
 

 

 
AEGON: DE SPAARPOT VOOR VEEL BUITEN 

NEDERLAND WONENDE NEDERLANDERS 
 

 
Regelmatig krijg ik van buiten Nederland wonende klanten inkomensgegevens door 

voor wat betreft pensioenen of lijfrente-uitkeringen van AEGON. Hieruit blijkt dat, 

naast de in feite fiscaal juridisch volstrekt onnodige inhouding van loonbelasting t.z.v. 

in ieder geval de pensioenen, dikwijls ook de premies volksverzekeringen en de 

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet geheel ten onrechte worden 

ingehouden. En dat laatste over de gehele lijn van pensioenen en lijfrente-uitkeringen. 

 

Dit is niet louter een ‘Thais-probleem’. Ik heb klanten in de VS, Canada, Aruba, 

Curaçao, het VK, veel andere Europese landen, tot in Thailand (rond de 50), de 

Filipijnen, Indonesië, Japan en Australië, maar steeds is het hetzelfde liedje. Wat dat 

betreft handelt AEGON wel zeer consequent, maar consequent fout blijft natuurlijk 

gewoon fout! 

 

 

Inmiddels heb ik ontdekt dat ook enkele andere verzekeraars zich aan dezelfde fout 

bezondigen, zoals Nationale Nederlanden, ASR/Loyalis en Delta Lloyd. Wees dus op je 

hoede. AEGON staat echter met stip op 1! 

 

Zo kreeg ik enkele dagen geleden jaaropgaven binnen van een in Thailand wonende 

Nederlander waaruit bleek dat AEGON en Nationale Nederlanden over 2020, naast de 

onterechte inhouding van de premie volksverzekeringen ad € 12.300 en in feite ook de 

loonbelasting ad € 7.500, tezamen ook nog eens afgerond € 4.400,-- aan 

inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) hebben 

ingehouden. En dat is een aardige maar ongewilde spaarpot van ruim € 2.000 per maand en 

waar ik liever maandelijks de beschikking over zou willen hebben dan in één keer, ver na 

afloop van het jaar! 

 

 

WAT GAAT ER MIS BIJ DEZE UITKERINGEN? 

 

Ik had beter de vraag kunnen stellen: “Wat gaat er goed bij deze uitkeringen.” Dan was ik 

met de beantwoording veel sneller klaar geweest dan nu het geval is. Maar een keer de 

vraag gesteld zal ik haar ook beantwoorden. 

 

Zelfs zonder daar echt in te hebben doorgeleerd behoort een heel klein beetje salaris- of 

uitkeringsadministrateur te weten dat je, wanneer je niet in Nederland woonachtig bent of 

niet in Nederland in een dienstbetrekking arbeid verricht die aan de loonbelasting is 

onderworpen, buiten de kring van verplicht verzekerden voor de volksverzekeringen valt, 

zoals de AOW en de Wet langdurige zorg. 1) en 2) 



Daar je buiten de kring van verzekerden voor de Wet langdurige zorg valt, val je tevens 

buiten de kring van verzekerden voor de Zorgverzekeringswet. 3.  

Als je nog niet AOW-gerechtigd bent stopt bij emigratie de opbouw voor je AOW-pensioen. 

Ook je Nederlandse zorgverzekering komt dan direct te vervallen. Je zult zelf een 

voorziening moeten treffen voor je ziektekosten en, zoals in Thailand, zonder 

acceptatieplicht, tegen vaak hoge kosten en niet zelden uitsluitingen, of je moet een 

voldoende financiële buffer aanhouden.  

 

Ook al woon je in een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over vergoeding 

van medische zorg (de zgn. ‘verdragslanden’) mag AEGON niet op eigen houtje de bijdrage 

Zvw inhouden.  

Overigens valt Thailand al helemaal niet onder de ‘verdragslanden’, iets wat iedere in 

Thailand wonende Nederlander maar al te goed weet. Maar bij AEGON weet men dat 

kennelijk niet! 

