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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verklaart dat zij de dupe is van dubbele belasting, omdat het pensioen dat zij uit 
Nederland krijgt wordt opgeteld bij haar Poolse weduwepensioen. Over dit bedrag wordt 
vervolgens 19% belasting geheven door de Poolse fiscus. Aangezien indienster betwijfelt of dit 
in overeenstemming is met de Europese regelgeving op dit gebied, verzoekt zij het Europees 
Parlement om de zaak in behandeling te nemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 18 maart 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 10 juni 2011.

Het verzoekschrift

Indienster, die in Polen blijkt te wonen, ontvangt twee pensioenen uit Nederland: ten eerste een 
bruto maandelijks pensioen ten bedrage van 237,83 euro en ten tweede – na de dood van haar 
echtgenoot – een maandelijks pensioen ten bedrage van 40,50 euro. Over het totale bedrag van 
278,33 euro wordt in Polen 19% belasting geheven, hetgeen indienster als dubbele belasting 
beschouwt. De Poolse socialeverzekeringsinstelling (ZUS) weigerde indienster een pensioen te 
verstrekken, omdat zij niet gedurende de daartoe vereiste tijdvakken werkzaamheden heeft 
verricht.
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Opmerkingen van de Commissie

De door indienster verstrekte informatie is zeer summier. Ondanks de pogingen van de 
Commissie verzoekschriften kon er van indienster geen aanvullende informatie worden 
verkregen – zoals een kopie van de belastingaangifte van indienster of van de afwijzing van de 
ZUS een pensioen aan aandienster te verstrekken.

Indienster geeft niet aan welk soort pensioen zij uit Nederland ontvangt – een pensioen van een 
wettelijk socialezekerheidsstelsel, een bedrijfspensioen of een eigen pensioenvoorziening. Dit is 
van belang omdat verschillende soorten pensioenen belastingtechnisch verschillend kunnen 
worden ingedeeld. In onze analyse nemen we aan dat indienster een pensioen van een wettelijk 
socialezekerheidsstelsel ontvangt op basis van eigen arbeid. Dit is het pensioen dat in Nederland 
het meest gebruikelijk is, vanwege het feit dat deelname aan een verplicht 
socialezekerheidsstelsel over het algemeen verplicht is voor de gehele werkzame of woonachtige 
bevolking. Daarnaast nemen we aan dat indienster haar pensioen uit Nederland netto in plaats 
van bruto ontvangt, want als zij haar pensioen uit Nederland bruto zou ontvangen, dat wil zeggen 
zonder daarover in Nederland belasting te betalen en alleen Polen belasting over het pensioen 
heft, zien we niet in hoe er sprake zou kunnen zijn van dubbele belasting.

In ieder geval wil de Commissie erop wijzen dat er geen EU-wetgeving is inzake de belasting op 
pensioenen en op het vermijden van dubbele belasting. De lidstaten en hun staatkundige 
onderdelen hebben een grote vrijheid in het zodanig opstellen van hun belastingstelsels –
waaronder ook de regelgeving voor belasting op pensioenen – dat ze het meest geschikt zijn om 
de doelstellingen van hun binnenlands beleid te halen. In de uitoefening van hun 
heffingsbevoegdheid moeten de lidstaten desalniettemin hun verplichtingen onder de EU-
Verdragen nakomen, en derhalve is het hun niet toegestaan om onderscheid te maken op grond 
van nationaliteit of om ongerechtvaardigde beperkingen toe te passen op de uitoefening van de 
fundamentele vrijheden onder de Verdragen. Het verzoekschrift bevat echter geen informatie 
over onderscheid of ongunstige fiscale behandeling vanuit het oogpunt van de EU-wetgeving.

Onder de EU-wetgeving behouden de lidstaten bovendien de bevoegdheid om de criteria te 
definiëren voor de toewijzing van heffingsbevoegdheid onder bilaterale regelingen met andere 
EU-lidstaten teneinde dubbele belasting te elimineren. In dit opzicht hebben Nederland en Polen 
een bilateraal verdrag gesloten ter vermijding van dubbele belasting, waarin zij de 
heffingsbevoegdheid met betrekking tot inkomstenbelasting onderling hebben toegewezen.

