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Met ingang van 24 augustus 2022 is het Be sluit Pen-
sioenen Interna tio na le Organisaties in werking getre-
den. De auteurs stellen dat hoewel het Be sluit een 
eerste stap in de juiste richting is in deze complexe 
pen sioencasuïstiek, het Be sluit nog onvoldoende 
recht doet aan de vigerende overgangsregelingen en 
de door de Ho ge Raad voorgestane benadering van 
deze si tu a ties.

1.  Inleiding

Met ingang van 24 augustus 2022 is het Be sluit Pen sioenen 
Interna tio na le Organisaties (hierna: het Be sluit) in wer-
king getreden.2 Dit Be sluit be vat beleid over de langlopen-
de kwestie inzake de fis ca le behandeling van pen sioen uit-
ke ringen van Gecoördineerde Interna tio na le Organisaties.3 
In het be tref fen de Be sluit is beoogd een oplossing te vin-
den voor de problematiek verband houdende met de be-
lastingheffing van pen sioen uit ke ringen van deelnemers 
die deze ontvangen op basis van de Pen sioen re ge ling van 
Gecoördineerde Organisaties (Gecoördineerde Pen sioen re-
ge ling), te weten de  Europese Ruimtevaartorganisatie 
(ESA), het  Eu ro pees Cen trum voor weersvoorspelling op 
middellange termijn (ECMWF), de Raad van Europa (CoE), 
de Organisatie voor Eco no mische Samenwerking en Ont-
wikkeling (OESO), de Noord-Atlantische Verdragsorganisa-
tie (NAVO) en de  Europese organisatie voor de exploitatie 
van meteorologische satellieten (EUMETSAT). Daarnaast 
geldt het Be sluit ook voor ge pen sioneer den van het  Eu ro-
pees Octrooibureau (EOB).

Het Be sluit lijkt op het eerste oog als een oplossing te zijn 
bedoeld voor inwoners van Ne der land die een pen sioen-
uit ke ring ontvangen van een Interna tio na le Organisatie en 
die voor het vaststellen van het belastbaar inkomen vol-
gens de Be las ting dienst zouden moeten beschikken over 
gedetailleerde informatie over de opbouwfase van het 
pen sioen, bij voor beeld het toenmalig geldende pen sioen-

1 Sander Kramer is werkzaam als on der zoeker bij het Institute for Transnational 
and Euroregional Cross Border Coop er a tion and Mobility (ITEM) aan de Maas-
tricht University (www.maastrichtuniversity.nl), Danny Braakman is werk-
zaam als fiscaal advocaat bij VOI advocaten te Bre da (www.voiadvocaten.nl). 

2 Be sluit van 19 augustus 2022, nr. 2022-206968, Inkomstenbelasting, Pre-
mie volksverzekeringen en In ko mens af han ke lijke bij dra ge Zorgverzeke-
ringswet. Pen sioenen Interna tio na le Organisaties,   Stcrt. nr. 21897.

3 On der het begrip ‘Interna tio na le Organisaties’ wordt volgens interna tio-
na le standaarden verstaan ‘een bij verdrag opgericht samenwerkingsver-
band tussen staten met eigen taken en organen’.

re gle ment, loonstrookjes en bank af schriften uit een ver-
der verleden. In de praktijk blijkt dat ge pen sioneer den 
vaak niet (meer) beschikken over deze informatie. De aan-
leiding van het Be sluit en de voorgeschiedenis van de be-
tref fen de gevallen nodigen uit tot een overzicht en reflec-
tie op de langlopende on derliggende problematiek. 

In dit artikel zullen wij bezien in hoeverre het verschenen 
Be sluit een oplossing biedt voor de beoogde si tu a tie. In 
paragraaf 2 en 3 van het artikel zullen wij ingaan op de 
na tio na le regelgeving voor het belasten van pen sioenen 
van een Interna tio na le Organisatie, waarbij on der meer 
wordt stilgestaan bij de (on) zuiverheid van een pen sioen-
re ge ling. Daarbij wordt ook het wettelijk kader van de op 
dit vlak geldende overgangsregelgeving geschetst. 

Naast de geldende (overgangs-)regelgeving, neemt het ar-
rest van de Ho ge Raad van 16 ja nu a ri 2009 – dat in dit ar-
tikel nader zal worden besproken in paragraaf 4 – hierbij 
een centrale rol in.4

In paragraaf 5 zal een uitleg worden gegeven van het Be-
sluit en zullen de in het Be sluit opgenomen voorwaarden 
worden uitge werkt. Het artikel sluit in paragraaf 6 af met 
een reflectie op het Be sluit, waarbij een antwoord wordt 
gegeven op de hoofdvraag in hoeverre het Be sluit voor de 
be tref fen de si tu a ties daad wer ke lijk een oplossing biedt.

2.  ‘Zuiverheid’ van pensioen als Nederlands 
beoordelingskader

Art. 1.7 lid 2 on der deel a Wet IB 2001 omschrijft wat voor 
de toepassing van de Wet IB 2001 als ‘pen sioen re ge ling’ 
wordt aangemerkt, namelijk een ‘pen sioen re ge ling over-
een komstig de bepalingen van de loonbelasting’. On der 
‘pen sioen re ge ling’ wordt volgens art. 1.7 lid 2 on der de len 
c en d Wet IB 2001 ook verstaan pen sioen re ge lingen van 
andere mogendheden en pen sioen re ge lingen van een 
interna tio na le organisatie.5 Uitkeringen die voortvloeien 
uit een der ge lij ke pen sioen re ge ling worden krachtens art. 
3.82 on der deel b of c Wet IB 2001 aangemerkt als loon, en 
aldus belast in box 1, behoudens voor zover er over de 

4 HR 16 ja nu a ri 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF7264.
5 De categorie ‘pen sioen re ge ling van een interna tio na le organisatie’ is toe-

gevoegd bij wet van 16 december 20014, Stb. 2004, 657. Deze wetswij zi-
ging had terug wer ken de kracht tot 1 ja nu a ri 2001 en is uitsluitend be-
doeld om te vermijden dat der ge lij ke pen sioenen in de inkomstenbelasting 
(onbedoeld) anders zouden worden behandeld dan het geval was on der 
de Wet IB 1964.

Het Besluit Pensioenen Internationale Organisaties: 
lang gewacht, toch gekregen, het nieuwe Besluit 
gewikt en gewogen
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aanspraken een heffing naar het inkomen heeft plaatsge-
vonden. 

De opbouw van aanvullend pen sioen strekt zich uit over 
een perio de van decennia. Tijdens de pen sioen op bouwfase 
is de vigerende wet- en regelgeving on derhevig aan wij zi-
ging en bijstelling. Dit geldt ook voor de wet- en regelge-
ving omtrent de ‘zuiverheid’ van een pen sioen re ge ling, zo-
als neergelegd in hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964 
(‘Wit te veenkader’). De huidige eisen ten aanzien van de 
zuiverheid van een pen sioen betreffen: beperkte kring van 
gerechtigden (art. 18 lid 1 Wet LB 1964), geen afkoop, ver-
vreemding, prijsgeven of belening (art. 18 lid 1 Wet LB 
1964) en pen sioen on der ge bracht bij een erkende verzeke-
raar (art. 19a Wet LB 1964). Daarnaast zijn ten aanzien van 
ouder doms pen sioen in art. 18a Wet LB kwantitatieve eisen 
neergelegd. De eisen ten aanzien van de zuiverheid van 
een pen sioen zijn in de loop der jaren aanzienlijk ge wij-
zigd. Dat zal hieron der nader worden besproken. 

