C, p. 16.
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naar burgerlijk recht krijgen. De vraag of dit wenselijk is, is geen vraag die in dit
onderzoek aan de orde is. Veeleer is de vraag wat dit betekent of zou kunnen
betekenen voor de Nederlandse interpretatie en reikwijdte van het onder-
scheid in belastbaarheid tussen particulierpensioen en overheidspensioen in
internationale verhoudingen. Zoals in onderdeel 6.3.1.4 aangegeven is de titel
van de dienstbetrekking niet relevant voor de vraag of sprake is van over-
heidspensioen of niet. Van belang is of de betrokkene in dienst was van de
overheid. Daar brengt dit wetsvoorstel en de daaruit voortvloeiende wet dus
geen verandering in. Het feit dat er slechts een beperkte categorie functies
overblijft waarmee geen privaatrechtelijke dienstbetrekking kan worden aan-
gegaan, kan een indicatie zijn voor functies die nog wel onder de reikwijdte van
artikel 19 zouden kunnen vallen. De uitzonderingspositie die overheidspen-
sioenen innemen in het internationaal fiscaal verdragenrecht ten opzichte van
particuliere pensioenen moet, mede vanuit de historische context, slechts zien
op diegenen die ook echt een publieke overheidsfunctie vervullen.137 Zie op dit
punt tevens de analyse in onderdeel 6.3.1.1. Dat betekent dat de bestuurlijk
ondergeschikten hiermee niet onder de reikwijdte van het overheidspensioen-
artikel zouden moeten vallen.138 Dat leidt waarschijnlijk tot het in minder
situaties kunnen toepassen van bronlandheffing en daarmee tot een verlies aan
heffingsrechten voor het bronland. Of deze afbakening volledig aansluit bij het
in het genoemde wetsvoorstel gemaakte onderscheid is lastig te zeggen. Wel
maakt de trend naar normalisering van de rechtspositie van ambtenaren
duidelijk dat het maken van onderscheid tussen de echte ambtenaar enerzijds
en werknemers van de overheid anderzijds verdedigbaar is. Dat pleit ervoor
het overheidspensioenartikel nog slechts van toepassing te laten zijn op echte
ambtenaren en niet op werknemers van de overheid.139

Overigens is ook fiscaal-positiefrechtelijk een onderscheid tussen de belas-
tingheffing van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke werknemers/gepensio-
neerden opgenomen. In artikel 2, derde lid, Wet LB 1964 en artikel 7.2, tweede
lid, sub b jo. zevende lid, Wet IB 2001 is opgenomen dat diegene die een
dienstbetrekking heeft bij een Nederlands publiekrechtelijk rechtspersoon in
Nederland belastingplichtig is. Dit sluit aan bij de strekking van het overheids
(pensioen)artikel in belastingverdragen en artikel 19 OESO-modelverdrag.140

137. De redactie van Vakstudie Nieuws spreekt over de ‘pure’ overheid en lijkt van mening te zijn
dat het overheidspensioenartikel in belastingverdragen ook slechts op deze ‘pure’ overheid
van toepassing zou moeten zijn. V-N 2013/5.12, p. 38.

138. Zie P. Kavelaars, De arbeidsinkomsten onder het conceptverdrag met België, WFR 2001/1464
(e.v.), onderdeel 5. Kavelaars geeft aan dat artikel 19 in het Belastingverdrag Nederland-
België 2001 te eng is geformuleerd. Er is volgens hem geen gedegen reden meer om voor
publiekrechtelijke werknemers een afzonderlijke verdragsregeling te handhaven. Ik deel
deze mening.

139. Zie in dezelfde zin P. Kavelaars, Harmonisatie van vrij personenverkeer: een drieluik (oratie
Leiden), Deventer: Kluwer 1998, p. 66.

140. Zie in gelijke zin P. Kavelaars, Toewijzingsregels in het internationale fiscale- en sociaal-
verzekeringsrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 249.
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Ook in het Besluit op de loonbelasting 1940 was in artikel 2, eerste lid, sub c al
opgenomen “dat de niet binnen het Rijk wonende werknemers, voor zoover zij
loon ontvangen uit de kas van een Nederlandsch openbaar lichaam of uit het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds” aan de Nederlandse loonbelasting zijn
onderworpen. Op dit punt sluit de Nederlandse fiscale wet dus aan bij het
internationaal fiscaal verdragenrecht. De vraag is echter, mede gezien de trend
naar normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, of ook deze fiscale
bepalingen niet aangepast zouden moeten worden. Zoals gezegd is dat voor
pensioenen in ieder geval logisch omdat na pensionering de directe band met
het werken voor de overheid is verbroken en er na pensionering ook geen
feitelijke werkzaamheden meer voor de overheid worden verricht. Op dit punt
is het aanbrengen van een onderscheid tussen loon uit tegenwoordige en loon
uit vroegere dienstbetrekking waarbij loon uit vroegere dienstbetrekking niet
moet worden aangemerkt als een betaling door een Nederlands publiekrech-
telijk rechtspersoon verdedigbaar. Dit zou betekenen dat artikel 19 nog slechts
zou moeten zien op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Pensioenuitke-
ringen zouden onder de reikwijdte van artikel 18 OESO-modelverdrag moeten
worden gebracht. Dit betekent een opheffing van het onderscheid in belas-
tingverdragen tussen particulierpensioen en overheidspensioen. Dit is overi-
gens de situatie in het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland.141 In
de MvT is het volgende opgenomen: “Met betrekking tot de toepassing van
artikel 18 wordt nog opgemerkt dat om uitvoeringstechnische redenen overheids-
pensioenen op dezelfde wijze worden behandeld als privaatrechtelijke pensioenen
en zij derhalve niet vallen onder het overheidsartikel (artikel 19). Hiervoor is
gekozen om de volgende reden. Nederlandse pensioenen dienen op grond van
jurisprudentie van de Hoge Raad in voorkomend geval te worden gesplitst in een
privaatrechtelijk deel (pensioenartikel is van toepassing) en een overheidsdeel
(overheidsartikel is van toepassing). Voor Zwitserse pensioenen daarentegen geldt
dat de dienstbetrekking bij de laatste werkgever van de pensioengerechtigde
bepalend is voor het uiteindelijke karakter van het gehele pensioen (privaat-
rechtelijk pensioen als de laatste dienstbetrekking werd uitgeoefend bij een
privaatrechtelijke werkgever, of overheidspensioen als de laatste dienstbetrekking
werd uitgeoefend bij de overheid). De Nederlandse splitsingssystematiek voor
pensioenen sluit derhalve niet aan op de Zwitserse systematiek voor het bepalen
van het uiteindelijke karakter van pensioenen. Hierdoor zou (gedeeltelijke) dub-
bele heffing of vrijstelling gaan ontstaan, als er sprake is van pensioenen die deels
in de privaatrechtelijke sector zijn opgebouwd en deels in de overheidssector en de
pensioengerechtigde emigreert naar het andere land. Door voor het heffingsrecht
geen onderscheid te maken in soorten pensioen komen alle pensioenen (in hun
geheel) te vallen onder de reikwijdte van het pensioenartikel en kunnen daarmee

141. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden
van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, inwerkingtreding
9 november 2011, Trb. 2011, 224.
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toepassingsproblemen worden voorkomen.”142 Deze redenering geldt overigens
voor meer verdragen waarbij Nederland partij is omdat op basis van het OESO-
commentaar kan worden aangenomen dat meerdere landen de laatste dienst-
betrekking leidend laten zijn voor de pensioenkwalificatie. Desalniettemin is
het verdrag Nederland-Zwitserland één van de weinige verdragen waarin het
onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspensioen is opgeheven.

6.8 Beantwoording deelvraag

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Hoe luidt de internationale en Nederlandse positiefrechtelijke verdeling van
heffingsrechten over particuliere pensioenuitkeringen en/of overheidspensioenuit-
keringen, hoe is deze ontstaan en is het onderscheid nog voldoende verdedigbaar?
Deze vraag kan als volgt beantwoord worden. De Nederlandse positiefrechte-
lijke verdeling van heffingsrechten over particuliere pensioenuitkeringen en/of
overheidspensioenuitkeringen kent een lange historie. De bronlandheffing
over overheidspensioenen vindt haar oorsprong in de soevereiniteit van landen
en wederzijds respect en gaat terug tot de middeleeuwen. De gedachte hierbij
is dat landen belasting mogen heffen over pensioenen waarvoor zij zelf de
middelen hebben verschaft. De bronlandheffing over overheidspensioen ver-
toont daarmee overeenkomsten met de belastingheffing van diplomaten en
consulair medewerkers. In het Modelverdrag van Genève 1928 van de Volken-
bond bestond geen onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspen-
sioen. In het Modelverdrag van Mexico 1943 is het heffingsrecht over
particulierpensioen en overheidspensioen in verschillende artikelen opgeno-
men waarbij in beide gevallen bronlandheffing de norm bleef. Pas vanaf het
Modelverdrag van Londen 1946 verschoof het heffingsrecht over particulier-
pensioen naar het woonland. Hiervoor werd gekozen om de parallel met het
heffingsrecht over inkomsten uit vermogen te behouden omdat het heffings-
recht daarover eveneens verschoof naar het woonland. Sinds 1946 is de
reikwijdte van de overheid beperkt tot overheidsinstellingen en niet eveneens
tot instellingen die van de overheid afhankelijk zijn. Daarmee is enerzijds het
overheidsbegrip sterk beperkt maar anderzijds werd het overheidspensioen-
artikel ook van toepassing op medewerkers van de overheid die geen over-
heidsfunctie hadden. In het OESO-modelverdrag van 1977 is dit verduidelijkt.

Vervolgens is van belang om vast te stellen wanneer sprake is van particu-
lierpensioen en wanneer van overheidspensioen. Er is geen consensus over de
reikwijdte van artikel 19 OESO-modelverdrag, hetgeen veel knelpunten in het
internationale fiscale verdragenrecht met zich meebrengt. Geconcludeerd kan
worden dat de feitelijke uitkerende instantie alsmede de aard van de feitelijke
diensten niet relevant zijn. Van belang is dat een werknemer in dienst was van

142. Kamerstukken II 2010/11, 32536, nr. 3, p. 21.
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de overheid, ongeacht de aard van de dienstbetrekking. Alsdan is er sprake van
overheidspensioen. Op basis van Nederlands positief recht is de reikwijdte van
artikel 19 OESO-modelverdrag groot in die zin dat de overheid in de ruime
zin van het woord eronder valt.

De belangrijkste argumenten die in het verleden legitiem waren voor het
onderscheid in internationale fiscale behandeling van overheidsmedewerkers
versus reguliere werknemers, waaronder de behandeling van hun pensioen-
uitkeringen, gelden niet meer. Er is geen reden om een reguliere werknemer
anders of elders te belasten dan een overheidsmedewerker, alleen omdat de
werkgever een publieke instelling is.143 Tegenargumenten die veelal uitgaan
van de gedachte dat er een zeer nauwe juridische, persoonlijke en materiële
band is tussen het bronland en de overheidsmedewerkers en dat bronland-
heffing daardoor legitiem is, zijn minder sterk. De conclusie is dus dat er geen
onderscheid gemaakt zou moeten worden in verdeling van heffingsrechten in
grensoverschrijdende situaties tussen pensioenen van overheidsmedewerkers
en particuliere werknemers.144 Het bestaande onderscheid is in zijn huidige
vorm daarom niet verdedigbaar.

6.9 Overige beschouwingen

Het verschil tussen belastingheffing over particuliere pensioenuitkeringen en/
of overheidspensioenuitkeringen brengt een aantal knelpunten met zich mee.
De voornaamste (fiscale) knelpunten en bijbehorende oplossingen zijn:
• Onduidelijkheid over de kwalificatie. Dit betekent dat niet voor beide landen

duidelijk is of er sprake is van overheidspensioen of particulierpensioen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het overheidsbegrip als zodanig
juist ruim of beperkt wordt uitgelegd door landen alsmede een interpreta-
tieverschil van het betaald door criterium. Dit kan uiteraard het beste
worden opgelost door hierover afspraken te maken in het verdrag, het
protocol of zelfs het OESO-commentaar.

• Verschil van inzicht bij verdragslanden over de vraag of en op welke wijze
heffingsrechten bij een samengesteld pensioen gecompartimenteerd moe-
ten worden. Sommige landen rekenen diensttijdevenredig toe; andere
landen volgen de laatste dienstbetrekking. Verdeling van het heffingsrecht
op basis van diensttijd is het meest praktisch. Het zou daarbij irrelevant

143. In gelijke zin H. Debatin en F. Wassermeyer, Doppelbesteuerung, Vol. 1 of the Commentary on
the OECD Model Convention, p. 17.

144. In gelijke zin P. Pistone, in: M. Lang e.a., Source versus Residence; problems arising from the
allocation of taxing rights in tax treaty law and possible alternatives, Alphen aan de Rijn:
Kluwer Law International 2008, p. 293. Hij noemt een aantal bijkomende voordelen van het
opheffen van artikel 19 OESO-modelverdrag. Het lost uiteraard interpretatieproblemen op
maar tevens de problematiek inzake samenloop met artikel 16 (bestuurderbeloningen) en 28
(diplomaten) van het OESO-modelverdrag. Als second-best oplossing stelt Pistone een
verwijdering van het tweede lid van artikel 19 van het OESO-modelverdrag voor; het
pensioenonderdeel.
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moeten zijn of een overheidspensioen is ingebracht in een particulierpen-
sioen of vice versa.

Door bepalingen conform artikel 19 OESO-modelverdrag nog slechts van toe-
passing te laten zijn op overheidsrepresentanten en bestuurders, kan bewerk-
stelligd worden dat de problematiek die bestaat vanwege het verschil in
belastingheffing tussen particulierpensioen en overheidspensioenwordt vermin-
derd omdat het bereik van artikel 19 nu breder is. De rechtszekerheid kan
bevorderd worden en dubbele (niet) belasting kan voorkomen worden door
in belastingverdragen een bindende arbitragemogelijkheid op te nemen.
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HOOFDSTUK 7

Particulierpensioen versus
overheidspensioen in
internationale verhoudingen
vanuit het perspectief van
andere landen

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Hoe verdelen andere landen heffingsrechten over particulierpensioen en over-
heidspensioen en wat kan Nederland hiervan leren?

De uitkomst van de analyse in dit hoofdstuk leidt mogelijk tot inzichten en
manieren om de in hoofdstuk 6 geschetste knelpunten te beslechten. Waar
nodig wordt een korte beschrijving van de nationale pensioensystemen gege-
ven. Ter illustratie: indien een land geen tweedepijlerpensioen kent, is de kans
klein dat er sprake is van samenloop tussen tweedepijlerparticulierpensioen en
tweedepijleroverheidspensioen. De beschrijving van de desbetreffende natio-
nale pensioensystemen is niet uitputtend maar slechts toegespitst op het doel
van deze analyse. De keuze voor de landen is in hoofdstuk 5.4 uiteengezet.

7.1 Canada

Het Canadese pensioenstelsel kent drie pijlers. De eerste en de tweede pijler
vormen samen het publieke pensioenstelsel. De eerste pijler is gefinancierd op
omslagbasis en vormt een basisvoorziening die niet inkomensgerelateerd is.1

De tweede pijler is kapitaalgedekt en inkomensgerelateerd, maar gemaximeerd
qua uitkering. De werkgever en werknemer betalen beiden verplicht de helft
van de premie. Het tweedepijlerpensioen wordt uitgevoerd door de overheid.2

De vrijwillige aanvullende pensioenen vormen de derde pijler en kunnen met
en zonder hulp van de werkgever worden opgebouwd. De Nederlandse tweede
en derde pijler vormen in Canada dus samen de derde pijler.

1. B. Baldwin, Research Study on the Canadian Retirement Income System, prepared for the
Ministry of Finance, Government of Ontario, Baldwin Consulting: November 2009, p. 4.

2. OECD, Pensions at a glance 2013: OECD and G20 Indicators, Parijs: OECD Publishing 2013,
p. 226.
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Zoals in onderdeel 5.4.1 is aangegeven, wordt in Canada bij een wisseling van
de dienstbetrekking een opgebouwd pensioen automatisch meegenomen naar
de nieuwe werkgever. Dat is ook het geval bij de overgang van een particuliere
dienstbetrekking naar een dienstbetrekking bij de overheid. Dit brengt met
zichmee dat een overheidspensioen een particulier element kan bevatten en vice
versa. Om de daaruit voortkomende moeilijkheden rondom de verdeling van
heffingsrechten te voorkomen, wenste Canada in het verdrag met Nederland een
bronheffing van 15% op alle pensioenen die vanuit Canada worden betaald aan
een inwoner van Nederland, toe te passen. Hetzelfde geldt voor particuliere
pensioenen die vanuit Nederland worden betaald aan een inwoner van Canada.
Juist vanwege het beleid van Canada om geen samenloop vanparticulierpensioen
en overheidspensioen te realiseren, voorkomt Canada dat beide landen door
splitsing van één pensioenuitkering een deel van een pensioenuitkering in de
heffing mogen betrekken. Canada voorkomt deze onnodig complexe verdeling
van heffingsrechten door een beperkte bronlandheffing te introduceren voor
zowel particulierpensioen als overheidspensioen. Overigens maakt Canada
daarom in veel van zijn bilaterale belastingverdragen geen onderscheid tussen
particulierpensioen en overheidspensioen. In plaats daarvan is een beperkte
verrekenbare bronlandheffing van toepassing, vergelijkbaar met het belasting-
verdrag Nederland-Canada zoals in onderdeel 5.4.1 is aangegeven.3

Een element van het Canadese verdragsbeleid dat Nederland, maar ook
andere landen, zou kunnen overnemen om de uitvoerbaarheid van belasting-
verdragen te vergroten, is het voorkomen van een complexe samenloop van
particulierpensioen en overheidspensioen, bijvoorbeeld door het onderscheid
tussen de beide pensioenvormen niet in belastingverdragen op te nemen. Ook
het hanteren van een gedeeld heffingsrecht over pensioenuitkeringen is
navolgenswaardig.

7.2 België

Het Belgische pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. In België is de eerste pijler
dominant en inkomensgerelateerd.4 Pas sinds 2003 is een tweedepijlerpensi-
oensysteem geïntroduceerd via de WAP.5

Het eerstepijlerpensioen van overheidsmedewerkers wordt uitgevoerd door
de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) en het eerstepijlerpensioen

3. Zo is in het verdrag Canada-België geen onderscheid opgenomen. In het verdrag Canada-
Duitsland wordt al het fiscaal gefaciliteerde pensioen in het bronland belast, zowel parti-
culierpensioen als overheidspensioen. Ook hier is het onderscheid dus niet opgenomen. Ook
in de verdragen met Nederland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is het
onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspensioen niet opgenomen.

4. OECD, Pensions at a glance 2013: OECD and G20 Indicators, Parijs: OECD Publishing 2013,
p. 218.

5. Voor een uitgebreide beschrijving van het Belgische pensioensysteem wordt verwezen naar
M. Vandendijk en C. Hendrickx, Aanvullende pensioenen, een fiscaal-juridische analyse
vanuit Belgisch en Europees perspectief, Gent: Larcier 2008.
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voor particuliere werknemers door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP). Het
eerstepijlerpensioen voor zelfstandigen wordt uitgevoerd door het Rijksin-
stituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ). Alle eerstepij-
lerpensioenen zijn gefinancierd op basis van het omslagstelsel. Als een
werknemer dus zowel voor de overheid als in particuliere dienst heeft gewerkt,
worden de met die dienstbetrekking corresponderende eerstepijlerpensioenen
separaat uitbetaald door de PDOS en de RVP. In België is het daardoor
onmogelijk dat samenloop ontstaat tussen particulierpensioen en overheids-
pensioen.6 De voornaamste reden is dat overheidsmedewerkers geen aanvul-
lend tweedepijlerpensioen opbouwen. Een gemengde pensioenuitkering als
gevolg van waardeoverdracht of privatisering kan zich dus niet voordoen.7

Dientengevolge heb ik ook geen jurisprudentie kunnen vinden waar de
genoemde problematiek zich manifesteert.

