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bij de prejudiciële vraag van Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 9 maart 
2017, nr. BRE 16/3350, uw kenmerk 17/01256 

 
 
Edelhoogachtbaar College, 
 
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennis 
genomen van het verzoek om schriftelijke opmerkingen in te dienen bij bovenvermelde 
prejudiciële vraag. De Orde geeft hierbij graag gehoor aan dit verzoek. 
 
Inleidende opmerkingen 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant (hierna: de Rechtbank) maakt in de vraagstelling naar de 
mening van de Orde terecht een onderscheid tussen mogelijke strijdigheid met de goede 
verdragstrouw van een conserverende aanslag ter zake van een pensioenaanspraak en ter zake van 
een lijfrenteaanspraak. Al naar gelang de indeling van het verdrag kunnen pensioenen en lijfrenten 
immers onder verschillende artikelen vallen. Het feit dat slechts één conserverende aanslag blijkt 
te zijn opgelegd (r.o. 1.1 en 3.2), lijkt niet relevant. De rechtsvragen die aan de orde komen bij 
pensioen en lijfrente zijn wezenlijk verschillend. Hierna zal eerst worden ingegaan op de 
conserverende aanslag ter zake van het pensioen, de eerste vraag, vervolgens op de conserverende 
aanslag ter zake van de lijfrente, de tweede vraag, en ten slotte wordt aandacht gevraagd voor 
enkele kenmerken/nadelen die voor beide soorten conserverende aanslagen in gelijke mate gelden. 
 
Prejudiciële vraag 17/01256 
Hierna volgt omwille van de leesbaarheid de letterlijke tekst van de voorgelegde vraag. 
 
1. Komt het in de heffing betrekken bij conserverende aanslag van negatieve uitgaven bij emigratie 
ter zake van een lijfrenteaanspraak voor het op grond van artikel 3.136, tweede lid, van de Wet IB 
2001 bepaalde bedrag in een situatie als die van belanghebbende in strijd met de goede trouw die 
in acht moet worden [genomen] bij de uitlegging en toepassing van het Verdrag Nederland-
Frankrijk? 
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2. Komt het in de heffing betrekken bij conserverende aanslag van negatieve uitgaven bij emigratie 
ter zake van een pensioenaanspraak voor het op grond van artikel 3.136, derde lid, van de Wet IB 
2001 bepaalde bedrag in een situatie als die van belanghebbende in strijd met de goede trouw die 
in acht moet worden genomen bij de uitlegging en toepassing van het Verdrag Nederland-
Frankrijk? 
 
Schriftelijke opmerkingen bij prejudiciële vraag 17/01256 
 
Vraag 1 
 
Eerdere jurisprudentie 
Uw Raad heeft op 15 april 2011, nr. 10/00990, beslist dat een conserverende aanslag - bij een 
tussen woon- en bronland verdeeld heffingsrecht, in casu België, en in de situatie van pensioen - 
steeds mag worden opgelegd, ook al is deze potentieel in strijd met internationaal recht.1 In hoger 
beroep had Hof Den Haag overwogen dat de conserverende aanslag niet mocht worden opgelegd, 
omdat hierdoor de heffing naar voren werd gehaald.2 Dit was volgens het hof in strijd met de 
(bilaterale) goede verdragstrouw. Uw Raad heeft echter beslist dat dit oordeel niet juist was. De 
conserverende aanslag mag worden opgelegd, mits maar automatisch en onvoorwaardelijk uitstel 
van betaling wordt verleend en geen zekerheid hoeft te worden gesteld. Het is namelijk op het 
moment van emigratie niet altijd vast te stellen welk land te zijner tijd het heffingsrecht zal hebben, 
en/of de conserverende aanslag al dan niet te hoog is. De ontvanger beoordeelt op het moment van 
invordering van de conserverende aanslag of en in hoeverre het woonland het heffingsrecht heeft, 
casu quo in strijd wordt gekomen met het internationale recht. 
 