Om te bepalen hoe een pen sioen van een Interna tio na le 
Organisatie in de uiteindelijke belastingheffing dient te 
worden betrokken, is het on der meer van belang om te 
weten of de be tref fen de pen sioen re ge ling die ten grond-
slag ligt aan het pen sioen kan worden aangemerkt als zui-
ver of onzuiver. De zuiverheid van een pen sioen re ge ling is 
immers bepalend voor de vraag of de zogenoemde ‘om-
keerregel’ van toepassing is. Indien sprake is van een zui-
ver pen sioen, brengt dat met zich dat de aanspraak op de 
pen sioen re ge ling niet kan worden aangemerkt als loon op 
basis van art. 11 lid 1 on der deel c Wet LB 1964. Daardoor is 
de aanspraak vrijgesteld van belastingheffing en worden 
de uiteindelijke pen sioen uit ke ringen in de belastinghef-
fing betrokken. Dit betreft de zogenoemde ‘omkeerregel’. 
Bij een onzuiver pen sioen is de ‘omkeerregel’ niet van toe-
passing: niet de uiteindelijke pen sioen uit ke ringen zijn be-
last, maar de aanspraak op het pen sioen.

Hierbij is van aanzienlijk (financieel) belang dat indien 
een pen sioen re ge ling in eerste instantie wel als ‘zuiver’ 
kwalificeert en op enig moment – bij voor beeld door 
wetswij zi ging – niet langer als zo da nig kwalificeert, daar-
mee de gehele pen sioen aan spraak als ‘onzuiver’ wordt 
aangemerkt. Dit omhelst dan ook het gedeelte van de pen-
sioen aan spra ken dat als zuiver kwalificeerde en on der de 
omkeerregel viel. 

De door het Be sluit beoogde casuïstiek wordt gekenmerkt 
door een opeenvolging van wij zi gingen in de hiervoor 
omschreven sfeer. Dat leidt ertoe dat het lastig is vast te 
stellen in hoeverre een pen sioen re ge ling van een Interna-
tio na le Organisatie als fiscaal (on) zuiver is te kwalificeren. 
Het zij hierbij opgemerkt dat de fis ca le zuiverheid van het 
opgebouwde pen sioen dient te worden beoordeeld op 
grond van de maatstaven gebaseerd op de in de be tref fen-
de perio de geldende fis ca le wetgeving. Het uit gangs punt 
is immers dat een wetswij zi ging in beginsel onmiddellijke 

werking heeft – en dus ook van toepassing is op bestaande 
rechtsposities – tenzij uit druk ke lijk wordt bepaald hier-
van af te wijken of een overgangsregeling noodzakelijk 
wordt geacht. Dit over gangs recht is veelvuldig ingevoerd, 
maar is overigens pas van toepassing indien sprake is van 
een onzuivere pen sioen re ge ling. De verschillende over-
gangsregelingen die in de loop der tijd van toepassing zijn 
(ge weest), zullen hieron der verder worden besproken. 

3.  Wijzigingen in het fiscale kader: van open norm 
naar strikt fiscaal kader

3.1  Pensioenregeling in de Wet LB 1964
Zoals hiervoor reeds opgemerkt, zijn de eisen ten aanzien 
van de fis ca le zuiverheid van een pen sioen re ge ling in de 
loop der jaren aanzienlijk ge wij zigd. Als voorbeeld kan op 
het volgende worden gewezen. In de perio de tot 1995 was 
art. 11 lid 3 Wet LB 1964 als volgt geredigeerd:

“1. On der pen sioen re ge ling wordt verstaan:
a. een regeling die uitsluitend of nagenoeg uitslui-

tend ten doel heeft de verzorging van werk ne mers 
en gewezen werk ne mers bij invaliditeit en ouder-
dom en de verzorging van hun echtgenoten en van 
hun min der ja ri ge kinderen en pleegkinderen, een 
en ander door middel van pen sioen dat niet uit-
gaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvat-
tingen, mede in verband met diensttijd en genoten 
be lo ning, redelijk moet worden geacht …”.

Kenmerkend voor de vormgeving van dit artikel toenter-
tijd is – naast het verzorgingskarakter, bestemmingsge-
bondenheid en beperkte kring van gerechtigden – met 
name de open norm ten aanzien van de fis ca le maxime-
ring van het pen sioen (‘dat niet uitgaat boven hetgeen naar 
maatschappelijke opvattingen (…) redelijk moet worden ge-
acht’). Dit was daarmee ook de enige kwantitatieve eis op 
basis waarvan een pen sioen re ge ling als zuiver kon wor-
den aangemerkt.6

Uit het Be sluit toekenning van pen sioen rechten aan de di-
recteur/aan deel hou der van naamloze of besloten ven-
noot schap pen van 6 april 1993 kunnen verschillende aan-
kno pings pun ten worden afgeleid wat on der deze open 
norm dient te worden verstaan. Dit artikel maakte overi-
gens geen on der scheid voor DGA’s en werk ne mers ten 
aanzien van de fis ca le zuiverheidseisen zoals neergelegd 
in art. 11 lid 3 Wet LB 1964. Naast een pen sioen da tum van 
60 jaar, gold een opbouwper cen ta ge voor ouder doms pen-
sioen van 2,33% per dienstjaar (op te bouwen ouder doms-
pen sioen daarmee gemaximeerd op 70% van pen sioen ge-
vende sa la ris), en diende rekening te worden gehouden 
met de AOW-inbouw. Getuige de veelheid aan jurispru-

6 Zie Be sluit van 6 april 1993, nr. DB93/469 (vervallen per 1 juni 2004) Be-
sluit toekenning van pen sioen rechten aan de directeur/aan deel hou der 
van naamloze of besloten ven noot schap pen.
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dentie omtrent deze open norm, kan worden vastgesteld 
dat deze norm niet langer werkbaar werd geacht. 

Met ingang van 1 ja nu a ri 1995 werd art. 11 lid 3 Wet LB 
1964 ge wij zigd middels de aanvulling van de eis ten aan-
zien van de erkende verzekeraar.7 Sub b van dit artikel 
kwam daarmee als volgt te luiden:

“b. een pen sioen inhoudt dat niet uitgaat boven het-
geen naar maatschappelijke opvattingen, mede in 
verband met diensttijd en genoten be lo ning, rede-
lijk moet worden geacht en waarvan als verzeke-
raar optreedt een natuurlijk persoon of lichaam als 
omschreven in artikel 11b, eerste lid.”

