
 
 
 
   

Notitie inzake uitfasering pensioen in eigen beheer 
per 1-4-2017 

 
 
Inleiding 
Het oorspronkelijke wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer is in het najaar van 2016 
aangenomen door de Tweede Kamer.  Wij hebben daarover begin december 2016 een notitie 
gezonden inzake de aanstaande wijzigingen per 1 januari 2017. Op 20 december 2016 heeft de 
minister het wetsvoorstel echter teruggetrokken voordat het in Eerste Kamer in stemming was 
gebracht. 
Met zeer minimale wijzigingen is het voorstel nu eind maart 2017 alsnog door de Eerste Kamer 
goedgekeurd zodat het wet per 1 april 2017 (in plaats van 1 januari 2017) alsnog wordt ingevoerd. 
  
Voor de volledigheid willen wij u hierbij derhalve nogmaals op de hoogte brengen van de huidige 
stand van zaken en de keuzes die u kunt maken ten aanzien van de pensioenvoorziening in eigen 
beheer die wordt gehouden in uw eigen B.V.. De wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke 
wetsvoorstel hebben wij hierin verwerkt.  
 
Wij behandelen in deze notitie de volgende onderdelen: 

- Huidig systeem 
- Wetsvoorstel uitfasering per 1-4-2017 

o Afkoop 
o Omzetting in Oudedagsverplichting 
o Premievrij voortzetten huidige pensioenregeling 

- Bijkomende effecten van afkoop of omzetting 
- Een keuze maken 

 
Let op: het wetvoorstel gaat alleen over het pensioen in eigen beheer en is niet van toepassing op 
stamrecht of lijfrenteverplichtingen in de B.V.!  
 
Huidig systeem 
Bij pensioenopbouw in eigen beheer vormt de dga (directeur-grootaandeelhouder) een voorziening 
op zijn balans van waaruit de B.V. later zijn pensioen uitkeert. Bij het aangaan van de 
pensioenvoorziening zijn er vaak niet alleen rechten toegekend aan de dga maar ook aan de partner 
van de dga zodat naast het oudedagspensioen en ook opbouw plaats vind voor het partnerpensioen.  
 
De voorziening is bijna altijd gebaseerd op een “eindloonregeling”, waarbij de dga zichzelf een 
pensioen toezegt op basis van een vast percentage van zijn laatstverdiende salaris. Daarvoor mag hij 
bij de reservering fiscaal rekening houdende met een rente van 4%, maar mag hij bijvoorbeeld geen 
rekening houden met uitvoeringkosten of inschattingen dat de gemiddelde leeftijd van mensen stijgt 
in de loop van de tijd.  
 
Deze fiscale regels wijken inmiddels ver af van de werkelijke waarde (ook wel ‘commerciële waarde’ 
of ‘marktwaarde’ genoemd) van het pensioen, waarin met een veel lagere rekenrente wordt 
gerekend en wel rekening moet worden gehouden met uitvoeringskosten en leeftijdsterugstellingen.  



 
Inmiddels leveren deze verschillen allerlei uitvoeringsproblemen op. Onder meer bij een 
echtscheiding kan een partner beroep doen (en afstorting verlangen) op het deel van de 
commercieel gereserveerde pensioenrechten voor de partner terwijl er fiscaal een veel lager bedrag 
is gereserveerd. Ook bij een dividenduitkering loopt men bij de uitkeringstoets in de praktijk tegen 
diverse bezwaren op waardoor dividenduitkeringen onmogelijk blijken. Bovendien heeft de Minister 
vastgesteld dat menig dga en zijn pensioenregeling niet volledig snapt en al helemaal niet de 
verschillen tussen de commerciële en de fiscale waarde. 
 

Alternatief voor eigen beheer 
Voldoende reden voor de staatssecretaris om af te willen van het ‘pensioen in eigen beheer’. Hij 
wilde dit vervangen door een eenvoudiger systeem waarbij de fiscale en de marktwaarde aan elkaar 
gelijk zijn en waarin het gereserveerde bedrag op de pensioendatum wordt omgezet in een lijfrente. 
Na veel discussie ligt er nu een wetsvoorstel dat er op geënt is om zo veel mogelijk te dga’s te 
bewegen om van de pensioenvoorziening af te komen of om deze om te zetten naar een ander 
systeem. 
 
