
 

 

Belastingheffing bij uit het buitenland ontvangen pensioenen 

 

“Nieuwe wet België in de maak: gepensioneerde Nederbelg de klos” kopte recent enkele 

Nederlandse kranten in de Nederlands Belgische grensstreek. 

Maar wat is er allemaal van aan? 

Ik woon weliswaar in België, maar ontvang pensioen uit Nederland, dat is dan toch in Nederland 

belastbaar of vergis ik me? 

U gaat inderdaad veel te kort door de bocht. Hoe zit het ook al weer? 

 Aangifteplicht personenbelasting 

Zoals reeds gezegd in ons artikel “aangifte personenbelasting” dient elke Belgische rijksinwoner 

jaarlijks een aangifte in de personenbelasting in te dienen waarin het wereldwijde inkomen - 

bekeken door de Belgische fiscale spelregels - wordt vermeld. 

Vervolgens zal op basis van de regels vastgelegd in de door België afgesloten 

Dubbelbelastingverdragen (DBV) bepaalt worden of België belasting mag heffen of dient vrij te 

stellen, veelal onder progressievoorbehoud.  

Dat betekent dat de inkomsten niet in België zullen worden belast, maar dat er wel rekening mee 

wordt gehouden om de belasting op de eventueel andere wel in België belastbare inkomsten. Dus 

het kan wel degelijk een effect hebben gelet op de progressiviteit van de tarieven. 

 Wat zegt nu het DBV? 

Alle DBV zijn weliswaar geïnspireerd op een modelverdrag, maar kunnen dus afwijkende bepalingen 

bevatten en telkens zal naar het van toepassing zijnde DBV gekeken moeten worden; zeker in geval 

met Nederland, gezien het pensioenartikel in dat DBV veel lijviger is. We gaan nu even daarvan uit. 

Artikel 19 betreft de publiekrechtelijk opgebouwde pensioenen. Dit zijn grosso modo de pensioenen 

opgebouwd naar aanleiding van tewerkstelling bij de overheid (bv. Ministerie van Defensie). Bij deze 

categorie ligt de bevoegdheid tot belastingheffing in Nederland, tenzij de genieter van nationaliteit 

Belg is, maar dat zal slechts uitzonderlijk het geval zijn. Onder dit verdragsartikel valt veelal het ABP-

pensioen. 

Indien het om privaatrechtelijk opgebouwde pensioenen gaat (AOW, aanvullende 

bedrijfspensioenen,…), speelt artikel 18 en is in principe op basis van paragraaf 1 het woonland, 

België, bevoegd om belasting te heffen over de reguliere jaarlijkse pensioenen en kan er vrijstelling 

van inhouding van loonheffing gevraagd worden in Nederland, omdat het DBV net dubbele belasting 

wil tegengaan. 

Gezien het pensioenlandschap en de interne regelgeving tussen beide landen verschilt, ontstond er 

vanzelfsprekend veel rechtspraak en rechtsleer over de door Nederbelgen genoten 

(grensoverschrijdende) pensioenen. Een heel overzicht lijdt ons te ver, maar we pikken er eentje uit 

van 2017 gezien dat voor een grote groep Nederbelgen van toepassing is en dan komen we terug op 
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het recente wetsontwerp van de Belgische minister van Financiën dat werd opgepikt in enkele 

kranten uit de grensstreek. 

 Rechtsleer en rechtspraak inzake AOW en wetgevend initiatief 2017 

Zo kan men in België enkel wettelijk pensioen opbouwen door te werken, terwijl in Nederland AOW-

opbouw ook mogelijk is op basis van inwonerschap. Enkele Nederbelgen hebben hun casus van 

gemengde opbouw van hun AOW (deels op basis van werken, deels op basis van inwonerschap) voor 

de rechtbank gebracht en kregen gelijk, zodat hun AOW enkel pro rata belast mocht worden in 

België. De Belgische wetgever heeft daar met ingang 2017 een stokje voorgestoken waardoor de 

AOW, ongeacht de opbouw, steeds volledig wordt belast in België. 

 Rechtsleer en rechtspraak definitief en individueel verworven rechten en voorgenomen 

wetgevend initiatief 

Daarnaast is er in de rechtsleer en rechtspraak ook de theorie van de definitief en individueel 

verworven rechten ontstaan. 

Bij toepassing van deze theorie worden stortingen in Nederlandse pensioenplannen gelijkgesteld met 

premies betaald in het kader van een individuele levensverzekering. Deze stortingen leiden op basis 

van de Belgische interne regelgeving niet tot een belastingaftrek en de uitkeringen worden dan ook 

niet progressief belast, maar wel als roerend inkomen tegen een vast tarief van 30 % (voorheen 

slechts 15 %) en dit op een forfaitaire grondslag van 3 % van het prijsgegeven kapitaal. Dat dit een 

enorme besparing oplevert, spreekt voor zich. 

De Belgische Belastingdienst heeft zich steeds tegen deze theorie verzet en ook getracht de Wet 

Aanvullende Pensioenen (WAP) van 2004 retroactief toe te passen op stortingen van voor 2004 om 

zo de uitkeringen toch progressief te belasten, maar kreeg ongelijk voor de rechtbank. 

Dus er zijn zeker een aantal Nederbelgen die in België niet volle pot betalen over al de genoten 

reguliere jaarlijkse pensioenen. 

Nederland kan echter als bronland ook nog bevoegd zijn op basis van paragraaf 2 van artikel 18 om 

belasting te heffen, maar dan dient aan 3 cumulatieve voorwaarden te zijn voldaan: 

1. het pensioen is in Nederland fiscaal gefaciliteerd opgebouwd, 

2. het pensioen wordt in België niet aan progressieve tarieven belast of wordt niet ten belope 

van minstens 90% in de heffing betrokken, en 

3. het pensioen bedraagt jaarlijks meer dan 25.000 euro. 

Van deze bevoegdheid heeft Nederland nooit actief gebruik gemaakt, maar door een 

belastingakkoord van enkele jaren geleden is er momenteel veel verdergaande uitwisseling van 

gegevens (ook van aanslagbiljetten), en is dat aan het veranderen en hebben verschillende 

Nederbelgen reeds een verzoek om informatie ontvangen van de Nederlandse Belastingdienst en zijn 

sommige van hen al geconfronteerd met naheffingen. 

Om aan dit gesteggel een einde te stellen, is er dus nu een wetsontwerp waarbij België steeds 

progressief belasting wil gaan heffen over reguliere jaarlijkse pensioenen en dit met ingang van 2022, 

zodat Nederland niet meer zal kunnen naheffen gelet op voormelde voorwaarden. 
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Naast het belastingaspect, is er ook nog het vraagstuk van de ziektekosten, maar hierover meer in 

ons artikel “Ziektekosten bij grensoverschrijdende pensioenuitkeringen”. 

Kortom, de gepubliceerde artikelen hebben veel deining veroorzaakt, maar de regelgeving zal slechts 

op een eerder beperkt aantal Nederbelgen van toepassing zijn, maar kan in die gevallen wel een 

serieuze financiële impact hebben.  
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