Ten aanzien van deze wij zi ging werd echter over gangs-
recht opgenomen in (het inmiddels reeds vervallen) art. 
36 Wet LB 1964 met betrekking tot op 1 ja nu a ri 1995 be-
staande pen sioen aan spra ken. Op grond van dit artikel 
– met eerbiedigende werking – was met betrekking tot 
bestaande pen sioen aan spra ken voor welke op of na 1 ja-
nu a ri 1995 een ander lichaam als verzekeraar optrad dan 
bedoeld in art. 11 lid 3 Wet LB 1964, de in dat on der deel 
gestelde voorwaarde inzake de verzekeraar niet van toe-
passing.

3.2  ‘Witteveen-wetgeving’
Door invoering van de zogenoemde ‘Wit te veen-
wetgeving’ per 1 juni 1999 werd de fis ca le wetgeving om-
trent pen sioen ingrijpend ge wij zigd.8 Op grond van het 
hiervoor genoemde art. 11 lid 3 Wet LB 1964 werden pen-
sioen aan spra ken van het loonbegrip vrijgesteld indien 
sprake was van een aanspraak ingevolge een ‘pen sioen re-
ge ling’. Wat on der pen sioen re ge ling werd verstaan, was 
opgenomen in hoofdstuk IIA Wet LB 1964 (met ingang van 
1 ja nu a ri 2001 hoofdstuk IIB). De definitie van een pen-
sioen re ge ling is per 1 juni 1999 opgenomen in art. 18 Wet 
LB 1964, welk artikel destijds – voor zover re le vant – als 
volgt luidde:

“1. On der pen sioen re ge ling wordt verstaan een re-
geling:
a. die uitsluitend of, met het oog op uitzon derlijke 

gevallen van restbegunstiging, nagenoeg uitslui-
tend ten doel heeft het treffen van:

1° een levenslange in ko mens voor zie ning bij ouder-
dom voor werk ne mers en gewezen werk ne mers 
(ouder doms pen sioen);

7 Ka mer stuk ken II 1994/95, 23 943, Stb. 1994/936 (Wet van 23 december 
1994 tot wij zi ging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van een aantal 
andere wetten houdende aanpassing van het re gime voor werk ne mers-
spaarregelingen).

8 Ka mer stuk ken II 1998/99, 26 020, Stb. 1999, 211 Wet van 29 april 1999 
houdende aanpassing van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, de Coördinatiewet So ciale Verzekering en in sa-
menhang daarmee enige andere wetten naar aanleiding van de voorstel-
len van de werkgroep Fis ca le behandeling pen sioenen (Wet fis ca le behan-
deling van pen sioenen).

2° een in ko mens voor zie ning na hun overlijden ten 
behoeve van hun echtgenoten en gewezen echt-
genoten, dan wel van degenen met wie zij duur-
zaam een ge za men lij ke huishouding voeren of 
hebben gevoerd en met wie geen bloed- of aan-
verwantschap in de eerste graad bestaat (na be-
staan den pen sioen);

3° een in ko mens voor zie ning na hun overlijden ten 
behoeve van hun kinderen en pleegkinderen die 
de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt 
(we zen pen sioen);

4° een in ko mens voor zie ning bij arbeidsongeschikt-
heid zodra die langer dan een jaar duurt en welke 
niet uitgaat boven hetgeen naar maatschappelij-
ke opvattingen redelijk moet worden geacht (ar-
beids on ge schikt heids pen sioen), en

b. waarin is bepaald dat de aanspraken ingevolge de 
regeling niet kunnen worden afgekocht, vervreemd 
of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voor-
werp van zekerheid kunnen worden, anders dan in 
de gevallen voorzien bij of krachtens de Pen sioen- 
en spaarfondsenwet;

c. waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam of 
de na tuur lij ke persoon bedoeld in artikel 19a, eer-
ste lid; een en ander voor zover die regeling blijft 
binnen de in of krachtens dit hoofdstuk vastgestel-
de begrenzingen.”

Voorts was in art. 38b Wet LB 1964 over gangs recht opge-
nomen voor op 1 juni 1999 bestaande pen sioen re ge lingen 
die niet voldeden aan de eisen neergelegd in hoofdstuk 
IIA, hetgeen inhield dat een pen sioen re ge ling die vóór 1 
juni 1999 reeds bestond, ten einde te kunnen worden ge-
kwalificeerd als ‘zuiver’, pas vanaf 1 juni 2004 diende te 
voldoen aan de bepalingen van art. 18 Wet LB 1964. Dat 
zal hieron der in meer detail worden besproken. Tot op he-
den is art. 18 lid 1 Wet LB 1964 nagenoeg onveranderd ge-
bleven, met uit zon de ring van een verwijzing naar de Pen-
sioen wet of de Wet verplichte be roeps pen sioen re ge ling in 
plaats van de Pen sioen- en spaarfondsenwet.

Uit het voorstaande volgt aan welke wettelijke eisen een 
pen sioen re ge ling dient – dan wel diende – te voldoen om 
te kunnen spreken van een (fiscaal) ‘zuivere’ regeling. Uit 
de aan het Be sluit on derliggende casuïstiek – bij voor beeld 
het arrest van de Ho ge Raad van 16 ja nu a ri 2009 dat hier-
na nader zal worden besproken – blijkt dat pen sioen re ge-
lingen van Interna tio na le Organisaties niet zon der twijfel 
kunnen worden aangemerkt als zuiver, dan wel onzuiver; 
de be tref fen de jurisprudentie is ambivalent.9 Desalniet te-
min wordt in de praktijk veelal aan ge no men dat een pen-

9 Zie Rb. Noord- Hol land 29 mei 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:3953; HR 18 ok-
tober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1596; Rb. ’s-Gra ven ha ge 18 ja nu a ri 2012,  
ECLI:NL:RBSGR:2012:BV1667; Rb. ’s-Gra ven ha ge 20 juli 2011,  
ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4037; HR 16 ja nu a ri 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF7264; 
Hof ’s-Gra ven ha ge 12 juli 2005, ECLI:NL:GHSGR:2005:AU0165.
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sioen re ge ling van een Interna tio na le Organisatie als ‘on-
zuiver’ dient te worden gekwalificeerd. Dit komt met 
name voort uit de karakteristieken van deze pen sioen re-
ge lingen, bij voor beeld een afkoopmogelijkheid van meer 
dan bijkomstige betekenis. Het zijn met name deze si tu a-
ties waar het Be sluit op ziet. Als een pen sioen re ge ling als 
onzuiver wordt aangemerkt, dient immers nader te wor-
den bepaald op welke wijze dit pen sioen in de belasting-
heffing wordt betrokken. Dit wordt met name aan de hand 
van de hiervoor benoemde overgangsregelingen bepaald. 
Hierbij dient een splitsing te worden gemaakt tussen di-
verse perio den waarin verschillende wetgeving en over-
gangsregelingen van toepassing zijn ge weest. Hierbij 
neemt het arrest van de Ho ge Raad van 16 ja nu a ri 2009 
een centrale rol in. 