Uw Raad heeft in hetzelfde arrest overigens geen overweging gewijd aan de gedachte dat een 
conserverende aanslag niet nodig zou en om die reden disproportioneel zou kunnen zijn, omdat 
krachtens het verdrag bij een besmette handeling de heffing over het pensioen naar internationaal 
recht (toch al) aan het bronland (Nederland) is toegewezen.3 In het licht van het WABB-verdrag4 
zou een overweging op dit punt naar de mening van de Orde wenselijk zijn geweest. 
 
Uit het voorgaande leidt de Orde af dat een conserverende aanslag onder bepaalde 
randvoorwaarden te allen tijde kan worden opgelegd als er een tussen woonland en bronland 
verdeeld heffingsrecht is, ongeacht wat het bilaterale verdrag daarover bepaalt. Dit kon overigens 
ook al worden afgeleid uit de N-zaak,5 waar het verdrag met de UK de periode gedurende welke 
Nederland nog kan heffen over aanmerkelijkbelangwinst beperkt tot vijf jaar, maar te conserveren 
inkomen in de aanslag was begrepen voor een periode van tien jaar. 
 
Geen heffingsrecht voorbehouden 

                                                 
1 HR 15 april 2011, nr. 10/00990, ECLI:NL:HR:2011:BN8728. 
2 Hof Den Haag 26 januari 2010, nrs. BK-08/00464 en 08/00465, ECLI:NL:GHSGR:2010:BL1752. 
3 Kamerstukken II, 2009-2010, 32 130, nr. 3, p. 19. 
4 Verdrag inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken, op 25 januari 1988 gesloten te Straatsburg, zoals aangevuld 
door het protocol van 27 mei 2007. 
5 HR 20 februari 2009, nr. 07/12314, ECLI:NL:HR:2009:BD5468. 
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Bij een aanmerkelijkbelangclaim heeft Nederland zich ten minste nog een heffingsrecht 
voorbehouden. In het geval van pensioenaanspraken heeft Nederland zich geen enkel heffingsrecht 
voorbehouden. Het land waar de arbeid wordt verricht kan heffen over de arbeidsbeloning op grond 
van het arbeidsartikel (in het algemeen artikel 15). Tot de arbeidsbeloning behoort ook het 
pensioen. Nederland stelt de pensioenaanspraak echter onvoorwaardelijk vrij van belasting op het 
moment van verkrijging, mits sprake is van een pensioenregeling in de zin van de Wet LB 1964. 
Dat betekent dat onder verdragen dan niet langer het arbeidsartikel van toepassing is, maar het 
pensioenartikel (in het algemeen artikel 18). 
 
Geen tussen woon- en bronland verdeeld heffingsrecht 
De staatssecretaris van Financiën heeft destijds onmiddellijk na publicatie van de arresten van 19 
juni 20096 in een brief aan de Tweede Kamer7 reparatiewetgeving aangekondigd die met 
terugwerkende kracht tot 19 juni 2009 zou worden ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 29 juni 2009 
om 12.00 uur bij de Tweede Kamer ingediend en werkt op advies van de Raad van State slechts 
tot dat moment terug. De wetgever heeft als volgt geredeneerd: voor verdragen waarin Nederland 
zich een heffingsrecht heeft voorbehouden en voor verdragen afgesloten vanaf 2001, is het in het 
algemeen niet nodig om de wet te wijzigen. In het wetsvoorstel was dan ook uitsluitend een 
regeling getroffen voor de situatie dat verdragen een inbreuk maken op het Nederlandse nationale 
heffingsrecht. Voor die situatie wordt bij pensioen teruggegrepen naar de bedragen ‘waarvoor bij 
de verwerving van de aanspraak een belastingvoordeel is genoten.’ Het blijft overigens onverkort 
zo dat Nederland de nationale wet opnieuw heeft gewijzigd en dat ook deze wetgeving uit 2009 
niet is besproken bij de verdragsonderhandelingen met de diverse verdragspartners. Door de 
wijziging van de Nederlandse wetgeving ná het sluiten van de respectievelijke belastingverdragen 
handelt Nederland naar de mening van De Orde in strijd met de goede trouw die jegens de 
verdragspartner in acht genomen moet worden. Onder meer Kemmeren8 en Staats9  betoogden dit 
al in 2009. In dit verband kan ook worden gewezen op de vele opmerkingen die de Raad van State 
in de loop der jaren heeft gemaakt. 
Recentelijk oordeelde overigens ook Rechtbank Den Haag dat dit staatsrechtelijk niet door de 
beugel kan.10 Die uitspraak betrof weliswaar het Verdrag met Israël, maar dat is net als het Verdrag 
met Frankrijk een verdrag waarin is voorzien in een exclusieve woonstaatheffing. 
 
