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Leidt het uitkeren van dividend tot afkoop
van pensioen?

Belastingdienst 21 september 2012, V & A 12-008

Art. 1, PW; Art. 3.29, Wet lB 2001; Art. 8, Wet VPB 1969

De Betastingdienst hanteert momenteel de steireget dat sprake is van ajkoop van pensioen als ten gevotge van het
uitkeren van dividend onvoldoende vennogen athterblifft in de by ter dekking van de aanwezige
pensioenverplichting. In dit artiket zat dit beleid word en besproken waarbij aandacht wordt besteed aan de
diverse methodes waarop de waarde van een pensioenverptichting kan worden vastgesteld.

1. Inleiding

IDe Pensioenwet1 is in beginsel niet van toepassing
op een werknemer die ten minste 10% van de
aandelen bezit van een vennootschap (hierna te
noemen: dga). Een werkgever die aan een dga
pensioenaanspraken toekent, mag daarom de
pensioenverplichting in eigen beheer uitvoeren.
In deze Beschouwing wordt ingegaan op de moge
lijkheden om dividend uit te keren indien de uit
kerende vennootschap een pensioenverplichting
in elgen beheer uitvoert. Uitgangspunt daarbij is
een aanspraak op pensioenuitkeringen uit hoofde
van een eindloon- of middelloonregeling. Veelal is
ten aanzien van deze aanspraken bepaald dat deze
na ingang en/of na eerdere stopzetting van de
pensioenopbouw, zoveel mogehjk waardevast
worden gehouden (open indexatie). Dergelijke in
dexatiebepalingen spelen momenteel een belang
rijke rol bij de commerciële waardering van pensi
oenverplichtingen in eigen beheer. In deze Beschou
wing wordt ingegaan op de gevolgen die de wijze
van waarderen van een pensioenverplichting in
eigen beheer kan hebben voor de mogelijkheden
om dividend uit te keren (daaronder mede begre
pen het terugbetalen van gestort kapitaal). Eerst
worden daartoe de diverse methodieken besprolcen
op basis waarvan een waarde kan worden vastge
steld.

2. Waarde van pensioenverplichtingen

2.1. Fiscale waardebepaling
De pensioenverplichting die een by voor de fiscale
jaarwinstbepaling in aanmerldng moet nemen,

komt niet overeen met de werkelijke omvang van
de pensioenverplichting, uitgaande van commerci
ële rekengrondsiagen. Dit wordt veroorzaakt
doordat bij het bepalen van de fiscale voorziening
onder andere de volgende beperldngen van toepas
sing zijn:

1. De rekenrente dient ten minste 4% te bedragen.2
2. Er mag geen rekening worden gehouden met

een verwachte stijging van de gemiddelde le
vensverwachting.3

3. Er mag geen rekening worden gehouden met
de kosten van het risico dat bij overlljden van
de werknemer voor pensioendatum er een
partnerpensioen dient te worden uitgekeerd.4

4. De kosten van toekomstige indexatie van de
pensioenaanspraken mogen niet in aanmerldng
worden genomen.5

Voornoemde inperkingen van goedkoopmansge
bruik in combinatie met een historisch lage
marktrente zorgen er voor dat er momenteel een
groot verschil bestaat tussen de fiscale voorziening
en de werkelijke waarde van de pensioenverplich
ting. Het verschul tussen de fiscale en werkelijke
(commerciële) waarde komt onder andere naar
voren bij overdraclit van de pensioenverplichting
aan een ander lichaam. Een dergelijke overdracht
moet tegen een zakelijke prijs plaats vinden.

2.2. Commerciële woarde open indexate infiscate zin
Bij het vaststellen van een zakelijke overdrachts
waarde van een pensioenverplichting kan in begin
sel worden aangesloten bij de tarieven van profes