4.  Overgangsregelingen: de benadering van de Hoge 
Raad en compartimentering

4.1  Belastingheffing over pensioen van een 
Internationale Organisatie

Thans is in art. 3.82 on der deel c Wet IB 2001 ten aanzien 
van de belastingheffing van een pen sioen uit ke ring van 
een Interna tio na le Organisatie het volgende bepaald:

“1. Tot loon wordt gerekend:
 (…)
c. uitkeringen op grond van een pen sioen re ge ling 

van een interna tio na le organisatie, behoudens 
voorzoveraannemelijk is dat over de aanspraken 
ingevolge die pen sioen re ge ling een heffing naar 
het inkomen heeft plaatsgevonden die naar aard 
en strekking over een komst met de loonbelasting 
of inkomstenbelasting.”

Uit dit artikel kan worden afgeleid dat pen sioen uit ke-
ringen van een Interna tio na le Organisatie in beginsel be-
last zijn in box 1. Gezien het aantal wij zi gingen in de fis ca-
le ‘zuiverheidseisen’ en overgangsregelingen, dient echter 
rekening te worden gehouden met de opbouwfase van het 
pen sioen bij interna tio na le organisaties en dient deze op-
bouwfase te worden gecompartimenteerd vanwege het 
feit dat sprake is ge weest van diverse overgangsregelin-
gen. Een en ander is uitvoerig aan de orde gekomen in het 
arrest van de Ho ge Raad van 16 ja nu a ri 2009.10

In deze zaak voor de Ho ge Raad van was belanghebbende 
– woonachtig te Ne der land – tot zijn pen sione ring in 2000 
in dienst ge weest van de Verenigde Naties. Van september 
1964 tot februari 2000 had hij pen sioen rechten opge-
bouwd bij het United Na tions Joint Staff Pen sioen Fund. In 
het arrest van 16 ja nu a ri 2009 gaat de Ho ge Raad uitvoerig 
in op de berekening van de verschuldigde belasting over 
het (fiscaal onzuiver) pen sioen – opgebouwd bij een 

10 HR 16 ja nu a ri 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF7264.

Interna tio na le Organisatie – en de verschillende over-
gangsregelingen die van toepassing zijn (ge weest) in de 
verschillende perio den in de opbouwfase, en met name de 
rang or de tussen deze verschillende regelingen. Deze over-
gangsregelingen zullen hieron der nader worden bespro-
ken, waarbij de overwegingen van de Ho ge Raad in het ar-
rest van 16 ja nu a ri 2009 als leidraad dienen. 

4.2  Arrest van 16 januari 2009
In het arrest van 16 ja nu a ri 2009 oordeelde de Ho ge Raad 
dat een tweetal van deze overgangsregelingen voorrang 
hebben op art. 3.82 Wet IB 2001.11 Dit betreft ten eerste 
art. 38 Wet LB 1964 en, ten tweede, de overgangsregeling 
uit Hoofdstuk 2, art. I on der deel O lid 1 aanhef en on der-
de len b en c Invoeringswet Wet IB 2001. Op grond hiervan 
komt de Ho ge Raad tot een compartimentering van de op-
bouwfase in vier perio den: de perio de vóór 1 ja nu a ri 
1995; tussen 1 ja nu a ri 1995 tot 14 september 1999; 14 
september 1999 tot 1 ja nu a ri 2001 en de perio de vanaf 1 
ja nu a ri 2001. Deze overgangsregelingen worden hieron-
der nader besproken. Overigens kan pas een beroep wor-
den gedaan op dit over gangs recht indien – in een bepaald 
tijdvak op grond van de toen geldende wet- en regelge-
ving – sprake was van een onzuivere pen sioen re ge ling.

4.2.1  Perio de vóór 1 ja nu a ri 1995
In de vóór 1 ja nu a ri 1995 vigerende wetgeving waren de 
eisen omtrent de fis ca le zuiverheid van pen sioen minder 
strikt vormgegeven. Als open norm gold immers ‘de maat-
schappelijke opvattingen’. Een uitkering die uit een aan-
spraak voortvloeide die tot het loon behoorde (onzuiver 
pen sioen), werd on der art. 11 lid 1 on der deel g Wet LB 
1964 (zoals deze gold tot 1 ja nu a ri 1995) vrijgesteld. Dit 
artikel bleef over gangs rechtelijk op basis van art. 38 Wet 
LB 1964 van toepassing op uitkeringen opgebouwd vóór 
1995. 

Dit over gangs recht brengt mee dat uitkeringen die voort-
komen uit (belaste) pen sioen aan spra ken in de perio de 
vóór 1 ja nu a ri 1995 dus vrijgesteld bleven (volgens de Ho-
ge Raad ‘deel 1’ van de pen sioen uit ke ringen). Hieraan kan 
volgens de Ho ge Raad niet afdoen dat de pen sioen uit ke-
ringen volgens de met terug wer ken de kracht tot 1 ja nu a ri 
2001 ingevoerde regeling in art. 3.82 van de Wet IB 2001 
tot het loon worden gerekend.12 Gelet op deze strekking 
dient art. 38 Wet LB 1964 voor te gaan boven het bepaalde 
in art. 3.82 van de Wet IB 2001. Voorts overwoog de Ho ge 
Raad dat op grond van het bepaalde in art. 2.14 lid 2 Wet 
IB 2001, deze pen sioen aan spra ken ook niet in aan mer king 
worden genomen voor de bepaling van het belastbare in-
komen uit sparen en beleggen (box 3).

11 HR 16 ja nu a ri 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, r.o. 3.5.2 en r.o. 3.5.3.
12 HR 16 ja nu a ri 2009, 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, r.o. 3.5.2 verwij-

zende naar Ka mer stuk ken II 1992/93, 23 046, nr. 15.
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Overigens heeft het vervallen van art. 38 Wet LB per 1 ja-
nu a ri 2010 hier geen effect op gehad, volgens de Ho ge 
Raad.13 Dit over gangs recht heeft namelijk zijn gelding be-
houden, maar dan op basis van – per die datum – het 
over gangs recht van hoofdstuk 2, art. I on der deel O lid 1 
on der deel b Invoeringswet Wet IB 2001. Aanspraken op 
het deel van de pen sioen uit ke ringen opgebouwd vóór 1 
ja nu a ri 1995 zijn immers aan te merken als op 31 decem-
ber 2000 bestaande rechten op pe rio die ke uitkeringen in 
de zin van hoofdstuk 2, art. I on der deel O lid 1 letter b In-
voeringswet Wet IB 2001. Voorts overwoog de Ho ge Raad 
dat de wet waarbij art. 38 Wet LB per 1 ja nu a ri 2010 is af-
geschaft, niet de in hoofdstuk 2, art. I on der deel O lid 1 on-
der deel b Invoeringswet Wet IB 2001 voorziene eerbiedi-
gende werking heeft afgeschaft voor uitkeringen die tot 
2010 on der de werking van art. 38 Wet LB vielen. De vrij-
stel ling van art. 11 lid 1 on der deel g Wet LB 1964 is dus op 
grond van de eerbiedigende werking van het over gangs-
recht opgenomen in de Invoeringswet Wet IB 2001 in het 
jaar 2010 nog steeds van toepassing op pen sioen uit ke-
ringen opgebouwd vóór 1 ja nu a ri 1995. Evenals de over-
gangsregeling van art. 38 Wet LB gaat de overgangsrege-
ling van hoofdstuk 2, art. I on der deel O aanhef en 
on der deel b Invoeringswet Wet IB 2001 op grond van haar 
strekking voor boven art. 3.82 Wet IB 2001. Dit over gangs-
recht blijft overigens van toepassing.14 Het bovenstaande 
komt erop neer dat ingeval een pen sioen re ge ling als on-
zuiver is aangemerkt in de perio de vóór 1 ja nu a ri 1995 (op 
basis van de toen geldende wetgeving), de uitkeringen die 
voortvloeien uit de voor die datum opgebouwde aanspra-
ken vrijgesteld blijven voor box 1 en box 3.

