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Pensioen in eigen beheer is afgeschaft! 
LAATSTE KANS VOOR AFKOOP OF ODV! 

 
Het pensioen in eigen beheer is per 1 april 2017 
afgeschaft. De overgangsfaciliteiten kunnen 
tot en met 31 december 2019 worden toege-
past. 
 
Mis daarom, als je nog pensioen in eigen be-
heer hebt, niet je laatste kans! 
Onderneem, indien nodig, actie vóór 1 januari 
2020. 
 
Pensioen in eigen beheer 
Net als een “gewone” werknemer mocht ook 
de directeur-grootaandeelhouder (DGA), die 
voor zijn (of haar) eigen BV werkt, tot 1 april 
2017 fiscaal gefaciliteerd pensioenaanspraken 
opbouwen bij een erkende verzekeringsmaat-
schappij of bij een pensioenfonds. 
 
De DGA die 10% of meer van de aandelen in zijn 
of haar BV hield, mocht de pensioenaanspra-
ken echter ook bij de “eigen” BV onderbren-
gen. Dat noemen we pensioen in eigen beheer, 
afgekort als: PEB. 
 
Dit laatste is afgeschaft. Een DGA mag na 
31 maart 2017 in het kader van de dienstbe-
trekking bij de eigen BV niet meer fiscaal gefa-
ciliteerd pensioen opbouwen bij de eigen BV, 
maar uiteraard nog wel bij een pensioenfonds 
of een erkende verzekeraar. 
 
Wat nu? Keuze uit 3 mogelijkheden 
De DGA heeft de volgende 3 mogelijkheden ten 
aanzien van zijn of haar PEB. 
1. De opgebouwde aanspraken continueren. 
2. De aanspraken afstempelen en vervolgens 

met een korting afkopen. 
3. De aanspraken afstempelen en vervolgens 

omzetten in een oudedagsverplichting. 
 
Wij werken deze mogelijkheden hierna kort uit. 
 

Continueren 
De verdere opbouw van de pensioenaanspra-
ken is uiterlijk op 31 maart 2017 beëindigd. 
Continueren betekent dat de zogeheten pre-
mievrije aanspraken worden aangehouden en 
op de pensioendatum (of -data) tot uitkering 
komen. 
 
Aan de pensioenvoorziening, die in verband 
met de bevroren/premievrije aanspraken op 
de balans van de BV staat, wordt nog wel jaar-
lijks een dotatie toegevoegd. Deze dotatie 
komt ten laste van de winst van de BV De dota-
tie wordt gebaseerd op de actuariële waarde-
ring van de pensioenaanspraken, waarvan de 
opbouw beëindigd is. 
 
Aanspraak fiscaal onzuiver 
Het is niet verplicht om de aanspraak premie-
vrij te maken. Maar een in eigen beheer gehou-
den pensioenaanspraak die na 31 maart 2017 
nog opbouwt, is fiscaal onzuiver. 
 
Een fiscaal onzuivere pensioenregeling wordt 
geacht te zijn afgekocht. Wat afkoop betekent, 
beschrijven wij hierna. De hierna beschreven 
tegemoetkomingen zijn niet van toepassing bij 
de fictieve afkoop van een onzuivere pensioen-
regeling. 
 
Gesplitste pensioenaanspraak 
Een alternatief is dat de pensioenaanspraak in 
eigen beheer is gesplitst in: 
- een premievrije aanspraak met fiscale facili-

teiten opgebouwd tot en met 31 maart 
2017; 

- een opbouwende aanspraak zonder fiscale 
faciliteiten, opgebouwd vanaf 1 april 2017 
(in het algemeen zal een dergelijke aan-
spraak fiscaal echter niet voordelig zijn). 
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Afkopen 
Tot en met 31 december 2019 is het toege-
staan om in eigen beheer opgebouwde pensi-
oenaanspraken met fiscale voordelen af te ko-
pen. Bij afkoop is wel loonbelasting verschul-
digd, die door de BV op aangifte moet worden 
betaald in de kalendermaand volgend op de 
maand waarin het pensioen wordt afgekocht. 
 
Uiteraard moet de bruto afkoopsom, vermin-
derd met de korting (zie hierna), in de aangifte 
inkomstenbelasting van de DGA onder het in-
komen uit werk en woning (box 1) worden ver-
werkt. De ingehouden loonbelasting wordt ver-
rekend met de inkomstenbelasting. 
 
De Staatssecretaris verleent bij deze afkoop de 
volgende tegemoetkomingen. 
- Er wordt geen revisierente berekend. 
- De loonbelasting wordt berekend over de 

fiscale balanswaarde van de aanspraken 
(niet over de veel hogere commerciële ba-
lanswaarde; de Staatssecretaris noemt dit: 
het afstempelen van de commerciële 
waarde naar de fiscale waarde). 

- Op deze afkoopsom wordt een korting ver-
leend van: 19,5% (bij afkoop in 2017 en 
2018 was deze korting hoger: 34,5% en 
25%). 

 
De korting wordt verleend op de fiscale balans-
waarde op 31 december 2015. Als de fiscale ba-
lanswaarde op het moment van afkoop hoger 
is, moet het verschil met de waarde ultimo 
2015 wel worden afgekocht, maar wordt de 
korting niet verleend. 
 
Als de fiscale balanswaarde op het moment van 
afkoop lager is, wordt de korting verleend over 
de lagere fiscale balanswaarde op het moment 
van de afkoop (dit is aan de orde bij pensioen-
aanspraken die reeds aan de pensioengerech-
tigde worden uitgekeerd). 
 