De algemene regel van artikel 18 over pensioenen, lijfrenten en socialezekerheidsuitkeringen van 
het belastingverdrag tussen Nederland en Polen bepaalt dat pensioenen die uitgekeerd worden op 
grond van eigen arbeid in het verleden alleen belastbaar zijn in de woonstaat van de ontvanger. 
Er zijn echter diverse uitzonderingen op deze regel en lid 5 bepaalt als volgt: "Pensioenen en 
andere uitkeringen betaald krachtens de bepalingen van een sociaal zekerheidstelsel van een 
Verdragsluitende Staat (in het geval van indienster is dat Nederland) aan een inwoner van de 
andere Verdragsluitende Staat (in het geval van indienster is dat Polen), mogen in de 
eerstgenoemde Verdragsluitende Staat worden belast (in het geval van indienster is dat 
Nederland).

Als Nederland overeenkomstig de bepalingen van het verdrag het recht heeft het pensioen te 
belasten en Polen overeenkomstig zijn binnenlandse belastingbepalingen het pensioen ook 
belast, kan dat resulteren in dubbele belasting. Artikel 23, lid 5, onder a van het verdrag bepaalt 
echter dat, indien een inwoner van de Republiek Polen inkomen verkrijgt dat overeenkomstig de
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bepalingen van dit Verdrag in Nederland mag worden belast, de Republiek Polen de dubbele 
belasting moet vermijden door het verlenen van een vermindering op de belasting naar het 
inkomen van die inwoner tot een bedrag dat gelijk is aan de in Nederland betaalde 
inkomstenbelasting. Deze vermindering mag evenwel niet dat deel van de inkomstenbelasting 
overschrijden, zoals deze is berekend vóór het verlenen van de vermindering die is toe te rekenen 
aan het inkomen dat in Nederland mag worden belast.

Bovenvermelde informatie is algemeen van aard en slechts bedoeld ter informatie. Specifiekere 
informatie dient te worden verkregen van de lidstaat die de woonstaat van indienster is, die het 
meest op de hoogte is van de persoonlijke omstandigheden van indienster en zich zodoende in de 
beste positie bevindt om haar over haar specifieke situatie te adviseren.

Wat betreft het feit dat aan indienster geen pensioen door de ZUS wordt verstrekt met als reden 
dat zij niet gedurende het minimumtijdvak werkzaamheden heeft verricht, hetgeen vereist is om 
recht te hebben op een pensioen onder de Poolse wetgeving, wil de Commissie erop wijzen dat 
de ZUS volgens het beginsel van de samentelling van tijdvakken, zoals voorzien in artikel 6 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels1, 
omwille van vervulling van dit minimumtijdvak verplicht was de onder de wetgeving van elke 
andere lidstaat vervulde tijdvakken van verzekering, werkzaamheden in loondienst, 
werkzaamheden anders dan in loondienst of wonen mee te tellen voor zover nodig alsof het 
onder de door ZUS toegepaste wetgeving vervulde tijdvakken waren.

Gezien het gebrek aan bijzonderheden met betrekking tot de afwijzing van de ZUS kan niet 
worden uitgesloten dat het door indienster in Nederland vervulde tijdvak van werkzaamheden 
niet door de ZUS was meegeteld (mogelijk omdat de ZUS niet door indienster van dit tijdvak op 
de hoogte was gesteld).

Conclusie

De Commissie, die haar conclusie baseert op de summiere informatie die beschikbaar is en met 
het feit rekening houdt dat de interpretatie van bilaterale belastingverdragen de 
verantwoordelijkheid blijft van de lidstaten die ze hebben gesloten, adviseert indienster contact 
op te nemen met haar plaatselijke belastingkantoor om te onderzoeken hoe de dubbele belasting 
die zij beweert opgelegd te hebben gekregen kan worden opgeheven. Wat betreft het mogelijke 
recht op een Pools pensioen wil de Commissie indienster aanmoedigen te verifiëren of de ZUS 
haar tijdvakken van werkzaamheden in Nederland wel heeft meegeteld. Zo niet, dan dient zij 
gedetailleerde informatie over dit tijdvak van werkzaamheden aan de ZUS te overleggen, zodat 
deze een ander besluit in haar geval kan nemen.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de 

coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB L 166 van 30 april 2004, blz. 1 (gerectificeerd in PB L 200 van 
7.6.2004, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1244/2010 van de Commissie (PB L 338 van 
22.12.2010, blz. 35).