Praktische pijnpunten 
Het becijferen van het ‘individueel genoten voordeel’ bij pensioen zal niet meevallen. Een 
probleem bij met name pensioenaanspraken is dat de waarde van de aanspraak in het geheel niet 
behoeft te corresponderen met het bedrag aan betaalde premies. Daarbij zou kunnen worden 
gedacht aan een beschikbarepremieregeling, waarbij de beleggingen fors in waarde zijn gedaald. 
Verder kan worden gedacht aan een doorsneepremie, waarbij de werkgever voor alle werknemers 

                                                 
6 Hoge Raad 19 juni 2009, nr. 43978, ECLI:NL:HR:2009:BC5201, nr. 08/02 288, ECLI:NL:HR:2009:BI8566, en nr. 
07/13267, ECLI:NL:HR:2009:BI8563. 
7 Brief staatssecretaris van Financiën 19 juni 2009 aan de Tweede Kamer, nr. DB/2009/329 M. 
8 Prof.mr. E.C.C.M. Kemmeren, Exitheffingen bij pensioenen: Financiën is hardleers, WFR 2009/881, nr. 6820. 
9 Mr. G.M.C.M. Staats, Reparatie treaty override Nederlandse pensioen- en lijfrentewetgeving mogelijk?, Pensioen 
Magazine augustus/september 2009, nr. 8/9, p. 25-29. 
10 Rechtbank Den Haag 27 december 2016, nr. 16/5504, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251. 
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gezamenlijk een percentage van de totale loonsom betaalt. Hoeveel dat per werknemer is, wordt 
in de regel niet vastgelegd. De Belastingdienst bewaart de daarvoor benodigde gegevens in ieder 
geval niet. Bij middelloonregelingen en eindloonregelingen aan het begin van de carrière zal veelal 
sprake zijn van een fors lagere opbouw van aanspraken dan van premiebetalingen. Het lijkt niet 
goed te rijmen dat waar Uw Raad volgens de staatssecretaris heeft beslist dat de Nederlandse 
heffing moet worden beperkt11 ten opzichte van de waarde in het economische verkeer ten tijde 
van emigratie, het effect van de conserverende aanslag kan zijn dat kan worden geheven over meer 
dan de waarde in het economische verkeer ten tijde van emigratie. Met andere woorden: de nieuwe 
wet leidt niet alleen tot willekeur, maar werkt onder omstandigheden averechts uit. Dat leidt naar 
de mening van de Orde tot disproportionaliteit, waardoor in strijd met EU-recht wordt gekomen. 
De wetgever heeft zich dit al jaren geleden gerealiseerd. Bij Brede Herwaardering II was dit 
expliciet de reden om geen negatieve persoonlijke verplichtingen en geen conserverende aanslag 
aan de grens in te voeren voor pensioenaanspraken.12  
In de situatie dat het pensioen is ingegaan, worden de premies, respectievelijk de aanspraken en 
bijdragen voor zover die niet tot het loon zijn gerekend wel in aanmerking genomen tot ten hoogste 
de waarde in het economische verkeer van de aanspraken.13 Het enige materiële verschil met de 
systematiek van de conserverende aanslagen zoals Uw Raad deze op 19 juni 2009 heeft verworpen, 
is dat een dergelijke heffing een heffing over de afkoopsom nog meer nabij komt. De Orde vraagt 
zich af of deze heffing niet neerkomt op het in bepaalde situaties de facto in stand houden van de 
tot 19 juni 2009 gebruikte systematiek. Een heffing over de waarde in het economische verkeer 
wijkt naar het oordeel van Uw Raad immers niet wezenlijk af van een heffing over (een gedeelte) 
van de afkoopsom zelf, zodat deze heffing in strijd zou zijn met de goede trouw die bij de uitleg 
en toepassing van belastingverdragen in acht moet worden genomen. De staatssecretaris heeft dit 
tijdens de parlementaire behandeling ook erkend.14  
Er is getracht dit probleem te ondervangen via een delegatiebepaling:15 bij ministeriële regeling 
kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de bepaling van de omvang van de premies 
en de aanspraken en bijdragen. Het is echter de vraag of een eventuele vormgeving als ‘x% van de 
waarde in het economische verkeer ten tijde van emigratie’ niet een heffing over (een deel van) de 
afkoopsom, zij het naar een lager tarief, zozeer nabij komt dat een en ander aan elkaar gelijk moet 
worden gesteld. Of de ministeriële regeling de toets der kritiek inhoudelijk zal kunnen doorstaan 
onttrekt zich aan de parlementaire controle. Een tekstvoorstel is er tot op heden niet. 
Op welke wijze rekening wordt gehouden met bedragen ‘waarvoor bij de verwerving van de 
aanspraak geen belastingvoordeel is genoten’ is derhalve niet duidelijk. Er zou in ieder geval een 
tegenbewijsregeling komen. Het is bij een tegenbewijsregeling naar de mening van de Orde 
voorzienbaar hoe deze zal komen te luiden: de bewijslast zal bij de belastingplichtige worden 
gelegd conform de regeling voor saldolijfrenten. Het bewijs dat iets niet is afgetrokken rust op de 
belastingplichtige.16 Voor lijfrenten vallend onder het pre-Brede-Herwaarderingsregime gebeurt 
bij afkoop iets soortgelijks. Er wordt een aanslag opgelegd inclusief revisierente en de 