 
Het huidige wetsvoorstel 
Premievrij maken huidig pensioen 
Ten eerste dient per 1-7-2017 verdere opbouw in eigen beheer te worden gestaakt. Bestaande 
pensioenvoorzieningen dienen verplicht premievrij gemaakt te worden. Gezien de problematiek 
rondom de pensioenen in eigen beheer zijn vrijwel alle bij ons bekende pensioenen in eigen beheer 
de afgelopen jaren reeds premievrij gemaakt. Degene bij wie dit nog niet is gebeurd zullen hierover 
apart benaderd worden. 
 
Het geboden alternatief 

1. Afkoop 
2. Omzetting naar oudedagsvoorziening 
3. Behoud eigen beheer op basis van premievrij pensioen (staking opbouw) 

 
Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid naar dga’s waarvan het pensioen wel of niet is ingegaan. 
Beide groepen kunnen dus gebruik maken van de mogelijkheden die hierna worden besproken, 
waarbij de opties 1 en 2 alleen in 2017, 2018 en 2019 kunnen worden toegepast. 
 
1.  Afkoop 
In deze optie mag het pensioen worden afgekocht op basis van de fiscale waarde van de voorziening. 
Over de afkoop wordt een belastingkorting gegeven als deze plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. De 
belastingkorting is het grootst in 2017, dan blijft namelijk 34,5% van de fiscale voorziening buiten de 
belastingheffing. Dit percentage loopt af, in 2018 bedraagt het 25% en in 2019 daalt het naar 19,5%. 
Het effectieve tarief is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt met uw inkomen in box 1. 
 
Afkoopjaar Korting op  Deel van de afkoopsom  Effectief tarief bij een 
  grondslag voor  belast met loonheffing  tarief van  
  de loonheffing       52,00%  42,00% 
 
2017  34,5%   65,5%    34,06%  27,51% 
 
2018  25,0%   75,0%    39,00%  31,50% 
 
2019  19,5%   80,5%    41,86%  33,81% 



 
Let op: voor dga’s die nog niet met pensioen zijn, geldt dat de belastingkorting wordt gegeven over 
de stand van de fiscale voorziening per 31-12-2015. Voor dga’s die al wel met pensioen zijn, geldt dat 
de belastingkorting wordt gegeven over de fiscale eigenbeheervoorziening per afkoopdatum. Indien 
u in de laatste groep valt en kiest voor afkoop is het derhalve het voordeligst om dit zo snel mogelijk 
te doen.  
Het voordeel is dat u ineens (zelfs met korting) af bent van de nadelen van een pensioenvoorziening 
in eigen beheer. Daarentegen verliest uw partner echter wel rechten en zijn voor de afkoop ineens 
liquide middelen benodigd. Het netto bedrag komt bij u in box 3 maar kan bijvoorbeeld ook als agio 
weer gestort worden in de BV.  
 
Voorbeeld 
Een dga heeft in eigen beheer een oudedagspensioen opgebouwd van € 25.000 per jaar. De fiscale 
reserve voor dit pensioen bedraagt eind 2015 € 200.000 en eind 2016 € 220.000. De commerciële 
waarde bedraagt eind 2016 € 540.000. De dga besluit de opgebouwde aanspraak begin 2017 af te 
kopen.  
Uitwerking: De dga moet de afkoopwaarde aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017. De bv 
moet loonheffing inhouden over € 151.000 (= 65,5% van € 200.000 + € 20.000). Deze loonheffing kan 
de dga verrekenen met de inkomstenbelasting in box 1. Als het tarief voor de inkomstenbelasting 
52% bedraagt, betaalt de dga over de afkoopwaarde € 78.250 aan belasting. Het verschil ter grootte 
van € 141.750 (€ 220.000 minus € 78.250) kan netto worden uitgekeerd aan de dga.  
 