Omzetten 
De pensioenaanspraak kan ook worden afge-
stempeld naar de fiscale waarde en vervolgens 
worden omgezet in een spaarsaldo (oudedag-
verplichting). 
 
De oudedagsverplichting (ODV) wordt jaarlijks 
ten laste van de winst van de BV verhoogd met 
rente. Deze rente is gelijk aan het gemiddelde 
U-rendement van het voorafgaande kalender-
jaar. Deze rente bedraagt 0,269% (voor 2017: 
0.059%, voor 2018: 0,060%). 
 
De oudedagsverplichting moet vervolgens ui-
terlijk vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd (die 
ligt op dit moment op 67 jaar) worden uitge-
keerd. De uitkeringen moeten minstens 20 ja-
ren lopen. Als de uitkeringen starten vóór het 
bereiken van de AOW-gerechtige leeftijd wordt 
de minimale looptijd van de uitkeringen ver-
lengd met het aantal jaren voorafgaand aan het 
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 
 
Als de pensioenaanspraak reeds werd uitge-
keerd, moet de oudedagsverplichting worden 
uitgekeerd over een periode van 20 jaar, ver-
minderd met de jaren waarin sinds de pensi-
oenleeftijd reeds is uitgekeerd. 
 
Partner 
In een pensioenregeling zijn meestal ook aan-
spraken toegekend aan de partner van de pen-
sioengerechtigde (en vaak ook aan de kin-
deren). Dit betreft uitkeringen aan de partner 
en kinderen nadat de pensioengerechtigde (de 
DGA) is overleden. 
 
Bij een echtscheiding heeft de partner recht 
op: 
- de helft (50%) van het tijdens de huwelijkse 

periode opgebouwde ouderdomspensioen 
en; 

- op het volledige nabestaandenpensioen. 
Dit vloeit voort uit de Wet verevening pensioe-
nen bij echtscheiding. 
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Deze rechten heeft de partner zowel bij een hu-
welijk in gemeenschap van goederen als bij een 
huwelijk op huwelijkse voorwaarden. En pensi-
oenverevening staat geheel los van hoe de ge-
scheiden echtgenoten het vermogen verdelen. 
 
Elk van de hiervoor beschreven mogelijkheden 
heeft als gevolg dat de aanspraken van de part-
ner verminderen of zelfs volledig verdwijnen: 
- als de aanspraak premievrij worden ge-

maakt, wordt de aanspraak van de partner 
gebaseerd op het bedrag van het premie-
vrije ouderdomspensioen (voorafgaand aan 
het premievrij maken was de aanspraak van 
de partner gebaseerd op het te bereiken ou-
derdomspensioen); 

- bij afkoop van de aanspraak gaan uiteraard 
alle rechten van de partner verloren; 

- na het omzetten van de pensioenaanspraak 
in een oudedagsverplichting is de aan-
spraak van de partner beperkt tot het op 
het moment van overlijden van de pensi-
oengerechtigde nog niet uitgekeerde deel 
van de oudedagsverplichting. 

 
De partner zal dan ook uitdrukkelijk moeten 
toestemmen in de afkoop en/of de omzetting 
van de pensioenaanspraken in een oudedags-
verplichting.  
 
Er is een mede door de partner te onderteke-
nen formulier dat binnen 1 maand na de af-
koop of de omzetting bij de Belastingdienst 
moet zijn ingediend. De juridische waarde van 
dit formulier lijkt echter beperkt. 
 
Afhankelijk van de wijze waarop de huwelijkse 
relatie juridisch is ingekleed, kan de partner ge-
compenseerd moeten worden voor de te ver-
vallen pensioenaanspraken. Hoe die compen-
satie kan plaatsvinden, heeft de wetgever nog 
niet duidelijk gemaakt. Bij teveel of te weinig 
compensatie kan sprake zijn van een met 
schenkbelasting te belasten schenking. 
 
Aanwending netto afkoopsom 
De netto koopsom is de fiscale waarde van de 
aanspraken verminderd met de door de BV be-
taalde loonbelasting. Deze afkoopsom komt 

toe aan de pensioengerechtigde, die er mee 
mag doen wat hij of zij wil. 
Uiteraard zijn er fiscale gevolgen. 
- Als de BV de afkoopsom uitbetaalt, behoort 

die tot de grondslag van het inkomen uit 
sparen en beleggen (box 3). 

- Blijft de BV de afkoopsom schuldig, dan ont-
staat een vordering waarop de terbeschik-
kingstellingsregeling (box 1) moet worden 
toegepast (de genoten rente wordt, na af-
trek van de TBS-vrijstelling van 12%, belast 
tegen maximaal 51,75%). 

 
Advies 
Welke keuze het meest interessant is, hangt af 
van elke individuele situatie. Een rekensom 
maakt dit inzichtelijk. De compensatie voor het 
nadeel van de partner en kinderen is een es-
sentieel aandachtspunt. Net als de vraag hoe 
de DGA na de afkoop of omzetting zijn oude 
dag (en die van zijn nabestaanden) financieel 
invult. 
 
Voor een afkoop van de pensioenaanspraken, 
met de tegemoetkomingen, moeten de liquidi-
teiten beschikbaar zijn om de verschuldigde 
loonbelasting te betalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze notitie is bedoeld om een regeling in grote 
lijnen uiteen te zetten. Met het oog op de lees-
baarheid zijn zaken daarom vereenvoudigd 
weergegeven. VWG is daarom niet aansprake-
lijk voor de gevolgen van handelingen die naar 
aanleiding van deze notitie wel of niet zijn uit-
gevoerd. 
 
 

 