                                                 
11 Zie Kamerstukken II, 2008–2009, 31 990, nr. 7, p. 6. 
12 Kamerstukken II, 1994–1995, 23 046, B, p. 12-13. 
13 Artikel 3.136, lid 2,tweede volzin, Wet IB 2001. 
14 Kamerstukken II, 2008–2009, 31 990, nr. 7, p. 5. 
15 Artikel 3.136, lid 7, Wet IB 2001. 
16 Hof Leeuwarden 30 mei 2008, nr. 89/07, ECLI:NL:GHLEE:2008:BD3133. 
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belastingplichtige moet vervolgens bewijzen dat het pre-Brede-Herwaarderingsregime van 
toepassing is.17 De tegenbewijsregeling zal voor veel emigranten een onmogelijke bewijslast 
opleveren. Vrijwel niemand heeft al zijn loonstrookjes uit zijn hele carrière bewaard, de werkgever 
heeft een wettelijke bewaarplicht van slechts zeven jaar, en daarbij komen nog andere 
omstandigheden - zoals uitdiensttreding, fusie werkgever, opheffing werkgever - die een 
(volledige) reconstructie onmogelijk maken. De Orde is van mening dat ook dit leidt tot 
disproportionaliteit en om die reden strijdigheid met EU-recht. Een binnenlands belastingplichtige 
wordt immers niet met een vergelijkbare tegenbewijsregeling belast. 
Tijdens de parlementaire behandeling is door de staatssecretaris gesteld:18 
‘De potentiële budgettaire derving zag op de groep belastingplichtigen die normaliter niet zo snel 
aan emigratie zou denken, maar voor wie, ingeval reparatie volledig achterwege zou zijn gebleven, 
(tijdelijke) emigratie, gericht op het niet op reguliere wijze hoeven aanwenden van de pensioen- 
of lijfrenteaanspraak als inkomensvoorziening, dermate aantrekkelijk zou zijn geworden, dat 
budgettaire gevolgen voor de schatkist onvermijdelijk zouden zijn geworden. Bij de thans 
voorgestelde reparatie – waarbij in ieder geval het eerder genoten belastingvoordeel wordt 
teruggenomen – zullen deze belastingplichtigen naar verwachting alsnog afzien van een dergelijke 
(tijdelijke) emigratie.’ 
De staatssecretaris geeft hiermee aan dat het oogmerk van de wet is om (tijdelijke) emigratie 
onaantrekkelijk te maken. Het effect is evenwel dat alle emigratie onaantrekkelijk wordt gemaakt. 
 