 

Nu kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat AEGON dit als een ‘solidariteitsbijdrage’ inhoudt 

op haar uitkeringen om daarmee de verbondenheid van de emigrant met het Vaderland in 

stand te houden. Maar dan zou het wel zo netjes zijn als zij dit eerst voorlegt aan haar 

klanten met de vraag of zij daar behoefte aan hebben. Ik betwijfel echter of er wel animo zal 

zijn voor zo’n ‘solidariteitsbijdrage’. Ik zou daar niet aan mee doen, maar ik heb 

gemakkelijk praten: ik woon in Nederland en heb geen keus!  

 

 

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 

 

Voor zover Thailand bevoegd is om over je inkomstenbelasting te heffen kun je de 

inhouding van loonbelasting en ook de premie volksverzekeringen achteraf weer 

terugvragen door middel van het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting/premie 

volksverzekeringen. Je kunt ook bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland vrijstelling 

vragen voor de inhouding van loonbelasting over deze inkomens en je krijgt er gratis maar 

geheel overbodig een vrijstelling voor de premie volksverzekeringen en bijdrage Zvw bij. 

Laatstgenoemde ‘vrijstellingen’ zijn immers niet gebaseerd op het door Nederland met welk 

land dan ook gesloten Verdrag ter vermijding van dubbele belasting maar puur op onze 

eigen, nationale wetgeving en mogen dan ook niet ‘vrijstelling’ worden genoemd. Maar, 

naast AEGON, zoals hierna zal blijken, weet de Belastingdienst/kantoor Buitenland 

kennelijk ook niet wat het begrip ‘vrijstelling’ inhoudt.  Over dit begrip volgt later meer. 

 

Als Nederland bevoegd is om over je inkomen belasting te heffen dan kun je door middel 

van het doen van aangifte de premie volksverzekeringen weer terugvragen. 

 

De onterechte inhouding van de bijdrage Zvw wordt echter niet terug verkregen door het 

doen van aangifte voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 

 

 

DE VRIJSTELLING/VRIJSTELLINGSVERKLARING 

 

Namens een in de Filipijnen wonende klant heb ik AEGON hierop aangesproken. Niet ik 

maar m’n klant kreeg daarop door middel van een e-mailbericht het onthutsende antwoord 

dat hij, om voor vrijstelling van inhouding van o.a. de premies in aanmerking te komen, een 



vrijstellingsverklaring moet overleggen van de Belastingdienst. Ik zit inmiddels ruim 50 jaar 

in het vak maar zoiets zots heb ik nog niet eerder meegemaakt. 

 

Formeel gezien mist de vrijstellingsverklaring en dus ook het aanvraagformulier daartoe, 

elke wettelijke basis: het zevende lid van artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964, 

handelende over de wijze van heffing en waarop deze verklaring was gebaseerd, is met het 

Belastingplan 2003 reeds komen te vervallen. 

 

Blijkens de Memorie van Toelichting, welke heeft geleid tot deze wetswijziging, kan de 

pensioenuitvoerder nu zélf besluiten om geen loonbelasting meer in te houden. 4) en 5) 

 

Overigens was het voor deze wetswijziging ook al mogelijk zonder de zgn. ‘artikel 27, lid 7 

loonbelastingverklaring’ inhouding van belasting achterwege te laten wanneer de 

inhoudingsplichtige de internationale fiscale regels juist toepaste. Verdragen zijn immers 

van hogere rangorde dan nationale wetgeving. 

Zie in dit verband de uitspraken van Gerechtshof Amsterdam, 3 oktober 1972, nr. 

436/172, BNB 1973/168 en Gerechtshof Arnhem, 15 juni 1973, nr. 288/1972, BNB 

1974/109. 5) 

 

Mocht AEGON dus toch beducht zijn voor het tegen een naheffing oplopen wegens het in 

haar ogen ten onrechte niet inhouden van loonbelasting, dan kan ik haar geruststellen. Als 

zij te goeder trouw heeft gehandeld en zich met een beetje organisatie er van vergewist heeft 

door middel van bijvoorbeeld een verklaring (met zo nodig het vragen van aanvullend 

bewijs) van de uitkeringsgerechtigde, dat deze uitkeringsgerechtigde woonachtig is in 

Thailand, dan volgt er volgens constante jurisprudentie geen naheffing bij AEGON maar 

navordering en dan ten laste van de uitkeringsgerechtigde.  

