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Betreft: Discoördinatie van fiscale heffingen en zorgbijdrage aan CAK bij verdragsgerechtigde 
gepensioneerden en hun gezinsleden 
 
Zeer geachte heer Omtzigt, 
 
Op 13 september jl. is er in een bijzondere procedurevergadering overleg geweest tussen delegaties van 
de VBNGB en Fanf en drie van de leden van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Op uw in die 
vergadering  gedane verzoek gaan we nader in op een van de varianten die besproken zijn om tot 
oplossing van  het bovenvermelde probleem te komen dat we eerst nogmaals kort schetsen.  
  
Verdragsgerechtigde gepensioneerden komen krachtens art. 24 of 25 Vo883/2004 binnen de EU (en EER 
en Zwitserland) voor hun woonlandpakket aan wettelijke ziekteverstrekkingen ten laste van het 
bevoegde orgaan van hun pensioenstaat. Onder voorwaarden, bij wettelijk pensioen uit Nederland, is 
dat het CAK en zijn ze op basis van art. 69 ZVW voor zichzelf en hun medeverdragsgerechtigde 
gezinsleden een zorgbijdrage verschuldigd aan het CAK (die voor de gepensioneerde 
inkomensafhankelijk is). Soortgelijks geldt voor verdragsgerechtigde gepensioneerden in verdragslanden 
buiten de EU. Voor de in hun woonstaat gemaakte kosten krijgt de woonstaat een vergoeding die of 
gelijk is aan de gemaakte kosten of deze forfaitair zo dicht mogelijk benadert. In veel belastingverdragen 
is de belastingheffing over hun wettelijke en aanvullende pensioenen (soms ook sociale 
zekerheidspensioenen en -uitkeringen en lijfrenten) – al dan niet onder condities en beperkingen - 
toegewezen aan de woonstaat. Indien de woonstaat de wettelijke zorgverzekering geheel of gedeeltelijk 
financiert uit de algemene middelen betalen verdragsgerechtigde gepensioneerden (en onder 
omstandigheden ook hun medeverdragsgerechtigde gezinsleden) economisch gezien dus dubbel voor 
hun wettelijke zorgverzekering. Voor ziekte blijken zeven staten van de EU/EER/Zwitserland hun stelsel 
geheel uit fiscale heffingen te financieren (waaronder Denemarken, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, 
Portugal) en 12 gedeeltelijk. Weliswaar bieden veel staten de mogelijkheid van aftrek van betaalde 
sociale zekerheids- en/of zorgpremies en bijdragen (ook die aan het CAK) voor de bepaling van het 
belastbare (fiscale) inkomen, maar dat lost het aldus ontstane probleem van discoördinatie en dubbel 
betalen slechts zeer ten dele op. 
 
Om oplossingen te vinden zouden deze in de sfeer van betere afstemming van de fiscale aspecten op die 
van de sociale zekerheid moeten worden gezocht of andersom. In onze factsheet die we op 13 
september bespraken worden vijf oplossingen geboden, die verantwoordelijkheden aan pensioenstaat 
en/of woonstaat toekennen bij die oplossingen. Een daarvan heeft een multilateraal karakter en vereist 
slechts een wijziging van art. 30 Vo883/2004. Dit is ook het voorstel dat de Commissie grenswerkers, 
auteur van het boek Grenswerkers in Europa (uitgave Vereniging voor Belastingwetenschap, juni 2017) 
noemt in par. 5.4.2 (blz. 227- 229). De Commissie beveelt aan dat aan artikel 30 een nieuw lid 3 wordt 
toegevoegd dat als volgt luidt: “Wanneer een pensioengerechtigde, in de in artikel 24 en 25 bedoelde 
gevallen, krachtens de wetgeving van de lidstaat waar hij woont substantiële fiscale heffingen 
verschuldigd is, zijn deze niet invorderbaar voor dat deel van die heffingen dat geheven wordt voor de 
financiering van het verkrijgen van prestaties bij ziekte en van moederschaps- en daarmee gelijkgestelde 
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vaderschapsuitkeringen in het geval de gepensioneerde premies of bijdragen, of soortgelijke inhoudingen 
in een andere lidstaat verschuldigd is voor het verkrijgen van die prestaties.” De VBNGB steunt deze 
aanbeveling van harte, onder  de hierna te maken kanttekeningen. Deze oplossing kan meelopen in het 
thans lopende traject van herziening van Vo883/2004. 
 