4.2.2  Perio de van 1 ja nu a ri 1995 tot 1 ja nu a ri 2001
Zoals hiervoor behandeld, werden de eisen ten aanzien 
van de fis ca le zuiverheid van pen sioen re ge lingen per 1 ja-
nu a ri 1995 aangescherpt, met name door de toe voe ging 
van de eis van een erkende verzekeraar. Voor zover pen-
sioen uit ke ringen voortvloeien uit aanspraken die zijn ont-
staan na 31 december 1994, bracht de tot 2001 geldende 
regeling in art. 25 lid 1 on der deel g Wet IB 1964 mee dat 
deze uitkeringen belastbaar zouden zijn als inkomsten uit 
vermogen, en wel vanaf het moment waarop het totale 
bedrag van die uitkeringen de waarde van de daarvoor ge-
leverde tegenprestatie (i.e. werk ne mersbij dra ge betaald 
uit net to- inko men en  eventueel door de werkgever be-
taalde premies die tot het loon hebben behoord) te boven 
gaat (de zogenoemde sal do me tho de).15

13 HR 18 oktober 2019, 18/02552, ECLI:NL:HR:2019:1596, r.o. 2.4.10.
14 Ka mer stuk ken II 2019/20, 35 302, nr. 3, p. 51: “Voor der ge lij ke pen sioen re ge-

lingen blijft het over gangs recht van hoofdstuk 2, artikel I, on der deel O, eerste 
lid, Invoeringswet Wet IB 2001 ook na 31 december 2020 van toepassing 
waardoor belastingheffing pas in box 1 plaatsvindt zodra de uitkeringen 
worden genoten (dit met toepassing van de sal do me tho de) en gaat de waar-
de van het recht niet tot de rendementsgrondslag van box 3 behoren.”

15 HR 16 ja nu a ri 2009, 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, r.o. 3.5.3.

Deze op 31 december 2000 geldende regeling over inkom-
sten uit vermogen blijft echter van toepassing op een deel 
van de pen sioen uit ke ringen op grond van hoofdstuk 2, art. 
I on der deel O lid 1 aanhef en on der de len b en c Invoe-
ringswet Wet IB 2001. Het deel waarop deze regeling van 
toepassing blijft, wordt door de Ho ge Raad gesplitst in 
‘deel 2a’, ‘deel 2b’ en ‘deel 3’. 

Deel 2a verwijst naar uitkeringen die zijn toe te rekenen 
aan na 1994 ontstane aanspraken waarvoor de niet- aftrek-
ba re werk ne mersbij dra gen zijn betaald vóór 14 septem-
ber 1999. Deel 2b heeft betrekking op uitkeringen die ook 
toegerekend kunnen worden aan na 1994 ontstane aan-
spraken maar waarvoor werk ne mersbij dra gen zijn be-
taald op of na 14 september 1999 en vóór 1 ja nu a ri 2001, 
voor zover het bedrag van die bij dra gen niet hoger is dan 
ƒ 5000 per ka len der jaar. Ten aanzien van deel 2b wordt de 
saldoregeling dus beperkt tot het genoemde bedrag aan 
bij dra gen. Voor zover het bedrag van die bij dra gen deze 
grens over schrijdt – door de Ho ge Raad aangeduid als deel 
3 – is op het meerdere het bedoelde over gangs recht niet 
van toepassing en brengt het bij Wet van 16 december 
2004, Stb. 657, met terug wer ken de kracht tot 1 ja nu a ri 
2001 ingevoerde art. 3.82 aanhef en on der deel d (met in-
gang van 2006: on der deel c) Wet IB 2001, mee dat dit deel 
van de pen sioen uit ke ringen tot het loon wordt gerekend.16 
De Ho ge Raad maakt ten aanzien van de toepassing van 
art. 3.82 Wet IB 2001 tevens een uit zon de ring voor het 
deel van de pen sioen uit ke ringen dat is toe te rekenen aan 
de niet- aftrek ba re werk ne mersbij dra gen van de belas-
tingplichtige. Voor zover dit deel van de deel 3-pen sioen-
uit ke ringen is toe te rekenen aan niet- aftrek ba re werk ne-
mersbij dra gen en daarom niet tot het loon wordt 
gerekend, behoort het recht op die deel 3-uitkeringen tot 
de rendementsgrondslag in box 3. 

Voor zover deel 2a en deel 2b van de pen sioen uit ke ringen 
op grond van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 
2001 belastbaar zijn volgens de hiervoor genoemde sal do-
me tho de, worden deze uitkeringen on der de Wet IB 2001 
aangemerkt als belastbare pe rio die ke uitkeringen uit een 
in ko mens voor zie ning als bedoeld in art. 3.100 Wet IB 
2001. Op grond van art. 2.14 Wet IB 2001 blijft dit deel bui-
ten de heffingsgrondslag in box 3. Ook deze overgangsre-
geling gaat overigens vóór op art. 3.82 Wet IB 2001.17 Het 
bovenstaande leidt ertoe dat deel 2a/2b-uitkeringen die 
voortvloeien uit een pen sioen re ge ling die als onzuiver 
werd aangemerkt, op grond van de saldoregeling (art. 25 
lid 1 letter g Wet op de inkomstenbelasting 1964) worden 
belast in box 1 en in zoverre bui ten box 3 blijven. 

4.2.3  Perio de vanaf 1 ja nu a ri 2001
Het bij Wet van 16 december 2004, Stb. 657 ingevoerde 
art. 3.82 lid 1 on der deel d (thans dus on der deel c) Wet IB 

16 HR 16 ja nu a ri 2009, 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, r.o. 3.5.4.1.
17 HR 16 ja nu a ri 2009, 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, r.o. 3.5.3.
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2001 heeft terug wer ken de kracht tot en met 1 ja nu a ri 
2001.18 Op grond hiervan is voor het gedeelte van de pen-
sioen uit ke ringen dat is toe te rekenen aan na 1 ja nu a ri 
2001 ontstane aanspraken, de regeling van dit artikel van 
toepassing. Daarmee worden deze uitkeringen belast in 
box 1, behoudens voor zover aannemelijk is dat over de 
aanspraken ingevolge die pen sioen re ge ling een heffing 
naar het inkomen heeft plaatsgevonden die naar aard en 
strekking overeenkomt met de loonbelasting of de inkom-
stenbelasting. Voor zover aannemelijk is dat een der ge lij-
ke heffing heeft plaatsgevonden over deze aanspraken, 
bij voor beeld indien sprake is van een ‘interne heffing’ bij 
de Interna tio na le Organisatie, wordt dit deel van de aan-
spraken in box 3 belast. 

