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De internationale aspecten van 
uitfasering van het pensioen 
in eigen beheer zijn onderbelicht

Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fi scale pensioenmaatregelen na een ver-
traging van een paar maanden ingevoerd. Na een relatief lange aanloop is hiermee feitelijk het pensioen in eigen 
beheer afgeschaft. Eind 2012 is deze aanloop begonnen met de toezegging van de staatssecretaris van Financiën 
om naar de verschillen tussen de zogenoemde fi scale en commerciële waardering bij het pensioen en eigen beheer 
te kijken, omdat dit in de praktijk tot problemen leidde. Dit heeft geleid tot vele brieven, discussies in de Tweede 
Kamer en diverse publicaties. Ondanks de lange aanloopperiode blijkt inmiddels dat het onvoorstelbare Thalys tem-
po waarmee het wetsvoorstel door het parlement is geloodst tot gevolg heeft gehad dat het wetsvoorstel uiteinde-
lijk niet voldoende was uitgekristalliseerd.

De praktijk werkt inmiddels enkele maanden met deze wetgeving. De dga en zijn/haar partner moeten beslissen 
wat zij wensen te doen met het opgebouwde pensioen in eigen beheer. Gaan ze dit afkopen, omzetten in een oude-
dagsverplichting (ODV) of laten ze het premievrij doorlopen? Met name ook in grensoverschrijdende situaties be-
staat zodanige onzekerheid dat vooralsnog geen goede beslissing kan worden genomen. Hier had eerder en meer 
aandacht voor moeten en kunnen zijn, temeer omdat deze situatie regelmatig aan de orde zal zijn en de relatieve 
belangen veelal groot.

Art. 38o Wet LB 1964 regelt de wijze waarop fi scaal wordt omgegaan met de afkoop van het bestaande pensioen 
in eigen beheer. De waarde in het economisch verkeer van dit pensioen wordt voor de toepassing van de loonbe-
lasting fi scaal geruisloos prijsgegeven naar de fi scale boekwaarde zoals die alsdan geldt voor de vennootschaps-
belasting. Dit is dan de fi scale afkoopwaarde, althans in Nederland. De dga kreeg bij afkoop in 2017 hierover een 
korting ter grootte van 34,5% van de fi scale balanswaarde per 31 december 2015. Hieruit blijkt dat de wetgever 
graag ziet, dat het pensioen in eigen beheer wordt afgekocht. Een mogelijkheid waarvan het de vraag is of dit 
überhaupt nodig was.

De internationale aspecten van de afkoop of omvorming in een ODV zijn ook onderwerp van gesprek geweest bij 
de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel. Zo vroeg de NOB of de korting bij afkoop wel effect sorteert in situa-
ties waarin de dga in het buitenland woont. Het antwoord van de staatssecretaris was te algemeen. Hij signaleer-
de wel dat de korting een van de elementen kan zijn op grond waarvan de buitenlandse belastinggrondslag kan 
verschillen met de Nederlandse en dat dit effect kan hebben op de wijze waarop dubbele belasting wordt voor-
komen. Desgevraagd gaf de staatssecretaris in de Eerste Kamer aan, dat over de toepassing van het lokale (belas-
ting)recht in het buitenland door de Nederlandse overheid geen uitsluitsel kan worden gegeven. Vervolgens zijn 
nog vragen gesteld over de toepassing van het belastingverdrag met België (2001) en de gevolgen van de uitfase-
ring van een pensioen in eigen beheer in het scenario dat de dga als inwoner van België wordt beschouwd en 
de pensioen-bv in Nederland is gevestigd. Hierbij gaf de staatssecretaris aan, dat de fi scale behandeling van de 
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uitfasering van PEB aan Belgische zijde niet duidelijk is. Voorts geeft de staatssecretaris aan, dat hij voornemens 
is in overleg te treden met de Belgische bevoegde autoriteiten om over de fiscale behandeling van de uitfasering 
van PEB (afkoop en omzetting) door België duidelijkheid te verkrijgen. Hieruit blijkt dat er slechts oppervlakki-
ge antwoorden zijn gegeven en niet goed doorgrond is wat de effecten nu precies zijn. Dit lijkt ons ingegeven te 
zijn door het feit dat de snelheid er in moest blijven. De onduidelijkheid bestaat overigens niet alleen in relatie 
tot België, maar ook in relatie tot andere landen. Het zal regelmatig zo zijn dat de woonstaat bij afkoop belas-
ting heft en, zo is kennelijk ook in België aan de orde, materieel geen voorkoming van dubbele belasting geeft 
voor het in Nederland vrijgestelde deel van de afkoopsom. Daarnaast dreigt bij omvorming in een ODV in het bui-
tenland kennelijk directe belastingheffing. Als dit het geval is, heeft de Nederlandse uitfaseringsfaciliteit geen 
effect in deze situaties. Er ontstaat derhalve een  ongelijkheid tussen buitenlands en binnenlands belasting-
plichtigen, maar omdat die niet wordt veroorzaakt door de Nederlandse regelgeving zal die in Nederland niet in 
rechte bestreden kunnen worden.

