Vanaf heden is Kantoor van Limpt Particulieren te vinden op Facebook. Like en volg
onze pagina en u wordt op de hoogte gebracht van alle laatste fiscale nieuwtjes!
Klik op de volgende button en like de pagina
https://www.facebook.com/Kantoor-van-Limpt-Particulieren

Werkzaamheden Kantoor van Limpt Particulieren
U kunt bij ons terecht voor alle Nederlandse en Belgische aangiften
inkomstenbelasting. U kunt dan ook vanaf nu uw afspraak maken, dit kan via de
online-agenda, telefonisch of per email. Uiteraard mag u de gegevens ook aanleveren,
per email mag u de gegevens sturen naar db@petervanlimpt.nl.
Naast het verzorgen van uw belastingaangiftes kunnen we u ook voorzien van advies
betreffende sociale-, fiscale- en pensioenregelgevingen België en Nederland.

De volgende berichtgeving is ter kennisgeving voor onze klanten die woonachtig zijn in
België en Nederlandse pensioenen ontvangen.
Nederlandse Belastingdienst heft dubbel en stopt vrijstelling inhouding
loonheffing
Vanaf 1 januari 2018 trekt de Nederlandse Belastingdienst de vrijstelling inhouding
loonheffing in. Hierbij beroept men zich op de uitspraak van het Belgische Hof van
Cassatie van 5 mei 2017 in samenhang met artikel 18 van het dubbel-belasting-verdrag
tussen Nederland en België.

Nederland legt dit artikel als volgt uit: “Als het totaal van de pensioenen en
lijfrenten hoger is dan 25.000 krijgt Nederland weer het recht om belastingen te
heffen”. De AOW blijft buiten schot. Gepensioneerden die meer dan 25.000 pensioen
ontvangen, krijgen automatisch geen vrijstelling meer. Maar gepensioneerden die
minder dan 25.000 ontvangen, kunnen van hun pensioenfonds tevens bericht krijgen,
dat ook op dit kleine pensioen inhoudingen gaan plaatsvinden. Krijgt u bericht, dan
dient u een verklaring voor te leggen, dat vrijstelling mag plaatsvinden. Hiertoe moet
men bij de Nederlandse belastingdienst een “aanvraag vrijstelling van
loonheffing” indienen, welke vergezeld moet gaan van een getekende “verklaring
belastingplicht woonland”. (Let op: ontvangt u geen bericht en blijft de vrijstelling
intact, dient u op dit moment niets te doen.) Kortom, een gigantische administratieve
rompslomp, die weliswaar de werkgelegenheid ten goede komt, maar kostenverhogend
werkt en niet bepaald goed is voor uw bloeddruk.
Waar gaat het in feite over? De uitspraak van het Hof van Cassatie gaat over niets
meer en niets minder dan de AOW. Over perioden dat men niet gewerkt heeft, hoeft
men in België ook geen belasting te betalen. Deze uitspraak geldt over de jaren welke
vóór 2017 liggen. Inmiddels heeft de Belgische belastingdienst reparatiewetgeving
ingevoerd en met ingang van 01-01-2017 is de AOW volledig in België belast. Het
argument wat Nederland aanhaalt, heeft helemaal niets te maken met de uitspraak van
het Hof van Cassatie. In artikel 18 van het dubbel-belasting-verdrag, waarnaar
Nederland verwijst, staat dat Nederland wel mag heffen over pensioenen, wanneer
België dat niet of onvoldoende doet. Er zijn enkele NederBelgen die op grond van
“Individueel en definitief verworven rechten” en “Vrijstelling op grond van een
individueel levensverzekeringscontract” vrijstelling hebben gekregen, maar dit betreft
zo weinig mensen, dat dit de blokkering van alle gepensioneerden niet rechtvaardigt.
De grens van 25.000 wordt in artikel 18 niet genoemd. Wel wordt in artikel 25 de
grens van 25.000 genoemd, maar die geldt alleen voor lijfrenten. Kortom, België heeft
volgens het dubbel-belasting-verdrag het recht om de AOW, de pensioenen en de
lijfrenten beneden 25.000 te belasten en doet dat ook. Nederland hutselt de artikelen
18 en 25 door elkaar en baseert zich op een uitspraak die hiermee niets van doen heeft
en inmiddels al weer gerepareerd is.
Wat betekent dat voor u? Als uw Nederlandse pensioenen hoger zijn dan 25.000
(publiekrechtelijke pensioenen blijven altijd aan Nederland toegewezen, dus dat
verandert niet) moet u in 2019 op uw Nederlandse aangifte over 2018 vrijstelling
vragen. Dit verzoek zal afgewezen worden. Daarna moet U binnen 6 weken na de
definitieve aanslag bezwaar maken, met als argument dat de Nederlandse en de
Belgische staatssecretarissen er onderling uit moeten komen.
De Belgische belastingdienst biedt evenwel nu al de mogelijkheid om uitzonderlijk al
vooraf bezwaar te maken, door invulling van bijgevoegd verzoek “Aanvraag onderling
overleg België - Nederland”
Wanneer beide staatssecretarissen nu rond de tafel zouden gaan zitten, hoeft er later

geen kostbare tijd verloren te gaan, of kan met deze uitkomst al rekening gehouden
worden bij het indienen van de aangiften. Zijn uw Nederlandse pensioenen lager dan
25.000 dan raad ik u aan om vrijstelling van loonheffing te vragen, omdat de
pensioenfondsen inmiddels van de Belastingdienst de instructie gekregen hebben om
toch in te houden, omdat het betreffende pensioenfonds niet kan weten of er elders
nog pensioenrechten zijn waardoor het totaal pensioen wel eens boven 25.000 uit zou
kunnen komen. Doet u dat niet, of vergeet u aangifte te doen of tijdig bezwaar te
maken, dan betaalt u inderdaad dubbel. Ik kan mij niet onttrekken aan het idee, dat
dit het doel van de hele operatie is. Ook moet u er rekening mee houden dat het wel
eens jaren kan duren voordat u uw geld terugziet.
Kortom: “Leuker konden ze het echt niet maken.” Ik persoonlijk verwacht dat
Nederland dit pleit gaat verliezen. Naar een mogelijke reden waarom dit toch gebeurt
blijft het gissen. Het getuigt wel van weinig tact, door niet vooraf met de Belgische
belastingdienst hierover in overleg te treden.
En u betaalt zoals gewoonlijk weer de kosten. U zult weer aangiften moeten doen om
vrijstelling te krijgen, dan wel de gedane inhoudingen terug te krijgen en mogelijk kunt
u lang wachten op uw geld.

