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Met zijn brief van 1 juli 2015 heeft staatssecretaris Wiebes van 
Financiën nader invulling gegeven aan het oplossen van de knelpun-
ten die dga’s met een pensioen in eigen beheer al vele jaren onder-
vinden. Allerlei verboden en geboden, maar vooral een kunstmatig 

te zijn, is nu verworden tot een molensteen om de nek van vele, voor-
al oudere dga’s. Gaan de voorstellen van de staatssecretaris dit leed 
uit de wereld helpen?
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Het pensioen in eigen beheer (PEB) is ont-
staan in de jaren zeventig als faciliteit voor 
ondernemers om de opbouw van een oude-
dagsvoorziening te combineren met de fi-

nanciering van de onderneming. Jarenlang bestond de 
regelgeving uit enkele wetsartikelen en enige jurispru-
dentie, waarbij maatschappelijke normen rond pensioen 
als uitgangspunt golden. Uiteraard zochten dga’s en hun 
adviseurs de grenzen op van hetgeen maatschappelijk 
als aanvaardbaar werd gezien in hun streven de (fiscale) 
pensioenvoorziening te optimaliseren. In een reactie op 
deze ontwikkeling zijn de Belastingdienst en de wetge-
ver op zoek gegaan naar mogelijkheden om de (fiscale) 
pensioenopbouw en pensioenlasten te beperken. Enkele 
om die reden getroffen maatregelen zijn:

de minimale rekenrente van 4%;
geen rekening mogen houden met toekomstige loon- 
of prijsstijgingen;
een verbod op leeftijdsterugstellingen;
de verhoogde AOW-franchise voor dga’s.

Een tamelijk recente ontwikkeling is de brief van 6 de-
cember 2013 van toenmalig staatssecretaris Weekers van 
Financiën, waarin deze enkele knelpunten rond het PEB 
verkent en tot de conclusie komt dat de beste oplossing 
voor deze knelpunten het afschaffen van de huidige sys-
tematiek is.1 Na deze brief verschenen er nog enkele 

brieven over deze materie, die alle voortborduren op de 
geschetste problematiek. De kern van de problemen zit 
hem in de verschillen tussen de commerciële en fiscale 
waardering van de pensioenverplichting.

Knelpunten pensioen eigen beheer
In zijn brief van 6 december 2013 signaleert Weekers de 
volgende knelpunten:
1. de rekenrente;
2. het risico van vooroverlijden;
3. het gebruik van leeftijdscorrecties;
4. indexatie van toezeggingen.

In deze discussie moet steeds worden bedacht dat uit de 
pensioenovereenkomst in principe de commerciële pen-
sioenverplichting volgt. Dit is de bedrijfseconomische 
waarde van de door de vennootschap aangegane ver-
plichtingen. De uitgangspunten die hierbij moeten wor-
den gehanteerd, komen overeen met de tarieven van 
professionele verzekeraars. Daarmee is de commerciële 
waarde van het PEB in principe leidend. In dit artikel 
gaan we daar echter niet verder op in en concentreren 
we ons op de vier genoemde knelpunten.

Rekenrente
Art. 3.29 Wet IB 2001 bepaalt dat voor de waardering van 
pensioenverplichtingen een rekenrente van ten minste 
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Het is een feit dat de marktrente al 

waardoor een verschil ontstaat tussen 

pensioenverplichting

4% moet worden gehanteerd. Daarmee heeft de wetge-
ver een inbreuk gemaakt op het goed koopmansgebruik. 
Over dat begrip heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 28 
juni 2000 het volgende bepaald: ‘Pensioen- en lijfrente-
verplichtingen – zowel ingegane als niet ingegane – die-
nen, evenals andere langlopende verplichtingen, op de 
winstbepalende balans te worden gewaardeerd tegen de 
geldende marktrente voor langlopende leningen ten tij-
de van het aangaan van de verplichtingen, met dien ver-
stande dat bij een daling van de rentestand de verplich-
tingen dienovereenkomstig hoger mogen worden 
gewaardeerd en bij een nadien optredende stijging van 
de rentestand de verplichtingen dienovereenkomstig la-
ger moeten worden gewaardeerd, doch niet lager dan zij 
oorspronkelijk zijn gewaardeerd.’2