Een voor de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag van dit boek
belangwekkend arrest is het arrest van het Hof van cassatie van 4 maart 2004.8

In deze casus was de belastingplichtige 33 jaar werkzaam bij het Ministerie van
Defensie in Nederland en zeven jaar bij de Vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs te Tilburg. Ter discussie staat of de dienstjaren bij de Vereniging
moeten worden aangemerkt als doorgebracht in overheidsdienst of niet. Zo
niet, dan is over 7/40 van de pensioenuitkering het particulierpensioenartikel
van toepassing. Zo ja, dan is over 40/40 het overheidspensioenartikel uit het
belastingverdrag tussen Nederland en België van toepassing. Het Hof stelt dat
“deze bepaling niet vereist dat deze diensten worden verstrekt in het raam van een
formele dienstbetrekking in dienst van een publiekrechtelijke overheid; dat hier-
onder ook moeten begrepen worden de diensten verstrekt in het raam van een
formele tewerkstelling bij een privaatrechtelijke instelling die de Staat of een
publiekrechtelijk onderdeel daarvan financiert en controleert, zodoende te kennen
gevend die dienstverlening voor haar rekening wordt verricht”. Volgens het Hof
kan het pensioen dat voortkomt uit een dienstbetrekking bij een privaat-
rechtelijk rechtspersoon dus wel degelijk als overheidspensioen worden aan-
gemerkt. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse visie.9

Al met al biedt de Belgische situatie weinig aanvullende inzichten of
mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het beslechten van de in hoofdstuk
6 beschreven knelpunten. Een voordeel van het Belgische systeem is hooguit
dat samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen zich niet kan
voordoen. Hierdoor ontstaan de knelpunten zoals beschreven in hoofdstuk 6

6. Pensioendienst voor de Overheidssector, Rustpensioenen van de overheidssector, Brussel:
PDOS 2014, p. 5.

7. Dit is op te maken uit de Wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker verband
tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van de privésector.

8. Arrest van het Hof van cassatie 4 maart 2004, FJF 2004/215.
9. Met dank aan Daniëlle Broers die in het kader van haar Masterscriptie Fiscaal Recht –

Maastricht University de nodige literatuur en jurisprudentie heeft verzameld en aan mij ter
beschikking heeft gesteld.
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niet. Echter, het ligt niet voor de hand om bijvoorbeeld het recht op waarde-
overdracht in Nederland op te heffen om daarmee samenloop tussen particu-
lierpensioen en overheidspensioen te voorkomen. Het recht op
waardeoverdracht is in hoofdstuk 2 immers opgenomen als een kenmerk
van een voorkeurspensioensysteem. Overigens zou dat de kans op samenloop
niet elimineren omdat samenloop zoals gezegd onder andere ook via privatise-
ring kan ontstaan.

7.3 Verenigde Staten

Ook de Verenigde Staten (hierna: de V.S.) kennen een driepijlermodel. In de V.
S. heet dat de 3-legged-stool.10 Zowel werknemers in particuliere dienst als
werknemers in overheidsdienst kunnen een tweedepijlerpensioen opbouwen.
Overheidspensioenen worden meer en meer kapitaalgedekt en waardeover-
dracht tussen particulierpensioen en overheidspensioen is mogelijk, maar
ongebruikelijk.11 Onduidelijk is of het heffingsrecht over een gemengd pensi-
oen gesplitst moet worden tussen het bronland en het woonland. Deze
onduidelijkheid wordt mede veroorzaakt door het feit dat samenloop zelden
voorkomt. Daar komt bij dat door de werking van de savings clause12 in
combinatie met het nationaliteitsbeginsel, feitelijk weinig verschil is tussen
bronlandheffing en woonlandheffing. Ter illustratie. Een Amerikaan gaat na
pensionering in Nederland wonen en ontvangt een particulierpensioen. Op
grond van artikel 19, eerste lid, belastingverdrag tussen Nederland en de V.S. is
de pensioenuitkering belastbaar in Nederland. Echter, op grond van de savings
clause in artikel 24 mag de V.S. de pensioenuitkering ook belasten. Zowel
Nederland als de V.S. mogen de pensioenuitkering dus in de heffing betrekken.
Op grond van het zesde lid van artikel 25 van het genoemde verdrag verleent
Nederland voorkoming van dubbele belasting. Het eindresultaat is een bron-
landheffing voor de V.S. Indien er sprake is van een overheidspensioen is het
heffingsrecht direct toegedeeld aan de V.S. op grond van artikel 20 van het
verdrag. Op grond van de savings clause van artikel 24 mag Nederland de
pensioenuitkering in de heffing betrekken omdat de fictie geldt dat het verdrag
niet in werking is getreden. Beide landen mogen dus heffen. Op grond van
artikel 25, tweede lid van het verdrag verleent Nederland voorkoming van
dubbele belasting. Het eindresultaat is wederom een bronlandheffing voor de
V.S. De conclusie is dan ook dat vanwege het nationaliteitsbeginsel en de
savings clause in belastingverdragen van de V.S., in veel gevallen de V.S. het
heffingsrecht over zowel particulierpensioenuitkeringen als overheidspensi-
oenuitkering heeft. Het is vanuit die optiek ook niet verwonderlijk dat de

10. L. DeWitt, Origins of the Three-Legged Stool Metaphor for Social Security, USA Social Security
Administration, mei 1996.

11. W.J. Wiatrowski, The structure of state and local government retirement benefits, 2008, U.S.
Bureau of labor statistics, februari 2009, p. 1.

12. Zie onderdeel 5.4.3 voor een uitleg van de savings clause.
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problematiek inzake de verdeling van heffingsrechten over gemengde pensi-
oenuitkeringen in grensoverschrijdende situaties vanuit het perspectief van de
V.S. zich niet of nauwelijks voordoet. Het ontbreken van relevante jurispru-
dentie, wet- en regelgeving of beleid op dit punt is daarmee verklaarbaar. De
enige bij mij bekende casus die enige raakvlakken heeft is de casus die aan de
orde is in Revenu Ruling 1984-174.13 De Franse staat had in de V.S. een
instelling opgericht (X) die volledig werd gefinancierd door de Franse overheid
en de industriële en commerciële belangen van Frankrijk in de V.S. moest
behartigen. Deze instelling had een werknemer (A) in dienst met de Franse
nationaliteit en deze werknemer werd verdragsrechtelijk niet als inwoner van
de V.S. aangemerkt. Van een immigrantenstatus was evenmin sprake. De vraag
was of Frankrijk dan wel de V.S. het loon van de desbetreffende werknemer
mocht belasten op grond van het belastingverdrag tussen de twee landen. De
IRS besloot dat het loon was belast in Frankrijk omdat “remuneration, including
pensions, paid by, or OUT OF FUNDS CREATED BY, (France)...” belastbaar zijn in
Frankrijk. De IRS: “The wages paid by X to A for A’s rendering of services to X in the
discharge of X’s activities of a governmental nature are exempt from United States
taxation under Article 16(1) of the Convention.” Hieruit zou opgemaakt kunnen
worden dat de V.S. de oorsprong van de betaling bepalend laat zijn voor de
verdeling van heffingsrechten en niet de feitelijk uitkerende instantie. Echter,
de casus is inhoudelijk te ver verwijderd van het pensioendomein en er zijn te
weinig feiten beschikbaar om een dergelijke conclusie te trekken. Voor de
beeldvorming is de casus toch besproken.

De verdeling van heffingsrechten over gemengde pensioenuitkeringen in
grensoverschrijdende situaties door de V.S. levert aldus geen nieuwe of bruik-
bare inzichten op.14

7.4 Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) heeft een meerpijlerpensioensysteem.15

De eerste en tweede pijler zijn omslaggefinancierde staatspensioenen. De
eerste pijler is met name gericht op het voorkomen van armoede en is niet
inkomensgerelateerd. De tweede pijler is wel inkomensgerelateerd. Tussen
pijler 2 en pijler 3 is pijler 2,5 aanwezig. Pijler 2,5 betreft het werknemers-
pensioen vergelijkbaar met de Nederlandse tweede pijler. Werkgever en
werknemer dragen beiden bij aan deze pijler. Deelname is semiverplicht via

13. Rev. Rul. 84-174, 1984-2 C.B. 339, 1984-51 I.R.B. 11.
14. Met dank aan Paul van Venrooij en Jeroen Damen die in het kader van hun Masterscriptie

Fiscale Economie – Tilburg University de nodige literatuur en jurisprudentie hebben ver-
zameld en aan mij ter beschikking hebben gesteld.

15. Voor een uitgebreide beschrijving van het pensioensysteem in het Verenigd Koninkrijk wordt
verwezen naar G.M.C.M. Staats, Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated
model (diss. Tilburg), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013, p. 97 e.v.
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het systeem van auto-enrolment. Pijler 3 is vergelijkbaar met de Nederlandse
derde pijler.16 Ook in het VK wordt voor de fiscaliteit onderscheid gemaakt
tussen overheidspensioen en particulierpensioen. Door waardeoverdracht of
privatisering kan een gemengd pensioen ontstaan (deels particulierpensioen
en deels overheidspensioen).17 De Belastingdienst van het VK (HM Revenu &
Customs) heeft een niet-uitputtende lijst met pensioenregelingen en de kwa-
lificatie of er sprake is van een overheidspensioen of niet in het kader van
belastingverdragen gepubliceerd. In het kader van de rechtszekerheid is dit
initiatief toe te juichen en zeker navolgenswaardig voor de Nederlandse
Belastingdienst. Immers, door het publiceren van een dergelijke lijst kan veel
onduidelijkheid worden weggenomen omtrent de vraag of een pensioen dat is
opgebouwd vanwege een dienstbetrekking bij een bepaalde instelling als
particulierpensioen of overheidspensioen wordt aangemerkt. Daar staat tegen-
over dat een dergelijke lijst slechts de interpretatie of visie van de Belasting-
dienst is. Uiteindelijk bepaalt de rechter of er daadwerkelijk sprake is van
particulierpensioen of overheidspensioen. Het publiceren van een dergelijke
lijst bevordert eveneens de uitvoerbaarheid van de verdragsbepalingen. De
belastingplichtige, de Belastingdienst en de rechterlijke macht hoeven door
middel van een dergelijke lijst zelf minder uitvoerig onderzoek te verrichten
naar de kwalificatie. De bedoelde lijst van het VK is hieronder weergegeven.18

Pension Government/
Non-Government

Armed Forces (Army, Navy & Air Force) Government

Army Officers Widows Pension Fund Government

Army Widows & Orphans Fund Government

Atomic Energy Authority Non-Government

Bank of England Non-Government

British Coal Non-Government

British Council Superannuation Fund Non-Government

British Museum Government

CAPITA

Civil Aviation Authority Non-Government

Civil Service Government

16. Pension Policy Institute, The pensions primer: a guide to the UK pension system, Londen: PPI
juli 2013, p. 2.

17. HM Revenue and Customs, International Manual, INTM343130 – DT Applications and claims
– Types of income: Pensions and Annuities, versie 4 februari 2014.

18. HM Revenue and Customs, International Manual, INTM343040 – DT Applications and claims
– Types of income: Pensions and Annuities, versie 4 februari 2014.
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Pension Government/
Non-Government

Commonwealth War Graves Commission (formerly
Imperial War Graves Commission)

Non-Government

Environment Agency Non-Government

Fire Brigade – paid directly by a Local Authority Government

Fire Brigade – paid by a Fire Authority (Fire Fighter’s
Pension Scheme)

Government

Forestry Commission Government

Hong Kong Sterling Safeguard Non-Government

House of Commons Members Fund Non-Government

Indian Pensions Part Government
& part Non-
Government

Indian Army Pensions Non-Government

Joint Matriculation Board Non-Government

Lighthouse Service (Trinity House) Non-Government

Local Authority (excluding those for trading activities
such as Water Board, CEGB)

Government

London Pensions Fund Authority, where paid for
employment with former GLC or ILEA

Government

London Transport Executive Non-Government

Metropolitan Police Fund Government

NAFFI Non-Government

National Assembly for Wales (Assembly Members) Non-Government

National Assembly for Wales (employees) Government

National Health Service
• paid by CAPITA or the Paymaster Generals Office
• paid by a Local Authority

Non-Government
Government

National Insurance Retirement pension Non-Government

National Savings Bank Government

National Environment Research Council Non-Government

Northern Ireland Assembly – employees Government

Northern Ireland Assembly – members (MLA’s) Non-Government

Northern Ireland Government pensions Government
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Pension Government/
Non-Government

Palestine Govt Non-Government

Parliamentary Contributory Fund (Parliamentary
Pension & Salary Acts 1972, 1976, 1978)

Non-Government

Police Pensions (including Metropolitan Police
Fund pensions and Transport Police pensions)

Government

Port of London Authority Non-Government

Post Office Non-Government

RIC (Royal Irish Constabulary) Government

RUC (Royal Ulster Constabulary) Government

Royal Engineers Officers’ Widows Society Non-Government

Royal Household (Privy Purse) Non-Government

Royal Warrant Widows Non-Government

Scottish Education Dept paid by Scottish Office
Superannuation Division

Government

Scottish Assembly (Members – MSP’s) Non-Government

Scottish Assembly employees Government

Scottish Executive Government

Social Workers Pension Fund Non-Government

Stevenage Development Corpn Non-Government

Supplementary Indian Government Non-Government

Supplementary Pension for Overseas Service (SPOS)
paid by Crown Agents

Non-Government

TAVR Association Pensions paid by the Council of the
Territorial Auxiliary and Volunteer Reserve Association
Retirement and Death Benefits Plan

Non-Government

Teachers pensions
• general
• paid for service to a private or

independent school

Government
Non-Government

Universities Superannuation Scheme Ltd Non-Government

Western Health & Social Services Board Non-Government
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Pension Government/
Non-Government

Widows and widowers of persons whose service
was “in the discharge of functions of a governmental
nature”
• paid by Central Government
• paid by a Local Authority or the Government

of Northern Ireland

Government
Government

Het onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspensioen wordt in het
VK gemaakt op basis van “the terms of the law under which a body was set up,
and its constitution”.19 Dit komt overeen met de Nederlandse visie. De rechts-
persoonlijkheid van de werkgever is van belang voor de pensioenkwalificatie,
niet de uitkerende instantie.20 Als overheidspensioenen worden aangemerkt
de pensioenen betaald door “a local authority or other public body in the UK, for
example Police pensions, London Borough pensions and County/City Council pen-
sions and the UK government, for example the Civil Service.”21

Bij samengestelde pensioenen wordt het pensioen deels als particulierpen-
sioen en deels als overheidspensioen aangemerkt, vergelijkbaar met de Neder-
landse situatie. Echter, waar we in Nederland zoals gezegd standaard uitgaan
van diensttijdevenredige toerekening, lijkt het heffingsrecht in het VK ook op
basis van andere criteria te kunnen worden verdeeld. Diensttijdevenredige
toerekening is toegestaan, maar ook een verdeling op basis van ingelegde
pensioenpremies is denkbaar. Eén standaardverdelingsmethode blijkt er niet te
zijn.22

Al met al lijkt de fiscale behandeling van particulierpensioen en overheids-
pensioen in internationale verhoudingen in het VK sterk op de Nederlandse
fiscale behandeling. In beide landen kunnen samengestelde pensioenen zich
voordoen en kunnen heffingsrechten op basis van diensttijdevenredige toe-
rekening worden verdeeld. Ook is de rechtspersoonlijkheid van de werkgever
van belang voor de pensioenkwalificatie, niet de uitkerende instantie. Hierdoor
zijn er sterke overeenkomsten tussen Nederland en het VK in de bepaling
wanneer er sprake is van overheidspensioen. Wellicht is het onderscheid
tussen particulierpensioen en overheidspensioen in het belastingverdrag tus-
sen Nederland en het VK komen te vervallen juist omdat beide landen

19. HM Revenue and Customs, International Manual, INTM343030 – DT Applications and claims
– Types of income: Pensions and Annuities, versie 4 februari 2014.

20. Met dank aan Hans van den Hurk die in het kader van zijn Masterscriptie Fiscale Economie –

Tilburg University de nodige literatuur en jurisprudentie heeft verzameld en aan mij ter
beschikking heeft gesteld.

21. HM Revenue and Customs, www.hmrc.gov.uk/manuals/pommanual/PAYE81025.htm.
22. Kolb, Lang, Loukota, Waldburger, Waters en Wolff, Employment income under tax treaty case

law – case studies, SWI 2002, p. 526 en 527.
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overtuigd waren van de onwenselijkheid van het onderscheid omdat de
daarmee samenhangende problematiek bij beide landen bekend was. Zie
onderdeel 5.4.4.

7.5 Duitsland

Tot 2002 bestond het pensioenstelsel in Duitsland slechts uit eerstepijlerpen-
sioen.23 Bij de Riester reform is met ingang van 2002 ingezet op meer opbouw
van tweedepijlerpensioen hetgeen moet leiden tot een lagere afhankelijkheid
van de eerste pijler. In Duitsland is het EET-systeem nog in opkomst. Voor de
Riester reform was er sprake van een TTE-systeem. De overgang van TTE naar
EET vindt geleidelijk plaats door stap voor stap een groter deel van de premie
aftrekbaar te maken en stap voor stap een groter deel van de uitkering te
belasten.24 Het tweedepijlerpensioen kan door de werkgever in eigen beheer
worden gehouden (Directzusage), eventueel met behulp van een steunfonds
(Unterstützungskasse). Externe onderbrenging van de pensioenen is mogelijk
via een Pensionskasse, Pensionsfonds of Direktversicherung. In alle gevallen
zijn de uitkeringen belast en de aanspraken vrijgesteld.25

De pensioenen van overheidsmedewerkers zijn in Duitsland ingedeeld in
twee categorieën, ambtenaren en overheidspersoneel. In vergelijking met
Nederland zouden dat de ambtenaren met een publiekrechtelijke aanstelling
zijn en de overige werknemers van de overheid met een privaatrechtelijke
dienstbetrekking. Beide groepen vallen niet onder de eerste pijler. Op ambte-
naren is de Beamtenversorgungsgesetz van toepassing. Het pensioen is gere-
geld in § 14 van die wet. Het pensioen wordt niet extern ondergebracht of
gefinancierd. Na pensionering ontvangt de ambtenaar zijn pensioen dus van
zijn voormalig werkgever, de overheid. Dientengevolge is ook waardeover-
dracht en daarmee een gemengd pensioen als gevolg van waardeoverdracht
niet mogelijk. Op overheidspersoneel is de Beamtenversorgungsgesetz niet van
toepassing; zij worden als reguliere werknemer aangemerkt waarbij het
pensioen bij een apart pensioenfonds wordt ondergebracht, het Versorgungs-
anstalt des Bundes und der Länder. Duitsland beschouwt deze pensioenen als
particulierpensioen zodat samenloop met overheidspensioen evenmin moge-
lijk is.

