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Het nieuwe 
belastingverdrag tussen 
Nederland en Duitsland 

Nieuw verdrag 

Op 1 januari van dit jaar is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en 

Duitsland in werking getreden. In dit belastingverdrag wordt de verdeling van heffing 

van de belasting tussen Nederland en Duitsland  opnieuw geregeld. Gedacht kan 

worden aan inkomsten uit arbeid, directeursbeloningen, dividend, interest, royalty’s, 

beloningen van hoogleraren en studenten, artiesten, sportbeoefenaars, Europarle-

mentariërs, binnenschippers etc. 

Met de komst van het nieuwe verdrag zijn de oude bepalingen uit 1959 daarmee in 

principe van de baan, maar daarover later meer. Het nieuwe verdrag heeft met 

name grote gevolgen voor de belastingheffing van inwoners van Nederland die in 

Duitsland werken en inwoners van Duitsland die in Nederland werken. Behoor je tot 

één van deze groepen, lees dan vooral verder.  

Bedenk daarbij dat wanneer het begrip landen genoemd is alleen Nederland of 

Duitsland bedoeld wordt. 

Wat verandert er?  

 Door de komst van het verdrag veranderen de volgende principes:  

- De heffing over  inkomsten wordt anders tussen Nederland en 

                             Duitsland verdeeld 

- De methode om dubbele belasting te voorkomen is aangepast 

Dit heeft vooral gevolgen voor  

1. Inkomen uit werkzaamheden 

2. Vergoedingen voor directeuren 

3. Pensioenen,  lijfrenten en uitkeringen uit sociale verzekeringen 
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Onze conclusie is dat vrijwel alle gepensioneerden in de relatie Nederland-Duitsland te maken krijgen 

met verandering van het land waar zij belasting zijn verschuldigd. 

De onderwerpen 

In dit thema besteden we achtereenvolgens aandacht aan   

 Inkomsten uit arbeid 

 Directeursbeloningen 

 Pensioenen, lijfrenten en sociale uitkeringen 

 Artiesten en sportbeoefenaars 

 Dividenden 

Inkomen uit arbeid 

Hoofdregel is dat het land heft waar de arbeid plaats vindt. Hierop bestaat een uitzondering  in de vorm 

van de zgn. 183 dagen regel.  Indien de werkzaamheden gedurende minder dan 183 in een periode van 

12 maanden worden uitgevoerd én de werkgever niet in het land gevestigd is waar die werkzaamheden 

plaatsvinden dan blijven de werkzaamheden belast in het land waar de werkgever gevestigd is. 

In een schema ziet dit er voor een inwoner van Nederland als volgt uit 

      Ja    Nee 

Werknemer woonachtig in 

Nederland? 

 

X  

Werkgever gevestigd in 

Nederland en niet (ook) in 

Duitsland? 

X  

Minder dag 183 dagen in 12 

maanden in Duitsland gewerkt? 

X  

Belast in Nederland Duitsland 

Dus een chauffeur  van een Nederlands transportbedrijf die in een periode van 12 maanden 100 dagen in 

Duitsland werkt, is gewoon in Nederland belast als zijn werkgever in Nederland gevestigd is.   

Voor een inwoner van Duitsland geldt de omgekeerde situatie.  

Ben je werkzaam in een vliegtuig of op een schip? Dan blijf je belastingplichtig in het land waar je woont.  

Let op:  de sociale verzekering is dan afhankelijk van de plaats waar de werkgever is gevestigd.  

 Wat als je nu stopt met werken en een afkoopsom ontvangt? Ook daarvoor geldt het zgn 183 dagen 

criterium.  
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Een uitzondering vormen uitgezonden leraren, onderzoekers en docenten. Indien een hoogleraar of 

docent die inwoner is van Duitsland en tijdelijk in Nederland onderwijs komt geven, terwijl zijn salaris 

wordt betaald vanuit Duitsland, wordt hij of zij niet in Nederland belast, maar in Duitsland. 

Directeursbeloningen 

Voor de groep algemene bestuurders en commissarissen is een nieuwe bepaling in het leven geroepen.  

De beloningen zijn belast in het land waar de zetel van de onderneming  gevestigd is.   Voorheen was dat 

het land waar de arbeid werd verricht. Dat kon dus bijvoorbeeld voor een Nederlandse directeur van een 

Duits bedrijf één dag per week in Duitsland en 4 dagen per week in Nederland zijn.  Dat is nu uitgesloten. 

De bepaling is van toepassing op de directeursbeloning.  De bepaling is dus niet van toepassing op 

beloningen die de bestuurder niet in die hoedanigheid geniet.    

Het verdrag is niet duidelijk over de definitie van de vestigingsplaats . In Nederland en in Duitsland 

worden verschillende interpretaties gebruikt.   

Nederland  vereent  een verrekening voor directeursbeloningen. Op grond van een besluit van 18 juli 

2008 wordt in plaats van belastingverrekening onder bepaalde voorwaarden een belastingvrijstelling 

verleend. 

Pensioenen, lijfrenten en sociale uitkeringen 

De heffing wordt toegewezen aan het land waar de ontvanger woont.  Bedragen de inkomsten meer dan 

€15.000 per jaar dan verandert dit. De inkomsten zijn dan belast in het land van de uitkerende instantie 

(de bronstaat).   