Het is een feit dat de marktrente al enige jaren (flink) la-
ger is dan 4%, waardoor een verschil ontstaat tussen de 
commerciële en de fiscale pensioenverplichting. Hoe la-
ger de marktrente, des te groter dit verschil. Een lagere 
marktrente heeft een negatieve invloed op de vermo-
genspositie van de vennootschap.
Op grond van het zogenoemde marktrentebesluit van de 
staatssecretaris neemt de fiscus het standpunt in dat de 
commerciële rekenrente gelijk is aan het u-rendement 
met een opslag van 0,5 procentpunt.3 Deze rente is door-
gaans lager dan de marktrente uit het arrest van de Hoge 
Raad. Hoewel het marktrentebesluit het karakter heeft 
van een goedkeuring uit praktische overwegingen – en 
derhalve geenszins maatgevend voor de te hanteren re-
kenrente bedoelt te zijn – beschouwt de fiscus de in het 
besluit opgenomen marktrente in de praktijk als hét uit-
gangspunt voor het bepalen van de commerciële waarde 
van pensioenverplichtingen.

Het risico van vooroverlijden
Bij het berekenen van de waarde in het economische 
verkeer van de pensioenverplichting dient rekening te 
worden gehouden met de toezeggingen uit hoofde van 
het partnerpensioen. In de meeste pensioentoezeggin-
gen is een partnerpensioen opgenomen ter grootte van 
70% van het pensioen dat de dga (theoretisch) had kun-
nen opbouwen als hij tot de pensioendatum in dienst 
was gebleven. Door de verhoging van de pensioendatum 
tot 67 jaar is de omvang van het partnerpensioen in een 
aantal gevallen toegenomen.
De vennootschap die de dga een pensioentoezegging in 
eigen beheer doet, dient zich ervan te vergewissen dat 
ze het toegezegde partnerpensioen kan nakomen. Kan 
ze het risico niet zelf dragen – en dat zal doorgaans het 
geval zijn – dan moet ze dit risico afdekken met een 
overlijdensrisicoverzekering. Als zo’n verzekering niet 
gewenst is, moet de vennootschap zich afvragen of ze 
dit risico wel op zich moet nemen. In het algemeen is 
het niet wenselijk dat de vennootschap dergelijke risi-
co’s zelfstandig draagt. De dga en zijn adviseur moeten 
dan concluderen dat geen partnerpensioen moet worden 
toegezegd, of dat het partnerpensioen zodanig moet 
worden beperkt dat de vennootschap op dit punt geen 
onverantwoord risico loopt.

Als het pensioen in eigen beheer op een passende wijze 
is vormgegeven, zal het risico van vooroverlijden geen 
rol van betekenis spelen in de commerciële waarde van 
de pensioenverplichting. In veel gevallen is echter een 
volledig partnerpensioen toegezegd en loopt de ven-

nootschap een aanzienlijk risico. De Belastingdienst 
stelt zich bij het bepalen van de dividendruimte door-
gaans op het standpunt dat het direct ingaande nabe-
staandenrisico volledig gedekt moet zijn. Bij een onver-
zekerd nabestaandenpensioen is er dan alleen 
dividendruimte bij zeer solvabele vennootschappen. Fis-
caal gezien is het overigens niet in overeenstemming 
met goed koopmansgebruik om een voorziening te vor-
men voor dit risico; de sterftekans in enig jaar is daar-
voor te gering.

Leeftijdscorrecties
Door in de actuariële berekeningen correcties te gebrui-
ken op de sterftetabellen kan rekening worden gehou-
den met de toenemende levensverwachting. Daarnaast 
spelen de leeftijdscorrecties een rol bij het inbouwen 
van een zekere veiligheidsmarge. Uit de sterftetabellen 
volgen gemiddelde sterftekansen, hetgeen met zich 
brengt dat er een reële kans bestaat dat de dga langer zal 
leven. Bij de berekening van de commerciële waarde van 
de pensioenverplichting is het dan ook gebruikelijk om 
leeftijdscorrecties te hanteren voor het langlevenrisico 
en de toenemende levensverwachting.

De vennootschap die de dga een 
pensioentoezegging in eigen beheer 
doet, dient zich ervan te vergewissen 

dat ze het toegezegde partnerpensioen 
kan nakomen
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secretaris goedgekeurd dat zonder nader onderzoek kan 
worden uitgegaan van een vaste index van 2%, mits deze 
waarderingsmethode wordt gehanteerd als een besten-
dige gedragslijn.5

Hoewel dit besluit, net als het marktrentebesluit, het 
karakter heeft van een goedkeuring uit praktische over-
wegingen, beschouwt de fiscus een vaste index van 2% 
veelal als uitgangspunt voor de commerciële waarde van 
de pensioenverplichting met open index.