1 Art.IPW.
2 Art. 3.29 Wet lB 2001.
3 Art. 8, lid 6, Wet VPB 1969.

4 HR 24 september 2004, nr. C03/098HR. NJ 2006/201.
5 Art. 3.27 Wet lB 2001.
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sionele verzekeringsmaatscliappijen. Deze bieden
individueel echter geen pensioenverzekeringen
aan waarbij in aanvulling op een gegarandeerd
pensioen een open indexatie wordt verzekerd. De
vraag is dan hoe men de overdraclitssom van een
open indexatie berekend. In een arrest van 14 april
20066 is deze vraag aan de orde gekomen. Belasting
plichtige was in dat geval van mening dat hij een
zakelijke overdrachtsprijs volledig mag baseren
op de koopsom die professionele verzekeraars
vragen. Omdat verzekeraars (anders dan pensioen
fondsen) bij individuele verzekeringen geen open
indexatie kunnen verzekeren, is de prijs gebaseerd
op de tarieven van een vaste indexatie (afgeleid
van een gemiddelde prijsindex). De fiscus was van
mening dat de overdrachtswaarde aanzienlijk lager
diende te worden vastgesteld waarbij hij er vanuit
ging dat de indexatie gefinancierd kon worden uit
bet overrendement op bet pensioenkapitaal (ren
demerit boven 4%). De Hoge Raad oordeelde dat de
door belastingplichtige gehanteerde wijze van
vaststelling van de overdrachtsprijs zakelijk was.
In de onderhavige casus ging bet om de situatie
dat er sprake was van een directe overdracht van
de pensioenverplichting aan andere pensioenuit
voerder. In het besluit van 3 juli 2008, nr.
CPP2008/447M (NTFR 2008/1437) is vewolgens
goedgekeurd dat men bij een open geIndexeerd
pensioenreclit de waarde mag becijferen als ware
er sprake van een vaste indexatie van 2% per jaar.
Voornoemde commerciële waarde wordt door de
fiscus als richtsnoer gebruikt, zowel bij de vaststel
ling van een zakelijke overdrachtsprijs als bij de
toetsing of er na bet uitkeren van dividend voldoen
de vermogen in de by achterblijft voor bet pen
sioen.

2.3. Commerciële waarde votgens richttijn Ruad voor de
Jaarverslaggeving
De Raad voor de Jaarverslaggeving (hierna te noe
men: RJ) stelt regels vast omtrent de commerciële
jaarrekening. Voor alle boekjaren die vOOr 1 januari
2014 zijn aangevangen mag de pensioenverplich
ting op de cornmerciële balans worden opgenomen
overeenkomstig de waardering in de fiscale jaarre
kening.7 Gezien de grote kloof die de laatste jaren
is ontstaan tussen de fiscale en de commerciële
waarde heeft de RJ zijn standpunt gewijzigd. Voor
boekjaren die op of na 1 januari 2014 zijn begon
nen, is RJ-Uiting 201448 van toepassing. Daarbij is

van belang dat de RJ hierbij onderscheid maakt in
twee wijzen van waardebepaling:
1 de pensioenvoorziening wordt gewaardeerd op

bet bedrag waarvoor deze kan worden overge
dragen aan een professionele verzekeraar als
de rechtspersoon een (juridische of feitelijke)
verplichting heeft om de pensioenvoorziening
over te dragen aan een professionele verzeke
raar. AIleen dan ziet de RJ voldoende redenen
om voor de waardering van de pensioenverplich
ting aan te sluiten op de koopsom die professio
nele verzekeraars becijferen.

2 Als een directe overdracht van de pensioenver
pllchting niet aan de orde is, wordt de pensioen
verplichting berekend op basis van een reken
rente die is gebaseerd op bet rendement op
hoogwaardige bedrijfsobligaties. Dit rendement
ligt hoger dan de rekenrente die verzekeraars
hanteren in hun tarieven. Om die reden komt
de RJ tot een lagere commerciële waarde dan
de koopsom die een professionele verzekeraar
bij overdracht in rekening zou brengen.

Het standpunt van de RJ wijkt ook afvan de metho
diek zoals weergegeven in par. 2.2 op het punt van
de waardebepaling van toegekende voorwaardelij
ke open indexaties. Voorwaardelijk overeengeko
men indexaties zijn indexaties waawan de toeken
ning affiankelijk is van toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden. Hiewan is bijvoorbeeld sprake
als pensioenrechten jaarlijks worden geIndexeerd
onder de voorwaarde dat er op bet moment van
indexatie voldoende vermogen aanwezig is. Pas na
bijschrijving van de indexatie is deze onvoorwaar
delijk geworden. In de visie van de fiscus dient de
commerciële waarde van een dergelijke toekomsti
ge voorwaardelijke open indexatie te worden be
paald op de kostprijs die een verzekeraar vraagt
voor een vaste jaarlijkse verhoging van bet pen
sioen met 2% per jaar. Voorwaardelijk overeenge
komen indexaties behoren volgens de RJ echter
nog niet tot de opgebouwde pensioenaanspraak.
Daarom hoeft de toekomstige indexatie geen deel
uit te maken van de huidige commerciële waarde
en kan deze op nihil worden gewaardeerd.

