Geachte heer Linkels,
Inmiddels is eind 2011 de problematiek van de gepensioneerden in kaart
gebracht en is onderzocht welke oplossing mogelijk is. Inderdaad is gebleken dat
met name gepensioneerden die buiten de BES eilanden wonen en een pensioen
genieten afkomstig van de BES eilanden dat aldaar mag worden belast in
sommige gevallen door het nieuwe fiscaal stelsel aanzienlijk in hun netto
inkomen achteruit gaan.
Door een aanpassing in de Wet op de inkomstenbelasting BES is daarvoor een
oplossing gevonden. (Belastingplan 2012, Wet OFM)
De aanpassing in de Wet op de inkomstenbelasting BES houdt kort samengevat
in, dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 ook de niet op de BES
eilanden woonachtige belastingplichtige die een pensioenuitkering geniet die op
de BES eilanden mag worden belast in aanmerking komt voor de belastingvrije
som die voor de op de BES wonende belastingplichtige geldt. Voor het jaar 2011
bedraagt deze belastingvrije som USD 10.016. De belastingvrije som die in
aanmerking mag worden genomen kan niet hoger zijn dan het bedrag van de
pensioenuitkering dat volgens de fiscale regels van de BES eilanden mag worden
belast.
Belastingplichtigen die niet op de BES eilanden wonen maar wel (pensioen)
inkomen van de BES eilanden ontvangen, worden voor de heffing van
inkomstenbelasting aangemerkt als buitenlands belastingplichtigen. In de
gevallen waar op de pensioenuitkeringen over 2011 te veel aan loonbelasting en
premies is ingehouden, kan dat later worden gecorrigeerd middels een aanslag
inkomstenbelasting. De buitenlandse belastingplichtige dient daarvoor een
aangiftebiljet inkomstenbelasting bij de Belastingdienst/CN in te dienen.
Voor toekomstige pensioenuitkeringen kan aan het pensioenfonds worden
gevraagd om bij de inhouding van de loonbelasting en premies rekening te
houden met de belastingvrije som.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om nog op een misverstand te wijzen.
Gepensioneerden buiten de BES maken bezwaar dat op het pensioen door PCN
een percentage van 30,4% wordt ingehouden zonder rekening te houden met
het feit dat ze niet in aanmerking komen voor vergoeding van ziektekosten. In
hun beleving is daarin een premie voor de zorgverzekering begrepen terwijl ze
niet verzekerd zijn op de BES..
Op zich zelf is het juist dat deze niet verzekerd zijn voor de zorgverzekering. Op
grond van het Besluit zorgverzekering BES zijn immers van rechtswege
verzekerd degenen die (rechtmatig) op de BES eilanden wonen alsmede
personen die in het buitenland wonen en op de BES eilanden werken.
Niet-ingezetenen die een pensioen genieten van de BES eilanden en geen actieve
dienstbetrekking op de BES eilanden vervullen zijn niet verzekerd voor de
zorgverzekering. Omdat zij niet verzekerd zijn en dus geen premie voor de
zorgverzekering hoeven te betalen hebben zij echter evenmin recht op de zgn.
‘zorgverzekeringskorting’.

Per saldo betekent dit dat de inhoudingen door het pensioenfonds van 30,4% op
de pensioenuitkeringen uitsluitend betrekking hebben op ingehouden
loonbelasting.
Summa summarum houdt het vorenstaande dus ook in dat pensioenuitkeringen
door PCN worden geacht onderhevig te zijn aan de BES belastingheffing.
Hopend u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
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