Analyse
In de lijst met knelpunten die de staatssecretaris be-
noemt, valt op dat drie van de vier worden veroorzaakt 
door wetgeving en/of beleid. Alleen het overlijden van 
de dga met bijbehorende uitkeringsverplichting van de 
vennootschap vormt een risico dat nu eenmaal inherent 
is aan het PEB als systeem van opbouw van een oude-
dagsvoorziening. Dit risico is echter eenvoudig te ver-
mijden of af te dekken. Met andere woorden, de wetge-
ver en de Belastingdienst hebben een belangrijk aandeel 
in het ontstaan van de knelpunten rond het PEB.
Tegelijkertijd signaleren wij dat adviseurs wellicht on-
voldoende proactief zijn geweest in het volgen van de 
ontwikkelingen en het bijsturen in de pensioenregeling 
van de dga. Vooral voor de knelpunten van het overlij-
densrisico en de indexatietoezegging had – door eenvou-
dige aanpassingen in de pensioenovereenkomst – veel 
ellende kunnen worden voorkomen.

Hoe nu verder?
Op 1 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes een derde brief 
naar de Tweede Kamer gestuurd met (nieuwe) oplos-
singsrichtingen voor de hiervoor geschetste punten.6 In 
de brief worden twee opties uitgewerkt: de oudedagsbe-
stemmingsreserve (OBR) en het oudedagssparen in ei-
gen beheer (OEB). Samengevat hebben beide regelingen 
de volgende uitgangspunten:

opbouw over maximaal € 100.000 (minus de AOW-
franchise van thans € 11.936);
per jaar keuze voor deelname;
geen mogelijkheid tot inhaal van in het verleden 
niet-benutte ruimte;
uitkeren in 20 jaar (+ de jaren van vóór de AOW-da-
tum) naar keuze vanuit eigen beheer, een verzeke-
ring of een bankspaarproduct;
samenhang met fiscale ruimte in overige pensioenre-
gelingen en lijfrentes;
externe nabestaandenregeling gaat ten koste van de 
dotatieruimte;
de Wet verevening pensioenrechten bij echtschei-
ding is niet van toepassing.

Uiteraard zijn er ook enkele verschillen tussen de beide 
opties:

de OEB is een verplichting voor de bv. De OBR wordt 
dat pas nadat op de pensioendatum omzetting in een 
lijfrente heeft plaatsgevonden;
de OEB wordt jaarlijks opgerent met de marktrente 

Voor de fiscale waardering van de pensioenverplichting 
is het gebruik van leeftijdscorrecties niet toegestaan 
wanneer de meest recente sterftetafel wordt gehan-
teerd; art. 8, lid 6 Wet Vpb 1969 verhindert dat. Het al 
dan niet (mogen) toepassen van leeftijdscorrecties 
draagt bij aan het verschil tussen de fiscale en de com-
merciële waarde van de pensioenverplichting.

Indexatietoezegging
Veruit de meeste pensioenregelingen in eigen beheer 
bevatten een indexatietoezegging. De strekking van 
deze toezegging ligt doorgaans in lijn met de toezegging 
die in de modellen van de fiscus staat: ‘De pensioenen 
zullen na ingang zo veel mogelijk waarde- of welvaarts-
vast worden gehouden. Voor het indexeren van de pensi-
oenen zal worden uitgegaan van een door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek periodiek gepubliceerd index-
cijfer.’

De indexatietoezegging is in feite een voorwaardelijke 
open indexatie. Het voorwaardelijke karakter volgt uit 
de term ‘zo veel mogelijk’, waaruit kan worden afgeleid 
dat er ook situaties bestaan waarin indexatie niet of niet 
geheel zal plaatsvinden. De afgelopen jaren is dat goed 
zichtbaar geweest bij verschillende Nederlandse pensi-
oenfondsen. Het open karakter bestaat uit de koppeling 
met een indexcijfer waarvan de toekomstige ontwikke-
ling onbekend is. De professionele levensverzekerings-
maatschappijen bieden geen pensioenen aan met een 
dergelijke voorwaardelijke open indexatie. Het is dus 
ten enenmale onmogelijk een exact gelijke toezegging 
bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen.
De waardering van een pensioenrecht met een dergelij-
ke open indexatie was onderwerp van geschil in een pro-
cedure over waardeoverdracht.4 De Hoge Raad bepaalde 
daarin dat in een dergelijk geval moet worden uitgegaan 
van een vast indexatiepercentage dat ten tijde van de 
overdracht ter vervanging van het toegezegde voorwaar-
delijke recht tussen partijen op zakelijke wijze zou zijn 
overeengekomen. In reactie op dit arrest heeft de staats-
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In het slotstuk van zijn brief komt Wiebes met een we-
ging van OBR en OEB. Zijn conclusie is dat de OEB beter 
voldoet aan de gestelde randvoorwaarden, zoals eenvoud 
en budgetneutraliteit. Hij spreekt dan ook zijn voorkeur 
uit voor deze richting.