5.  Besluit Internationale Pensioenen

In de praktijk blijkt toepassing van het arrest van de Ho ge 
Raad niet eenvoudig te zijn, zodat de inspecteur in een 
aanzienlijk aantal individuele gevallen een – in verschil-
lende varianten bestaande - vast stel lings over een komst 
(VSO) heeft gesloten. Aan deze VSO’s liggen uit gangs-
punten ten grondslag die inmiddels in het Be sluit zijn op-
genomen. Daarnaast beschrijft het Be sluit on der welke 
voorwaarden ge pen sioneer den van EOB en ge pen sioneer-
den van de Gecoördineerde Interna tio na le Organisaties 
die een uitkering ontvangen op basis van de Gecoördi-
neerde Pen sioen re ge ling deze uit gangs punten, ook zon-
der het sluiten van een VSO, kunnen toepassen in hun 
aangifte. Het zij opgemerkt dat deze uit gangs punten zijn 
gebaseerd op de kenmerken van de be tref fen de pen sioen-
re ge lingen en derhalve niet onverkort kunnen worden 
toe ge past bij (ge pen sioneer de) deelnemers aan andere 
pen sioen re ge lingen van Interna tio na le Organisaties. Der-
ge lij ke deelnemers kunnen zich, desgewenst, tot de in-
specteur wenden.

Het Be sluit stelt terecht dat bij de meeste Interna tio na le 
Organisaties pen sioen uit ke ringen niet on der de toegeken-
de belastingvrij stel ling in Ne der land vallen en deze door 
Ne der land volgens de reguliere na tio na le regels in de be-
lastingheffing worden betrokken. Voor de bepaling van de 
Ne der landse belastingheffing is dan on der meer van be-
lang:
– of sprake is (dan wel tijdens de opbouw: was) van 

naar Ne der landse maatstaven (on) zuivere pen sioen-
re ge ling zoals hiervoor besproken; 

– of de door de werkgever toegekende pen sioen rechten 
met een interne heffing zijn belast en/of de door de 
werk ne mer betaalde premies aftrekbaar waren, dan 
wel uit het net to- inko men zijn betaald;

18 Wet van 16 december 2004, houdende wij zi ging van belastingwetten in 
verband met noodzakelijk on der houd, Stb. 2004, 657. Voor de terug wer-
ken de kracht zie art. I on der deel D jo. art. IX.

– in welke mate de werkgever en de werk ne mer heb-
ben bijgedragen aan de opbouw van de pen sioen-
rechten.

Indien de belastingplichtige stelt dat de pen sioen uit ke-
ringen (gedeeltelijk) niet in box 1 mogen worden belast 
– bij voor beeld omdat ze zijn opgebouwd in een onzuivere 
pen sioen re ge ling – rust volgens het Be sluit bij hem/haar 
de bewijslast. Het blijkt in de praktijk erg lastig voor be-
lastingplichtigen om aan deze bewijslast te voldoen. Hij 
dient immers ten aanzien van de hele opbouwperio de van 
het pen sioen (per jaar) te laten zien hoeveel werk ne-
merspremies zijn betaald en hoeveel het werkgeversdeel 
bedroeg. Tevens zal hij voor de hele opbouwperio de aan-
nemelijk moeten maken op welke manier deze werk ne-
mers-/werk ge vers pre mies in aan mer king zijn genomen 
bij de toepassing van een interne heffing. Dit vergt een ge-
degen documentatie uitstrekkend tot het begin van deel-
name aan de pen sioen re ge ling. Al met al bepaald geen si-
necure dus voor de gemiddelde belastingplichtige en de 
Be las ting dienst. Mede met het oog hierop werd in de 
praktijk vaak gekomen tot een VSO.

Voorts vermeldt het Be sluit dat de inspecteur ten aanzien 
van de pen sioen re ge ling van EOB en van de Gecoördineer-
de Pen sioen re ge ling van de be tref fen de pen sioen uit voer-
ders (geaggregeerde) gegevens over de pen sioen op bouw 
heeft ontvangen. De Staats se cre ta ris acht het wenselijk 
dat deze uit gangs punten ook kunnen worden toe ge past 
op gevallen waarin geen VSO is gesloten. Het toepassen 
van de gehanteerde uit gangs punten is overigens geen ver-
plich ting. Belastingplichtigen hebben de mogelijkheid in 
het kader van een verzoek om vooroverleg, om op basis 
van door hem of haar aan te dragen (gedetailleerde) gege-
vens een andere uitkomst van de geldende wetgeving aan-
nemelijk te maken.

Ten aanzien van de (fis ca le behandeling) van de werk ne-
mers-/werkgeversbij dra ge on der de Gecoördineerde Pen-
sioen re ge ling/pen sioen re ge ling EOB, hanteert het Be sluit 
de volgende uit gangs punten:
– De werkgeversbij dra ge (de pen sioen aan spra ken) wordt 

niet in de interne heffing betrokken en het aan deze bij-
dra ge gerelateerde deel van de pen sioen uit ke ring valt 
daarom on der de omkeerregel. De aanspraken worden 
daarmee beschouwd onbelast te zijn ge weest; het hier-
aan gerelateerde deel van de pen sioen uit ke ring als be-
last.

– De werk ne merspremies zijn niet aftrekbaar voor de 
interne heffing, en dus betaald uit het net to- inko men. 
Het hieraan gerelateerde deel van de pen sioen uit ke-
ring valt daarom niet on der de omkeerregel en is on-
belast in de uitkeringsfase.

– In beginsel wordt twee derde van de totale pen-
sioenkosten voldaan uit werk ge vers pre mies en één 
derde uit werk ne merspremies. Deze verdeling mag 
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gehanteerd worden voor de bepaling welk deel van 
het inkomen in box 1, dan wel box 3, valt. 

– Een zogenoemde ‘al low ance’ of ‘tax adjustment’ wordt 
geheel aangegeven in box 1, omdat bij deze ‘al low-
ances’ en het ‘tax adjustment’ niet of veel minder spra-
ke is van een direct verband met de ingelegde premies.