Een gemengd pensioen als gevolg van privatisering lijkt in beginsel wel
mogelijk. Bij de privatisering van onder andere de Bundespost heeft het
Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main aangegeven dat het pensioen ook na

23. Voor een uitgebreide beschrijving van het pensioensysteem in het Verenigd Koninkrijk wordt
verwezen naar G.M.C.M. Staats, Personal pensions in the EU: Guidelines for an integrated
model (diss. Tilburg), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013, p. 120 e.v.

24. OECD, Complementary and Private Pensions throughout the World 2008, Parijs: OECD
Publishing 2008, p. 232.

25. S. Scholz, Besteuerung der betrieblichen Altersversorgung in Europa, Wiesbaden: Deutscher
Universitäts-verlag 2006, p. 62 e.v.
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privatisering als overheidspensioen wordt aangemerkt in het kader van belas-
tingverdragen.26 Echter, het Bundesverfassungshof besloot anders.27 Na pri-
vatisering kan er volgens het Bundesverfassungshof geen sprake zijn van
diensten bewezen aan de Staat zodat er geen sprake is van overheidspensioen.
Het Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main trok zijn aanwijzing vervolgens
weer in.28 Zoals in onderdeel 6.3.1.3 al is vermeld in het kader van het arrest
BNB 2009/199, vindt de Duitse wetgever de feitelijk uitkerende instantie wel
degelijk relevant. Dat is ofwel een overheidsinstantie of niet. In een arrest van
het Bundesverfassungshof uit 200729 is bevestigd dat slechts van een over-
heidspensioen sprake is als het pensioen rechtstreeks door de overheid wordt
uitgekeerd. Vanuit de Duitse situatie waarbij overheidspensioen overigens niet
extern bij een pensioenfonds of een verzekeraar wordt ondergebracht, is dit
een logische interpretatie. Van een gemengd pensioen kan vanuit Duits
perspectief dus nimmer sprake zijn. Op dit punt levert de manier waarop
Duitsland omgaat met de verdeling van heffingsrechten over gemengde
pensioenuitkeringen in grensoverschrijdende situaties geen nieuwe of bruik-
bare inzichten op.30

7.6 Beantwoording deelvraag

In dit onderdeel staat de beantwoording van de volgende deelvraag centraal:
Hoe verdelen andere landen heffingsrechten over particulierpensioen en over-
heidspensioen en wat kan Nederland hiervan leren?

Deze vraag kan als volgt worden beantwoord. De te onderzoeken landen
gaan verschillend om met de verdeling van heffingsrechten over particulier-
pensioen en overheidspensioen. Met uitzondering van het VK kan een ge-
mengd pensioen zich in deze landen niet voordoen. De problemen en
oplossingen zijn in het VK vergelijkbaar met die in Nederland. De belangrijkste
elementen van verdragsbeleid die Nederland zou kunnen overnemen van de
genoemde landen zijn:
• Het voorkomen van het ontstaan van samenloop tussen overheidspensioen

en particulierpensioen door, net als Canada, het onderscheid niet in zijn
bilaterale belastingverdragen op te nemen. Bovendien hanteert Canada een
gedeeld heffingsrecht over pensioenuitkeringen, een methode die Neder-
land zoals betoogd zou kunnen hanteren;

26. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main-Verfügung, 10.10.1995 – S 2102 A – 12 - St II 30.
27. Bundesverfassungshof-Urteil, 17.12.1997 (I R 60-61/97) BStBl. 1999 II S. 13.
28. Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main-Verfügung betr. Kassenstaatspinzip bei tätigkeit von

Beambten in privatisierten Einrichtungen, 31.08.1999.
29. Bundesverfassungshof-Urteil, 14.05.2007 (I R 7/06).
30. Met dank aan Toon van den Houdt die in het kader van zijn Masterscriptie Fiscale Economie –

Tilburg University de nodige literatuur en jurisprudentie heeft verzameld en aan mij ter
beschikking heeft gesteld.
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• Het publiceren van een lijst met werkgevers die in ieder geval worden
aangemerkt als overheid in het kader van het overheidspensioenartikel in
bilaterale belastingverdragen, net als in het Verenigd Koninkrijk.

7.7 Overige beschouwingen

De analyses in dit hoofdstuk hebben tot doel tot inzichten en manieren te
komen om de in hoofdstuk 6 en verder geschetste knelpunten op te lossen. De
hoop was dat deze analyse bijvoorbeeld oplossingen zou opleveren waar in
Nederland tot op heden niet aan is gedacht. Echter, de uitkomst van de analyse
heeft weinig nieuwe inzichten opgeleverd. Een voor de hand liggende oorzaak
hiervoor kan zijn dat het kapitaalgedekte tweedepijlerpensioen in Nederland
ver geëvolueerd is, verder dan in veel andere landen. Dit geldt met name voor
kapitaalgedekt tweedepijlerpensioen voor overheidsmedewerkers. Het ligt in
de lijn der verwachting dat deze evolutie zich in andere landen de komende
jaren/decennia verder zal voordoen vanwege de in hoofdstuk 2 beschreven
internationale ontwikkelingen. Aannemelijk is dat Nederland met de proble-
matiek in het kader van de verdeling van heffingsrechten over particulierpen-
sioen en overheidspensioen te maken heeft gekregen (bijvoorbeeld vanwege
het recht op waardeoverdracht van kapitaalgedekt overheidspensioen naar
kapitaalgedekt particulierpensioen en vice versa) terwijl die problematiek
andere landen tot nu toe bespaard is gebleven. In die zin is het aannemelijker
dat Nederland niet veel van andere landen kan leren, maar dat andere landen
juist op termijn van Nederland kunnen leren. Voor Nederland geldt de Wet van
de remmende voorsprong terwijl voor veel andere landen de Wet van de
stimulerende achterstand zal gelden. Wel is duidelijk geworden dat de knel-
punten vanwege de samenloop van overheidspensioen en particulierpensioen
typisch Nederlands blijken te zijn. De knelpunten doen zich in ieder geval in de
andere onderzochte landen nauwelijks voor. De voornaamste reden hiervoor is
dat het pensioen van Nederlandse overheidsmedewerkers extern in een pri-
vaatrechtelijk rechtspersoon is ondergebracht en er vervolgens inkomende en
uitgaande waardeoverdracht mogelijk is. Hierdoor is er vermenging mogelijk
van overheidspensioen en particulierpensioen. In het Verenigd Koninkrijk is dit
ook het geval, maar de problemen en oplossingen voor deze problemen zijn
aldaar vergelijkbaar met die in Nederland. Ook bij privatisering is het in de
meeste van de geanalyseerde landen gebruikelijk dat vanaf dat moment de
pensioenopbouw wordt gesplitst zodat evenmin vermenging van overheids-
pensioen en particulierpensioen kan ontstaan.
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HOOFDSTUK 8

Beantwoorden
onderzoeksvragen, overige
beschouwingen en
verbeteringsvoorstellen

Ik ben aangekomen bij het sluitstuk van dit onderzoek; de beantwoording van
de onderzoeksvraag en het formuleren van verbeteringsvoorstellen. Deze
vloeien voort uit de antwoorden op de voorgaande deelvragen. Aan de ene
kant zijn dat de verbeteringsvoorstellen uitgaande van het behoud van het
huidige onderscheid tussen belastingheffing over particulierpensioen in het
woonland enerzijds en overheidspensioen in het bronland anderzijds. Aan de
andere kant zijn dat de verbeteringsvoorstellen die leiden tot een opheffing
van het onderscheid tussen belastingheffing over particulierpensioen en over-
heidspensioen en toewerken naar een nieuw model van verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen in grensoverschrijdende situaties. De voorkeur
gaat uit naar opheffing van het verschil in verdeling van heffingsrechten over
particulierpensioen en overheidspensioen en een nieuwmodel van verdeling van
heffingsrechten over pensioenuitkeringen in grensoverschrijdende situaties om-
dat dat nieuwe model rechtvaardiger en uitvoerbaarder is dan het bestaande
model. Een toelichting hierop volgt later. Tegelijkertijd brengt het introduceren
van een nieuw model structurele wijzigingen van de huidige systematiek met
zich mee. Een nieuw model kan daarom niet van vandaag op morgen ingevoerd
worden. Daaromworden ook suggesties gedaan die als tussenstap kunnen leiden
tot een snellere verbetering; het zogenoemde laaghangend fruit of de quick wins.
Daarbij is quick natuurlijk een relatief begrip.

8.1 Beantwoording onderzoeksvragen

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wat is een fiscaal rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffingsrechten
over uitkeringen uit particulierpensioen en overheidspensioen?

Om deze centrale onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een aantal
deelvragen geformuleerd en vervolgens beantwoord. Allereerst volgt hieronder
een herhaling van de deelvragen, de antwoorden erop en de kern van de
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overige beschouwingen zodat de beantwoording van de centrale onderzoeks-
vraag hier logisch en begrijpelijk op volgt.

8.1.1 Beantwoording deelvragen en overige beschouwingen

8.1.1.1 Beantwoording deelvraag 1 uit hoofdstuk 2

De eerste deelvraag luidt als volgt:
Aan welke criteria moet een rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen voldoen en wat zijn de voorkeurskenmerken van
een dergelijke pensioenuitkering/pensioenstelsel?

Deze deelvraag is in onderdeel 2.1 beantwoord door aan te geven op basis
van welke criteria de voorstellen in dit onderzoek worden beoordeeld en
getoetst. Daarbij wordt het begrip rechtvaardigheid als kapstokbegrip gehan-
teerd en worden de voorstellen getoetst op de onderdelen rechtszekerheid,
gelijkwaardigheid dan wel vergelijkbaarheid en draagkracht. Ook dienen de
voorstellen uitvoerbaar te zijn. Indien de voorwaarden van rechtvaardigheid en
uitvoerbaarheid met elkaar in strijd zijn, wordt een onderbouwde afweging
tussen beide gemaakt.

In onderdeel 2.2 van dit hoofdstuk zijn de voorkeurskenmerken van een
pensioenstelsel beschreven. Een tweedepijlerpensioen als referentiekader
heeft op basis van onderzoek en bevindingen van onder andere de Wereldbank
en de Europese Unie de volgende kenmerken:
1. kapitaalgedekt;
2. fiscaal gefacilieerd op basis van het EET-systeem tot een bepaald inkomens-

gerelateerd ambitieniveau;
3. extern/buiten de risicosfeer van werkgever en werknemer ondergebracht

(bij een pensioenfonds, verzekeraar of professionele financiële instelling);
4. opgebouwd pensioen kan niet worden afgekocht, vervreemd, beleend of

prijsgegeven;
5. recht op nationale en internationale waardeoverdracht;
6. geen onderscheid tussen werknemers in de private en publieke sector zodat

de genoemde kenmerken ook gelden voor pensioen van overheidsmede-
werkers;

7. in overeenstemming met het EU-recht.

8.1.1.2 Overige beschouwingen hoofdstuk 2

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de tweede pijler centraal staat in dit
onderzoek. Desondanks zijn de overige pijlers ook kort in ogenschouw geno-
men bij de beschrijving van een adequaat, houdbaar en zeker pensioenstelsel.
Dit omdat de eigenschappen van een driepijlermodel in onderlinge samenhang
moeten worden bezien. De kenmerken van een tweedepijlerpensioen zijn als
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referentiekader geschetst, omdat het huidige Nederlandse pensioenstelsel
voornamelijk als uitgangspunt dient voor dit onderzoek. Hiervoor is gekozen
omdat wereldwijd met waardering naar het Nederlandse pensioenstelsel
wordt gekeken. Het is dan ook de verwachting en de bedoeling van onder
andere de Europese Unie en de Wereldbank dat pensioenstelsels in andere
landen zich min of meer evolueren in een richting waarbij kenmerken van het
Nederlandse stelsel als voorbeeld dienen. Wanneer de problematiek in dit
onderzoek vanuit het huidige Nederlandse pensioenstelsel wordt bezien, is dat
niet omdat ontwikkelingen en systemen in andere landen niet relevant zijn
maar juist vanuit de gedachte dat de oplossingen daarmee tevens op een
toekomstbestendige manier breder dan voor Nederland toepasbaar zijn. De
Nederlandse fiscale behandeling van pensioeninkomen en de Nederlandse
invulling van het EET-systeem dienen overigens niet als referentiekader.

8.1.1.3 Beantwoording deelvraag 2 uit hoofdstuk 3

De tweede deelvraag luidt als volgt:
Is het EET-systeem inherent aan een fiscaal inkomensbegrip dat uitgaat van de
vermogenswinstmethode voor pensioeninkomen?

Deze vraag kan als volgt beantwoord worden. Zoals gezegd is het EET-systeem
het dominante fiscale pensioensysteem in Europa. Het EET-systeem is in lijn met
de universeel toepasbare vermogenswinstmethode. Het betreft een rechtvaardig
systeem van belastingheffing over pensioeninkomen, ondanks het feit dat een
verkregen pensioenaanspraak wel degelijk al draagkrachtverhogend is. Op basis
van de vermogenswinstmethode is pensioeninkomen voor het eerst belast in de
uitkeringsfase en daarom is het EET-systeem inherent aan deze vermogens-
winstmethode. Van een fiscale faciliteit of begunstiging is dan ook geen sprake.
Immers, van een faciliteit zou sprake zijn indien pensioenaanspraken theoretisch
belast zijn op het moment van toekenning maar deze belastingheffing wordt
uitgesteld.

Het EET-systeem is rechtvaardig en uitvoerbaar. Rechtvaardig omdat het
systeem in tegenstelling tot het TEE-systeem niet leidt tot belastingheffing
over inkomen dat niet daadwerkelijk wordt genoten en dat belasting pas wordt
betaald als de middelen daarvoor aanwezig zijn. Het systeem is uitvoerbaar.
Zou dit anders zijn, dan zou dit systeem niet het meest gehanteerde systeem
van belastingheffing over pensioenuitkeringen zijn.

8.1.1.4 Overige beschouwingen hoofdstuk 3

De conclusie dat het EET-systeem geen faciliteit of begunstiging is geldt niet
alleen voor verplichte pensioenopbouw maar ook voor pensioenaanspraken die
ontstaan door vrijwillige stortingen in de pensioenregeling. Deze stortingen zijn
juridisch vrijwillig maar van echte vrijwilligheid is geen sprake. Een belasting-
plichtige is immers jegens zichzelf en zijn naasten (en wellicht zelfs jegens zijn
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medeburgers) moreel verplicht om een deel van het huidige inkomen te reser-
veren om na pensionering in het levensonderhoud te kunnen voorzien.

Het hanteren van het EET-systeem als zodanig is geen reden voor bronlandheffing
over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen omdat het bronland nu eenmaal
bij fiscale systemen waar de vermogenswinstmethode aan ten grondslag ligt,
geen fiscale claim op de uitkering heeft. De claim ontstaat pas in de uitkerings-
fase. Het toepassen van het EET-systeem door het bronland impliceert geen
fiscale claim. Mogelijk zijn er andere argumenten voor het hanteren van bron-
landheffing dan wel woonlandheffing.

Het budgettaire belang van het huidige onderscheid tussen belastingheffing over
particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties is
groot voor de betrokken landen, zo bleek al uit hoofdstuk 1. Jaarlijks wordt ruim
€ 2 miljard aan Nederlands pensioengeld, inclusief AOW en lijfrente uitgekeerd
aan niet in Nederland woonachtige gepensioneerden. Het al dan niet hebben
van heffingsrechten over deze uitkeringen loopt op tot honderden miljoenen
euro per jaar. Bij onbeperkte bronlandheffing over al de genoemde pensioenuit-
keringen ontvangt de Nederlandse Staat dus jaarlijks honderden miljoenen euro
meer aan belastingopbrengsten dan bij een onbeperkte woonlandheffing. Het
niet aanwezig zijn van onbeperkte bronlandheffing kan evenwel in geen geval
worden aangemerkt als een claimverlies. Een verlies impliceert immers dat er in
beginsel een recht is op belastingheffing en dit recht niet kan worden geëffectu-
eerd. Van claimverlies is zoals gezegd geen sprake. Het bovenstaande betekent
tevens dat het EET-systeem als zodanig geen reden is voor bronlandheffing over
grensoverschrijdende pensioenuitkeringen.

8.1.1.5 Beantwoording deelvraag 3 uit hoofdstuk 4

De derde deelvraag luidt als volgt:
Welk verdelingsbeginsel in het kader van grensoverschrijdende pensioenuitkerin-
gen verdient de voorkeur?

Deze vraag kan als volgt worden beantwoord. Een gedeeld heffingsrecht
tussen woonland en bronland kent de meeste voordelen en de minste nadelen
ten opzichte van een volledige woonland-, bronland-, oorsprong- of kasland-
heffing en verdient daarom de voorkeur. De voordelen zijn:
• Het doet het meeste recht aan de gelijkwaardige en legitieme belangen van

de betrokken landen. Deze verdeling is daarmee het meest rechtvaardig
voor beide betrokken landen.

• Het leidt tot een meer gelijkwaardig eindresultaat waardoor de druk
op verdragsonderhandelingen afneemt en uiteindelijk een evenwichtiger
eindresultaat kan worden bereikt. Dit versoepelt verdragsonderhandelingen
naar verwachting en leidt tot een verdere versimpeling en standaardisering
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van internationaal fiscaal verdragsbeleid inzake pensioenuitkeringen en een
afnemende behoefte aan en noodzaak tot het instellen van exitheffingen,
omdat aan de belangen van beide landen tegemoet wordt gekomen.

• Een gedeeld heffingsrecht is in lijn met het draagkrachtbeginsel en leidt niet
tot een onuitvoerbare situatie.

• Voor de belastingplichtige is een gedeeld heffingsrecht evenwichtiger om-
dat de uiteindelijke belastingdruk niet wordt gedomineerd door één van de
betrokken landen.

8.1.1.6 Overige beschouwingen hoofdstuk 4

De methode ter voorkoming van dubbele belasting die voor pensioeninkomen
rechtvaardig en uitvoerbaar is, is de methode waarbij een evenredige be-
lastingvrijstelling wordt verleend. Nader onderzoek naar andere verdelings-
methoden die breder dan alleen over pensioeninkomen toepasbaar zijn, is
wenselijk. Dit gedeelde heffingsrecht kan worden aangevuld met een subject to
decent tax bepaling, vergelijkbaar met een bepaling zoals deze onder meer is
opgenomen in het verdrag Nederland-België. Een subject to decent tax bepaling
is wenselijk omdat het draagkrachtbeginsel vereist dat inkomen wordt belast.
Echter, één land kan bij de invulling van de draagkrachtnorm niet overheer-
send zijn ten opzichte van het andere land omdat dit immers geen gelijk-
waardigheid met zich mee zou brengen. Dit betekent dat pensioeninkomen in
het andere land moet worden belast maar de hoogte van de belastingheffing
wordt slechts bepaald door het desbetreffende land.

Het draagkrachtbeginsel brengt met zich mee dat persoonlijke aftrekposten
uiteindelijk zo veel mogelijk in aanmerking genomen kunnen worden. In EU-
verband is dit door onder andere het Commissie versus Estland-arrest gewaar-
borgd maar ook buiten EU-verband is dit noodzakelijk. Realisatie van een
gedeeld heffingsrecht moet geschieden via heronderhandeling van belasting-
verdragen. Een exitheffing over pensioenuitkeringen leidt slechts in zeer
beperkte situaties niet tot treaty override en is in zeer beperkte situaties niet
strijdig met het EU-recht.