 

Vergelijk dit met bijvoorbeeld de jarenlange onterechte toepassing door de SVB van de 

heffingskortingen bij wonen in o.a. Thailand. De daardoor te weinig ingehouden belasting 

werd niet bij de SVB nageheven maar nagevorderd op de belastingplichtigen. Overigens 

kun je daar nog wél vraagtekens bij plaatsen daar ook zonder verzoek daartoe van de 

uitkeringsgerechtigde de heffingskortingen bij wonen in het buitenland en dus in strijd met 

de Wet op de loonbelasting 1964, door de SVB werden toegepast. Alsdan was er immers 

sprake van een foutieve wetstoepassing door de SVB, wat de uitkeringsgerechtigde niet was 

aan te rekenen. 

 

Naast het op grond van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen t.z.v. de premies 

volksverzekeringen en de bijdrage Zvw afzien van inhouding van premies ter zake, kan 

AEGON dus tevens afzien van de inhouding van loonbelasting t.z.v. de door haar verstrekte 

pensioenuitkeringen aan inwoners van Thailand, daar de heffing over deze uitkeringen is 

voorbehouden aan Thailand. Dat geldt tevens voor de door haar verstrekte lijfrente-

uitkeringen, tenzij AEGON inmiddels, in lijn met enkele uitspraken van Rechtbank Zeeland 

– West-Brabant en Hof Den Bosch, tot de conclusie is gekomen dat haar lijfrente-

uitkeringen ‘als zodanig’ ten laste van haar winst komen. Tot nu toe heeft zij dat echter 

bestreden! 6) 

 

Overigens is het maar zeer de vraag of het destijds ingenomen standpunt van de inspecteur 

en wat werd bekrachtigd door de rechter nu nog en dan in z’n volle omvang kan worden 

ingenomen, gelet op de compartimenteringsclausule in het arrest van de Hoge Raad van 14 



juli 2017 inzake het mogen opleggen van een conserverende aanslag, c.q. het mogen 

betrekken in de inkomstenbelasting van een lijfrente-uitkering bij wonen in Thailand. 

 

Zeker voor wat betreft de inhouding van premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw is 

de door AEGON gestelde eis van het overleggen van een vrijstellingsverklaring de 

onnozelheid ten top! 

Bij wonen in Thailand zou zo’n verklaring gelijkstaan aan een aanvraag om een 

vrijstellingsverklaring bij wonen in Nederland door een omaatje van 90 jaar voor de 

motorrijtuigenbelasting, omdat zij al lang niet meer in het bezit is van een auto. Ik zou dan 

bijvoorbeeld bij de gemeente Heerenveen (mijn woon- en werkgemeente) een vrijstelling 

moeten vragen voor de hondenbelasting daar ik geen houder van een hond ben (zelfs niet in 

de tijd dat er een ’avondklok’ gold in Nederland). Zo’n aanvraag bij de gemeente 

Heerenveen zou slechts tot doel kunnen hebben om de lachspieren  van de 

belastingambtenaren van de gemeente Heerenveen te beproeven.  

 

Net als bij wonen in Thailand voor wat betreft de premies volksverzekeringen en de 

bijdrage Zvw, is dit omaatje van 90 jaar en zonder auto en ik als niet-houder van een hond  

niet aan te merken als belastingplichtige voor de motorrijtuigenbelasting c.q. de 

hondenbelasting en kunnen wij daarvoor dus ook geen vrijstelling aanvragen.  

 

Als je schrijft over ‘vrijstelling/vrijstellingsverklaring’, wat AEGON doet, behoor je wel te 

weten wat deze begrippen inhouden. 

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw, is door de commissie Schendstok vrijstelling 

gedefinieerd als een uitzondering op een regel van persoonlijke of zakelijke belasting- c.q. 

premieplicht.  

Wanneer je in Nederland woonachtig bent of in Nederland in een dienstbetrekking arbeid 

verricht welke aan de loonbelasting is onderworpen, dan val je binnen de kring van 

verplicht verzekerden voor de volksverzekeringen, zoals de AOW en de Wet langdurige 

zorg. Als je wilt dat alle van nature roodharigen hiervan moeten worden uitgezonderd dan 

neem je voor deze groep een vrijstellingsbepaling op en hebben we te maken met een 

uitzondering van de persoonlijke premieplicht. En waarom ‘van nature’ roodharigen? Dat is 

om te voorkomen dat er een ware run gaat plaatsvinden naar de dichtstbijzijnde drogist!  