Uit het oogpunt van anti-cumulatie, kan een belasting-
plichtige – indien hij bovenstaande uit gangs punten toe-
past in zijn aangifte – volgens het Be sluit geen gebruik 
meer maken van de in hoofdstuk 2, art. I on der deel O In-
voeringswet Wet IB 2001 opgenomen overgangsregeling 
(de sal do me tho de). Deze overgangsregeling is alleen van 
toepassing op pen sioen rechten die vóór 1 ja nu a ri 2001 zijn 
opgebouwd, zoals hiervoor uiteengezet. Beide regelingen 
hebben immers tot doel om te voorkomen dat uit net to- 
inko men opgebouwd pen sioen bij uitkering nogmaals vol-
ledig wordt belast. Voor zover een belastingplichtige ech-
ter al gebruikt maakt of heeft gemaakt van genoemde 
overgangsregeling, kan van de 1/3–2/3-benadering geen 
gebruik gemaakt worden en zijn de pen sioen uit ke ringen 
na afloop van de overgangsregeling volledig belast in box 1. 
Dit geldt overigens ook indien in de VSO de genoemde 
overgangsregeling als uit gangs punt is genomen. In een 
dergelijk geval kunnen de hiervoor genoemde uit gangs-
punten volgens het Be sluit niet meer worden toe ge past.

6.  Reflectie

Hierboven hebben wij uitvoerig uiteengezet welke eisen 
gelden, dan wel golden in de tijds pe rio den van pen sioen-
op bouw, ten aanzien van de fis ca le zuiverheid van een 
pen sioen re ge ling. Hieruit blijkt dat deze eisen zijn geëvo-
lueerd van een open norm tot een strikt vormgegeven 
(kwantiteit en kwalitatief) fiscaal kader, tegenwoordig 
neergelegd in hoofdstuk IIB Wet LB 1964. De jurispruden-
tie ten aanzien van de vraag in hoeverre deze pen sioen re-
ge lingen bij Interna tio na le Organisaties – de Gecoördi-
neerde Pen sioen re ge ling – voldoen aan deze Ne der landse 
fis ca le eisen, blijkt ambivalent en veelal afhankelijk van de 
specifieke inhoud van de be tref fen de pen sioen re ge ling 
door de jaren heen. In gevallen waar deze pen sioen re ge-
lingen worden aangemerkt als fiscaal ‘onzuiver’ is de om-
keerregel niet van toepassing. De wijze waarop deze rege-
lingen in de belastingheffing betrokken worden is zoals 
omschreven uitvoerig door de Ho ge Raad besproken in zijn 
arrest van 16 ja nu a ri 2009. Met name de verschillende 
overgangsregelingen spelen hierbij een centrale rol, gezien 
de veelheid aan wetswij zi gingen op dit gebied. Hierbij 
dient een on der scheid te worden aangebracht tussen de 
perio de vóór 1 ja nu a ri 1995; de perio de van 1 ja nu a ri 1995 
tot 1 ja nu a ri 2001 en de perio de vanaf 1 ja nu a ri 2001.

In de praktijk is ten aanzien van deze casuïstiek in individue-
le gevallen een veelheid aan VSO’s gesloten, waarbij aan 
deze VSO’s de in de ogen van de Be las ting dienst meest gang-

bare uit gangs punten ten grondslag liggen die in het Be sluit 
zijn opgenomen. De vraag hierbij rijst of de meest gangbare 
uit gangs punten ook de uit gangs punten zijn die het meest 
‘recht doen’ aan de si tu a tie waarin sprake is van een onzui-
ver pen sioen, mede in het licht van het arrest van de Ho ge 
Raad van 16 ja nu a ri 2009 en dan met name de verschillende 
overgangsregelingen. In hoeverre wordt de verdeling zoals 
voorgedragen door de Ho ge Raad toe ge past in het Be sluit? 

Het Be sluit hanteert een pragmatisch standpunt ten aan-
zien van de fis ca le behandeling van de Gecoördineerde 
Pen sioen re ge ling en de pen sioen re ge ling van EOB. De 
werk ge vers pre mies (2/3) – ofwel de pen sioen aan spra-
ken – worden niet in de interne heffing betrokken en het 
hieraan gerelateerde deel van de uitkering valt daarom 
on der de omkeerregel. Aldus wordt 2/3e deel als loon uit 
vroegere dienstbetrekking belast in box 1. Daarnaast han-
teert het Be sluit het uit gangs punt dat werk ne merspremies 
(1/3) niet aftrekbaar zijn voor de interne heffing en daar-
mee de aan dit deel gerelateerde deel van de uitkering niet 
on der de omkeerregel valt, zodat het recht op dit deel van 
de uitkeringen in box 3 wordt belast.

Wij betogen dat het Be sluit hiermee echter voorbij gaat 
aan de (voorrang van de) in het verleden geldende over-
gangsregelingen en de overwegingen van de Ho ge Raad uit 
zijn arrest van 16 ja nu a ri 2009. De pragmatische insteek 
van het Be sluit doet aldus geen recht aan de geldende 
overgangsregelingen. Hoewel het Be sluit erkent dat op ba-
sis van over gangs recht afwijkende regels gelden voor pen-
sioen rechten die voor een bepaalde datum, bij voor beeld 1 
ja nu a ri 1995 of 1 ja nu a ri 2001, zijn opgebouwd, komt dit 
onvoldoende terug in de gehanteerde uit gangs punten ten 
aanzien van de heffing over deze onzuivere pen sioenen. 
Een uitkering die uit een aanspraak voortvloeide die tot 
het loon behoorde, werd immers on der art. 11 lid 1 on der-
deel g Wet LB 1964 (zoals deze gold tot 1 ja nu a ri 1995) 
vrijgesteld. Dit artikel bleef zoals gezegd over gangs-
rechtelijk op basis van art. 38 Wet LB 1964 van toepassing 
op uitkeringen opgebouwd vóór 1995. Dit over gangs recht 
brengt mee dat uitkeringen die voortkomen uit (belaste) 
pen sioen aan spra ken in de perio de vóór 1 ja nu a ri 1995 
vrijgesteld zijn van belastingheffing. Hieraan kan volgens 
de Ho ge Raad niet afdoen dat de pen sioen uit ke ringen vol-
gens de met terug wer ken de kracht tot 1 ja nu a ri 2001 inge-
voerde regeling in art. 3.82 Wet IB 2001 tot het loon wor-
den gerekend.19 Gelet op deze strekking gaat art. 38 Wet LB 
1964 voor boven het bepaalde in art. 3.82 Wet IB 2001. 

Evenals de overgangsregeling van artikel 38 Wet LB gaat 
de overgangsregeling van hoofdstuk 2, art. I on der deel O 
aanhef en on der deel b Invoeringswet Wet IB 2001 op 
grond van haar strekking voor boven art. 3.82 Wet IB 2001. 

19 HR 16 ja nu a ri 2009, 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, r.o. 3.5.2 verwij-
zende naar Ka mer stuk ken II 1992/93, 23 046, nr. 15.
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Het bovenstaande komt erop neer dat ingeval een pen-
sioen re ge ling als onzuiver is aangemerkt in de perio de vóór 
1 ja nu a ri 1995 (op basis van de toen geldende wetgeving), 
de uitkeringen die voortvloeien uit de voor die datum op-
gebouwde aanspraken vrijgesteld blijven voor box 1 én box 
3. Dat pen sioen uit ke ringen die voortvloeien uit (onzuivere) 
aanspraken opgebouwd vóór 1 ja nu a ri 1995 zijn vrijgesteld 
voor zowel box 1 als box 3 lijkt evenwel te worden miskend 
door de 1/3-2/3-benadering zoals in het Be sluit neergelegd. 
Voor deze pen sioen uit ke ringen (m.b.t. de perio de vóór 1 ja-
nu a ri 1995) pakt het Be sluit immers in vergaande mate 
minder gunstig uit dan op grond van de overgangsregeling. 