Overgangsregime
Een van de belangrijkste zaken uit de brief betreft het 
overgangsregime. Hoe komt de dga van het huidige PEB 
met al zijn knelpunten naar een OEB (of OBR)? Een soe-

(U-rendement). Bij de OBR vindt pas oprenting plaats 
na omzetting in een lijfrente;
ook de sanctiebepaling bij overtreding van de fiscale 
regelgeving verschilt. Als niet aan de voorwaarden 
wordt voldaan, wordt bij de OEB de aanspraak pro-
gressief belast in de inkomstenbelasting, vermeer-
derd met 20% revisierente. Bij de OBR valt de voor-
ziening vrij en moet naast de vennootschapsbelasting 
40% aan revisierente worden voldaan.

De OBR is een FOR-achtige faciliteit die fiscaal als eigen 
vermogen wordt bestempeld. Dat komt de duidelijkheid 
– bijvoorbeeld in het kader van de mogelijkheid tot divi-
denduitkeringen – niet ten goede. De OEB wordt vorm-
gegeven als een beschikbarepremieregeling. Opbouw 
vindt plaats met een speciaal voor de dga geldende bud-
getneutrale staffel, dan wel met een vast percentage. 
Door de OEB als vreemd vermogen aan te merken is er 
volstrekte duidelijkheid over de hoogte van het uitkeer-
bare vermogen.

Door de OEB als vreemd vermogen  
aan te merken is er volstrekte 

duidelijkheid over de hoogte van  
het uitkeerbare vermogen
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pel overgangsregime is daartoe onontbeerlijk. Helaas 
bieden de brieven van de staatssecretarissen Weekers en 
Wiebes weinig informatie op dit punt. Kennelijk is het 
de bedoeling dat de dga zijn pensioenrechten in eigen 
beheer volledig fiscaal neutraal – dus zonder gevolgen 
voor loon- en vennootschapsbelasting – kan omzetten in 
een OEB (of OBR). Afzien van pensioenrechten dus!
Hoewel dit vanuit de optiek van de dga zeker valt toe te 
juichen, kleven er flinke privaatrechtelijke haken en 
ogen aan een dergelijk overgangsrecht. Het PEB heeft 
immers niet enkel een fiscale status in de Vpb en de LB, 
maar is bovenal een civielrechtelijke overeenkomst tus-
sen werkgever en werknemer, met in veel gevallen een 
partner – en wellicht ook kinderen – als medegerechtig-
de tot dat pensioen. Het omzetten van een civielrechte-
lijke aanspraak op periodieke uitkeringen uit hoofde van 
een pensioenovereenkomst in een OEB (of OBR) kan 
niet zonder toestemming van alle gerechtigden. Met an-
dere woorden, toestemming van de dga én diens partner 
is vereist. Maar aangezien de partner in de OEB en de 
OBR geen enkele rechtspositie jegens de dga of zijn ven-
nootschap meer heeft, zal het voor hem welhaast onmo-
gelijk zijn om in te stemmen met een dergelijke over-
gang. Stemt hij wel in, dan zal dit bij een verbreking van 
het huwelijk – of de relatie in geval van een zelfstandig 
recht op partnerpensioen! – door de eerste de beste ad-
vocaat worden herroepen.
Gelet hierop is het de vraag of dga’s daadwerkelijk hun 

pensioenrechten kunnen omzetten in de nieuwe rege-
ling. Kiezen ze ervoor om geen gebruik te maken van 
deze omzettingsmogelijkheid, dan worden de bestaande 
pensioenaanspraken bevroren – met eventueel een 
recht op indexatie – en blijft de huidige regelgeving hier-
op van kracht.