6 HR 14 april 2006, nr. 41.569, NIFR 2006/559, BNB 2006/278.
7 RJ-Uiting 2005-4.

8 Gepubliceerd op 1 april 2014.
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3. Dividenden of terugbetaling van kapitaal

3.1. fiscale kwatificatie dividend ofterugbetaten aandelen
kapitaal
De beperldngen die hierboven zijn genoemd, zijn
van belang voor de fiscale jaarwinstbepaling. In
andere situaties is voor de fiscale behandeling de
commerciële waarde van belang. Bij bijvoorbeeld
liquidatie van de onderneming zal in het kader
van het totaalwinstbegrip de waarde in bet econo
mische verkeer van belang zijn. Ook voor de toe-
passing van de bepalingen van de Wet LB 1964 is
de commerciële waarde van de pensioenverplich
ting relevant. Daar waar het verschil tussen de
fiscale waarde (in het kader van de jaarwinstbepa
ling) en de commerciële waarde in de periode tot
2008 voor de Wet LB 1964 vrijwel niet relevant
was, is dat door een aantal ontwikkelingen de
laatste jaren van groot belang geworden. Het be
langrijkste fiscale effect is te vinden in het Vraag
en Antwoord 12-008 van 21 september 2012w
Hierin is door de Belastingdienst het volgende be
paald:

‘Indien de BV door het terugbetalen van het aande
lenkapitaal ofhet uitkeren van dividend niet langer
in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig
uit te keren, is er sprake van een (gedeeltelijke)
afkoop van pensioen of stamrecht. De volledige
pensioen- en/of stamrechtaanspraak wordt dan op
grond van artikel 19b van de Wet LB direct in de
belastingheffing betrokken. Op grond van van àr
tikel 30i van de AWR wordt er bij de pensioen
en/of stamrechtgerechtigde bovendien revisierente
in rekening gebracht.
Voor de vraag of de BV nog in staat is om het pen
sioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is het
na de uitkering van kapitaal of dividend resterende
vermogen van de BV van belang. Er moet voldoen
de vermogen in de BV achterblijven om bet pen
sioen en/of stamrecht op de korte en lange termijn
volledig te kunnen uitbetalen. Voor deze toets
moeten alle activa en passiva van de BV (dus inclu
sief de pensioen- en/of stamrechtverplichting) ge
waardeerd worden op de werkelijke waarde in bet
economisch verkeer. De waarde van de pensioen
en/of stamrechtverplichting is minimaal gelijk aan
de koopsom die aan een professionele verzekerings
maatschappij betaald zou moeten worden voor bet
onderbrengen van die verplichting. Bij bet vaststel
len van de waarde moet onder meer rekening

worden gehouden met een toegekende indexatie
van de pensioen- en stamrechtuitkeringen.’

Ret gevolg van dit standpunt — dat in feite voort
vloeit uit de wetgeving inzake de flex-by — is dat
er slechts ruimte voor het uitkeren van dividend
is indien en voor zover er meer vermogen in de
onderneming aanwezig is dan nodig is om de liui
dige pensioenverplichting per direct volledig onder
te brengen bij een professionele verzekeraar. In
bet geval men dividend iiitkeert uit vermogen dat
geheel of gedeeltelijk nodig is ter dekking van de
commerciële waarde van de pensioenverplichting,
wordt dit beschouwd als afloop van een deel van
de pensioenaanspraken. De omvang van het afge
kochte deel is dan flscaal verder niet meer relevant
omdat in dat geval de gehele pensioenaanspraak
wordt belast.