 
2. Omzetting naar oudedagsverplichting 
Dga’s die wél van het huidige eigen beheer af willen, maar geen geld (er voor over) hebben om de 
afkoop te realiseren, kunnen de eigenbeheervoorziening omvormen naar een zogenaamde 
‘oudedagsverplichting’ (ODV). Dit gebeurt op basis van de fiscale waarde.  
Jaarlijks wordt de verplichting vervolgens alleen nog maar opgerent tegen een nader te bepalen 
marktrente (U-rendement). Op de pensioendatum moet de dga de ODV ten slotte omzetten naar een 
lijfrente met een looptijd van 20 jaar  
De omzetting naar een lijfrente mag bij een een bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of vanuit de 
vennootschap. Deze zal dan aan de dga een uitkering in termijnen doen. De uitkering door de bv mag 
niet eerder ingaan dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd van de dga en moet uiterlijk ingaan twee 
maanden na deze leeftijd. De duur van de uitkering is ten minste twintig jaar plus het aantal jaren dat 
de uitkering ingaat voor de AOW-leeftijd. 
 
Als uw pensioen reeds is ingegaan kan het voordelig zijn om bij een eventuele keuze tot afkoop hier 
het liefst zo vroeg mogelijk in 2017 al tot dit besluit te komen. Bij een reeds ingegaan pensioen wordt 
de uitkeringsperiode van de ODV ingekort met het aantal jaren dat u na uw AOW reeds pensioen 
heeft ontvangen.  
 
Indien u wilt dat de uitkering voor 100% overgaat op uw partner na uw overlijden dan dient hiervoor 
een aanpassing gedaan te worden in uw testament waarbij u bepaalt dat de ODV aan uw partner 
toekomt en niet aan de overige erfgenamen. U dient dus zelf te laten wijzigen bij de notaris. 
 
Indien eerst gekozen wordt voor de omzetting naar een oudedagsverplichting kan tot en met 2019 
alsnog voor afkoop (optie 1) worden gekozen.  
 
 
Voorbeeld 
Dezelfde dga als hiervoor besluit zijn pensioen in eigen beheer in 2017 om te zetten in een 
oudedagsverplichting bij de bv. In dat geval zet de bv de fiscale waarde van de pensioenverplichting 



op dat moment om in een oudedagsverplichting. Deze verplichting bedraagt begin 2017 € 220.000. 
De bv moet deze verplichting wel jaarlijks oprenten met de marktrente. Uiterlijk op de AOW-leeftijd 
van de dga moet de bv de verplichting omzetten in een periodieke uitkering voor de dga. De 
omzetting van een reeds ingegaan pensioen kan slechts op basis van de fiscale waarde op het 
moment dat deze keuze is gemaakt. 
 

3.  Behoud huidig pensioen in eigen beheer (premievrij) 
De derde mogelijkheid is dat de dga alles bij het oude laat met dien verstande dat er niet verder mag 
worden opgebouwd, wel wordt er jaarlijks actuarieel (rekening houdende met rente en sterftekans) 
opgerent. Het tot 1-4-2017 opgebouwde pensioen moet op de pensioendatum of bij overlijden 
‘gewoon’ conform de pensioenovereenkomst worden uitgekeerd, voor zover van toepassing 
rekening houdend met de overeengekomen indexatie. Ook de ‘dividendtoets’ blijft van toepassing: 
de dga mag pas dividend uitkeren als de B.V. voldoende middelen heeft om het toegezegde pensioen 
na te komen. En bij scheiding blijft de partner recht houden op zijn/haar pensioendeel conform de 
wettelijke regeling, tenzij partijen onderling andere afspraken maken. Voordeel is dat bij overlijden 
de pensioenuitkering conform hetgeen is overeengekomen in de pensioenbrief automatisch voor 
70% overgaat op de partner.  
 
Zoals hierboven reeds vermeld dient het pensioen wel premievrij te zijn gemaakt. Dit dient uiterlijk 
30 juni 2017 te zijn gebeurd. Indien dit niet gebeurd is de hele commerciële waarde belast tegen 72% 
(inclusief revisierente). 
 
 
Bijkomende effecten van afkoop of omzetting  
Door de afkoop of omzetting worden er een groot aantal bezwaren aan de huidige regeling voor het 
pensioen in eigen beheer weggenomen. Wel zijn er een aantal overige zaken en effecten die van 
belang zijn indien de dga deze stap neemt. 
 