Realisatie van een gedeeld heffingsrecht zou gepaard moeten gaan met
wijziging van het OESO-modelverdrag en het bijbehorende commentaar
mede vanwege de wereldwijde werking en invloed ervan, gevolgd door het
overnemen ervan in bilaterale verdragen. Een Europese richtlijn als aanvulling
hierop is wenselijk maar ook zou de Europese Commissie via een aanbeveling
of advies lidstaten kunnen aansporen de genoemde verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen vorm te geven. Exitheffingen over pensioe-
nen passen ten slotte niet in een internationale verdragsorde en evenmin in het
EU-recht. Voorkoming van misbruik dan wel effectuering van een heffingsrecht
moet op een andere wijze worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door middel van
inlichtingenuitwisseling.
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8.1.1.7 Beantwoording deelvraag 4 uit hoofdstuk 5

De vierde deelvraag luidt als volgt:
Hoe heeft het Nederlands fiscaal verdragsbeleid inzake belastingheffing over
grensoverschrijdende pensioenuitkeringen zich ontwikkeld?

Deze vraag kan als volgt worden beantwoord. Het Nederlandse fiscaal verdrags-
beleid inzake pensioenuitkeringen heeft zich als volgt ontwikkeld. Het verdrags-
beleid is sterk beïnvloed door het OESO-modelverdrag en komt met name tot
uiting in de verschillende notities internationaal fiscaal verdragsbeleid alsmede de
bilaterale belastingverdragen die Nederland heeft gesloten. Tot de jaren 90 van de
vorige eeuw gold voor particulierpensioen een onbeperkte woonlandheffing
conform het OESO-modelverdrag. Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw is een
verschuiving zichtbaar van onbeperkte woonlandheffing naar gedeeltelijke dan
wel niet-exclusieve bronlandheffing in nieuw gesloten verdragen. Doel van de
nieuwe benadering was in eerste instantie alleen om misbruiksituaties te voorko-
men. Zoals blijkt uit de Notitie internationaal fiscaal verdragsbeleid wordt later een
onvoorwaardelijke bronlandheffing nagestreefd omdat dit recht zou doen aan de
budgettaire belangen van Nederland. Deze trend is ook waarneembaar in de door
Nederland gesloten bilaterale belastingverdragen. De verdragen met Canada, de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België en Duitsland zijn allemaal
atypisch in vergelijking met het OESO-modelverdrag. Het verdrag met Canada
sluit overigens het best aan bij de in hoofdstuk 4 beschreven geprefereerde situatie.

8.1.1.8 Overige beschouwingen uit hoofdstuk 5

Zowel in de politiek als wetenschap is voldoende aandacht geweest voor
de genoemdewijziging van het Nederlandse fiscale verdragsbeleid inzake pensioe-
nen.De trend is veroorzaakt doordegroei vangrensoverschrijdendepensioenuitke-
ringen,hetwillenvoorkomenvanmisbruikwaarbij fiscaal gefaciliteerdepensioenen
laag- of onbelast na emigratie kunnenworden verkregen en de wens om vanwege
claimbehoud zo veel mogelijk te streven naar bronlandheffing. Dit door Nederland
gehanteerde beleid is niet voorafgegaan door een theoretische discussie over de
meest rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffingsrechten over particulier-
pensioen en overheidspensioenmaar is ingegeven door budgettaire overwegingen.

Het resultaat van het door Nederland gehanteerde beleid is evenwel (nog)
niet dat het onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspensioen in
internationale verhoudingen is geëlimineerd.

8.1.1.9 Beantwoording deelvraag 5 uit hoofdstuk 6

De vijfde deelvraag luidt als volgt:
Hoe luidt de internationale en Nederlandse positiefrechtelijke verdeling van
heffingsrechten over particuliere pensioenuitkeringen en/of overheidspensioenuit-
keringen, hoe is deze ontstaan en is het onderscheid nog voldoende verdedigbaar?
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Deze vraag kan als volgt worden beantwoord. De Nederlandse positiefrech-
telijke verdeling van heffingsrechten over particuliere pensioenuitkeringen en/
of overheidspensioenuitkeringen kent een lange historie. De bronlandheffing
over overheidspensioenen vindt haar oorsprong in de soevereiniteit van landen
en wederzijds respect en gaat terug tot de middeleeuwen. De gedachte hierbij
is dat landen belasting mogen heffen over pensioenen waarvoor zij zelf de
middelen hebben verschaft. De bronlandheffing over overheidspensioen ver-
toont daarmee overeenkomsten met de belastingheffing van diplomaten en
consulair medewerkers. In het Modelverdrag van Genève 1928 van de Volken-
bond bestond geen onderscheid tussen particulierpensioen en overheidspen-
sioen. In het Modelverdrag van Mexico 1943 is het heffingsrecht over
particulierpensioen en overheidspensioen in verschillende artikelen opgeno-
men waarbij in beide gevallen bronlandheffing de norm bleef. Pas vanaf het
Modelverdrag van Londen 1946 verschoof het heffingsrecht over particulier-
pensioen naar het woonland. Hiervoor werd gekozen om de parallel met het
heffingsrecht over inkomsten uit vermogen te behouden omdat het heffings-
recht daarover eveneens verschoof naar het woonland. Sinds 1946 is de
reikwijdte van de overheid beperkt tot overheidsinstellingen en niet eveneens
tot instellingen die van de overheid afhankelijk zijn. Daarmee is enerzijds het
overheidsbegrip sterk beperkt maar anderzijds werd het overheidspensioen-
artikel ook van toepassing op medewerkers van de overheid die geen over-
heidsfunctie hadden. In het OESO-modelverdrag van 1977 is dit verduidelijkt.

Er is geen consensus over de reikwijdte van artikel 18 en 19 OESO-
modelverdrag, hetgeen veel knelpunten in het internationale fiscale verdra-
genrecht met zich meebrengt. Geconcludeerd kan worden dat de feitelijke
uitkerende instantie alsmede de aard van de feitelijke diensten niet relevant
zijn. Van belang is dat eenwerknemer in dienst was van de overheid, ongeacht
de aard van de dienstbetrekking. Alsdan is er sprake van overheidspensioen.
Op basis van Nederlands positief recht is de reikwijdte van artikel 19 OESO-
modelverdrag groot in die zin dat de overheid in de ruime zin van het woord
eronder valt. Vogel meent dat artikel 19 OESO-modelverdrag slechts ziet op de
kernoverheid.

De belangrijkste argumenten die in het verleden legitiem waren voor het
onderscheid in internationale fiscale behandeling van overheidsmedewerkers
versus reguliere werknemers, waaronder de behandeling van hun pensioen-
uitkeringen, gelden niet meer. Er is geen reden om een reguliere werknemer
anders of elders te belasten dan een overheidsmedewerker, alleen omdat de
werkgever een publieke instelling is.1 Tegenargumenten die veelal uitgaan van
de gedachte dat er een zeer nauwe juridische, persoonlijke en materiële band is
tussen het bronland en de overheidsmedewerkers en dat bronlandheffing

1. In gelijke zin H. Debatin en F. Wassermeyer, Doppelbesteuerung, Vol.1 of the Commentary on
the OECD Model Convention, p. 17.
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daardoor legitiem is, zijn minder sterk. De conclusie is dus dat er geen
onderscheid gemaakt zou moeten worden in verdeling van heffingsrechten
in grensoverschrijdende situaties tussen pensioenen van overheidsmedewer-
kers en particuliere werknemers.2 Het bestaande onderscheid is in zijn huidige
vorm daarom niet verdedigbaar.

8.1.1.10 Overige beschouwingen uit hoofdstuk 6

Het verschil tussen belastingheffing over particuliere pensioenuitkeringen en/
of overheidspensioenuitkeringen brengt een aantal knelpunten met zich mee.
De voornaamste (fiscale) knelpunten en bijbehorende oplossingen zijn:
• Onduidelijkheid over de kwalificatie. Dit betekent dat niet voor beide landen

duidelijk is of er sprake is van overheidspensioen of particulierpensioen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het overheidsbegrip als zodanig
juist ruim of beperkt wordt uitgelegd door landen alsmede een interpreta-
tieverschil van het betaald door criterium. Dit kan uiteraard het beste
worden opgelost door hierover afspraken te maken in het verdrag, het
protocol of zelfs het OESO-commentaar.

• Verschil van inzicht bij verdragslanden over de vraag of en op welke wijze
heffingsrechten bij een samengesteld pensioen gecompartimenteerd moe-
ten worden. Sommige landen rekenen diensttijdevenredig toe; andere
landen volgen de laatste dienstbetrekking. Verdeling van het heffingsrecht
op basis van diensttijd is het meest praktisch. Het zou daarbij irrelevant
moeten zijn of een overheidspensioen is ingebracht in een particulierpen-
sioen of vice versa.

Door bepalingen conform artikel 19 OESO-modelverdrag nog slechts van
toepassing te laten zijn op overheidsrepresentanten en bestuurders, kan be-
werkstelligd worden dat de problematiek die bestaat vanwege het verschil in
belastingheffing tussen particulierpensioen en overheidspensioen wordt ver-
minderd omdat het bereik van artikel 19 OESO-modelverdrag nu breder is.

Rechtszekerheid kan bevorderd worden en dubbele (niet) belasting kan voor-
komen worden door in belastingverdragen een bindende arbitragemogelijk-
heid op te nemen.

2. In gelijke zin P. Pistone in M. Lang e.a., Source versus Residence; problems arising from the
allocation of taxing rights in tax treaty law and possible alternatives, Alphen aan de Rijn:
Kluwer Law International 2008, p. 293. Hij noemt een aantal bijkomende voordelen van het
opheffen van artikel 19 van het OESO-modelverdrag. Het lost uiteraard interpretatieproble-
men op maar tevens de problematiek inzake samenloop met artikel 16 (bestuurderbelo-
ningen) en 28 (diplomaten) van het OESO-modelverdrag. Als second-best oplossing stelt
Pistone een verwijdering van het tweede lid van artikel 19 van het OESO-modelverdrag voor;
het pensioenonderdeel.
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8.1.1.11 Beantwoording deelvraag 6 uit hoofdstuk 7

De zesde deelvraag luidt als volgt:
Hoe verdelen andere landen heffingsrechten over particulierpensioen en over-
heidspensioen en wat kan Nederland hiervan leren?

Deze vraag kan als volgt worden beantwoord. De te onderzoeken landen gaan
verschillend om met de verdeling van heffingsrechten over particulierpensioen
en overheidspensioen. Met uitzondering van het VK kan een gemengd pensioen
zich in deze landen niet voordoen. De problemen en oplossingen zijn in het VK
vergelijkbaar met die in Nederland. De belangrijkste elementen van verdrags-
beleid die Nederland zou kunnen overnemen van de genoemde landen zijn:
• Het voorkomen van het ontstaan van samenloop tussen overheidspensioen

en particulierpensioen door, net als Canada, het onderscheid niet in zijn
bilaterale belastingverdragen op te nemen. Bovendien hanteert Canada een
gedeeld heffingsrecht over pensioenuitkeringen, een methode die Neder-
land zoals betoogd zou kunnen hanteren.

• Het publiceren van een lijst met werkgevers die in ieder geval worden
aangemerkt als overheid in het kader van het overheidspensioenartikel in
bilaterale belastingverdragen, net als in het Verenigd Koninkrijk.

8.1.1.12 Overige beschouwingen uit hoofdstuk 7

De analyses in hoofdstuk 7 hebben tot doel om tot inzichten en manieren te
komen om de in hoofdstuk 6 en verder geschetste knelpunten op te lossen. De
hoop was dat deze analyse bijvoorbeeld oplossingen zou opleveren waar in
Nederland tot op heden niet aan is gedacht. Echter, de uitkomst van de analyse
heeft weinig nieuwe inzichten opgeleverd. Een voor de hand liggende oorzaak
hiervoor kan zijn dat het kapitaalgedekte tweedepijlerpensioen in Nederland
ver geëvolueerd is, verder dan in veel andere landen. Dit geldt met name voor
kapitaalgedekt tweedepijlerpensioen voor overheidsmedewerkers. Het ligt in
de lijn der verwachting dat deze evolutie zich in andere landen de komende
jaren/decennia verder zal voordoen vanwege de in hoofdstuk 2 beschreven
internationale ontwikkelingen. Aannemelijk is dat Nederland met de proble-
matiek in het kader van de verdeling van heffingsrechten over particulierpen-
sioen en overheidspensioen te maken heeft gekregen (bijvoorbeeld vanwege
het recht op waardeoverdracht van kapitaalgedekt overheidspensioen naar
kapitaalgedekt particulierpensioen en vice versa) terwijl die problematiek
andere landen tot nu toe bespaard is gebleven. In die zin is het aannemelijker
dat Nederland niet veel van andere landen kan leren maar dat andere landen
juist op termijn van Nederland kunnen leren. Voor Nederland geldt de Wet van
de remmende voorsprong terwijl voor veel andere landen de Wet van de
stimulerende achterstand zal gelden. Wel is duidelijk geworden dat de knel-
punten vanwege de samenloop van overheidspensioen en particulierpensioen
typisch Nederlands blijken te zijn. De knelpunten doen zich in ieder geval in de
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andere onderzochte landen nauwelijks voor. De voornaamste reden hiervoor is
dat het pensioen van Nederlandse overheidsmedewerkers extern in een privaat-
rechtelijk rechtspersoon is ondergebracht en er vervolgens inkomende en
uitgaande waardeoverdracht mogelijk is. Hierdoor is er vermenging mogelijk
van overheidspensioen en particulierpensioen. In het Verenigd Koninkrijk is dit
ook het geval maar de problemen en oplossingen voor deze problemen zijn
aldaar vergelijkbaar met die in Nederland. Ook bij privatisering is het in de
meeste van de geanalyseerde landen gebruikelijk dat vanaf dat moment de
pensioenopbouw wordt gesplitst zodat evenmin vermenging van overheidspen-
sioen en particulierpensioen kan ontstaan.

Nu de deelvragen zijn beantwoord, is de beantwoording van de centrale
onderzoeksvraag aan de orde.

8.1.2 Beantwoording onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Wat is een fiscaal rechtvaardige en uitvoerbare verdeling van heffingsrechten
over uitkeringen uit particulierpensioen en overheidspensioen?

Nu het onderzoek is uitgevoerd en de deelvragen zijn beantwoord, is de
beantwoording van de centrale onderzoeksvraag kort en krachtig.

Zowel vanuit het perspectief van de betrokken landen als dat van de pen-
sioengerechtigde is een gedeeld heffingsrecht tussen het bronland en het
woonland over particulierpensioen en overheidspensioen waarbij het fiscaal-
verdragsrechtelijke onderscheid tussen beiden wordt opgeheven, fiscaalrech-
telijk het meest rechtvaardig en uitvoerbaar.

Om dit antwoord verder te concretiseren, worden hierna verbeteringsvoorstellen
geformuleerd. Deze verbeteringsvoorstellen vloeien voort uit de beantwoording
van de deelvragen alsmede het onderliggende onderzoek. De verbeteringsvoor-
stellen zijn internationaal toepasbaar. De voorstellen zoals opgenomen in onder-
deel 8.2 kunnen worden doorgevoerd als het huidige onderscheid tussen
belastingheffing over particulierpensioen enerzijds en overheidspensioen ander-
zijds in stand blijft maar kunnen ook worden doorgevoerd als het genoemde
onderscheid wordt opgeheven. Deze verbeteringsvoorstellen zijn uitvoerbaar.
Deze verbeteringsvoorstellen zien dan met name op de uitleg van de huidige
desbetreffende artikelen in het OESO-modelverdrag en wijziging van het OESO-
commentaar. In onderdeel 8.3 worden verbeteringsvoorstellen geformuleerd die
het huidige onderscheid tussen belastingheffing over particulierpensioen ener-
zijds en overheidspensioen anderzijds in stand laten. Al deze verbeteringsvoor-
stellen zijn een stap in de goede richting maar vormen nog niet de uiteindelijke
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eindoplossing. Die wordt uitgewerkt in onderdeel 8.4. De verbeteringsvoor-
stellen in onderdeel 8.2 en 8.3 vormen daarmee slechts een tussenoplossing.
Als de voorstellen uit onderdeel 8.4 niet worden doorgevoerd, is het ‘blijven
steken’ bij de voorstellen uit onderdeel 8.2 en 8.3 echter altijd beter dan de
huidige situatie. De stelligheid van de formulering van de verbeteringsvoor-
stellen ziet dus niet op de ist situatie maar op de soll situatie.

8.2 Drie verbeteringsvoorstellen ongeacht of het huidige artikel 18 en
artikel 19, tweede lid, OESO-modelverdrag in stand blijven of niet

Hieronder volgen drie verbeteringsvoorstellen. Deze kunnen zowel worden
doorgevoerd als het huidige onderscheid tussen artikel 18 en 19, tweede lid,
OESO-modelverdrag blijft als wanneer het genoemde onderscheid wordt
opgeheven.

1. Het pensions and other simular remuneration begrip in zowel artikel 18 als 19
OESO-modelverdrag moet niet te eng worden uitgelegd omdat dat geen
recht zou doen aan de verschillende verschijningsvormen die een pensi-
oenvoorziening kan hebben. Als pensioen wordt aangemerkt al het inkomen
dat al dan niet met behulp van het EET-systeem is gereserveerd om als
inkomensvervanging bij ouderdom, ziekte of overlijden te fungeren. Het ziet
zowel op pensioen vanuit zelfstandige als niet-zelfstandige arbeid. Van
belang hierbij is om het doel van de pensioenbetaling dan wel het doel
van hetgeen waar de pensioenbetaling voor in de plaats komt (zoals
afkoopsommen) te laten prevaleren. Er zijn geen overtuigende redenen
om het heffingsrecht over afkoopsommen aan een ander land toe te kennen
dan aan het land dat de periodieke uitkeringen mag belasten. Dit geldt
tevens indien afkoopsommen nationaalrechtelijk niet als pensioen worden
aangemerkt. Afkoopsommen komen er immers voor in de plaats en kunnen
wel degelijk eenzelfde doel en functie hebben als een periodieke uitkering.
Daarbij hoeft het pensioen ook niet feitelijk te worden uitbetaald. Zodra
pensioen, al dan niet fictief, op basis van nationaal recht als inkomen wordt
aangemerkt, valt het onder het pensioenbegrip. Het pensioenbegrip wordt
niet slechts op basis van fiscale wet- en regelgeving ingevuld maar andere
(civiel-juridische) wetgeving is hierbij ook van belang. Deze verduidelijkin-
gen worden bij voorkeur opgenomen in het OESO-modelverdrag dan wel in
het OESO-commentaar.

2. Als bronland moet worden aangemerkt het land dat het heffingsrecht had
over de arbeidsinkomsten wanneer de pensioenopbouw plaatsvond omdat
dat land de economische activiteit waar het pensioen uit voortkomt moge-
lijk heeft gemaakt. Het land dat het EET-systeem heeft toegepast gedurende
de opbouw wordt niet aangemerkt als het bronland. Om een eventueel bij
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het bronland aanwezig heffingsrecht gemakkelijk te effectueren, kan aan
een niet in het bronland gevestigde pensioenuitvoerder, bijvoorbeeld maar
niet uitsluitend bij een internationale waardeoverdracht, de verplichting
worden opgelegd om het bronland te informeren zodra het pensioen tot
uitkering komt. Op deze manier kan het bronland de belastingplichtige
beschrijven en belasten. Exitheffingen over pensioenuitkeringen zijn hier-
mee overbodig.