Nu lijkt dit geen grote verandering, maar door de verschillen in vrijstelling kan dit individuele situaties 

heel vervelend uitpakken.  Ook als bijvoorbeeld aan het begin van het jaar niet duidelijk is of de €15.000 

grens overschreden zal worden.   In die situatie heeft de bronstaat de mogelijkheid om alsnog een 

aanslag op te leggen om de belastingheffing over dat pensioen te verzekeren. Wij adviseren iedereen in 

deze groep om zijn of haar situatie zorgvuldig te onderzoeken.  

Een voorbeeld:  

Stel een inwoner van Duitsland geniet een Nederlands pensioen en AOW. Nederlandse bedrijfs-

pensioenen voor inwoners van Duitsland worden in veel gevallen voor 18% in de grondslag van de Duitse 

belastingheffing betrokken. Daardoor is de belastingheffing in Duitsland zeer beperkt. De Nederlandse 

AOW voor dergelijke inwoners wordt in Nederland aan de voet belast tegen het tarief van de eerste schijf 

(2013: 5,85%), waardoor ook de belastingheffing in Nederland zeer beperkt is. Als deze belasting-

plichtigen onder het nieuwe verdrag over hun gehele inkomen in Nederland belastingplichtig zijn, zal de 

verschuldigde belasting aanzienlijk toenemen.1 

Zijn er verzachtende maatregelen?  

Ja die zijn er.  Je kunt een beroep doen op de toepassing van het oude verdrag gedurende in dit jaar als je 

 

1
 Kamerstukken nota nav eindverslag d.d. 27 november 2013, nr. 33.615 
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door het nieuwe verdrag in een nadeligere positie komt te verkeren.  Hiervoor moet wel een speciaal 

verzoek worden ingediend.  

Daarnaast zijn er nog verschillende bepalingen die gunstig uitwerken.  Bijvoorbeeld zorgt  de non 

discriminatiebepaling  ervoor dat een inwoner in Nederland met inkomsten uit Duitsland niet zwaarder 

belast wordt als zijn buurman met inkomsten uit Nederland. Daardoor  kunnen inwoners van Nederland 

met een Duits inkomen waarvan de achtgenoot inkomen in Nederland geniet eerder in aanmerking 

komen voor het Duitse Splittingverfahren waardoor de heffing in Duitsland lager wordt.  

Tot slot is er voor pensioenen en uitkeringen een  ingroeiregeling vastgesteld die de in Nederland belaste 

inkomensbestanddelen met een speciaal tarief belast.  Dit tarief stijgt  in de loop van de komende 6 

jaren. 

Artiesten en sportbeoefenaars 

Ook voor deze groep zijn er veranderingen, zij het name aan de Duitse zijde. Uitgangspunt in het 

nationale recht van Nederland is dat alle inkomsten uit dergelijke activiteiten behoren te worden belast 

in het land waarin de desbetreffende artiest of sporter woont en niet in het land waarin de activiteiten 

zijn verricht. Het verdrag   geeft echter ruimte aan Duitsland om belasting te heffen over de inkomsten 

van Nederlandse artiesten en sporters die in Duitsland hun werk uitoefenen. 

Een belangrijke uitzondering vormen situaties waarin de werkzaamheden voor ten minste 50 percent 

worden bekostigd uit openbare middelen. In dat geval  heft de staat waarvan de sporter of artiest 

inwoner is.  

Dividenden e.d.  

Het verdrag  verdeelt het heffingsrecht over grensoverschrijdende dividenden. Het heffingsrecht is 

toebedeeld aan de woonstaat van de genieter van de dividenden.  Er kan sprake zijn van een dividend uit 

een deelneming. In dat bijzondere geval mag de staat van waaruit het dividend afkomstig is (de 

bronstaat) tot vijf percent van het bruto-bedrag van de dividenden heffen (en in specifieke situaties nog 

meer: bij portfoliodividend bedraagt het bronheffingspercentage vijftien percent). 

Dit recht is nieuw in dit verdrag. Of dit ook daadwerkelijk kan worden uitgeoefend betwijfelen wij. De 

bepaling lijkt in strijd met de Moeder-dochterrichtlijn van de EU.  

Een ander aandachtspunt vormen vergoedingen afkomstig van rechten of schuldvorderingen die 

aanspraak geven op een aandeel in de winst. Voor zover de aan de vermogensverstrekker toegekende 

vergoeding in de bronstaat bij de betaler aftrekbaar is mag de bronstaat belasting  heffen over die 

vergoeding. Ook deze bepaling is nieuw.  

De staatssecretaris heeft in dit kader nog opgemerkt dat indien sprake is van het financieren van een 

Nederlandse debiteur met een lening die volgens de in de Nederlandse jurisprudentie ontwikkelde 

criteria (met name in het arrest HR 11 maart 1998, nr. 32.240, ECLI:NL:HR:1998:AA2453) als eigen 

vermogen kwalificeert, de daarop betaalde vergoeding moet worden aangemerkt als dividend in de zin 

van het nieuwe Verdrag.2 

 

2
 Kamerstukken nota nav eindverslag d.d. 27 november 2013, nr. 33.615 