 

De gemeente Heerenveen kent nog een ordinaire, zwaar uit de tijd zijnde hondenbelasting. 

Dat betekent dat iedereen die houder is van een hond onder deze belasting valt. Alsdan zou 

een vrijstellingsbepaling c.q. een uitzondering op de persoonlijke belastingplicht, kunnen 

worden opgenomen voor houders van een Duitse herder. Dat kan echter niet voor niet-

houders van een hond.  Alsdan is er immers geen sprake van een belastingplicht ter zake 

van de hondenbelasting en kan er dus ook geen vrijstelling voor worden verleend!  

 

CONCLUSIE: AEGON schrijft in de reactie aan m’n Filipijnse klant over 

‘vrijstelling/vrijstellingsverklaring’ zonder ook maar enig idee te hebben van wat dit 

begrip inhoudt. Het verplicht volgen van een cursus ‘Beginselen van de leer der 

belastingen’ zou voor de daarvoor in aanmerking komende medewerkers van AEGON 

dan ook geen overbodige luxe zijn. 

Daar het m’n vak is ben ik uiteraard bereid om tegen een passende beloning deze 

cursus te verzorgen!  

 



Nu kan het natuurlijk ook nog zo zijn dat de medewerkers van AEGON er heilig van 

overtuigd zijn dat zij als een van de weinige organisaties het bij het rechte eind hebben. 

Mocht dat het geval zijn dan geloven ze vast ook nog in Sinterklaas en dat Elvis Presley nog 

leeft. 

Als kind speelden mijn ouders de rol van Sinterklaas. En toen ik zelf kinderen kreeg draaide 

ik daar zelf voor op.  

Bij mijn weten is Elvis Presley op 16 augustus 1977 overleden. Maar het kan natuurlijk ook 

zijn dat men vervolgens een look-a-like heeft begraven en dat we allemaal voor de gek zijn 

gehouden. Wie zal het zeggen. De medewerkers van AEGON misschien? 

 

 

HOE KUN JE ZIEN DAT DEZE INHOUDINGEN ZIJN GEDAAN? 

 

Ervan uitgaande dat de pensioen- dan wel lijfrente-uitkering voor 2020 niet meer dan € 

34.712,-- heeft bedragen, bedroeg het belastingtarief 9,70%. Werd er volgens de jaaropgave 

2020 bij jou (afgezien van een gering bedrag wegens afronding) meer ingehouden, dan weet 

je dat het ook bij jou fout zit. Daarnaast wordt in de uitkeringsspecificatie en de jaaropgave 

aangegeven of al dan niet de bijdrage Zvw werd ingehouden. Hiervoor gold voor 2020 een 

percentage van 5,45%.  

 

 

WAT KUN JE HIERAAN DOEN? 

 

Dien na ontvangst van de eerstvolgende uitbetaling door AEGON of een andere verzekeraar 

van een pensioen- of lijfrente-uitkering, waarop ten onrechte inhoudingen voor de 

volksverzekeringen en de bijdrage Zvw zijn gedaan, hiertegen bezwaar in bij de 

Belastingdienst/kantoor Buitenland. Dit bezwaar moet binnen 6 weken na ontvangst van de 

uitkering worden gedaan. Mocht je dit niet lukken binnen zes weken na ontvangst van de 

eerstvolgende uitkering, geen nood: je krijgt vast nog wel voldoende 

herkansingsmogelijkheden, zoals bij een volgende (maandelijkse) uitkering.  

 

Richt je bezwaarschrift aan de Inspecteur der Belastingen, kantoor Buitenland, postbus 

2865, te Heerlen. 