Alternatieve oplossing
Gezien de privaatrechtelijke knelpunten van een over-
gang van het PEB naar een OEB of OBR zitten we waar-
schijnlijk nog tientallen jaren opgescheept met het hui-
dige regime en is er in die situatie dus ook geen oplossing 
voor de bestaande problemen. Aan het slot van zijn inlei-
ding meldt Wiebes dat verschillende partijen hebben ge-
suggereerd om ook een uitfasering – lees: afschaffing – 
van het PEB in de afwegingen mee te nemen, mits die 
door een aantrekkelijke overgangsregeling wordt bege-
leid. Aangezien het merendeel van de dga’s al is gestopt 
met de verdere opbouw van ouderdomspensioen, is dit 
best een logische gedachte. Wij stellen vast dat bij het 
‘uitfaseren’ van de levensloopregeling en de stamrecht-
vrijstelling een aantrekkelijke afkoopregeling bestond, 
waarbij slechts 80% van de waarde in de heffing van in-
komstenbelasting werd betrokken. Een vergelijkbare re-
geling zou ook het uitfaseren van het PEB aanzienlijk 
kunnen stimuleren.
Een alternatief is wellicht om de dga de mogelijkheid te 
geven fiscaal onbelast af te zien van zijn pensioenrecht 
in eigen beheer. De vrijval van de pensioenverplichting 
wordt dan bij de vennootschap belast in de vennoot-
schapsbelasting. Zeker bij dga’s die een relatief klein 
pensioen hebben – zeg minder dan € 35.000 inclusief 
AOW en overige rechten – levert dat de schatkist in feite 
geen nadeel op. Het marginale IB/PVV-tarief voor AOW-
plussers ligt voor deze inkomens beneden de 25% en hef-
fing vindt pas plaats op het moment dat de dga de uitke-
ringen geniet, veelal uitgesmeerd over tientallen jaren. 
De vrijval van de pensioenverplichting zal vaak voor een 
flink deel in het Vpb-tarief van 25% vallen. Bovendien is 

Overleg
Op 24 september jl., vlak voor de sluitingsdatum 
van dit nummer, vond een overleg plaats tussen 
staatssecretaris Wiebes en de Vaste Kamercommis-
sie voor Financiën. Daarin gaf Wiebes nader invul-
ling aan zijn ideeën over uitfaseren tegen aantrek-
kelijke voorwaarden: dga’s zouden hun pensioen 

het pensioen te belasten met inkomstenbelasting, 
met daarbij een korting van 20%, analoog aan wat 
er met de stamrechten en de levensloopregeling is 
gebeurd. Materieel wijkt dit nauwelijks af van ons 
voorstel om het pensioen te laten vrijvallen.
Een handelwijze als deze is zeker niet onvoordelig 
voor de schatkist. Bij het merendeel van de dga’s 

zou het pensioen bij een reguliere afwikkeling wor-
den belast met zo’n 42% inkomstenbelasting 
(40,15% in het Belastingplan 2016). Dit percenta-
ge wordt met het voorstel van Wiebes ook bena-
derd, maar nu kan de opbrengst direct worden in-
geboekt, in plaats van over gemiddeld 15 tot 25 
jaar.

lijkt er sterk op dat uitfaseren de voorkeur gaat 
krijgen boven de OEB; de OBR-variant is al hele-
maal naar de achtergrond aan het verdwijnen. Wie-
bes heeft aangegeven vóór het Kerstreces met een 
concreter voorstel naar de Kamer te komen.

Het is de vraag of dga’s 
daadwerkelijk hun 
pensioenrechten kunnen 
omzetten in de nieuwe regeling
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niet alleen het marginale tarief hoger; ook het moment 
van heffing ligt aanmerkelijk eerder, hetgeen gunstig is 
voor de overheidsbegroting.
Ook in echtscheidingssituaties kan deze methode uit-
komst bieden. Als het verevende pensioen in eigen be-
heer is gehouden, kan de vrijval worden gevolgd door 
een liquidatie van de bv, waarbij het liquidatiesaldo tus-
sen de gewezen echtgenoten kan worden verdeeld. De 
partner van de dga krijgt hierdoor op korte termijn de 
beschikking over zijn aandeel in de middelen van de bv. 
Dat dit wellicht minder is dan de rechten uit de pensi-
oenverplichting is evident, maar onvermijdelijk. Ook bij 
voortzetting van de oude regeling en verevening van het 
pensioen komt er immers een eind aan de pensioenuit-
keringen als de middelen van de bv zijn uitgeput.

Conclusie
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de staats-
secretaris met zijn drie geopperde oplossingsrichtingen 
(OBR, OEB en uitfaseren) een flinke aanzet heeft gege-
ven om de knelpunten van het PEB het hoofd te bieden. 
Het zijn vooral privaatrechtelijke haken en ogen die van 
de wetgever nog wel de nodige acrobatiek zullen vragen. 

Naar onze mening kan de mogelijkheid om af te zien 
van het pensioen in eigen beheer een goede aanvulling 
zijn. Daarmee kun je echt knelpunten oplossen.  <<<
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