Het voorstel heeft als voordeel dat ook in geval van gemengde financiering uit premies en algemene 
middelen van een ziektekostenstelsel op transparante wijze dubbele heffing wordt voorkomen. In artikel 
30 is immers al geregeld dat geen premies mogen worden geheven door de woonstaat voor 
verstrekkingen die ten laste komen van een andere (pensioen)staat. Het voorstel is in die zin ook elegant 
dat het rechtvaardig uitwerkt indien een betrokkene slechts een deel van zijn fiscale heffingen 
verschuldigd is aan de woonstaat en een ander deel aan de pensioenstaat en/of derde staten. Niettemin 
maken we de volgende kanttekeningen bij de tekst. 

1. De fiscale heffingen zouden (in de Toepassingsverordening vo987/2009) gedefinieerd kunnen 
worden als inkomstenbelasting en vermogensbelasting. Uitbreiding naar andere vormen van 
belastingen lijkt ons niet zinvol en moeilijk uitvoerbaar. 

2. Het begrip “substantieel” zou achterwege gelaten kunnen worden of om administratieve 
redenen vastgelegd met een bepaald minimum, in de Toepassingsverordening. 

3. Gezien de systematiek van de toekenning van recht op zorg in de artikelen 24 en 25 zou het 
vrijgestelde deel niet betrekking moeten hebben op alle ziekteprestaties en 
ouderschapsuitkeringen, maar slechts op de ziekteverstrekkingen onder de wetgeving van de 
woonstaat. Immers, slechts voor die kosten mag dubbele heffing worden aangenomen. 

4. De kring van personen waarvoor het nieuwe lid 3 geldt zou uitgebreid moeten worden tot de in 
art. 24 en 25 van Vo883/2004 bedoelde gezinsleden, aangezien ook voor hen op vergelijkbare 
wijze economisch dubbele heffing kan ontstaan. Bovendien zouden, als in lid 1 van art. 30 
Vo883/2004, gezinsleden bedoeld onder artikel 26 Vo883/2004 die in een andere, dat wil zeggen 
in een derde, lidstaat wonen in de vrijstelling als bedoeld in het nieuwe lid 3 betrokken moeten 
worden voor de fiscale heffingen die ze verschuldigd zijn aan hun woonstaat. 

5. In de Toepassingsverordening kan geregeld worden hoe het deel van de fiscale heffingen 
verschuldigd voor ziektekostenverstrekkingen gemeten zal worden. Te denken valt aan een 
berekening op basis van de begroting van een lidstaat of op de gerealiseerde uitgaven in een 
eerder jaar. 

6. Ter overweging is of en hoe in de desbetreffende bilaterale belastingverdragen of sociale 
zekerheidsverdragen met verdragslanden buiten de EU/EER/ Zwitserland gestreefd kan worden 
naar invoeging van een soortgelijke bepaling. 

 
Graag vernemen wij uw reactie op het bovenstaande. Tot nader overleg over het bovenstaande zijn 
we uiteraard bereid. Wij stellen het voorts op prijs indien u deze brief zo spoedig mogelijk onder de 
aandacht wilt brengen van uw mede-commissieleden en andere parlementsleden, en in uw overleg 
met de verantwoordelijke bewindslieden en EU-instanties  aan de orde wilt stellen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Mw. Joan Busch 

 

Voorzitter 

 

 