 

 

VERZOEK TERUGGAAF INKOMENSAFHANKELIJKE BIJDRAGE 

ZORGVERZEKERINGSWET BUITENLAND 

 

De aangifte voor de inkomstenbelasting bevat geen vragen met betrekking tot de bijdrage 

Zvw. Om ook deze bijdrage terug te krijgen zul je een verzoek moeten indienen bij de 

Belastingdienst/kantoor Utrecht. Hoe dat in z’n werk gaat vind je duidelijk omschreven via 

de volgende weblink. Via deze weblink kun je ook het daartoe benodigde formulier 

downloaden. 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/program

mas_en_formulieren/verzoek_teruggaaf_inkomensafhankelijke_bijdrage_zvw_buitenland 

 

 



Kijk ook even naar eerdere jaren. Je kunt nog een verzoek om teruggaaf indienen voor de 

jaren 2016 en volgende.  

 

 

EN DAT ALLEMAAL DANKZIJ AEGON: DE SPAARPOT VOOR VEEL BUITEN 

NEDERLAND WONENDE NEDERLANDERS. 

 

Mogelijk ben je veel rijker dan je nu al denkt te zijn en kun je de door AEGON voor jou bij 

de Belastingdienst opgebouwde ‘spaarpot’ te gelde maken. Maar wees er wel op tijd bij. En 

dan niet alleen omdat je na vijf jaar het recht op teruggaaf verspeelt maar ook omdat je in 

die jaren leuke dingen kunt doen met je ‘spaargeld’. Bij mijn Thaise klant, waar ik eerder 

over schreef, gaat het om een bedrag van ruim € 13.000,-- en dan enkel voor wat betreft drie 

jaren bijdragen Zvw. Dat is geen kinderachtig bedrag en dat dankzij AEGON en Nationale 

Nederlanden! 

 

 

Lammert de Haan, fiscalist (gespecialiseerd in internationaal belastingrecht en sociale 

verzekeringen). 

 

 
Voetnoten: 

 

1) Algemene Ouderdomswet 

 

Artikel 6 

• 1 Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, die nog niet de 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, en 

o a. ingezetene is; 

o b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland of op het continentaal 

plat in dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. 

 

 

2) Wet langdurige zorg 

 

Hoofdstuk 2. De verzekerden 

 

§ 1. De kring van verzekerden 

 

Artikel 2.1.1 

 

1 Verzekerd overeenkomstig de bepalingen van deze wet is degene, die: 

• a. ingezetene is; 

• b. geen ingezetene is, doch ter zake van in Nederland of op het continentaal plat in 

dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen. 

 

 



3) Zorgverzekeringswet 

 

Hoofdstuk 2. De plicht tot het sluiten van een zorgverzekering 

 

Paragraaf 2.1. De verzekeringsplicht 

 

Artikel 2 

 

1 Degene die ingevolge de Wet langdurige zorg en de daarop gebaseerde regelgeving van 

rechtswege verzekerd is, is verplicht zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te 

laten verzekeren tegen het in artikel 10 bedoelde risico. 

 

 

4) MvT, Kamerstukken II 2002/03, 28 608, nr. 3, blz. 32, (Wijziging van enkele 

belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II – overig fiscaal pakket)): 

 “Artikel II, onderdeel E (artikel 27 van de Wet op de loonbelasting 1964) 

Het in het zevende lid opgenomen formele vereiste dat een inhoudingsplichtige, ingeval op 

grond van een verdrag of enige andere regel van internationaal recht geen loonbelasting 

behoort te worden ingehouden, alleen dan inhouding van loonbelasting achterwege kan 

laten indien de werknemer hem een daartoe strekkende verklaring heeft gegeven die de 

werknemer van de inspecteur heeft gekregen, vervalt. 

Het vervallen van dit vereiste betekent een administratieve lastenverlichting voor de 

inhoudingsplichtige. 

Het blijft overigens (facultatief) mogelijk voor inhoudingsplichtigen om in geval van twijfel 

over de al dan niet bestaande inhoudingsplicht een verklaring van de inspecteur te vragen.” 

 

 

5) http://www.nebelex.com/wiki/Verdragsverklaring 

 

 

6) Auteur:  Erik Schouten, adviseur AEGON Adfi, 26 augustus 2013 

Bron:  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19-06-2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:5593 

 

Dit bericht is inmiddels verwijderd van de website van AEGON, echter zonder 

rectificatie. 
 