Vraag 2 
 
Onder een verdrag met een exclusieve woonstaatheffing wordt bij pensioenaanspraken 
teruggegrepen naar de bedragen ‘waarvoor bij de verwerving van de aanspraak een 
belastingvoordeel is genoten’. Bij lijfrenteaanspraken gaat het om het terugnemen van de 
premieaftrek. Dit was een voor de hand liggende keuze van de wetgever, waarmee werd 
teruggegrepen op de oude systematiek van vóór 1 januari 2001. Uw Raad had immers in het 
Hongarije-arrest19 al eens beslist dat het terugnemen van premieaftrek niet gelijk is te stellen met 
het belasten van een afkoopsom, en dat dit niet door de bilaterale verdragen wordt bestreken. 
Er zijn vier belangrijke verschillen te onderkennen tussen het Hongarije-arrest en de onderhavige 
zaak. 
 
1. Bij pensioenaanspraken is sprake van loon op het moment van toekennen, maar op basis van 

de omkeerregel is de aanspraak op het moment van verkrijging niet belast. Bij pensioen heeft 
Uw Raad beslist dat Nederland de aanspraak onvoorwaardelijk vrijstelt; bij lijfrente is de 
premieaftrek niet onvoorwaardelijk. Dit verschil is niet onlogisch gezien het feit dat 
lijfrentepremies op het inkomen in mindering kunnen worden gebracht. 

2. Volgens het uit 1986 daterende verdrag zou de heffing over de afkoopsom van de lijfrente 
hebben moeten toevallen aan het woonland Hongarije, dit op grond van het restartikel. Uw 
Raad besliste echter dat Nederland mocht heffen: er zou geen 'item of income' zijn, met andere 

                                                 
17 Zie Rechtbank Breda 4 november 2008, nr. 08/1571, ECLI:NL:RBBRE:2008:BG5814. 
18 Kamerstukken II, 2008–2009, 31 990, nr. 7, p. 3. 
19 HR 7 december 2001, nr. 35 231, ECLI:NL:HR:2001:AD6774. 
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woorden het terugnemen van de premieaftrek werd zelfs niet aangemerkt als 
inkomensbestanddeel in de zin van het verdrag. 

3. In het Hongarije-arrest was overigens geen conserverende aanslag opgelegd, maar ging het om 
een daadwerkelijke afkoop van een lijfrente na emigratie. Er was sprake van een reguliere 
aanslag ter zake van een verboden handeling/belastbaar feit. Bij conserverende aanslagen ter 
zake van emigratie is echter sprake van een gefingeerd belastbaar feit. 

4. Aangezien Hongarije destijds nog geen lid was van de EU, is een mogelijke strijdigheid met 
EU-recht in het Hongarije-arrest niet aan de orde geweest. Die toets zou nu wel moeten worden 
aangelegd. 

 
Het is bij voorbaat niet zeker of het Hof van Justitie conform het Hongarije-arrest zou oordelen. 
 
Vraag 1 én 2 
 
Interpretatie a contrario 
Zoals hiervóór geconstateerd kan een conserverende aanslag te allen tijde worden opgelegd als er 
een tussen woonland en bronland verdeeld heffingsrecht is, mits automatisch en onvoorwaardelijk 
uitstel van betaling wordt verleend en geen zekerheid hoeft te worden gesteld. Dit betekent echter 
niet automatisch dat een conserverende aanslag onder dezelfde voorwaarden ook steeds kan 
worden opgelegd onder een verdrag met een exclusieve woonstaatheffing, al dan niet met als 
overweging dat op het moment dat zich een belastbaar feit voordoet, de verdeling van de 
heffingsbevoegdheid kan zijn gewijzigd. Naar de Orde percipieert neigt Uw Raad ernaar dergelijke 
eventualiteiten, als mogelijkheden van bijkomstige betekenis, niet mee te wegen vóórdat ze zich 
daadwerkelijk hebben voorgedaan.20 
 
Volgens de Orde ligt een a contrario-redenering voor de hand. Hiervoor kunnen vijf 
(hoofd)redenen worden aangereikt: 
1. Een onzekerheid over het land dat te zijner tijd het heffingsrecht zal hebben, doet zich in casu 

ten aanzien van Nederland niet voor. Nederland heeft nooit het heffingsrecht. 
2. In HR 15 april 2011, nr. 10/00990, heeft Uw Raad aangegeven dat een conserverende aanslag 

weliswaar een belemmering van het vrije verkeer oplevert, maar dit in beginsel kan worden 
aanvaard, mits een doel van algemeen belang wordt nagestreefd en de verwezenlijking van dat 
doel daarmee kan worden gewaarborgd. In casu valt niet in te zien welk doel van algemeen 
belang kan worden nagestreefd. Enig heffingsbelang voor Nederland is er niet. 