3.2. Noopt dividend tot afkoop van pensioen?
Per I januari 1995 is art. 19b Wet LB 1964 inge
voerd. Dit artikel heeft tot doel misbruik van pen
sioenvoorzieningen te voorkomen. Daar de afloop
van pensioenaanspralcen als een handeling wordt
beschouwd die in strijd is met de pensioendoelstel
ling, wordt de pensioengerecbtigde belast voor de
commerciële waarde van de totale pensioenaan
spraak, ook als de pensioenaanspraak slechts voor
een deel wordt afgekocht.’° Bij bet uitkeren van
dividend zal er geen sprake zijn van een formele
a&oop van pensioen. De pensioenbriefzal immers
niet worden gewijzigd en de rechten waarop de
pensioengerechtigde juridisch aanspraak kan ma
ken, zijn onveranderd gebleven. Maar bet fiscale
begrip ‘afiwop’ omvat naast een a&oop in formele
zin ook een materiële afkoop. Als de uitkering van
dividend tot gevoig heeft dat de by haar pensioen
verplichting niet kan nakomen, zal die uitkering
als een materiële afkoop van pensioen worden
gezien. Als er een verplichting is om de pensioen
aanspraak volledig elders onder te brengen op bet
moment dat een dividenduitkering wordt gedaan
is al snel sprake van een atkoop in materiële zin.
Door de dividenduitkering resteert er immers on
voldoende vermogen om de gehele verplichting
over te hevelen. Als daardoor een deel van de
pensioenaanspraak achterblijft bij de overdragende
by die vervolgens deze aanspraak niet gestand kan
doen, is feitelijk een deel van de pensioenaan
spraak verloren gegaan. In de situatie waarin er
ecliter geen sprake is van directe verplichting tot
overdracht van de pensioenaanspraak zal moeilijk

9 www.belastingdienstpensioensite.nl 10 Hierbij is tevens revisierente verschuldigd.
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zijn vast te stellen of de dividenduitkering er uit
eindelijk toe leidt dat niet het volledige pensioen
kan worden uitgekeerd.

Of een pensioenverplichting die ook in de toe
komst in eigen beheer zal worden uitgevoerd,
volledig gestand kan worden gedaan door de uit
voerder, is athankelijk van een groot aantal facto
ren. Die factoren bespreek 1k in par. 4.2. Het na
een dividenduitkering in de by resterende vermo
gen is slechts één van die factoren. Bij een beperkte
dividenduitkering is de constatering dat er mate
rieel sprake is van het verloren gaan van een deel
van de pensioenaanspraak naar mijn mening
rnoeilijk te onderbouwen. Wel zou kutnnen worden
gesteld dat iedere dividenduitkering de kans op
een volledige pensioenuitkering verkleint. Of deze
kans materieel is, zal afhangen van de feitelijke
omstandigheden. Bijvoorbeeld bij dga’s die nog
enige tijd verwijderd zijn van hun pensioendatum
en de pens ioenvoorziening hebben ondergebraclit
in een by waar tevens een winstgevende onderne
ming deel van uit maakt, kan veelal een bestaand
tekort in de toekomst nog gefinancierd worden
waardoor bet pens ioen volledig kan worden
iiitgekeerd en dus geen pensioenaanspraken
verloren gaan.

3.3. Civielrechtelijke eisen aan dividend
Ret uitkeren van dividend is alleen toegestaan als
een onderneming voldoende vrij vermogen heeft.
In het Burgerlijk Wetboek is immers aangegeven
dat bet uftkeren van dividend alleen mogelijk is
voor zover het eigen vermogen groter is dan de
reserves die krachtens wet of statuten dienen te
worden aangehouden11 (hierna te noemen: balans
toets). De vaststelling van de omvang van het eigen
vermogen in voornoemde zin wordt gebaseerd op
de regels van de RJ. Dat betekent dat voor alle
boekjaren die op of na 1 januari 2014 zijn begon
nen, men de normen van RJ-Uiting 2014-4 dient
toe te passen. Bij de vaststelling van bet eigen
vermogen zal men de pensioenverplichting vanaf
2014 dus in beginsel niet langer op de (lagere) fis
cale waarde maar op de hogere commerciele
waarde dienen vast te stellen. De hogere verplich
ting zal een verlaging van bet eigen vermogen tot
gevoig hebben. Daardoor kan een by met een
pensioenverplichting in eigen beheer vanaf 2014
minder gemakkelijk dividend uitkeren.
Sedert de invoering van de flex-bv-wetgeving per
1 oktober 2012 dient een by bij een voorgenomen
dividenduitkering naast de balanstoets ook de
ii Art. 2216, lid 1, BW.