Voor pen sioen aan spra ken opgebouwd in de perio de van 1 
ja nu a ri 1995 tot 1 ja nu a ri 2001bracht de tot 2001 geldende 
regeling in art. 25 lid 1 on der deel g Wet IB 1964 mee dat 
deze uitkeringen belastbaar zouden zijn als inkomsten uit 
vermogen vanaf het moment waarop het totale bedrag van 
die uitkeringen de waarde van de betaalde premies te boven 
gaat (sal do me tho de).20 Deze op 31 december 2000 geldende 
regeling over inkomsten uit vermogen bleef op grond van 
hoofdstuk 2, art. I on der deel O lid 1 aanhef en on der de len b 
en c Invoeringswet Wet IB 2001 van toepassing op een deel 
van de pen sioen uit ke ringen. Het deel waarop deze regeling 
van toepassing blijft, wordt door de Ho ge Raad gesplitst in 
deel 2a en deel 2b. Voor zover deel 2a en deel 2b van de 
pen sioen uit ke ringen op grond van de Invoeringswet Wet in-
komstenbelasting 2001 belastbaar zijn volgens de eind 
2000 geldende sal do me tho de, worden deze uitkeringen on-
der de Wet IB 2001 aangemerkt als belastbare pe rio die ke 
uitkeringen uit een in ko mens voor zie ning als bedoeld in art. 
3.100 Wet IB 2001. Op grond van art. 2.14 Wet IB 2001 blijft 
dit deel bui ten de heffingsgrondslag in box 3. Ook deze 
overgangsregeling gaat overigens vóór op art. 3.82 Wet IB 
2001.21 Het bovenstaande leidt ertoe dat uitkeringen die 
voortvloeien uit een pen sioen re ge ling die tussen 1 ja nu a ri 
1995 en 14 september 1999/1 ja nu a ri 2001 als onzuiver 
werd aangemerkt, op grond van de saldoregeling (art. 25 
lid 1 letter g Wet op de inkomstenbelasting 1964) worden 
belast in box 1 en blijven in zoverre bui ten box 3.

Het on der scheid tussen deel 2a en 2b komt echter niet als 
zo da nig terug in het be sluit. On der deel 4.3.3. van het Be-
sluit wijst er echter op dat indien een belastingplichtige 
kiest voor de benadering zoals neergelegd in het Be sluit, 
geen gebruik kan worden gemaakt van deze in hoofdstuk 
2, art. I on der deel O Invoeringswet Wet IB 2001 opgeno-
men overgangsregeling (de sal do me tho de). Zowel deze 
overgangsregeling als de benadering van het Be sluit be-
ogen te vermijden dat uit het net to- inko men opgebouwd 
pen sioen bij uitkering nogmaals volledig zou worden be-
last. Cumulatie van deze twee regelingen wordt daarom te-
recht als onwenselijk beschouwd. In omgekeerde gevallen 
waarin, en voor zover, de belastingplichtige gebruikt 

20 HR 16 ja nu a ri 2009, 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, r.o. 3.5.3.
21 HR 16 ja nu a ri 2009, 07/12243, ECLI:NL:HR:2009:BF7264, r.o. 3.5.3.

maakt, dan wel heeft gemaakt, van de genoemde over-
gangsregeling, kan van de 1/3–2/3-benadering geen ge-
bruik gemaakt worden. De pen sioen uit ke ringen zijn dan 
na afloop van de overgangsregeling volledig belast in box 1. 
Hoewel het Be sluit dus gewag maakt van deze overgangs-
regeling, had het Be sluit op deze punten dichter moeten 
aansluiten op de overwegingen van de Ho ge Raad in zijn 
arrest van 16 ja nu a ri 2009 teneinde meer recht te doen aan 
de on derliggende casuïstiek en de geldende overgangsre-
gelingen. Ook voor deze pen sioen uit ke ringen (opgebouwd 
in de perio de van 1 ja nu a ri 1995 tot 1 ja nu a ri 2001) kan 
het Be sluit in vergaande mate minder gunstig uitpakken 
dan op grond van de vigerende overgangsregeling.

Con cluderend kan worden gesteld dat hoewel het Be sluit 
een eerste stap in de juiste richting is in deze complexe 
pen sioencasuïstiek, het Be sluit nog onvoldoende recht 
doet aan de vigerende overgangsregelingen en de door de 
Ho ge Raad voorgestane benadering van deze si tu a ties. 

Overigens is het waarschijnlijk dat de belastingheffing over 
pen sioenen van Interna tio na le Organisaties de gemoederen 
nog enige tijd zal bezighouden. In reactie op een brief van 
de Ne der landse afdeling van de As so cia tion of NATO/ACE 
Retired Civilian Personnel (ANARCP), stelt Staats se cre ta ris 
van Financiën Van Rij dat hij geen reden ziet de publicatie 
van het Be sluit of on der de len daaruit te heroverwegen.22 
Van Rij begrijpt dat er ondanks herhaald overleg blijvende 
verschillen van inzicht bestaan over de juiste wets toe pas-
sing. Nu de aan de meeste vast stel lings over een komsten ten 
grondslag liggende uit gangs punten zijn opgenomen in het 
beleidsbe sluit, kunnen de openstaande discussiepunten 
volgens de Staats se cre ta ris aan de rechter worden voorge-
legd, dan wel kunnen ge pen sioneer den deze uit gangs-
punten eenzijdig – zon der het sluiten van een vast stel lings-
over een komst – toepassen bij het doen van aangifte.
Tot een her over we ging ziet de Staats se cre ta ris geen ruim-
te. Vanwege de blijvende verschillen van inzicht zou 
voortzetting van het ambtelijk overleg met vertegenwoor-
digers van ge pen sioneer den neerkomen op een herhaling 
van zetten, aldus de Staats se cre ta ris. Gezien de conclusie 
van dit artikel vragen wij ons echter af of de Staats se cre ta-
ris dit standpunt wel zon der meer vol kan houden. Het 
huidige Be sluit voldoet immers niet en behoeft – naar wij 
menen – aanpassing. In onze optiek zou het daarom wel-
licht toch goed zijn om het overleg met vertegenwoordi-
gers van de ge pen sioneer den verder te vervolgen om te 
bezien of tot een beter Be sluit en/of een oplossing voor 
openstaande geschilpunten kan worden gekomen.

22 Staats se cre ta ris van Financiën - Fiscaliteit en Be las ting dienst, Afschrift op 
de brief van de ANARCP met betrekking tot Conceptbe sluit Inkomstenbe-
lasting Pen sioenen Interna tio na le Organisaties, 19 ja nu a ri 2023. 