3. Het is verder de vraag of het belang dat Nederland eraan hecht dat pensioenaanspraken niet 
worden afgekocht, een algemeen belang is. Nederland motiveert het afkoopverbod met de 
overweging dat er fiscaal sprake moet blijven van een onderhoudsvoorziening. Uw Raad heeft 
echter sinds 1987 herhaaldelijk beslist dat het pensioenkarakter gehandhaafd blijft als het gaat 
om een eenmalige uitkering:21 ‘het door de Inspecteur gedane beroep op het ontbreken van een 
verzorgingskarakter bij de onderhavige afkoop faalt.’22 De aanspraak behoudt daarbij haar 
oorspronkelijke hoedanigheid. Een pensioen fungeert ook naar internationale maatstaven als 

                                                 
20 HR 17 oktober 1990, nr. 26 390, ECLI:NL:HR:1990:ZC4419, BNB 1990/344; HR 12 december 1990, nr. 27 168, 
ECLI:NL:HR:1990:ZC4478. 
21 HR 28 februari 2001, nr. 35 634, ECLI:NL:HR:2001:AB0274. 
22 HR 13 mei 1987, nr. 24 315, ECLI:NL:HR:1987:AW7663. 
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een onderhoudsvoorziening ingeval het deels mag worden afgekocht, zoals in het Verenigd 
Koninkrijk het geval is, of mag worden aangewend voor een woning, zoals in België. Het 
voorgaande wordt nog versterkt door de onlangs ingegane mogelijkheid pensioen in eigen 
beheer gefaciliteerd af te kopen. 

4. De conserverende aanslag kan in casu dan ook geen bijdrage leveren aan de verwezenlijking 
van enig doel van algemeen belang. De beperking van het vrije verkeer gaat niet alleen verder 
dan noodzakelijk, de conserverende aanslag dient geen enkel nuttig doel. 

5. De belastingplichtige die met de conserverende aanslag wordt geconfronteerd, heeft er wel last 
van. In casu is belanghebbende zelfs genoodzaakt tot het voeren van een gerechtelijke 
procedure. Het opleggen van de conserverende aanslag kan daarmee bovendien worden 
aangemerkt als disproportioneel. 

 
De Orde komt op grond van het voorgaande tot de conclusie dat in casu sprake is van een verboden 
belemmering. 
 
Dubbele heffing 
Afgezien van het vorenstaande zal dubbele heffing kunnen optreden, waar verdragsrechtelijk de 
heffing over een eventuele afkoopsom toegewezen zal worden aan het woonland van de genieter, 
terwijl Nederland wenst te heffen over de ‘teruggenomen faciliteit’. 
De Orde vraagt zich af of er bij afkoop sprake is van een (verboden) juridisch dubbele belasting - 
in feite wordt geheven over de afkoopsom -, dan wel van economisch dubbele heffing, die niet 
door bilaterale verdragen bestreken wordt. 
Bij internationaal juridisch dubbele belasting wordt één persoon ter zake één object door twee 
heffingsbevoegde instanties in verschillende staten belast. Als één persoon twee maal ter zake van 
formeel verschillende, doch materieel identieke objecten door één of twee instanties in de heffing 
wordt betrokken, is sprake van economisch dubbele heffing. In een Extern juridisch advies van 7 
oktober 200923 wordt de kanttekening gemaakt dat niet uitgesloten moet worden geacht dat de 
jurisprudentie van Uw Raad zodanig wordt uitgebreid dat de goede trouw die verdragspartners 
jegens elkaar in acht moeten nemen gaat meebrengen dat verdragsstaten zich beperkingen moeten 
opleggen bij het veroorzaken van economisch dubbele belasting. 
 