3. Het veiligstellen dan wel invorderen van een eventuele belastingclaim van
een bronland hoeft niet per se op EU-niveau te worden georganiseerd maar
een richtlijn kan zeker bijdragen aan het doel. Bilaterale belastingverdragen
alsmede het OESO-modelverdrag zijn echter geschikter om dit doel te
bereiken. Bovendien is de reikwijdte van EU-recht beperkt tot de EU en
daarmee geen structurele oplossing voor het internationale fiscale verdra-
genrecht. Ook zou de Europese Commissie via een aanbeveling of advies
lidstaten kunnen aansporen het heffingsrecht over particulierpensioen en
overheidspensioen in hun bilaterale belastingverdragen te delen tussen het
bronland en het woonland.

8.3 Zes verbeteringsvoorstellen die het huidige artikel 18 en 19,
tweede lid, OESO-modelverdrag in stand laten

Hieronder volgen zes verbeteringsvoorstellen. Deze zijn slechts van toepassing
als het huidige onderscheid tussen artikel 18 en 19, tweede lid, OESO-model-
verdrag blijft bestaan. Er wordt doorgenummerd vanaf nummer vier.

4. Verduidelijk in artikel 19, tweede lid, OESO-modelverdragwat de reikwijdte is
van de begrippen Contracting State or a political subdivision or a local authority
thereof. Momenteel is onduidelijk welke onderdelen van de Staat onder de
reikwijdte van het genoemde artikel vallen. Indien in OESO-verband een
ruime werking is gewenst, dan moet dit als zodanig worden omschreven
en verduidelijkt. Alsdan kan worden bepaald dat alle publiekrechtelijke
rechtspersonen of equivalenten daarvan, ongeacht de werkzaamheden die
door deze publiekrechtelijke rechtspersonen worden uitgevoerd en ongeacht
dewijzewaarop deze publiekrechtelijke rechtspersonenworden gefinancierd,
als overheid in de zin van artikel 19, tweede lid, OESO-modelverdrag wor-
den aangemerkt. Een engere reikwijdte van artikel 19, tweede lid, OESO-
modelverdrag past echter beter bij de oorspronkelijke bedoelingen en is beter
uitvoerbaar. Op basis van deze engere reikwijdte zou het genoemde artikel
slechts moeten zien op (gekozen) politici, bestuurders en ambtsdragers.
Vanuit Nederlands perspectief betreft het dan met name diplomaten,
ministers, staatssecretarissen, Kamerleden, burgermeesters, wethouders,
(deel)raadsleden, Statenleden, gedeputeerden, commissarissen van de Ko-
ning(in) en dijkgraven. Iedere uitbreiding hiervan leidt tot het zich begeven
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op een hellend vlak. Immers, de vraag is dan of leden van bijvoorbeeld de
rechterlijke macht, militairen, politieagenten ook onder de reikwijdte van
artikel 19, tweede lid, OESO-modelverdrag zouden moeten vallen. Als dat zo
zou zijn, dan is het stellen van een objectieve en internationaal toepasbare
grens onmogelijk en bestaat het risico dat nog altijd onduidelijkheid en
kwalificatieverschillen blijven bestaan. Ook het derde lid van artikel 19
OESO-modelverdrag kan komen te vervallen omdat op winst gerichte over-
heidsbedrijven alsdan direct onder de werking van artikel 18 OESO-model-
verdrag komen te vallen.

5. Als verbeteringsvoorstel #4 is doorgevoerd, kan ook de voorwaarde in
respect of services rendered to that State komen te vervallen. Immers, van
de personen die onder de enge reikwijdte van artikel 19, tweede lid, OESO-
modelverdrag vallen, kan worden aangenomen dat zij diensten bewijzen
aan de Staat. Het separaat stellen van deze voorwaarde is overbodig.
Evenmin is van belang of sprake is van een publiekrechtelijke dienstbe-
trekking of privaatrechtelijke dienstbetrekking zodat verwijzingen daarnaar
in het OESO-commentaar kunnen komen te vervallen.

6. De voorwaarde paid by, or out of funds created by kan komen te vervallen. De
feitelijke pensioenuitkerende instantie en de premiebetalende instantie of
persoon zijn niet relevant. Van belang is dat de pensioenuitkering een
causaal verband kent met de overheidsfunctie en daaruit voortkomt of
gerelateerd is aan die genoemde functie. De feitelijke oorsprong van de
kasstromen (premie dan wel uitkering) zijn niet relevant. Immers, handha-
ving van deze betaald door voorwaarde maakt verschuiving van heffings-
rechten mogelijk door bijvoorbeeld waardeoverdracht te laten plaatsvinden.
Ook is het een bron van discussie en daarmee kwalificatieconflicten terwijl
de betaald door voorwaarde geen voordelen kent.

7. Het tweede lid, onderdeel b van artikel 19 OESO-modelverdrag kan komen
te vervallen. Dat artikellid bepaalt dat inwoners en onderdanen van een land
met een overheidspensioen vanuit een ander land, in het woonland belast-
baar zijn. Deze voorwaarde doet geen recht aan de brongedachte die aan
artikel 19 OESO-modelverdrag ten grondslag ligt. Daarnaast is deze bepaling
mogelijk in strijd met EU-recht. Ten slotte betreft het een uitzonderings-
groep waarvoor een verdragsrechtelijke uitzondering niet wenselijk is in het
kader van de gelijkheid en uitvoerbaarheid.

8. Bij samenloop van particulierpensioen en overheidspensioen en een gedeeld
heffingsrecht moet het heffingsrecht worden gesplitst. Het is daarbij niet
van belang of de particuliere dienstbetrekking dan wel de overheidsdienst-
betrekking de laatste dienstbetrekking is vóór pensionering. Zoals gezegd
kan het betaald door criterium komen te vervallen en is de werkgever
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waarbij het deel van het pensioen is opgebouwd, doorslaggevend voor de
kwalificatie. Splitsing op basis van diensttijdevenredigheid is praktisch. In
het OESO-commentaar moet worden opgenomen dat het heffingsrecht over
elementen van een pensioenregeling die slechts een causaal verband ver-
tonen met een bepaalde diensttijdperiode, ook slechts aan die periode
kunnen worden toegerekend. Het splitsen van heffingsrechten is overigens
verre van ideaal. Mede daardoor gaat de voorkeur uit naar een andere
oplossing. Zoals gezegd komt dit in onderdeel 8.4 terug.

9. Ieder land zou conform het Verenigd Koninkrijk een lijst moeten publiceren
van pensioenregelingen dan wel overheidsinstellingen waarvan de daarbij
opgebouwde pensioenrechten als overheidspensioenen in het kader van de
belastingverdragen worden aangemerkt. Dit bevordert de rechtszekerheid
van burgers en tevens de uitvoerbaarheid en vermindert het aantal con-
flicten sterk.

8.4 Twee verbeteringsvoorstellen die het huidige artikel 18 en 19,
tweede lid, OESO-modelverdrag in elkaar schuiven

Hieronder volgen twee verbeteringsvoorstellen. Deze zijn slechts van toepas-
sing als het huidige onderscheid tussen artikel 18 en 19, tweede lid, OESO-
modelverdrag wordt opgeheven. Er wordt doorgenummerd vanaf nummer
tien.

10. Uit het onderzoek blijkt dat het aanwezige onderscheid tussen belasting-
heffing over particulierpensioen en overheidspensioen veel praktische en
theoretische problemen met zich meebrengt. De argumenten voor het
onderscheid zijn achterhaald en leiden tot een ongelijkheid in belasting-
heffing tussen burgers die slechts wordt veroorzaakt door het publiekrech-
telijke dan wel privaatrechtelijke karakter van de voormalig werkgever. Dit
is in strijd met de rechtsgelijkheid en leidt tot rechtsonzekerheid. Mede
vanwege de groei van de publieke sector en de normalisering van de
arbeidspositie van ambtenaren, dient ook vanuit Nederlands perspectief
het onderscheid in belastingheffing tussen particulierpensioen en over-
heidspensioen te worden opgeheven. Dit brengt met zich mee dat de
problematiek zoals die van gemengde pensioenen en de interpretatiepro-
blemen inzake particulierpensioen en overheidspensioen tot het verleden
behoren. Dit leidt tot meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Echter, ophef-
fing van het onderscheid leidt tot de vraag of overheidspensioen voortaan in
het woonland moet worden belast of particulierpensioen voortaan in het
bronland.

12. In het kader van de verdeling van heffingsrechten tussen twee landen
geniet een gelijkwaardig en evenredig gedeeld heffingsrecht tussen het
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bronland en het woonland de voorkeur omdat beide genoemde landen
een legitiem recht hebben om de pensioenuitkering (deels) in de heffing te
betrekken. De methode ter voorkoming van dubbele belasting die voor-
alsnog voor pensioeninkomen goed aansluit bij dit gedeelde heffingsrecht
is de methode waarbij een evenredige belastingvrijstelling wordt verleend.
Nader onderzoek naar andere verdelingsmethoden die breder dan alleen
over pensioeninkomen toepasbaar zijn, is wenselijk. Dit gedeelde heffings-
recht kan worden aangevuld met een subject to decent tax bepaling,
vergelijkbaar met een bepaling zoals deze is opgenomen in het verdrag
Nederland-België. Een subject to decent tax bepaling is wenselijk omdat
het draagkrachtbeginsel vereist dat inkomen wordt belast. Echter, één
land kan bij de invulling van de draagkrachtnorm niet overheersend zijn
ten opzichte van het andere hetgeen immers geen gelijkwaardigheid met
zich mee zou brengen. Dit betekent dat pensioeninkomen in het andere
land moet worden belast maar de hoogte van de belastingheffing wordt
slechts bepaald door het desbetreffende land.
Vanuit het draagkrachtbeginsel moeten persoonlijke aftrekposten uitein-
delijk zo veel mogelijk in aanmerking genomen kunnen worden. In EU-
verband is dit door onder andere het Commissie versus Estland-arrest
gewaarborgd maar ook buiten EU-verband is dit noodzakelijk. Een exit-
heffing over pensioenuitkeringen leidt slechts in zeer beperkte situaties
niet tot treaty override en is in zeer beperkte situaties niet strijdig met
het EU-recht.

Realisatie van een gedeeld heffingsrecht geschiedt het meest effectief via
wijziging van het OESO-modelverdrag en het bijbehorende commentaar
mede vanwege de wereldwijde werking en invloed ervan, gevolgd door het
overnemen ervan in bilaterale verdragen. Een Europese richtlijn als aanvulling
hierop is wenselijk maar ook zou de Europese Commissie via een aanbeveling
of advies lidstaten kunnen aansporen de genoemde verdeling van heffings-
rechten over pensioenuitkeringen vorm te geven omdat exitheffingen over
pensioenen niet in een internationale verdragsorde en evenmin in het EU-recht
passen. Voorkoming van misbruik dan wel effectuering van een heffingsrecht
moet op een andere wijze worden gerealiseerd, bijvoorbeeld met behulp van
inlichtingenuitwisseling.
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BIJLAGE 1

Vaste colleges van advies

• Adviescommissie Auteursrecht/Commissie Auteursrecht
• Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik
• Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
• Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
• Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid
• Algemene Commissie tot Voorkoming Arbeidsongevallen Zeevarenden
• Ambassadeur Stedelijke Distributie
• Beleidsoverleg OM-CJIB
• Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek
• Centrum voor Ethiek en Gezondheid
• CIBG
• College Bouw Zorginstellingen
• College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
• College van toezicht op de kansspelen
• College voor Examens
• College voor Zorgverzekeringen
• Commissie buitenslands gediplomeerden volksgezondheid
• Commissie Deskundigen immunisatie militairen
• Commissie Insolventierecht
• Commissie Preventie Iatrogene Hepatitis B
• Commissie Vennootschapsrecht
• Commissie voor de milieueffectrapportage
• Commissie wetgeving algemene regels bestuursrecht
• Examencommissie buitengewoon opsporingsambtenaar 2001
• Externe Adviescolleges
• Gezondheidsraad
• Ideeëncommissie van Defensie
• InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
• Interdepartementale adviescommissie IHP-HWRP
• Interdepartementale Stuurgroep Ouderenbeleid
• Kiesraad
• Klachtadviescommissie Inspectie Gezondheidszorg
• Landelijk Overleg Consumentenbelangen
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• Nationale Havenraad
• Nederlandse Zorgautoriteit
• Onderwijsraad
• OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven
• Overlegorganen Verkeer en Waterstaat
• Raad van toezicht Centraal Justitieel Incasso Bureau
• Raad voor Cultuur
• Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)
• Raad voor de Scheepvaart
• Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
• Raad voor de Wadden
• Raad voor het openbaar bestuur (Rob)
• Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP)
• Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
• Raad voor Rechtsbijstand
• Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
• Raad voor Verkeer en Waterstaat
• Raad voor Werk en Inkomen (RWI)
• Raden voor de leefomgeving en infrastructuur
• Sociaal Economische Raad (SER)
• Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg
• Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
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BIJLAGE 2

Publiekrechtelijke
rechtsorganen

• Autoriteit Financiële Markten
• Bureau Architectenregister
• Bureau Beheer Landbouwgronden
• Bureau Financieel Toezicht
• Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
• Centraal Orgaan opvang asielzoekers
• Centrale commissie voor de statistiek
• Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek
• College bescherming persoonsgegevens
• College bouw zorginstellingen
• College gerechtelijk deskundigen
• College sanering zorginstellingen
• College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
• College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige

rechten
• College van toezicht op de kansspelen
• College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
• College voor Examens
• College voor Zorgverzekeringen
• Commissariaat voor de Media
• Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië
• Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
• Commissie gelijke behandeling
• Commissie schadefonds geweldsmisdrijven
• Commissie Stuurliedenexamens
• Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 3 Wet rijonderricht motorrij-

tuigen 1993
• Commissie voor de Examens van scheepswerktuigkundigen
• Commissie voor de Zeevisvaartexamens
• De in het kader van Metrologiewet artikel 11 en 12 erkende keurders en

aangewezen instanties (Cluster)
• De Nederlandsche Bank
• Dienst Kadaster en Openbare Registers
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• Directeur-generaal van de Statistiek
• Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (Cluster)
• Examencommissie Certificaatloodsen
• Faunafonds
• Gerechtsdeurwaarders (Cluster)
• Grondkamers (Cluster)
• Havenbeheerders (Cluster)
• HISWA Vereniging
• Huurcommissie
• Kamer voor de Binnenvisserij
• Kamers van Koophandel en Fabrieken (Cluster)
• Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Cluster)
• Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet (Clus-

ter)
• Keuringsinstanties bouwproducten (Cluster)
• Keuringsinstanties geluidshinder (Cluster)
• Keuringsinstanties Infrastructuur & Milieu overig (Cluster)
• Keuringsinstanties pleziervaartuigen (Cluster)
• Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen (Cluster)
• Keuringsinstanties Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Cluster)
• Kiesraad
• Klassebureaus Scheepvaart (Cluster)
• Koninklijke Bibliotheek
• Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
• Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
• Landelijke en Regionale Examencommissies verkeersinformatie en ver-

keersaanwijzingen (Cluster)
• Landelijke geschillencommissie weer samen naar school
• Luchtverkeersleiding Nederland
• Medisch-ethische toetsingscommissies (Cluster)
• Mondriaan Stichting
• Nederlands bureau brandweerexamens
• Nederlands instituut fysieke veiligheid
• Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie voor het hoger onderwijs
• Nederlandse Mededingingsautoriteit
• Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
• Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
• Nederlandse Publieke Omroep
• Nederlandse Transplantatie Stichting
• Nederlandse Zorgautoriteit
• Notarissen (Cluster)
• Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit
• Onderzoeksraad voor veiligheid
• Pensioen- en Uitkeringsraad
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• Politieacademie (voorheen: Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Poli-
tie, LSOP)

• Raad voor Accreditatie
• Raad voor plantenrassen
• Raad voor Rechtsbijstand
• RDW (Rijksdienst Wegverkeer)
• Regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (Cluster)
• Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT (Clus-

ter)
• Rijkshavenmeesters (Cluster)
• Sociale Verzekeringsbank
• Staatsbosbeheer
• Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties
• Stimuleringsfonds voor de Pers
• Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
• Uitvoeringsorganen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Cluster)
• Verispect BV
• Waarborginstellingen (Cluster)
• Waarderingskamer
• ZorgOnderzoek Nederland/Medische Wetenschappen
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BIJLAGE 3

Stroomschema voor
pensioenkwalificatie

Het stroomschema op de volgende pagina hoort bij onderdeel 6.3 en kan
behulpzaam zijn bij het vaststellen of een Nederlandse pensioenuitkering als
particulierpensioen dan wel overheidspensioen moet worden aangemerkt in
internationale fiscale verhoudingen.
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START

Blijkt privaatrechtelijke JA

rechtspersoonlijkheid Particulierpensioen

uit de naam? (tenzij DNB)

NEE

Blijkt privaatrechtelijke JA

rechtspersoonlijkheid Particulierpensioen

uit het 

Handelsregister?

NEE

Is het een onderdeel JA

van de 

Staatsinrichting Overheidspensioen

cf. de Grondwet?

NEE

Blijkt 

publiekrechtelijke JA

rechtspersoonlijkheid 

cf. Overheidspensioen

art. 2:1, tweede lid,

BW rechtstreeks

uit de specifieke wet?

NEE

Is het een openbaar JA Bezit dit openbaar lichaam of 

een orgaan van dit lichaam

verordenende bevoegdheid?

JA

lichaam zoals bedoeld

in art. 2:1, eerste lid,

BW en blijkt dit

uit die specifieke wet?