Positie partner 
1. Het omzetten of de afkoop van de pensioenvoorziening heeft niet alleen fiscale maar ook 
civielrechtelijke gevolgen. Het is niet alleen de dga die pensioenrechten opgeeft maar dit geldt ook 
voor de echtgenoot/partner. Ook de partner verliest rechten. Bovendien leidt de vrijval van rechten 
tot een winst bij de vennootschap waar weliswaar geen vennootschapsbelasting over betaald hoeft 
te worden maar welke wel alleen bij de aandeelhouder terecht komt, en dat is vaak ook niet de 
partner. Indien u niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd kan er daardoor sprake zijn van 
een belaste schenking op het moment dat de partner instemt met omzetting of afkoop zonder dat 
deze bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden hiervoor compensatie krijgt. 
Het verdient aanbeveling dat de partner zich hierover zelfstandig laat adviseren.  Aangezien een 
partner rechten opgeeft zal in de praktijk wellicht de medewerking van een ex-partner niet 
eenvoudig verkregen worden. 
 
Verplichte melding bij belastingdienst 
2.  De dga is verplicht om afkoop of omzetting naar een oudedagsverplichting te melden bij de    
Belastingdienst. Uit de melding moet ook de goedkeuring van de (ex-)partner blijken. De melding 
moet binnen één maand worden gedaan middels een speciaal daarvoor bestemd formulier. 
 
Reeds extern opgebouwd pensioen 
3. Een extern verzekerd pensioen bij een verzekeringsmaatschappij kan tot 1 juli 2017 onder de 
huidige regelgeving naar eigen beheer worden teruggehaald. U kunt er dan voor kiezen om met 
korting af te kopen of om te zetten naar een ODV. 
 



Overige zaken 
3. Als de pensioenrechten in 2016 tenminste 125% hoger waren dan het in 2015 opgebouwde 
pensioen, dan wordt verondersteld dat er is gespeculeerd op de afkoopfaciliteit. Voor dit deel gelden 
dan de reguliere afkoopregels, inclusief 20% revisierente. 
5. De vermindering of het wegvallen van het opgebouwde pensioen kan niet worden ingehaald door 
extra lijfrenteopbouw over het verleden. 
6. Er is geen afkoopmogelijkheid voor lijfrentes of stamrechten in de BV. U dient bij een eventuele 
afkoop van het pensioen in eigen beheer er wel voor te waken dat er nog voldoende middelen 
resteren voor de lijfrente of stamrechtvoorziening. Is dit niet het geval dan zou de belastingdienst 
kunnen stellen dat ook deze voorziening is afgekocht waarbij een belastingheffing tot 72% mogelijk 
is. Waakzaamheid in deze gevallen is geboden. 
 
 
 
Samenvatting 
Met ingang van 1 april 2017 zullen alle pensioenvoorzieningen worden bevroren. Verwacht wordt dat 
velen zullen kiezen voor afkoop of omzetting naar een ODV, maar in sommige gevallen kan het ook 
de voorkeur hebben om de huidige (reeds ingegane) regeling premievrij gemaakt voor te zetten.    
 
Een standaard antwoord op de vraag wat de beste keuze is voor u is niet te geven. Uw persoonlijke 
omstandigheden zijn van grote invloed op uw keuze en vragen om een zorgvuldige persoonlijke 
afweging. Er dient niet alleen gekeken te worden naar een mogelijk fiscaal voordeel, ook andere 
zaken kunnen van belang zijn zoals de liquiditeit van de BV, een eventueel pensioentekort, de eigen 
levensverwachting, het box 3 vermogen, de huwelijksgemeenschap, etc.   
  
De keuzes die u maakt zijn van invloed op uw verdere vermogens- en pensioenopbouw.  
De mogelijkheid om nog verder op te bouwen in eigen beheer is afgeschaft. Indien u derhalve toch 
pensioen wilt opbouwen of een risico bij uw overlijden wilt afdekken bent u aangewezen op externe 
mogelijkheden. Dit kan middels (een mix van) verzekeren, sparen en beleggen. 
 
Indien u vragen heeft verzoeken wij u een afspraak te maken zodat wij nadere toelichting kunnen 
geven uitgaande van uw eigen situatie. Ook bij het bespreken van de jaarrekening 2016 zullen wij 
bovenstaande problematiek nogmaals aan de orde brengen.  
 
Op onze website staat teven nog een korte film waarin de wijzigingen in het kort worden uitgelegd. 
 
 
 
 
Accountantskantoor Smid 
Maart 2017 


