
Vragen commissie inzake voortgang onderzoek naar aanleiding van motie van het lid Omtzigt 

over het opleggen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de VVD 

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de voorstellen rond de vrijstelling 

van de btw voor beheersdiensten en pensioenfondsen. Zij vragen hoe voorkomen wordt dat 

Nederlandse pensioenfondsen op achterstand gesteld worden ten opzichte van buitenlandse 

pensioenfondsen. De leden van de VVD-fractie vragen het kabinet hierbij een level playing 

field voorop te stellen, en vragen hoe het kabinet naar dit level playing field op deze 

terreinen kijkt. Zij vragen het kabinet te reflecteren op de situatie in België, Frankrijk en 

Duitsland en een vergelijking te maken met Nederland. Daarnaast vragen zij het kabinet of 

Nederland zich niet opstelt als ‘het braafste jongetje in de klas’.  

De leden van de VVD-fractie vragen het kabinet te reflecteren op de effecten van de gekozen 

weg voor de deelnemers in de pensioenfondsen. Wat is het effect op hen? Wat is het effect 

op de prikkels in relatie tot de kostenreductie bij pensioenfondsen? De leden van de VVD-

fractie vragen welke stappen het kabinet nog wil en kan zetten om te komen tot een dialoog 

met de relevante partijen om hun zorgen weg te nemen.  

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PVV 

De leden van de PVV-fractie vragen hoeveel euro belastingopbrengsten zijn gemoeid met het 

heffen van btw voor beleggen bij pensioenfondsen en op de beheerdiensten in Nederland? 

Graag een overzicht voor de jaren 2012-2017. 

De leden van de PVV-fractie merken op dat er lidstaten zijn die beheerdiensten wel 

vrijstellen van btw. Deze lidstaten hebben daardoor minder btw-ontvangsten en dragen 

daardoor te weinig af aan Brussel (te lage afdracht uit btw-middelen). Om welke landen gaat 

het hier? Hoeveel euro hadden deze landen additioneel aan Brussel moeten afdragen als er 

wél sprake zou zijn van een gelijk speelveld? Graag een overzicht van landen in de periode 

2012-2017. 

De leden van de PVV-fractie vragen wat de consequenties zijn van de btw-heffing op 

beheerdiensten voor de hoogte van de pensioenuitkeringen van pensioenfondsen die 

onderhevig zijn aan btw? Worden pensioenfondsen minder efficiënt wanneer btw wordt 

geheven (gemeten aan de hand van de hoogte van de uitkering per afgedragen euro)?  

De leden van de PVV-fractie vragen wat de geldelijke kosten zijn van het voeren van een 

btw-administratie door pensioenfondsen en beheerdiensten? Met hoeveel euro nemen de 

overheadkosten van pensioenfondsen en beheerdiensten toe indien zij btw-plichtig zijn ten 

opzichte van de situatie waarin zij dat niet zijn?  

De leden van de PVV-fractie merken op dat het algemeen uitgangspunt is dat beheer van 

vermogen belast is met btw. Er worden echter uitzonderingen gemaakt. Op grond waarvan 

worden uitzonderingen toegekend? Aan welke voorwaarden moet daarvoor worden voldaan? 



Hoeveel uitzonderingen (in absolute aantallen alsmede als percentage van het totaal per 

land) zijn per lidstaat in de periode 2012-2017 toegekend? Hoeveel euro’s zijn daarmee per 

land gemoeid? Graag een overzicht. 

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van het CDA 

De leden van de CDA-fractie constateren dat voor de vraag of de vrijstelling voor collectief 

vermogensbeheer kan worden toegepast door een pensioenfonds het cruciale criterium is of 

het beleggingsrisico wordt gedragen door de leden van het pensioenfonds. Aan de 

voorwaarden van financiering door pensioenontvangers en beleggen volgens het beginsel 

van risicospreiding zal immers over het algemeen voldaan zijn. Dit beleggingsrisico ligt in 

eerste instantie bij het pensioenfonds, maar deze heeft geen mogelijkheid dit risico zelf te 

dragen en verdeelt dit daarom over verschillende generaties van werkgevers en deelnemers. 

In feite loopt een deelnemer dus niet alleen beleggingsrisico’s over zijn eigen beleggingen, 

maar ook voor die van andere deelnemers, voor zover dit al te splitsen zou zijn. De 

beleggingsrisico’s kunnen leiden tot niet indexeren of zelfs kortingen en zijn daarmee direct 

voelbaar voor de deelnemer. Kan de staatssecretaris aangeven bij welke hoeveelheid aan 

risico op niet indexeren en kortingen sprake is van het dragen van beleggingsrisico door de 

leden van het pensioenfonds?  

Kan de staatssecretaris aangeven of het spreiden of delen van risico’s tussen deelnemers en 

tussen generaties van invloed is op het mogelijk kunnen toepassen van de vrijstelling voor 

collectief vermogensbeheer? Zo ja, uit welke Europese jurisprudentie volgt dat? Verder 

vragen de leden van de CDA-fractie de staatssecretaris absolute duidelijkheid te geven over 

hoe het nu precies gesteld is in de andere EU-lidstaten.  

Kan de staatssecretaris tevens aangeven wat de uitkomst is van de discussie over onderhavig 

onderwerp binnen het btw-comité en kan hij de achterliggende stukken sturen? Ziet de 

staatssecretaris een manier om beheersdiensten verleend aan pensioenfondsen onder het 

lage tarief te brengen? De leden van de CDA-fractie vragen de staatssecretaris of hij vreest 

voor weglekeffecten doordat pensioenfondsen deze beheersdiensten onbelast in het 

buitenland zullen afnemen.  

Vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van D66 

De leden van de D66-fractie steunen de inzet op het aanpakken en terugdringen van btw-

fraude. Deze leden vragen hoe de Europese Commissie het gelijk speelveld kan waarborgen 

als de Europese Commissie geen overzicht heeft van de toepassing van de btw-richtlijn in de 

lidstaten. Deze leden vragen om de Kamer een verslag te doen toekomen van de btw-

behandeling van beheersdiensten voor pensioenfondsen in de vergadering van het btw-

comité in december 2017. 

Vragen en opmerkingen van  e leden van de fractie van de SP 

De leden van de SP-fractie vragen de staatssecretaris aan te geven of het klopt dat de btw-

plicht voor beleggen bij pensioenfondsen en bij beheersdiensten kan leiden tot een toename 



van uitvoeringskosten van miljoenen euro’s per jaar. Kan de staatssecretaris hier op ingaan? 

Is de staatssecretaris bereid een inschatting te geven van de extra kosten en de in staat 

gevolgen voor het pensioenresultaat te kwantificeren? Is de staatssecretaris het met de leden 

van de SP-fractie eens dat een btw-plicht niet zomaar kan worden doorgevoerd wanneer de 

effecten ervan op het pensioenresultaat niet duidelijk zijn?  

De leden van de SP-fractie vragen de staatssecretaris of hij bereid is op een rij te zetten 

welke Europese lidstaten hun pensioenfondsen wel ontzien van de btw-plicht? Welke EU-

landen heffen btw op beleggen bij pensioenfondsen en welke zijn voornemens dat te doen? 

Kan de staatssecretaris ingaan op de vraag of er op basis van EU-recht of jurisprudentie 

ruimte bestaat om pensioenfondsen en daarmee de deelnemers te ontzien van de btw-

plicht, vragen de leden van de SP-fractie? 

 