Aangifteplicht 
In de N-zaak24 heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat het aangiftevereiste bij emigratie in 
principe leidt tot een belemmering. 
In de N-zaak werd het moeten doen van aangifte niet als onevenredig beschouwd, gelet op het 
legitieme doel van verdeling van de heffingsbevoegdheid ten behoeve van onder meer de 
afschaffing van dubbele belasting tussen de lidstaten.25 
Een aangifteplicht is mitsdien slechts dan geen verboden belemmering als het gaat om de 
bevoegdheid van de lidstaten om hun heffingsrechten te verdelen. Dat is niet aan de orde bij 
emigratie/ zetelverplaatsing naar een EU-lidstaat met een exclusieve woonstaatheffing voor 
pensioen. De verplichting om aangifte te doen kan in casu daarom niet gelegitimeerd worden met 

                                                 
23 Kamerstukken II, 2009–2010, 31 930, nr. 18, p. 7, punt 3.16, eerste volzin. 
24 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, r.o. 49. 
25 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, r.o. 49. 
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een beroep op verdeling van de heffingsbevoegdheid. Het komt de Orde voor dat dit ook geldt 
voor de opgave die de emigrant dient te verkrijgen van de waarde van zijn pensioenaanspraken bij 
emigratie, die hij moet verantwoorden in zijn aangifte inkomstenbelasting. Immers, hier is sprake 
van ‘een bijkomende formaliteit, die het vertrek van de belanghebbende nog meer belemmert en 
die voor belastingplichtigen die in [Nederland] blijven wonen pas geldt op het moment waarop zij 
[een besmette handeling uitvoeren]’.26 
Als een verplichting tot het doen van aangifte/waardeopgave van het pensioen al als een verboden 
belemmering kan worden aangemerkt, dan zou dit zeker voor een conserverende aanslag moeten 
gelden. 
 
Rechtseenheid 
Met ingang van 2010 heeft de Belastingdienst in principe een discretionaire bevoegdheid om 
conserverende aanslagen op te leggen.27 De praktijk is dat het bij emigrerende dga’s en 
zetelverplaatsingen van pensioen-bv’s in de regel gebeurt, maar zeker niet altijd. Bij veel niet-
dga’s blijft het opleggen van een conserverende aanslag achterwege. Hierdoor ontstaat ongelijke 
behandeling. Waar Uw Raad het bewaren van de rechtseenheid tot één van zijn belangrijkste taken 
rekent, zou dit eveneens een overweging kunnen zijn bij de beslissing zoals Uw Raad zal vermenen 
te behoren. 
 
Vertrouwen 
‘Wanneer bestanddelen van het belastbare inkomen, in de vorm van de betaalde premies, eenmaal 
Nederlands grondgebied verlaten, houdt de publiekrechtelijke rechtsmacht van de Nederlandse 
fiscus op.’ 28 Met deze toelichting van de staatssecretaris is de Orde het graag eens. Het bilaterale 
verdrag wijst heffing over de termijnen, alsook over de afkoopsom, toe aan het woonland van de 
genieter. Dat is in overeenstemming met de filosofie dat iemand zijn belasting betaalt in het land 
waar hij ook profiteert van de voorzieningen. Verdragen worden afgesloten tussen staten, maar dat 
impliceert niet dat belastingplichtigen geen rechten aan verdragen kunnen ontlenen. Een 
belastingplichtige mag en moet er op kunnen vertrouwen dat verdragen die de 
heffingsbevoegdheid verdelen te goeder trouw worden nageleefd. Of het woonland al dan niet 
volledig gebruik maakt van zijn heffingsbevoegdheid, is iets wat de andere staat, in casu Nederland 
niet regardeert. 
 
Hoogachtend, 
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs 
 
 
 
 
mr. F.R. Herreveld 
voorzitter Commissie Prejudiciële Vragen 

                                                 
26 HvJ EG 7 september 2006, C-470/04, r.o. 38. 
27 Artikel 3.83, lid 8, Wet IB 2001. 
28 Kamerstukken II, 1988-1989, 21 198, nr. 3, p. 15-16. 