Omdat afkoop van het pensioen in eigen beheer vanwege de daling van de vrijstelling het aantrekkelijkst was in 
2017 is duidelijkheid gewenst over de verdragsrechtelijke aspecten van een afkoop in 2017. Die duidelijkheid was 
waar het België betreft pas gekomen met de Belgische Circulaire 2017/C/87 van 21 december 2017. Inderdaad heft 
België belasting over het bedrag van de vrijstelling zonder daarvoor een vrijstelling of verrekening te geven. Voor 
omvorming in een ODV geeft de Circulaire geen duidelijkheid. Blijkbaar is het voor de Staten onderling al lastig om 
tot duidelijkheid te kunnen komen. Voor de belastingplichtige is het daarom helemaal moeilijk om die duidelijk-
heid te krijgen. Het risico van dubbele belastingheffing lijkt soms te groot.

Als de wetgever wat meer tijd had genomen voor deze wetswijziging zou men meer tijd hebben gehad voor reflec-
tie en zouden, onder meer, de internationale aspecten beter in beeld kunnen zijn gebracht. De verantwoordelijk-
heid van een zorgvuldige wetgever strekt zich immers mede uit tot de inpassing van wetsvoorstellen in een be-
staand verdragsrechtelijk kader. Mogelijk zou men dan uiteindelijk eerder hebben moeten kiezen voor een laag 
afkooptarief in plaats van voor een gedeeltelijke objectvrijstelling omdat in de woonstaat dan wel een vrijstelling 
in beeld zou kunnen komen voor het in Nederland vrijgestelde bedrag van de afkoopsom. Ook de omvorming in 
een ODV zou dan uitgebreider op haar merites beoordeeld kunnen zijn.
 
Het is een illusie te veronderstellen dat nu nog wijzigingen mogelijk zijn. Maar de problematiek maakt duidelijk 
dat de wetgever in voorkomende gevallen de verdragstechnische aspecten beter en uitvoeriger in de beschouwing 
dient te betrekken en vooral ook de vormgeving van wetswijzigingen zo moet insteken dat ook de buitenlands be-
lastingplichtige voor hem of haar voldoende duidelijke en effectieve wetgeving dient te verkrijgen. Het parlement 
doet er goed aan om op de wetgevende rem te trappen als er teveel onduidelijkheden zijn. Het opnemen van een 
paragraaf in wetsvoorstellen met de grensoverschrijdende effecten voor buitenlands belastingplichtigen in bijvoor-
beeld Duitsland, België en Frankrijk, zou de wetgever al dwingen beter over de mogelijke grensoverschrijdende 
complicaties na te denken. Een dergelijke paragraaf lijkt ons, naast de standaardparagraaf met EU-aspecten, 
voortaan standaard onderdeel te moeten uitmaken van fiscale wetsvoorstellen.


