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PENSIOEN GENIETEN IN NEDERLAND OF BELGIË?
Indien u uw pensioenleeftijd nadert en
zich afvraagt hoe uw financiële situatie er
vanaf uw pensioenleeftijd uit zal zien, dan
is dit artikel belangrijk voor u.
Hierna geven wij, op basis van een fictief
pensioen, (bij benadering) inzicht in de te
betalen belastingen en premies na pensioenleeftijd. Daarbij komen wij tot de
conclusie dat het afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omstandigheden
financieel aantrekkelijk kan zijn in het zicht
van uw pensioenleeftijd te (r)emigreren
naar Nederland. Uiteraard is het van
belang ook overige aspecten, zoals successieplanning en uw persoonlijke
(woon)wensen, in uw (r)emigratieplannen
te betrekken. In dit artikel komt dat niet
aan de orde.

2. Bruto-netto berekening
bij wonen in Nederland
Uitgangspunten
U woont in Nederland en ontvangt louter
pensioen uit Nederland en/of België. Dan
betaalt u in de meeste gevallen op grond
van het verdrag Nederland-België inkomstenbelasting in Nederland. Daarnaast
bent u, op grond van Europese regelgeving, premieplichtig in Nederland.
Berekening

Uw pensioen (belastbaar inkomen)69.000
Af saldo belasting/premies/korting 22.200
Netto inkomen NL

€
(belastbaar inkomen)
Af saldo belasting/premies/korting

Uitgangspunten
U woont in België en ontvangt louter pensioen uit Nederland en/of België. Dan
betaalt u in de meeste gevallen op grond
van het verdrag Nederland-België personenbelasting in België. Daarnaast bent u,
op grond van Europese regelgeving, premieplichtig in België. Mogelijk bent u
tevens bijdrageplichtig in Nederland. Dit
lichten wij toe onder punt 3.

Uw pensioen
Pensioen van uw partner

€
69.000
9.500

Gezamenlijk belastbaar inkomen 78.500
Personenbelasting

46.800

Pensioen van uw partner

1. Bruto-netto berekening
bij wonen in België

Berekening

€

29.200

Netto gezamenlijk inkomen BE 49.300

Netto inkomen NL

gebruikt, bent u verplicht een bijdrage te
betalen
aan
het
College
voor
Zorgverzekeringen (CVZ). Deze bijdrage is
opgebouwd uit een nominale (vaste) bijdrage ZVW, een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en een inkomensafhankelijke
bijdrage AWBZ. Deze bijdrageplicht kan
oplopen tot ongeveer € 5.700.
Berekening

€

U

5.600

Uw partner

2.100

Bijdrageplicht Nederland

7.700

Let op: indien u in België een rustpensioen
heeft opgebouwd, bent u niet bijdrageplichtig in Nederland.

Iedere situatie is echter anders en daarom
dient steeds per situatie beoordeeld te
worden wat de fiscale gevolgen zijn van
(r)emigratie.
In ons voorbeeld (bij wonen in België) is
bijvoorbeeld sprake van in België tegen
een normaal tarief belaste pensioenen.
Indien (tevens) sprake is van in België
laagbelaste
lijfrente-uitkeringen,
in
Nederland belastbare pensioenen, een
lager pensioeninkomen, geen bijdrageplicht of andere omstandigheden, zou
(r)emigratie fiscaal minder interessant of
wellicht zelfs niet interessant kunnen blijken. Anderzijds zou (r)emigratie ook nog
interessanter kunnen zijn dan in het gege-

ven voorbeeld. Bijvoorbeeld indien u in
het verleden geopteerd hebt voor binnenlandse belastingplicht.
Een beoordeling per situatie is ook van
belang omdat dan tevens aandacht
besteed wordt aan de planning die voorafgaat aan emigratie. Denk bijvoorbeeld
aan het afbouwen van uw onderneming
en successieplanning. En niet in de laatste
plaats dient ook met niet fiscale aspecten,
zoals uw persoonlijke (woon)wensen,
rekening gehouden te worden.
Werner Goorden, Accountant
Peter Soffers, Fiscaal Jurist

4 Conclusie
9.500
0
9.500

Netto gezamenlijk inkomen NL 56.300
3. Mogelijk bijdrageplicht
bij wonen in België
Op basis van de onder punt 1 gegeven
uitgangspunten, bent u bij wonen in
België premieplichtig in België. Daarnaast
kunt u echter bijdrageplichtig zijn in
Nederland. Dit is het geval indien u een
pensioen ontvangt uit Nederland en daarnaast geen Nederlands inkomen uit actieve werkzaamheden. U heeft in dat geval
recht op medische zorg in het woonland
België. Daar Nederland de verantwoording draagt voor de kosten van de
gezondheidszorg die men in België

Belastingen/sociale premies
Van een gezamenlijk pensioeninkomen
van € 78.500 resteert bij wonen in België
netto € 49.300 en bij wonen in Nederland
netto € 56.300. De tarieven blijken in
Nederland (bij het gegeven inkomen) aanzienlijk gunstiger dan in België. Bij wonen
in Nederland is uw voordeel € 7.000.
Bijdrageplicht
Indien u, bij wonen in België, bijdrageplichtig bent in Nederland, dan betaalt u
(bij het gegeven inkomen) een bijdrage
van € 7.700. In dat geval is uw voordeel
bij wonen in Nederland jaarlijks € 14.700.
Bij wonen in Nederland geldt namelijk
geen bijdrageplicht.
Tot slot
Duidelijk is dat (r)emigratie in het zicht van
de pensioenleeftijd voordelig kan zijn.

Werner Goorden (Accountant) en Peter Soffers (Fiscaal Jurist).