uitkeringstoets2 toe te passen: het uitkeren van
dividend mag niet tot gevoig hebben dat de by op
korte termijn niet aan zijn opeisbare betalingsver
plichtingen kan voldoen. Daarbij gaat men er alge
meen van uit dat bet daarbij gaat om bedragen die
binnen een periode van een jaar betaald moeten
worden. Pensioenverplichtingen hebben vrijwel
altijd een veel langere uitkeringsperiode. Wells
bet denkbaar dat de pensioenverplichting volledig
binnen een periode van één jaar dient te worden
overgedragen aan een andere uitvoerder. Alleen
in dat geval zal de uitkeringstoets relevant zijn.

4. Analyse

4.1. Dekking
De belangrijkste vragen die bij bet in par. 3.1 ge
noemde standpunt van de fiscus kunnen worden
gesteld, zijn de volgende:
1 Moet na de dividenduitkering de actuele corn

merciële waarde van de pensioenverplichting
volledig gedekt zijn?

2 Roe moet bet ter dekking van de pensioenver
plichting benodigde kapitaal worden bepaald?

Volgens de fiscus bestaat er geen ruimte voor het
uitkeren van dividend tot ten minste bet bedrag
van de koopsom dat (inclusiefde kosten van indexa
tie) aan een professionele verzekeraar moet worden
voldaan. Als overdracht aan een professionele
pensioenuitvoerder op korte termijn niet aan de
orde is, ontbreekt een onderbouwing van bet
standpunt dat door bet uitkeren van dividend
materieel sprake is van een aficoop van een deel
van bet pensioen. Dit standpunt gaat er immers
van uit dat de uitkering van dividend er uiteinde
lijk toe J.eidt dat niet bet gehele pensioen kan
worden uitgekeerd. Of bet pensioen te zijner tijd
volledig kan worden gefinancierd hangt afvan een
groot aantal onzekere factoren waarbij het actueel
aanwezige vermogen veelal maar een (zeer) kleine
roY speelt. Van belang zijn met name:
- bet werkelijke rendement dat op bet aanwezige

pensioenkapitaal wordt gemaakt;
- het verschil tussen de veronderstelde vaste in

dexatie van 2% per jaar en de daadwerkelijke
omvang van open indexatie;

- indien in de pensioenuitvoerder tevens een
onderneming wordt uitgeoefend dan kunnen
toekomstige ondernemingsbaten worden
aangewend ter financiering van de huidige
pensioenaanspraken;

- de toekomstige ontwikkeling van de marktrente
en levensverwachting.

12 Art. 2.216, lid 3, BW.
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Stel er is een 40-jarige dga met een opgebouwde

aanspraak op premievrij ouderdomspensioen van

€ 50.000 vanaf 65 jaar. De fiscale waarde is

€ 250.000. De commerciële waarde die de fiscus

hanteert is € 800.000. Uitgaande van de fiscale
waarde is er in de by een vrij vermogen van

€ 500.000. In de visie van de fiscus leidt een uitke

ring van dividend tot een gedeeltelijk aficoop van

pensioen. Stel dat er een dividenduitkering van

€ 50.000 plaatsvindt. Daardoor komt de by

€ 100.000 te kort voor een directe overdracht van

de pensioenverplichting aan een derde.

Als er in de pensioenuitvoerder ook een onderne

ming wordt uitgeoefend kunnen toekomstige baten

uit die onderneming gebruikt worden voor finan

ciering van bet tekort. Als de by een hoger rende

ment realiseert dan de huidige marktrente resul
teert dat ook in extra beschikbaar vermogen. De

loon- of prijsindex llgt de laatste jaren gemiddeld

onder de 2%. Bij een lagere indexatie is er minder

pensioenkapitaal nodig. Daarnaast zal de omvang

van de marktrente en levensverwachting op pen

sioendatum (over 25 jaar) onbekend zijn. Al deze

factoren zorgen er voor dat bet volstrekt onduide
lijk is of een dividenduitkering van € 50.000 er toe
leidt dat uiteindelijk niet bet volledige pensioen

kan worden uitgekeerd. Ret momenteel aanhouden

van een commerciele voorziening op basis van
huidige grondsiagen ad € 800.000, geeft op een
termijn van 25 jaar geen enkele zekerheid.