NEE

NEE

Particulierpensioen
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BIJLAGE 4

Overzicht pensioenbepalingen
in belastingverdragen

Verdragen met ‘standaard’ woonlandheffing
• Australië (1975)
• Azerbeidzjan (2009)
• Frankrijk (1974)
• Israël (1970)
• Joegoslavië (1984)
• Kroatië (2002)
• Luxemburg (1967)
• Malawi (1964)
• Maleisië (1985)
• Nieuw-Zeeland (1979)
• Oostenrijk (2004)
• Singapore (1968)
• Slowakije (1972)
• Spanje (1973)
• Suriname (1975)
• Tsjechië (1972)

Verdragen met voorwaardelijke bronlandheffing
• Albanië (2004) ≥ € 20.000
• België (2003) ≥ € 25.000
• Bermuda (2010) ≥ € 10.000
• Duitsland (2012) ≥ € 15.000
• Georgië (2004) ≥ € 10.000
• Ghana (2004) ≥ € 20.000
• Koeweit (2002) ≥ € 20.000
• Polen (2002) ≥ € 20.000
• Portugal (2001) ≥ € 10.000
• Slovenië (2006) ≥ € 15.000
• Uganda (2007) ≥ € 10.000
• Verenigd Koninkrijk (2010) ≥ € 25.000
• Zwitserland (2011) ≥ € 20.000
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Verdragen waarbij bronland heft bij afkoop
• Argentinië (1999)
• Armenië (2003)
• Bangladesh (1995)
• Belarus (1998)
• Bulgarije (1995)
• Denemarken (1999)
• Egypte (2001)
• Estland (1995)
• Finland (1998)
• Griekenland (1981)
• Hongarije (1988)
• IJsland (1999)
• India (1989)
• Italië (1993)
• Japan (2010)
• Kazachstan (1996)
• Letland (1996)
• Litouwen (2001)
• Macedonië (2000)
• Malta (1994)
• Mexico (1995)
• Moldavië (2002)
• Noorwegen (1991)
• Oekraïne (1997)
• Oezbekistan (2001)
• Pakistan (1982)
• Roemenië (2000)
• Russische Federatie (1999)
• Saoedi-Arabië (2008)
• Sri Lanka (1979)
• Taiwan (2001)
• Tunesië (1996)
• Venezuela (1998)
• Vietnam (1996)
• Zweden (1993)

Verdragen met volledige bronlandheffing
• Bahrein (2009)
• Barbados (2009)
• Hong Kong (2010)
• Indonesië (2004)
• Jordanië (2007)
• Mongolië (2002)

Bijlage 4 /Overzicht pensioenbepalingen in belastingverdragen
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• Oman (2012)
• Panama (2012)
• Qatar (2009)
• Verenigde Arabische Emiraten (2011)
• Zambia (1983)
• Zimbabwe (1992)
• Zuid-Afrika (2009)

Verdragen met afwijkende bepalingen
• Brazilië (1992)
• Canada (1995)
• China (1989)
• Filipijnen (1992)
• Korea (1982)
• Maleisië (2010)
• Marokko (1977)
• Nederlandse Antillen en Aruba (2000)
• Nigeria (1993)
• Thailand (1976)
• Turkije (1989)
• Verenigde Staten van Amerika (2005)
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APPENDIX 5

English summary

1 Introduction

The phenomenon of cross-border pension benefits has gained exponential
traction in recent decades,1 the assumed main causes being greater mobility
among taxpayers, globalization, the blurring of borders within Europe, and
technological advances that have made it relatively easy for people to settle
permanently abroad following their retirement. The fact that pensioners are
now wealthier has also brought emigration within their financial reach.
From a tax perspective, one question that is relevant in this context is which
country has the right to impose tax on pension benefits following emigration.
The answer to this question, which concerns positive law, is determined by
agreements in bilateral tax conventions, which are often based on the OECD
Model Tax Convention. In the traditional situation, under Article 18 of the OECD
Model Tax Convention, private pensions are taxable in the pensioner’s state of
residence, while government pensions are taxable only in the state where the
government service was rendered (Article 19(2) of the OECD Model Tax
Convention). This allocation creates all manner of problems when it comes
to classification and interpretation. It is often unclear, for instance, whether a
pension should be classified as a private pension or a government pension,
the classification system used may vary from one country to the next, and
countries interpret the scope of the two pension clauses differently. What is
more, there are cases in which benefits paid to a pensioner may be considered
partly a private pension and partly a government pension. In this article, I will
take an in-depth look at what counts as a government pension and what
counts as a private pension, in addition to addressing the aforementioned
aspects.

At the same time, there is a growing trend among pension-exporting countries
(in Europe these are usually northern countries) of seeking source country

1. See R.M.J.M. de Greef, Fiscale pensioenbelemmeringen in de gemeenschappelijke markt,
Amersfoort: SDU 2004 and L.J. Roos, Pensioen en werknemersmobiliteit in de EU, fiscale en
juridische knelpunten, Tilburg: Competence Centre for Pension Research 2006, for a detailed
description of the legal and tax-related issues and obstacles affecting cross-border pension
accrual within the European Union.
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taxation for all pension benefits. This trend is partly attributable to budgetary
interests. For example, in 2011 the total value of cross-border payments
relating to basic state pension (Dutch acronym: AOW), post-employment
benefits and annuities made from the Netherlands amounted to approximately
€ 2.3 billion.2 The corresponding amount of Dutch tax levied on this sum soon
adds up to € 500 million a year. It is, however, debatable whether the shift
towards source country taxation of pension benefits is a welcome development
from both a theoretical and a practical perspective.

In this article, I will look at the current distinction that is made between the
taxation of private pensions and that of government pensions, and pay
attention to the implications of this distinction and the related problem areas.
I will also discuss what I believe to be an appropriate allocation of taxing rights
for cross-border pension benefits. Finally, I will present a number of sugges-
tions for improvements.

To start, I will consider the tax treatment of pensions.

2 Tax treatment of pensions

The tax treatment of accrued pension rights has a major impact on the
allocation of taxing rights for cross-border pension benefits. The EET system
(exempt contributions, exempt investment income and capital gains, taxed
benefits, also known as the reversal rule) is the dominant regime used for
imposing tax on pensions on an international level, especially within Europe.3

The use of the EET system, in which the accrual of pension rights remains
untaxed and pension benefits are taxed, has resulted in countries becoming
more and more keen on source country taxation. The reasoning often given to
support this is that the source country provided tax facilities to support the
pension accrual and it therefore has a preferential right to tax the pension
benefits. I will explain below why I disagree with this argument.

The EET system is essentially a consequence of the pay-as-you-earn principle.4

Based on this principle, pensions become taxable for the first time when
benefits start to be paid. Since, in the Netherlands (and preferably everywhere),
pension assets are administrated by an external pension provider during the

2. Source: figures supplied by the Dutch Tax and Customs Administration.
3. Schonewille provides a summary. P.H. Schonewille, Taxing Developments, Investment &

Pensions Europe, London: IPE 2009.
4. See also C.W.M. van Ballegooijen, De brede herwaardering en de loonbelasting, WFR 1987/

1109.
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accrual phase, an employee has no liquid assets to pay any amounts owing in
respect of taxes. At the same time, the EET system prevents tax from being paid
on unearned income, for instance in the event of death before reaching
retirement. Formulating the reversal rule in positive law would do nothing to
change the above. With this in mind, the EET system is not a facility that is
provided for by law, but rather a consequence of the principles of tax law, and
of the ability-to-pay principle in particular. I will explain this below.

Based on the capital accrual theory, as the ultimate expression of the ability-to-
pay principle, pension rights, as a manifestation of income subject to a
suspensive condition, form part of income. Acquiring a pension right increases
an individual’s ability to pay, despite the fact the income is not yet available
in the form of liquid assets. Nevertheless, the increase in the ability to pay is
not subject to tax until the benefit is paid owing to the unique feature of
pension income. Particularly in the case of pension income, the capital accrual
theory needs to be supplemented by the realization principle. Pension rights
are preferably (and certainly in the Netherlands) administrated by a profes-
sional pension provider and cannot be commuted, pledged or relinquished.
Given this, from a theoretical perspective, taxing pension benefits rather
than pension rights is not a form of preferential treatment or relief. Based
on the concept of income, it is the only way that pensions can be taxed
correctly.

What all this implies is that, when taxing rights for pension benefits are
allocated in cross-border situations, the source country does not have a
preferential position compared to the country of residence on account of the
EET system. This does not mean that source country taxation cannot be
appropriate from the perspective of tax theory. Any granting of a taxing right
to the source country will then, however, have to be based on arguments or
principles other than the application of the EET system.

This brings me to the principles for allocating taxing rights in tax treaties, a
number of which I will discuss and assess below.

3 Principles of international allocation of taxing rights for pension
benefits

A number of principles are particularly relevant when allocating taxing
rights for cross-border pension benefits. Source and residence country
taxation are the two most common principles, and they are mentioned in
nearly all tax treaties. For the sake of brevity, I will not discuss less common
principles for allocating taxing rights, such as the origin principle or the
nationality principle.
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3.1 Source principle

Based on the source principle, taxation takes place in the country where the
source of the income is located.5 The idea behind this principle is that
the beneficiary of the source has previously benefited from public services in
the source country, and this has helped bring the source into being. In the
context of pension benefits, it is necessary to determine to which country the
term ‘source country’ refers.6 There are a number of possibilities.7

• The country where the employer with which the pension right was accrued
is established. The country where the employee resided while accruing the
pension.

• The country that applied the EET system to the accrual of pension rights
during the accrual phase.

• The country that had the right to impose tax on the employment resulting in
the pension benefits.

I consider the country that had the right to impose tax on the employment
resulting in the pension benefits to be the source country. After all, a pension
forms part of the employment conditions and, as such, is a reward for being
employed. The source of the pension benefits that are ultimately paid out is
therefore the employment that was exercised.8

The deferred nature of the future pension benefits could be one reason for
granting the taxing right for these benefits to the country that is entitled to
impose tax on the current source of income.

Source country taxation is also justifiable from an economic perspective.
As mentioned above, the source principle is based on the fact that “measures
introduced by the government in the state where the source is located will be
helpful to the beneficiary of the source and benefits derived from it” (trans-
lated).9 An additional advantage associated with exclusive source country

5. A. Schindel and A. Atchabahian, General Report, Cahiers de droit fiscal international, volume
90a, Source and residence: new configuration of their principles, Amersfoort: SDU 2005,
p. 29.

6. Kemmeren also noted in his dissertation that the term ‘source’ can be interpreted in many
different ways. E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of
models (Tilburg dissertation), Dongen 2001, p. 33.

7. De Broe and Neyt also state that it is difficult to determine the source country. See their
analysis in L. De Broe and R. Neyt, Tax Treatment of Cross-Border Pensions under the OECD
Model and EU Law, Bulletin for International Taxation 2009/3, p. 93.

8. Burgers argues in favour of source country taxation for pension benefits for this very reason.
I.J.J. Burgers, Internationaal verdragsbeleid inzake pensioenen en lijfrenten: quo vado?, WFR
2010/259.

9. P. Kavelaars, Toewijzingsregels in het internationale fiscale- en sociaalverzekeringsrecht,
Deventer: Kluwer 2003, p. 71.
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taxation of pension benefits is that it is extremely difficult, if not impossible,
for double taxation to occur because the country of residence will not have the
right to tax the income. When tax is levied exclusively in the country of
residence, double taxation (or taxation in neither country) is more likely to
occur, for instance if the source country applies the EET system and the country
of residence applies the TEE system. Source country taxation is justifiable
because the tax regime of the source country ties in with its pension system.
I will explain this below. The pension system of a country that applies the
reversal rule is more or less designed to correspond to the tax regime. There is
expected to be a correlation between the replacement ratio (and hence the
level of the reversal rule) and the tax burden in the benefit payment phase.
If the tax regime in the accrual phase is not in keeping with the tax regime
in the benefits phase, this can lead to imbalances. Such imbalances may turn
out either positively or negatively for the taxpayer.

There are, however, a number of drawbacks attached to source country
taxation of pension benefits seeing that it is harder for the source country to
take the taxpayer’s relevant circumstances, such as personal tax allowances,
into consideration when levying tax. This makes it more difficult to determine
the taxpayer’s actual ability to pay, as a result of which taxation according to
ability to pay cannot, in principle, be achieved completely. That said, today this
is only true to a limited extent because of widespread options for electronic
data exchange. It is also conceivable that no tax will be levied owing to a lack of
clarity as to which country can be considered the source country. Another key
argument in favour of source country taxation of pension benefits is that
pensions may qualify as deferred income and/or income from previous em-
ployment. On an international level, it is common for income from employ-
ment to be subject to tax in the country where the employment is exercised.10

For this reason, it may be logical to impose tax on deferred income from the
same employment in the country where the employment was exercised
previously.

3.2 Residence principle

The residence principle is a commonly used allocation principle. It is based on the
principle that as people benefit from the public services provided in their country
of residence, they can be expected to make a contribution towards them.
Taxation in the country of residence is also effective: all personal circumstances
can easily be taken into consideration, enabling the best possible application of

10. See Article 15 of the OECDModel Tax Convention, Article 15 of the UNModel Double Taxation
Convention, Article 14 of the US Model Income Tax Convention and countless bilateral
treaties. For a detailed discussion, see F.P.G. Pötgens, The ‘Closed System’ of the Provisions on
Income from Employment in the OECD Model, European Taxation, European Taxation, issue
2001/7-8.
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the ability-to-pay principle. According to Kemmeren, the practical argument
regarding personal circumstances that is put forward to support residence
country taxation is not the most important factor in a digital world, however.11

Kavelaars feels that the residence principle, applied in combinationwith the right
method to avoid double taxation, is most in keeping with the ability-to-pay
principle.12 The question that remains iswhether the country of residence should
have the right to levy tax on pension benefits due to the fact that it offers the
aforementioned public services. In this context, Kemmeren makes a distinction
between the production of income and its consumption. He takes the view that
the consumption of income in the country of residence leads to the payment of
consumption taxes, and that these consumption taxes, which, in the case of
pension benefits at least, are payable long after the accrual/production phase,
are sufficient compensation for the public services offered in the country of
residence. In his opinion, therefore, the country of residence should not be the
first country to be eligible to impose taxes on pension benefits.13 Moreover,
Kemmeren claims that, when tax is levied exclusively in the country of residence,
it is easy to change tax jurisdiction by relocating. This creates tax planning
opportunities.14

A key argument against taxing pension benefits in the country of residence
(and in favour of source country taxation) is that pensions may qualify as
deferred income and/or as income from previous employment. On an interna-
tional level it is common for income from employment to be subject to tax in
the country where the employment is exercised.15 For this reason, it may be
logical to impose tax on deferred income from the same employment in the
country where the employment was exercised previously.

3.3 Which principle is preferable?

When forming an opinion on the most appropriate principle for the allocation
of taxing rights for pension benefits, it is important first of all to consider the

11. Kemmeren believes that this practical argument is not of overriding importance. See E.C.C.M.
Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of models (Tilburg
dissertation), Dongen 2001, p. 32.

12. P. Kavelaars, Toewijzingsregels in het internationale fiscale- en sociaalverzekeringsrecht,
Deventer: Kluwer 2003, p. 73.

13. E.C.C.M. Kemmeren, Principle of Origin in Tax Conventions, a rethinking of models (Tilburg
dissertation), Dongen 2001, p. 32.

14. Kemmeren in M. Lang et.al., Source versus Residence; problems arising from the allocation of
taxing rights in tax treaty law and possible alternatives, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International 2008, p. 255.

15. See Article 15 of the OECDModel Tax Convention, Article 15 of the UNModel Double Taxation
Convention, Article 14 of the US Model Income Tax Convention and countless bilateral
treaties. For a highly detailed discussion, see F.P.G. Pötgens, The ‘Closed System’ of the
Provisions on Income from Employment in the OECD Model, European Taxation, 2001/7-8.
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legitimacy of tax. In other words, on what grounds would a country have the
right to levy taxes in general, and taxes on pension benefits in particular?

As Hofstra puts it: “Even in cases where incidental services are provided to
other sectors of the government, the goal of taxation is, and will continue to be,
to bring about a responsible allocation to the public sector of its share of
national income, which is a legal question that cannot be resolved without
applying a principle of law aimed specifically at the same goal of being self-
supporting” (translated).16 For Smeets, tax is a contribution made by an
individual to the government in order to cover public spending.17 This raises
the question as to whether the source country, the country of residence or both
countries have a justified taxing right in respect of the pension benefits.

Under the current version of Article 18 of the OECD Model Tax Convention,
private pensions are taxable without limit in the country of residence, while
under Article 19(2) of the OECD Model Tax Convention government pensions
are taxable without limit in the source country. This allocation has many
drawbacks, which I will discuss extensively later on. In summary, these draw-
backs include the following:
• Unlimited taxation of private pensions in the country of residence does not

do adequate justice to the interests of the source country, while unlimited
source country taxation of government pensions does not do adequate
justice to the country of residence;

• An exclusive, rather than shared, taxing right results in countries having all
the taxing rights, or none of them, which brings additional pressure in
treaty negotiations;

• Unlimited taxation of private pensions in the country of residence may
encourage emigration for tax reasons.

Based on the arguments presented above, the source country has at least some
right to levy tax on pension benefits. Pension benefits qualify as deferred
income and there is therefore a clear causal link with the previous employ-
ment. The source country enabled the employee to exercise the employment
and enabled the economic activity that resulted in the employee’s income (and
hence the deferred income, i.e. pension). Just as in the case of income from
employment, I believe that allocating a right to impose tax on such income to
the country where the economic activity (i.e. the employment) was exercised is
realistic in the context of international relations. This is the country that helped
make possible the eventual pension benefits.

16. H.J. Hofstra, Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Deventer: Kluwer 1986, p. 81.
17. M.J.H. Smeets, Grondbeginselen van de belastingheffing (druk 6), Deventer: Kluwer 1962,

p. 12.
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The country of residence is the country where the pensioner resides during
retirement. Being resident as such may not be an economic activity, but that
does not deprive the country of residence of the taxing right. After all, being
resident in a country implies that the resident makes use of the facilities
offered by the country and should therefore contribute to the functioning of
the government of the country where they live. Finally, it would also imply that
the government would consider such tax revenues to be sufficient if, in a
purely national situation, pensioners only paid consumption taxes. That does
not seem appropriate to me, although there are some countries that offer an
income tax exemption (temporary or otherwise) to immigrant pensioners.18

In short, the country of residence also has the right to tax some of the pension
benefits.

Having taken everything into consideration, I have reached the conclusion that
both the country of residence and the source country have the right in principle
to tax at least some of the pension benefits. This brings me to the question of
how this taxing right is to be allocated. Do both countries have an equal right
to levy taxes, or does one of them have a preferential or priority right?

Both the source country and the country of residence have an equal right in
principle to levy tax on pension benefits.19 The pension assets have their source
in the employment in the source country. Under the usual EET system, no tax
(income tax or consumption tax) was paid on the value of the pension
contributions made while the pension was accrued. In the benefit payment
phase, the pension benefits are used for consumption and savings. This
consumption is subject to consumption tax in the country of residence.
As mentioned above, this consumption tax is not by definition compensation
for the costs incurred by the government of the country of residence in order to
enable consumption. For this reason, the levying of income tax on pension
benefits needs to be allocated between the source country and the country of
residence.

To sum up, I am arguing for taxation to be shared between the source country
and the country of residence. A 50/50 split seems obvious, as it gives equal
treatment to the source country and the country of residence. This proportional
allocation is not the result of a calculation (actuarial or otherwise), but is based

18. Portugal, for instance, introduced a ten-year exemption from income tax for pensioners who
are new immigrants to the country in 2013.

19. Von Schanz feels that 75% of income should be subject to tax in the source country and 25% in
the country of residence. Vogel discusses Von Schanz’s opinion in K. Vogel, Worldwide vs.
source taxation of income – A review and re-evaluation of arguments, INTERTAX 8/1988,
p. 219. Vogel refers to Von Schanz, Zur Frage der Steuerpflicht, 9 II, Finanzarchiv 1, 4, 1982. I
advocate a 50/50 split.
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purely on the equal status of the source country (or the source countries
together, where applicable) and the country of residence.20

4 Private pensions versus government pensions in international
relations

The dichotomy between the taxation of private pensions and that of govern-
ment pensions has existed for a very long time. Traditionally, government
pensions have been subject to tax in the source country while private pensions
are often subject to tax in the country of residence. The history, background
and effect of source country taxation of government pensions are briefly
described below.

A lot of literature on the taxation of cross-border government pension benefits
put forward the same argument supporting the legitimacy of source country
taxation. It is in order to conform with the rules of international courtesy and
mutual respect between sovereign States. Moreover, it is in keeping with the
concept of international courtesy on which Article 19 of the OECD Model Tax
Convention and the Vienna Convention on Consular Relations (VCCR) are
based.21 Article 49 of the VCCR stipulates that consular officers and consular
employees are exempt from many taxes in the host country, including income
tax.

The OECD Model Tax Convention and its historical development offer little
insight into the precise reasons for the distinction made between the taxation
of private pension benefits and that of government pension benefits. This
distinction was made in the first version of the OECD Model Tax Convention,
which dates back to 1963. It seems that, rather than having had a strong
theoretical basis, the distinction was included because it was already inter-
nationally accepted common practice, and because, in international law, it is
common for diplomats to be exempt from income tax in the host country. As
pensions qualify as deferred income in this context, pension benefits are not
subject to tax in the host country either. And since the exemption from taxation
for members of diplomatic missions and consular posts of Article 28 of the
OECD Model Tax Convention seems to be based on the same starting point as
taxation of government pensions, and I wanted to gain an understanding of the

20. If this ratio is not appropriate given substantial interests on the part of, say, the source
country, the countries are of course free to set a different ratio. Such a wish on the part of the
source country may exist if, in addition to applying the EET system, the source country
encouraged the accrual of pension rights by providing an additional bonus. That said, my
preference would be to maintain a 50/50 split. It makes for clarity and simplicity, particularly
in cases involving more than one source country.

