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‘Duitse’ gepensioneerden vinden geen gehoor bij Haagse politiek 

Enkele duizenden Nederlandse gepensioneerden die in Duitsland wonen zijn boos. Door 
een nieuw verdrag tussen Nederland en Duitsland moeten ze vanaf 1 januari 2015 
belasting betalen in Nederland. Daardoor dreigen ze tot een kwart van hun besteedbaar 
inkomen te verliezen. Wat ze nog bozer maakt, is dat ze over de kwestie geen gehoor 
vinden bij staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën en de Tweede Kamer.  
 
Vastgelegd in 1998  
Het belastingverdrag treft een groep van 5500 gepensioneerden die in Duitsland wonen. 
Een groep van tachtig gepensioneerden reclameert actief tegen het nieuwe fiscale 
verdrag. Er wordt straks door Nederland belasting geheven zodra pensioen, lijfrente of 
sociale zekerheidsuitkering samen hoger liggen dan €  15.000 per jaar. Het streven om 
gepensioneerden in Nederland te belasten is in algemene zin al vastgelegd in 1998 en is 
sindsdien in nieuwe belastingverdragen ingevoerd, als het andere land daarmee akkoord 
is.  
 
‘Uitgesteld loon’  
Volgens het oude verdrag uit 1959 met Duitsland is de woonstaat de belastingheffer. De 
beleidsverandering om het bronland — Nederland dus — belasting te laten heffen, 
ontstond toen duidelijk werd dat veel landen het uit Nederland ontvangen pensioen ‘niet 
adequaat’ belasten, zoals het ministerie van Financiën stelt in een brief aan de voorman 
van het gepensioneerdenverzet, die anoniem wil blijven. ‘Een scenario dat bij uitstek aan 
de orde is met betrekking tot Duitsland,’ aldus de brief. Kernpunt voor Nederland is dat 
het pensioen hier is opgebouwd op basis van onbelaste premies van werknemer en 
werkgever. De premies worden ingelegd bij het pensioenfonds. In formele zin wordt dit 
aangemerkt als ‘uitgesteld loon’. De ontvanger wordt pas bij uitkering van dat uitgestelde 
loon, dus na pensionering, belast. Als de Nederlandse ontvanger dan in het buitenland 
woont, loopt de Nederlandse schatkist de uitgestelde belasting over dat uitgestelde loon 
mis.  
 

Overgangsregeling  
Inmiddels heeft Nederland in nieuwe belastingverdragen met Zwitserland, Portugal, 
België en het Verenigd Koninkrijk de regel aangepast, telkens op een iets andere manier. 



‘Doel is dat de Nederlandse belastingclaim wordt veiliggesteld, ongeacht de fiscale 
behandeling van de pensioenen in de woonstaat van de gepensioneerde’, zo schrijft 
Financiën. Volgens de Nederlandse gepensioneerden in Duitsland gaan hun besteedbare 
inkomens er vanaf 1 januari 8% tot 28% op achteruit. Een verzoek om hierover te 
heronderhandelen ging Duitsland te ver, maar er is onder druk van onder meer het 
CDA wel een overgangsregeling getroffen, waarin de belastingdruk op pensioenen en 
lijfrentes geleidelijk over zes jaar op zal lopen. Die regeling werkt volgens de groep 
pensionado’s echter alleen voor pensioenen boven €  35.000 per jaar. En boven dat bedrag 
wordt maar een fractie van de achteruitgang in besteedbaar inkomen goedgemaakt.  
 
Iets vriendelijker  
Het belastingverdrag is inmiddels al behandeld in de Tweede Kamer. Er zal kort na het 
zomerreces over worden gestemd. Een verdrag kan alleen in zijn geheel worden 
goedgekeurd of weggestemd. Amenderen is niet mogelijk. Op basis van de behandeling 
in de Tweede Kamer en een hoorzitting waar ook de tegenstanders hun verhaal mochten 
doen, kan op dit moment worden gesteld dat het nieuwe verdrag wordt goedgekeurd, 
vrijwel zeker ook in de Eerste Kamer. Peter Essers, lid van de Eerste Kamer voor het 
CDA, heeft zich wel ingezet voor de genoemde overgangsregeling, die Nederland 
eenzijdig kan invoeren. Hij laat doorschemeren dat de getroffen regeling misschien nog 
iets vriendelijker zou kunnen voor de pensionado’s, maar moet dit nog wel bespreken met 
zijn fractie. ‘Het is altijd de vraag of deze regeling ver genoeg gaat. Dat zal onderwerp 
worden van het debat in de Eerste Kamer’, zegt Essers.  
 
Hoge tarieven inkomstenbelasting  
Er zijn volgens de gepensioneerden vele argumenten om de strijd voor een betere 
regeling niet op te geven. Allereerst beroepen ze zich op de richtlijnen van de Oeso, 
waarin belasten in het woonland het uitgangspunt is.  
 
Bronland  
Nederland derft volgens de tegenstanders geen belastinginkomsten, want de emigrant 
maakt geen gebruik meer van Nederlandse voorzieningen. Omgekeerd maakt de 
Nederlander in Duitsland wel gebruik van voorzieningen waar hij straks geen of weinig 
belasting voor betaalt. Duitsland kent verder bijvoorbeeld geen hypotheekrenteaftrek. Dat 
wordt gecompenseerd door lagere belastingtarieven, maar die compensatie vervalt als de 
hogere Nederlandse tarieven gaan gelden. Dat de gepensioneerden en hun werkgevers 
destijds als werknemer geen belasting over hun pensioenpremies betaalden, is volgens 
hen mede mogelijk gemaakt door de hoge tarieven voor de inkomstenbelasting die ze 
destijds in Nederland afdroegen. Ze hebben, stellen ze, hun steentje wel bijgedragen. Een 
ander punt is dat expat-gepensioneerden in het ene land wel in Nederland belasting 
betalen en in het andere niet, omdat daar nog geen modern belastingverdrag mee is 
gesloten. Hoe ‘een zichzelf respecterende volksvertegenwoordiger hiermee kan leven’ is 
voor de tegenstanders ‘een groot raadsel’.  
 
Ontzien  
De 5500 gepensioneerden ontvangen gemiddeld €  50.000 per jaar aan pensioen en AOW. 
Velen zijn verplichtingen aangegaan op basis van dat inkomen, bijvoorbeeld de koop van 



een huis. Hun eerste verzoek luidt om de grens voor bronheffing van €  15.000 
‘ruimschoots’ te verhogen tot €50.000. De ultieme oplossing is om alle gepensioneerden 
die al in Duitsland wonen te ontzien. ‘Dat lijkt ons alleszins redelijk en gerechtvaardigd’, 
zegt de leider van de gepensioneerden. 

  

	  