4.2. Voldoende vermogen?
Inherent aan het uitvoeren van pensioen in eigen
beheer is bet risico dat de pensioengerechtigde

uiteindelijk niet bet volledige pensioen ontvangt.

Of het pensioen uiteindelijk volledig ican worden
uitgekeerd, hangt afvan een groot aantal onzekere

factoren. In zijn algemeenheid kan sleclits worden
geconstateerd dat hoe meer vermogen er in de by

aanwezig is, hoe groter de kans is dat bet pensioen
te zijner tijd volledig kan worden gefinancierd.

Vergelijk in dat kader de positie van pensioenfond

sen.’3 Zij dienen hun minimale vermogen zodanig
vast te stellen dat sprake is van een kans van 97,5%
dat de pensioenverplichtingen gestand worden

gedaan. Ondanks deze voorwaarde hebben veel
fondsen de pensioenrechten recentelijk moeten
korten. Een directe link tussen de aanwezigheid
van een voldoende voorziening en het op termijn
volledig kunnen uftkeren van bet pensioen kan

dus niet worden gelegd. Slechts in uitzonderlijke

gevallen lijkt een verband tussen het uitkeren van
dividend en het niet volledig kunnen uitkeren van
pensioen aannemelijk te zijn. Denk bijvoorbeeld
aan een reeds ingegaan pensioen waarbij een groot
deel van de commerciële voorziening als dividend
wordt uitgekeerd. Overigens zal in dergelijke ge
vallen de civielrechtelijke balanstoets ook leiden
tot de conclusie dat er geen ruimte is voor bet
iiitkeren van dividend.

5. Samenvafting en conclusies
De visie van de Belastingdienst zoals weergegeven
in Vraag & Aiitwoord 12-008 kan grote gevolgen

hebben voor belastingplichtigen. Indien bet uitke
ren van dividend er toe leidt dat er onvoldoende
vermogen in de by achterblijft om de pens ioenver
plicliting direct over te hevelen naar een professio
nele verzekeraar, gaat de fiscus er van ut dat een
deel van bet pensioen is afgekocht. Een direct
verband tussen het uitkeren van dividend en het
daardoor te zijner tijd niet kunnen uitkeren van
bet volledige pensioen, lijkt echter veelal niet
aantoonbaar. Ret aanliouden van de huidige corn
merciële waarde geeft op termijn geen enkele ze

kerheid. Wordt ecliter een (klein) deel van die
waarde gebruikt als dividenduitkering dan consta
teert de fiscias in alle gevallen een afkoop van een
deel van bet pensioen (zonder bet afgekochte deel

te lcwantificeren). Belastingplichtige zal daardoor

moeten aantonen dat het pensioen (over een perio
de van vele jaren) tot de laatste euro Ican worden
voldaan. Zou er een klein deel van bet pensioen

niet kunnen worden uitgekeerd, dan wordt de ge

hele pensioenaanspraak direct in de belastinglief

fing betrokken (inclusief revisierente).

De fiscus veronderstelt een directe link tussen bet

uitkeren van dividend en bet niet kunnen voldoen

aan de pensioenverplichting rnaar die koppeling

lijkt in de meeste gevallen niet aantoonbaar. In

gevallen waarin deze link wel duidelijk is, zal bet

uitkeren van dividend in strijd zijn met de civiel

rechtelijke regels. In bet kader van rechtszekerheid

en eenvoud van wetgeving zou bet daarom voor
de hand liggen dat de fiscus bij zijn beleid aansluit

op de civielrechtelijke waarborgen inclusief de
normen overeenlcomstig de nieuwe RJ-Uiting
2014-4.

13 Art.132PW. 14 Mr. C.A.H. Luijken is als pensioen- en belastingadviseur werkzaam
bij Deloitte, Enschede.
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