21. In the same vein, see K. Vogel, On double taxation conventions, London: Kluwer 1997,
commentary on Article 19(1).

277

Private pensions versus government pensions in international relations 4



background to the exemption from taxation for diplomats in the host country,
I have examined this phenomenon in closer detail. As it is, the context of Article
28 is rather limited; it states that the OECD Model Tax Convention will not
affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts.
Such fiscal privileges are globally accepted and have a long history. The OECD
Model Tax Convention therefore does not allocate the right to impose tax on
income earned by members of diplomatic missions and consular posts to the
home country or the host country.

The aforementioned fiscal privileges have their origins in diplomatic immunity.
The concept of diplomatic immunity has existed for centuries and allegedly
dates as far back as ancient Rome. The principle of diplomatic immunity was
not called into question by those in power.22 Eventually, the rules of diplomatic
immunity were laid down in 1961 in the Vienna Convention on Diplomatic
Relations (VCDR).23 Article 34 of the VCDR states that diplomatic agents (and
members of their immediate family) are exempt from all taxes, with a number
of exceptions. It is then up to the countries in question to make arrangements
for the tax liability in the home country of diplomatic agents who are on
foreign postings as well as for the tax exemption in the host country.24

This diplomatic immunity also means protection of the right to property, and
hence protection against/exemption from taxation.25 After all, taxation would
constitute an infringement of the right of ownership. It is important to note
here that, until the late 15th century, diplomats did not have a permanent
base in the host country and instead were sent abroad on a specific assignment.
Tax exemptions were primarily of relevance for tolls, excise duties and the like,
as income tax did not exist at that time.

It is assumed that long ago there would have been few government employees,
apart from diplomats and consular officers, who settled abroad. The first
government employees to do so probably held positions similar to those of
diplomats and consular officers. It is reasonable to assume that, given that the
immunity and the right of legation did not apply to them, countries would have
wanted to agree a similar kind of tax exemption for these civil servants.
It would seem that Article 19 of the OECD Model Tax Convention is the actual

22. See R. Lesaffer, De opkomst en de ontwikkeling van de permanente diplomatie. Diplomatieke
onschendbaarheid en de opkomst van het moderne volkenrecht in P. van Kemseke (red.),
Diplomatieke Cultuur, Leuven: Universitaire Pers Leuven 2000, p. 38. Lesaffer states that the
rulers and sovereigns concerned were constantly looking for reasons why this immunity did
not apply in specific situations, but the principle itself was not disputed.

23. For the sake of convenience, I am not making any distinction between the immunity afforded
to diplomats and that afforded to consular representatives.

24. For a detailed analysis, see A. Borsetto in D. Hohenwarter and V. Metzler (red.), Taxation of
Employment Income in International Tax Law, Vienna: Linde 2009, p. 393 et seq.

25. G. Mattingly, Renaissance Diplomacy, Baltimore: Penguin Books Inc. 1965, p. 39.
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result. It is also important to note that the substance of Article 19 of the OECD
Model Tax Convention is in line with the taxation clauses of the VCDC.

It is therefore possible that the rule laid down in Article 19 of the OECD Model
Tax Convention was originally created to ensure equal treatment for civil
servants who did not formally come under the rules regarding taxation and
other matters applying to diplomatic and consular relations. This was probably
legitimised by the fact that, while these civil servants could not formally be
considered diplomats, they did perform more or less the same role or function.
Although I am not able to conclusively prove it, I expect that the original
intention was not that all government employees would be awarded substan-
tively the same tax treatment in international relations as diplomats and
consular officers. Taking this line of reasoning further, I believe that the
exception contained in Article 19 of the OECD Model Tax Convention should,
in keeping with the original intention of that exception, be applicable only
to the state’s government representatives and not to ordinary government
employees, let alone their pensions. What this could mean is discussed in
further detail below.

Little has changed in terms of the substance of the pension provisions since the
first OECD Model Tax Convention, although the wording has been amended on
a regular basis. A more important development is the OECD’s public discussion
draft entitled Tax Treaty Issues Arising from Cross-Border Pensions, which was
published in November 2003. Special attention needs to be paid to cases where
private pensions and government pensions are combined. Such cases can be
dealt with in a number of different ways. When pension rights are transferred
from a public scheme to a private scheme, the entire pension is taxable as if it
were a private pension because it no longer complies with the conditions of
Article 19, which state that the pension has to be paid by, or out of funds
created by, the government. If the situation is reversed, i.e. a pension right is
transferred from a private scheme to a public scheme, it can either be agreed
that the pension will be taxed entirely as a government pension or that the
taxing right for the pension benefits will be allocated. It is not clear why it is
not considered entirely to be government pension in this situation. The OECD
states in the discussion draft that the allocation of the taxing rights would raise
considerable administrative difficulties. Many aspects of this discussion draft
have since been included in the OECD Commentaries.

The Netherlands has expressed reservations concerning certain aspects of
the OECD Commentary to Article 19. For instance, the Netherlands takes the
view that, when pension rights are transferred from a government pension to a
private pension, part of the pension should still be taxed as if it were a
government pension in the source country. The Netherlands also believes
that allocating taxing rights for such a combination pension does not require
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a clause that departs from the OECD Model Tax Treaty. The Netherlands is the
only country in the OECD that has expressed this reservation. This demon-
strates that the Netherlands holds a dissenting opinion in this area.

The existence of source country taxation of government pensions and the
taxation of private pensions in the country of residence in tax treaties creates a
number of issues that may result in tax being levied in both countries, or
neither. These issues are as follows:
1. Cases where private pensions and government pensions are combined;
2. Classification differences and ambiguities regarding classification;
3. Differences in tax regimes.

4.1 Taxation of government pension

In the Netherlands, the distinction between private pensions and government
pensions is often a matter of dispute between the tax payer and the Tax and
Customs Administration. Although the precise reason for the dispute is not
clear to me, it is undoubtedly connected, in part, to the high number of Dutch
pensioners abroad, the fact that government pensions are administrated by a
separate pension fund governed by private law (as a result of which there are
many discussions about whether a pension is in fact paid by the government),
and the apparently high tax rate (which has made pensioners more intent on
not paying tax in the source country, i.e. the Netherlands). There is therefore a
relatively large amount of Dutch case law on the distinction. This section covers
the international tax treatment of government pensions and private pensions
from both the Dutch perspective and an international perspective. I will do this
by analysing Article 19(2) of the OECD Model Tax Convention.

“2a. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remu-
neration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services
rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.”

First of all, I will consider the concept of the ‘Contracting State’ and what is
meant by ‘paid by, or out of funds created by’.

4.1.1 Government for the purposes of Article 19 OECD Model Tax Convention

The terms ‘State’, ‘political subdivision’ and ‘local authority’ play a crucial role
in Article 19 of the OECD Model Tax Convention, and hence also in many of the
bilateral treaties. This terminology is not defined in the OECD Model Tax
Convention, and so the interpretation has to be based on national legislation.
This is an immediate potential area of conflict between countries as regards
classification, because the interpretation may vary. In addition, the concepts
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are not defined in further detail in Dutch positive law. As a result, concepts are
used in tax law that have not defined as such in constitutional law. As it is, the
term ‘entity governed by public law’ (in Dutch: publiekrechtelijk rechtspersoon)
does appear in a number of tax laws, including the Payroll Tax Act and the
Personal Income Tax Act 2001, although no definition of the term is provided.26

The constitutional concepts of ‘public authorities’ (in Dutch: overheidslicha-
men), ‘government bodies’ (in Dutch: overheidsorganen) and ‘government
institutions’ (in Dutch: overheidsinstellingen) do appear frequently in Dutch
law, however. The tax concepts are therefore not immediately clear, which is
why they require a more detailed explanation and research. The first step is to
investigate whether a link can be established with concepts in public institu-
tional law. This does not, however, mean that concepts in tax law can be
moulded upon concepts often used in other areas of the law, since this could
lead to terminology being interpreted incorrectly. It is necessary to seek the
meaning of the terminology in the context of taxation. Obviously, this meaning
may differ from that in public institutional law.

In my view, the concept of a ‘State’ is not disputed. It is one of the countries, i.e.
one of the parties to a treaty. Article 42(1) of the Charter for the Kingdom of the
Netherlands states that the form of government of the Netherlands is set forth
in the Constitution of the Kingdom of the Netherlands. Chapters 2 to 4 of the
Constitution address the structure of the State, such as:
• Government (Chapter 2 of the Constitution);
• The States General (Chapter 3 of the Constitution);
• Council of State (Chapter 4 of the Constitution);
• Court of Audit (Chapter 4 of the Constitution);
• National ombudsman (Chapter 4 of the Constitution);
• Permanent advisory bodies (Chapter 4 of the Constitution);
• The administration of justice (Chapter 6 of the Constitution);
• Provinces, municipalities, water boards and other public authorities

(Chapter 7 of the Constitution).

Public authorities refer to a form of decentralised government with corre-
sponding features, such as a representative board, specific powers and subjec-
tion to oversight (e.g. urban district councils, submunicipalities, et cetera).
Under Article 1(1) of Book 2 of the Netherlands Civil Code, a public authority
can also be understood to mean a body that is tasked with part of the duties
of government (a public law relationship), which has the power, under the
Constitution, to issue regulations, and which possesses legal personality.

26. See Article 2 of the Payroll Tax Act and Article 7.2 of the personal Income Tax Act 2001. See
also P. Kavelaars, Toewijzingsregels in het internationale fiscale- en sociaalverzekeringsrecht,
Deventer: Kluwer 2003, p. 250. Kavelaars asserts that “there is no clear indication of what
should be understood by such legal persons, and so it is necessary to consult civil law”

(translated).
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Another term used for the same concept, and which can be found in, for
instance, Article 17(1) of the Counsel Act, is ‘entity governed by public law’ (in
Dutch: publiekrechtelijk lichaam).

Vogel takes the view that the scope of Article 19 of the OECD Model Tax
Convention is limited to the State, a political subdivision (or subsection) or a
local authority, i.e. the government in its ‘pure’ or ‘true’ form. According to
Vogel, this means that other institutions that may be organised on the basis of
public law but are not a form of central or local government come under Article
18 rather than under Article 19.27 The example he gives is the Chambers of
Commerce and a public broadcasting corporation. Even if an institution has a
public role, is financed from public funds and is subject to government super-
vision but is not a political subdivision (or subsection) or a local authority, they
do not come within the scope of Article 19 according to Vogel. It is not clear
how Vogel’s view can be applied to the Dutch situation, since under Chapter 7
of the Constitution public authorities, or entities governed by public law, are
essentially considered to be a subdivision of the State. They are institutions that
perform a task that is prescribed by law, that have a body with regulatory
powers and therefore are involved in issuing regulations, or that have been
given legal personality in accordance with the law. If we assume that entities
governed by public law are considered to be public authorities, the scope of
Article 19 of the OECD Model Tax Convention is wide, and much wider than
was probably intended when the principle of Article 19 of the OECD Model Tax
Convention was introduced last century. However, this widening of Article 19
of the OECD Model Tax Convention is inevitable, given the growth of the public
sector and the trend towards decentralisation. Entities governed by public law,
or non-departmental public bodies (in Dutch: zelfstandig bestuursorganen)
perform the duties of government with which they have been tasked. If the
relevant duties of government had not been assigned to a particular judicial
body, direct government intervention would be required. The widening of the
application of Article 19 of the OECDModel Tax Convention is therefore not due
to the large number of public authorities, but it is in fact down to the growth of
the government as such. Limiting the scope of Article 19 of the OECD Model
Tax Convention so that it only covers direct government will not only lead to
an almost impossible task, it will also result in an inconsistent outcome, the
reason being that some ministries will have transferred certain duties to
judicial bodies governed by public law while others will not. Should limiting
the scope of Article 19 of the OECD Model Tax Convention be considered
appropriate, I would advocate only applying Article 19 of the OECD Model Tax
Convention to representatives and administrators, by whom I mean Ministers,
State Secretaries, municipal councillors, mayors, Members of Parliament,
et cetera. This implies that other people working for the government, such as

27. K. Vogel, On double taxation conventions, London: Kluwer 1997, Section 14 on Article 19(1).
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police officers, university professors, staff members of the Dutch Tax and
Customs Administration, et cetera, would not come within the scope of Article
19 of the OECD Model Tax Convention. In order for this to happen, Article 19 of
the OECD Model Tax Convention would, in fact, have to be amended. As it
happens, I am not in favour of this as I am for a more fundamental change. That
is why, I will propose changes to the current pension clauses of the OECD
Model Tax Convention.

4.1.2 ’Paid by, or out of funds created by’

In order to qualify as a government pension, pension benefits need to be paid
by, or out of funds created by, the government. A key question in this context is
whether pension benefits actually have to be paid directly by the government
itself in order to qualify as a government pension, or if they will still qualify in
the event of indirect government funding.

The OECD Commentary states that a privately administered fund established by
the government also qualifies. The term ‘funds’ could relate to the bodies
paying the benefits, i.e. pension funds, but it is more likely that it refers to the
actual funding. The government essentially pays the pension indirectly,
through a pension fund. A pension that is eventually paid out in connection
with a past employment relationship with the government qualifies as a
government pension, irrespective of the body that actually pays the benefits
and irrespective of whether the pension contributions come directly or
indirectly from the government. Specifically, paragraph 5.2 of the OECD
Commentary on Article 19 of the OECD Model Tax Convention states that
“the original capital of the fund would not need to be provided by the State”.
The employment relationship during which the pension rights were accrued is
therefore decisive, and not the body distributing the benefits or the source of
the capital.28 In the same vein, see Rodi.29 A different interpretation would also
be illogical, given the idea that the taxing right for the pension of a government
employee (deferred income) needs to be allocated in the same manner as the
taxing right for income from current employment. If the body actually paying
the benefits could bring about a change in the taxing right, the establishment
of a pension fund governed by private law, such as Stichting ABP in the
Netherlands, would result in the relevant pensions qualifying as private
pensions. The fact that this is not the intention has been demonstrated
extensively in case law. The PTT judgment30 forms the basis for a great deal
of Dutch case law in this area. It should be noted that, in international terms,

28. See K. Vogel, On double taxation conventions, London: Kluwer 1997, paragraph 14a to Article
19(1).

29. M. Rodi, Das Kassenstaatprinzip im nationalen und internationalen Steuerrecht, RIW 1992,
Heft 6, p. 484 et seq.

30. See Supreme Court of the Netherlands, 23 November 1994, BNB 1995/117, legal ground 3.3.
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the Netherlands is an exception when it comes to the body distributing
government pensions. In most countries, government pensions are simply
paid by the government. Basically, they are a self-administered pension that
is paid out of current resources. In an international context, independent
pension funds governed by private law that pay pension benefits to govern-
ment employees, such as Stichting ABP in the Netherlands, are only found in a
few countries.31 As a consequence, the interpretation of the concept of ‘paid by’
is a frequently discussed topic, particularly in bilateral treaties to which the
Netherlands is party. Below, I will first consider Dutch case law not addressing
cases where private pensions and government pensions are combined, but
with the ‘paid by’ criterion playing a role.

One ruling in which the ‘paid by’ criterion was a factor is BNB 2009/199.32 The
taxpayer was employed by an entity governed by public law in the Netherlands
between 1975 and 1998. The pension was administrated by the ABP (the
pension fund for employees in the government, public and education sectors)
on the basis of the Public Servants Superannuation Act. This fund was an entity
governed by public law until 1996, when it became a foundation governed by
private law. The taxpayer was eligible for a pension and lived in Germany. He
believed that the government pension article did not apply since the pension
was paid by a legal person governed by private law.33 His view was based on
the fact that the Dutch-German tax treaty was different from the OECD Model
Tax Convention. Specifically, Article 12 of the treaty does not state that a
pension paid out of funds created by the government also qualifies as a
government pension. Based on the wording of Article 12, only pension
payments made by the government itself would appear to qualify as a
government pension. The taxpayer evidently was of the same opinion as the
Supreme Court of the Netherlands, at least as regards treaties corresponding to
the OECD Model Tax Convention, i.e. that pensions accrued while working for
the government qualify as a government pension, irrespective of the legal form
of the institution paying the benefits, However, an interpretation in line with
the OECD Model Tax Convention would, according to the taxpayer, be inap-
propriate since Article 12 of the Dutch-German tax treaty differs from
the OECD Model Tax Convention in this respect.34 In a brief judgment, the
Supreme Court ruled in line with the PTT judgment, taking the view that
the classification of the pension is not affected by the body that actually pays
the pension. A pension qualifies as a government pension if it was accrued

31. E. Ponds, C. Severinson and J. Yermo, Funding in Public Sector Pension Plans: International
Evidence, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 8, Paris:
OECD Publishing 2011, p. 7 et seq.

32. Supreme Court of the Netherlands, 5 December 2008, BNB 2009/199.
33. For a discussion of this case, see B. Starink, Overheidspensioen versus particulierpensioen in

belastingverdragen: we komen er maar niet vanaf, PM 2007/5.
34. In the same vein, see Hoogendoorn in his annotation to BNB 1995/117.
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while working for the government. The Supreme Court judgment is in line with
the conclusion of Advocate General Van Ballegooijen. Interestingly, the tax-
payer invoked Article 31 of the Vienna Convention on the Law of Treaties
(VCLT). He took the view that the intention of the provision contained in the
treaty should not be allowed to override the clear wording of that provision.
I disagree with the taxpayer, since Article 31 of the VCLT states that “a treaty
shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to
be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object
and purpose.”

The ’s-Hertogenbosch Court of Appeal echoed this view in another case.35 In
my opinion, the purpose of the said Article 12 of the treaty with Germany is to
allow countries to levy tax on benefits that they have funded themselves. In his
note to the judgment, Van Weeghel disagrees with the Supreme Court. In his
opinion, “if the teleological interpretation were result in a meaning that can no
longer be considered the ordinary meaning given to the term, the ordinary
meaning shall prevail” (translated).36 He believes that the term ‘pay’ cannot be
interpreted as the payment of contributions to a pension fund that then pays
pension benefits itself.

In contrast to Van Weeghel, I believe that the term ‘pay’ can in fact be
interpreted as the payment of contributions to a pension fund that then pays
pension benefits itself. If the body actually paying the pension were to
determine which country is allocated the taxing right for pension benefits, a
pension from Stichting ABP would, under the treaty with Germany, qualify as a
private pension by definition. This may in itself be a consequence (unforeseen
or otherwise) of the privatisation of ABP, but in my opinion this is not what the
distinction between the taxation of private pensions and government pensions
is aimed at. We need to be aware of the fact that the Dutch-German tax treaty
was concluded in 1956, at a time when ABP was still an institution governed by
public law. In addition, it was, and still is, customary in Germany for govern-
ment institutions to pay pensions themselves. In other words, there was also
no reason for Germany and the Netherlands to make the wording of Article 12
more specific and explicit at that time, in view of what in my opinion was
evidently the intention of the treaty. For this reason, I believe that the historical
interpretation and situation play a key role in the interpretation of the Dutch-
German tax treaty. At the time the treaty was concluded, government pensions
were, by definition, paid by an institution governed by public law. The fact
that ABP would be privatised many years later cannot, in my view, change
the obvious intention and scope of the treaty. Given the history of the Dutch-
German tax treaty, I do not share Van Weeghel’s view that, according to the
ordinarymeaning of Article 12, the body actually paying the benefits is decisive,

35. ’s-Hertogenbosch Court of Appeal, no. 03/02303, NTFR 2007/474.
36. Note to BNB 2009/199.
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nor do I agree with his final conclusion. If I understand Van Weeghel correctly
(and also Hoogendoorn in his annotations to BNB 1995/117), the ordinary
meaning of the Dutch-German tax treaty would have changed when ABP
was privatised. I believe that this was not the case. Suppose that the Dutch
government, and not ABP, were responsible for the accrual and payment of the
pensions of Dutch government employees. This is the actual situation for
holders of political offices, under the General Pensions (Holders of Political
Office) Act.37 Currently, the pensions of holders of political office do not (yet)
have to be transferred to an independent fund or insurer. Upon retirement,
therefore, the holder of political office receives a pension that is paid by the
government itself. The treaty with Germany then stipulates that the payment is
subject to source country taxation. If Van Weeghel’s reasoning held true,
holders of political office could accept a government appointment shortly
before retiring and request that the value of the pension rights be transferred
to Stichting ABP under Article 107 of the General Pensions (Holders of Political
Office) Act. As a consequence, the pension would no longer be subject to tax in
the source country. While that could, in theory, be a consequence of the
privatisation of ABP, in my opinion this is not the intention of the government
pension article in the Dutch-German tax treaty. In other words, if the public
authorities in the Netherlands were to decide to transfer the pensions of
holders of political office to ABP,38 according to Van Weeghel these pensions
would, based on relations with Germany, be subject to tax in the country of
residence. In my opinion, this could not have been the intention of Article 12 of
the Dutch-German tax treaty. As it is, Germany disagrees with the interpreta-
tion of the Supreme Court of the Netherlands, since it believes the body paying
the actual benefits is relevant when determining whether a pension qualifies as
a government pension or not. Given this, the matter of apportionment does
not come up.

4.1.3 ’Services rendered to that State’

In most of the bilateral tax treaties concluded by the Netherlands, Article 19
stipulates that in order to qualify as a government official pensions and other
similar remuneration must be paid “to an individual in respect of services
rendered to that State”. Are the actual services rendered by an individual
relevant to the classification of the pension? The OECD Commentary does not
provide an answer to this question. There have, however, been a number of
judgments in this area.

37. According to Visser, this is a prehistoric form of pension administration. M.R. Visser,
Prehistorisch pensioen politici nu graag echt hervormen, PM 2012/11, p. 30 et seq.

38. See also M.R. Visser, Prehistorisch pensioen politici nu graag echt hervormen, PM 2012/11,
p. 30 et seq.
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At the end of 2011, the ’s-Hertogenbosch Court of Appeal ruled in a case in
which a former employee of the University of Groningen who had moved to
Thailand wanted his pension to be subject to tax in Thailand as a private
pension.39 The taxpayer was of the opinion that the University of Groningen
had been privatised in 1993 as a consequence of the introduction of the Higher
Education and Research Act. This was not the case. The University of Groningen
was an entity governed by public law, and it remained so following the
introduction of the Higher Education and Research Act, and so, in line with
previous case law, the pension should be qualified as a government pension for
the purposes of Article 19 of the treaty with Thailand. The taxpayer lodged a
further appeal against the Court of Appeal’s decision. Under the Higher
Education and Research Act, the University of Groningen is obviously an entity
governed by public law, so that in this case the pension qualifies as a
government pension. As mentioned previously, this does not, in my view,
apply to employees of, for instance, Tilburg University. The Supreme Court
confirmed the Court of Appeal’s decision and the taxpayer’s petition for a
further appeal was rejected.40 In his note, Van Weeghel is less certain when it
comes to the best possible outcome of the case. His criticism seems to focus
primarily on the fact that the University of Groningen is considered a subdivi-
sion of the government. He asserts that it is justifiable, based on the wording of
the treaty, to conclude that a government body can only be said to exist within
the meaning of Article 19 if it qualifies, to put it briefly, as a local or regional
authority (e.g. a municipality, province or water board). In connection with
this, Van Weeghel refers to Rodi in the analysis of Article 19 of the OECD Model
Tax Convention in the fourth edition of Vogel/Lehner.41

5 Cases where private pensions and government pensions are
combined

So far, I have discussed an ‘either/or’ situation, i.e. taxpayers that have either
private pension or a government pension. A great deal of attention was paid to
their classification, and what makes for a private pension or a government
pension. The situation becomes less clear if pension benefits can be considered
partly as a private pension and partly as a government pension (combination
pension). Examples of situations that result in combination pensions include
transfers of pension rights, moving from a private sector employer to a public
sector employer while continuing to accrue pension rights with that same

39. ’s-Hertogenbosch Court of Appeal, 25 November 2011, no. 11/00234.
40. Supreme Court of the Netherlands, 1 March 2013, no. 11/05763, BNB 2013/191c*. See also

Adema’s analysis in I.J.J. Burgers (red.), Wegwijs in het internationaal en Europees belastin-
grecht, The Hague: SDU 2013, p. 387 et seq.

41. In the fifth edition, Waldhoff makes the same point in Section 22 of the analysis of Article 19
of the OECD Model Tax Convention. Vogel/Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen, 5.
Auflage, Munich: Verlag C.H. Beck 2008, p. 1417.
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pension administrator, the privatisation of a government institution or the
nationalisation of a former government institution. Do these pension benefits
come within the scope of Article 18 or Article 19? Moreover, how should the
taxing right be allocated (if applicable)? Answers to these questions from a
Dutch perspective can be found mainly in case law, in the OECD Model Tax
Convention and accompanying Commentary, and of course in bilateral treaties.

The OECD Commentary to Article 15 was made much more extensive in 2005.
This issue has become much more relevant owing to the growth of the
public sector.42

The following chart shows that on average 15% of employees in OECD countries
are employed by the government, a figure that increases to nearly 30% for
countries such as Norway and Sweden.
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Paragraph 5.3 of the OECD Commentary states that in cases where a former
government employee transfers their pension rights to a new scheme in which
rights are accrued in a similar way as for employees of a private institution, the
entire pension would be taxed under Article 18 of the OECD Model Tax
Convention. In that case, the taxing rights follow on from the most recent
pension scheme, the reason being that the pension does not comply with the
technical requirements set out in Article 19(2)(a). After all, the pension is not
paid by the government or by a pension fund created by the government. With
regard to the opposite situation (where a private pension is transferred to a
government pension scheme), there are some countries that tax the entire
pension under Article 19. There are other countries, including the Netherlands,
that apportion pension payments, both in cases where private pensions are
transferred to government pensions and vice versa. As it happens, the logic

42. Paragraph 1 of the Commentary to Article 19 of the OECD Model Tax Convention.
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behind the OECD Commentary, i.e. that when a private pension is transferred to
a government pension it may be apportioned, but apportionment is not
possible if a government pension is transferred to a private pension, escapes
me. Apportionment entails potential administrative difficulties. Countries that
nevertheless wish to apportion pension payments must agree this in their
bilateral treaties, according to the OECD Commentary. In paragraph 7 of the
Commentary, the Netherlands has expressed a reservation regarding the OECD
Commentary. The Netherlands is of the opinion that in cases where private
pensions and government pensions are combined, it is always possible to
apportion the pension payments, irrespective of whether a private pension has
been transferred to a government pension or vice versa. Owing to the fact that
the Netherlands evidently has a different view, differences of opinion regularly
arise as to the interpretation or the effect of tax treaties. This has resulted in a
substantial flow of case law. Over the decades, there have been many lawsuits
concerning the interpretation of the article on government pensions and
possible combinations with private pensions. This case law considers a number
of aspects that I will address below.

5.1 Allocation based on years of service

Allocation based on years of service means that the taxing right for benefit
payments from a pension combining a private pension with a government
pension is to be allocated on the basis of the years of service built up in the
private sector and the public sector, respectively.

Two key judgments in this area are known as the Javasche Bank judgments.43

It can be concluded on the basis of these judgments that, in a final pay scheme,
the pension benefit based on the number of years of service is required to
be split to reflect the number of years the pensioner was employed as a
government official and the number of years in which this was not the case.
The taxpayer argued that allocation based on the accrual of the pension (in
actuarial terms) would have been better, but in this case the Supreme Court
opted for years of service because all years contributed equally to the final
amount of the pension, given that the pension is a final pay scheme.

The Supreme Court of the Netherlands reached an identical conclusion in BNB
1996/309.44 The taxpayer received a final pay pension, with pension benefits
being partially subject to tax in the Netherlands. The taxpayer took the view
that an allocation reflecting the number of years of service would be incorrect
because his salary (i.e. his pensionable earnings) rose substantially in the latter

43. Supreme Court of the Netherlands 12 June 1991, BNB 1991/312 and Supreme Court of the
Netherlands 8 July 1980, BNB 1980/259.

44. Supreme Court of the Netherlands 8 July 1996, BNB 1996/309.
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phase of his career. For this reason, the taxpayer argued that allocation based
on years of service would be incorrect, and that it would be better to link the
taxing right to the contributions paid. The Supreme Court took the view that
every year counted equally and that the allocation of taxing rights based on
contributions paid would be incorrect, as the pension scheme was funded
using a uniform contribution rate. In the opinion of the Supreme Court, there
was no link between the pension accrual and the pension contributions owing
to the use of the average contribution system. I disagree It is true that, in a
system based on average contributions, the actuarial costs of the pension
accrual do not correspond to the actual contributions payable, but instead
are related to pensionable earnings, i.e. salary. After all, the average contribu-
tion rate is a percentage of pensionable earnings. The higher the pensionable
earnings, the higher the nominal contribution. An average contribution rate
eliminates the difference in the actuarial costs of accruing a pension as a result
of factors such as age and gender, but not the difference in salary.45 Situations
could arise in which the aforementioned approach is too unrefined, for
instance if remuneration was considerably higher during a specific part of
the employee’s career.46 I disagree with the Supreme Court, however, in ruling
that, because of the average contribution system, there is no link between the
pension contributions paid and the level of the salary, and hence the level of
the corresponding pension. I will explain my view below.

Many pension schemes consist of an aggregate amount of pension rights that
are accrued over a lifetime of employment. There may have been an accumula-
tion of different pension systems (such as a final pay scheme that is converted
into an average pay scheme and/or a defined contribution scheme at a certain
point), internal or external transfers of pension rights, trade-offs between
different forms of pensions (e.g. trading a surviving dependants’ pension for
an old-age pension), index-linking (variable from year-to-year), purchases of
pension rights to cover a pension gap, bonuses that were treated as pension-
able income for a few years of the career, and so on. In short, I would go so far
as to argue that there is not, by definition, a correlation between the actual
pension rights accrued in individual years and a proportionate share of
the eventual pension benefit that is based on years of service. In addition,
I postulate that after a career of, say, 45 years of service, it is impossible to
allocate the actual accrual of pension to each year of service on an actuarial
basis, taking account of the specific differences in pension accrual.47 I believe
that allocation based on years of service as introduced by the Supreme Court

45. The fact that high earners live on average five years longer than low earners and therefore
benefit more from an average contribution system is not considered here.

46. Section 5.5 in BNB 1996/309.
47. See also Zwemmer in his note to BNB1996/309.
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decades ago is outdated and no longer workable in today’s complex interna-
tional pension environment. An alternative using an apportionment key based
on invested contributions may be more accurate, but it comes with the
problem that the tax liability on accrued benefits needs to be allocated too.
As that would be an impossible exercise, a fictional approach, based on final
pay and standard assumptions regarding salary increases and career develop-
ment, is justifiable.48 I am aware that allocation based on years of service
would be easier from an administrative perspective.49 However, given the
complexity of an appropriate solution and the inaccuracy of a workable
solution for combination pensions, the distinction between the taxation of
government pensions and that of private pensions should be abolished. If we
are no longer presented with the problem, we will not have to solve it any
more.

5.2 Back to basics

Above, I identified situations where government pensions or private pensions
are deemed to exist in international tax relations from a Dutch perspective.
Notably, the affected persons are not just civil servants as referred to in
common parlance, but government pensions exist in many other situations.
This raises the question, however, as to whether the government pension
article should only apply to genuine civil servants (whatever they may be
understood to be).

In my opinion, the exceptional position of government pensions in interna-
tional tax treaty law compared to private pensions should pertain only to those
persons who actually hold a public office, partly in view of the historical
context.50 This means that those in subordinate positions should not come
within the scope of the government pension article.51 That would probably

48. Kolb, Lang, Loukota, Waldburger, Waters and Wolff, Employment income under tax treaty
case law – case studies, SWI 2002, p. 526-527.

49. See also L.G.M. Stevens, Pensioen in de loonsfeer, Deventer: Kluwer 1993, p. 121. He takes the
view that allocation based on years of service, while a simple approach, is too unrefined and
that career development and the corresponding remuneration should be taken into account.
Lang refers to publications by Helmut Loukota, Ulrich Wolff and Mike Waters in M. Lang,
Article 19(2): The Complexity of the OECD Model Can Be Reduced, Bulletin for International
Taxation 2007/1, p. 19. M. Waters wants a system in which all relevant factors are taken into
consideration during allocation, such as years of service, contributions paid and rate of
return. Lang admits that this would be complicated from an administrative perspective.

50. The editorial board of Vakstudie Nieuws refers to ‘pure’ government and seems to believe
that the article on government pensions in tax treaties should also only be applicable to this
‘pure government’. V-N 2013/5.12, p. 38.

51. See P. Kavelaars, De arbeidsinkomsten onder het conceptverdrag met België, WFR 2001/1464,
Section 5. Kavelaars states that Article 19 of the Dutch-Belgian tax treaty in 2011 is
formulated too restrictively. He believes that there is no longer any sound reason for
retaining a separate rule in a treaty for public-sector workers. I share his opinion.

291

Cases where private pensions and government pensions are combined 5.2



lead to source country taxation applying in fewer situations, and hence to the
loss of taxing rights for the source country. That said, I believe that the trend
towards normalising the legal status of civil servants clearly shows that a
distinction needs to be made between true civil servants on the one hand and
government employees on the other. I therefore take the view that the
government pension article should apply only to true civil servants and not
to government employees.52

Pension benefits (including those paid to true civil servants) need to be brought
within the scope of Article 18 of the OECD Model Tax Convention. This would
mean the abolition of the distinction made between private pensions and
government pensions in tax treaties. This has, in fact, been done in the Dutch-
Swiss tax treaty.53

6 Suggestions for improvements

6.1 Suggestions for improvements based on retention of current Article 18
and Article 19(2) OECD Model Tax Convention

A number of suggestions for improvements are made below. These are applic-
able only if the current distinction between Article 18 and Article 19(2) of the
OECD Model Tax Convention continues to exist.
1. The scope of the concepts of ‘Contracting State or a political subdivision or a

local authority thereof’ in Article 19(2) of the OECD Model Tax Convention
should be clarified. It is currently unclear which divisions of the State come
within the scope of the Article. If a broader scope is desirable in an OECD
context, this should be described and clarified. Only then can it be stipulated
that all entities governed by public law or their equivalents, regardless of
how they are financed and the activities they carry out, qualify as divisions
of government within the meaning of Article 19(2) of the OECD Model Tax
Convention. My preference would be for the scope of Article 19(2) of the
OECD Model Tax Convention to be restricted. Based on this more restricted
scope, the article would have to apply only to politicians (elected or
otherwise), administrators and holders of public office. Any extension of
this scope would lead to a slippery slope. This raises the question as to
whether members of the judiciary, military personnel and police officers, for
instance, should also come within the scope of Article 19(2) of the OECD
Model Tax Convention. If so, it would be impossible to set an objective limit
that could be applied internationally, and uncertainty and differences in

52. In the same vein, see P. Kavelaars, Harmonisatie van vrij personenverkeer: een drieluik
(Leiden lecture), Deventer: Kluwer 1998, p. 66.

53. Convention between the Kingdom of the Netherlands and the Swiss Confederation for the
Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income, effective 9 November 2011,
Treaty Series 2011, 224.
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classification could potentially continue to exist. Article 19(3) of the OECD
Model Tax Convention can also be deleted, because for-profit state-owned
businesses would then come directly within the scope of Article 18 of the
OECD Model Tax Convention.

2. The condition that pensions are ‘paid by, or out of funds created by’ a
Contracting State can be deleted. It is not relevant which body actually pays
the pension benefits or which body or person pays contributions. What
matters is that the pension benefits have a causal link to the governmental
position and are derived from or related to it. The actual origin of the cash
flows (whether contributions or benefits) is not relevant, since retaining the
condition that these are ‘paid by’ the Contracting State means taxing rights
can be shifted, for instance by having pension rights transferred. It also leads
to discussions, and hence classification conflicts, whereas the ‘paid by’
condition does not offer any advantages.

3. In cases where private pensions and government pensions are combined
and there is a shared taxing right, the taxing right needs to be split. In this
context, it is irrelevant whether the last employer prior to retirement was
the government or a private-sector business. As I stated, the ‘paid by’
criterion can be abolished, and the employer with whom the relevant
portion of the pension was accrued is decisive for classification purposes.
A split based on years of service is practical, but would be inaccurate in
today’s world. The OECD Commentary should therefore state that the split is
to be based on the accrual. To avoid making this actuarial calculation too
complex, an approach based on fictions and standard assumptions regarding
salary increases and career development can be used as a starting point if
desired. The OECD Commentary should also state that the taxing right for
certain elements of a pension scheme with only a causal link to a certain
period of employment can also only be allocated to that period. As it is,
splitting taxing rights is far from ideal. This is one reason why a more
structural solution is preferable.

6.2 Suggestions for improvements based on combining current Article 18
and Article 19(2) OECD Model Tax Convention

4. During my research, I established that, due to globalisation and a sharp
increase in mobility among pensioners, the existing distinction between the
taxation of private pensions and that of government pensions entails many
problems of both a practical and theoretical nature. The arguments support-
ing this distinction are obsolete and result in an inequality in the taxation of
citizens that is solely down to whether the former employer was governed
by public law or private law. In view of such aspects as the growth of the
public sector and the normalisation of the employment position of civil
servants, the distinction made between the taxation of private pensions and
that of government pensions should also be abolished. Issues such as those
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concerning combination pensions and interpretation problems regarding
private pensions and government pensions would then be a thing of the
past, resulting in greater clarity and legal certainty. However, abolishing the
distinction would raise the question of whether government pensions
should, in future, be taxed in the country of residence or private pensions
in the source country.

5. In the context of the allocation of taxing rights between two counties,
I conclude that it would be preferable for a taxing right to be shared
between the source country and the country of residence on an equivalent
and proportionate basis, since both countries have a legitimate right to tax
some of the pension benefits. The ability-to-pay principle requires that
income is indeed taxed. Therefore, a shared taxing right could be supple-
mented by a ‘subject to decent tax’ provision, similar to that contained in
the Dutch-Belgian tax treaty. I believe a European directive in this area
would be desirable, although it would not be a perfect solution. The
allocation of taxing rights can be arranged more effectively in bilateral
treaties, the OECD Model Tax Convention and the OECD Commentary. The
European Commission could also issue a recommendation or advice to
Member States to encourage them to shape the allocation of taxing rights
as I have suggested. Finally, there is no place for exit levies on pensions in an
international treaty context or in EU law. There are other ways to prevent
abuse or implement a taxing right, for instance by sharing information.
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