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19. Pensloen in een nieuw fiscaal jasje: netto
pensloen/nettolijfrente
Op 1 januari 2015 is de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages
pensioen en maximering pensioengevend inkomen en Wijziging van de Wet
verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering
pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 (Witteveen 2015) in werking
getreden. In deze wet is opgenomen dat het inkomen waarover een regulier
(bruto)pensioen kan worden opgebouwd voortaan is gemaximeerd op € 100.000.
In de Iijfrentesfeer is in art. 3.127 Wet inkomstenbelasting 2007 (hierna: Wet lB
2001) eenzelfde maximumbedrag opgenomen. Voor zover het inkomen meet dan
€ 100.000 bedraagt, wil het kabinet een fiscale stimulans blijven biedenvoor
opbouw van oudedags- en/of nabestaandenvoorzieningen.
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In eerste instantie was het kabinet voornemens alleen
een zogenoemde nettolijfrente mogelijk te maken. De
bijbehorende fiscale faciiteit bestaat eruit dat een
aanspraak op een dergeliik recht is vrijgesteld van de
lieffing in box 3. De inleg in een dergelijke regeling is
fiscaal niet aftrekbaar. Nadat staatssecretaris Wiebes
op 3 maart 2014 naar aanleiding van een verzoek van
de Tweede Kamer had ingestemd met de introductie
van een vergelijkbaar product in de pensioensfeer,
ontstond direct de vrees dat een netto pensioenkapi
taal zich zou kunnen vermengen met een bruto
pensioenkapitaal. Deze vrees is met name aan de orde
als het gaat om pensioenregelingen die worden
uitgevoerd door een bedrijfspensioenfonds. Door het
zogenoemde verbod op ringfencing’ is een vermenging
van het vermogen onontkoombaar. Als reactie daarop
heeft de staatssecretaris in een brief van 28 maart
20142 een fors aantal voorwaarden genoemd die het
vermengen van vermogen zo veel mogelijk dient te
voorkomen. Deze regels van fiscale hygiene hielden
onder meer in dat pensioenfondsen enkel een netto
pensioen mochten aanbieden in de vorm van een
zuivere beschikbare premieregeling.
Deze voornemens zijn vastgelegd in de wettelijke
regeling. Doelstelling van de wetgever is om de fiscale
regels voor een nettopensioen zo veel mogelijk te laten
aansluiten bij de regels voor een nettolijfrente. Ret
streven van de Staatssecretaris van F inanciën is
immers om de fiscale wetgeving te vereenvoudigen.
Op voorhand kan echter worden geconstateerd dat de
fiscale wetgeving wederom is verrijkt met een corn
plexe regeling. Hierna zal worden ingegaan op de

1 Art. 123 lid I Pensioenwet.
2 Kenmerk AfP/2014/252U.

wettelijke regeling zoals die per 1 januari 2015 in
werldng is getreden.

1. Nettolijfrente, algemene voorwaarden

De nettolijfrente is vormgegeven in afdeling 5.3A Wet
lB 2001. Daarin is vastgelegd dat de vormvoorschrif
ten voor de nettolijfrente identiek zijn aan die welke
gelden voor de brutovariant. Ret gaat dan met name
om een levenslange lijfrente, een tijdelijke oudedag
slijfrente en een nabestaandenlijfrente. Ook kan
worden gekozen voor de bancaire variant, waarbij de
eisen aan de vormgeving identiek zijn aan de eisen die
gelden voor de brutovariant. Ten aanzien van de
toegestane uitvoerders zijn de eisen grotendeels gelijk
aan die van brutolijfrenten. Daarbij geldt de uitzonde
ring voor de premieruimte die is ontstaan door
stakingswinst en vrijval van de oudedagsreserve. De
ten aanzien van dit inkomen te bedingen nettolijfrente
mag niet worden bedongen bij de overnemende
ondernemer.
De premieruimte voor een nettolijfrente is wettelijk
begrensd. Daarbij is het uitgangspunt dat belasting
plichtigen een dusdanige ruimte krijgen, dat er in
veertigjaar een uitkering kan worden verworven die
gelijk is aan 75% van de gemiddelde premiegrondsiag
vermenigvuldigd met de factor 0,48 (uitgaande van
een toptarief in box 1 van 52%). In een algemene
maatregel van bestuur’ is een leeftijdsathankelijke
premieruimte weergegeven die oploopt van 2,3% tot
13,5%. Deze methodiek wijkt af van de premieruimte
voor een brutolijfrente, waarbij de premie voor alle
leeftijden gelijk is (2015: 13,8%). Als motivatie voor dit

3 Art. I7bis lid 1 Uitv.besl. 15 2001.
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verschil is aangegeven dat veelal een inkomen van
dan € 100.000 pas op latere leeftijd wordt

bereilct.4 Een met de leeftijd oplopende premiestaffel
zou er daardoor voor zorgen dat een opbouwperiode
van veertig jaar zo efficient mogelijk kan worden
benut.
Voor bepaling van de maximale premieruimte zal
inbouw van dotaties aan de oudedagsreserve overigens
achterwege blijven. Dotaties aan de oudedagsreserve
zijn eveneens afgetopt op een gemaximeerd inkomen
van € 100.000. Wel dient een eventuele premie betaald
voor een nettopensioen te worden ingebouwd in de
premieruimte voor een nettolijfrente. In een algemene
maatregel van bestuur is vastgelegd dat de inleg in een
nettopensioenregeling in enigjaar in mindering komt
op de ruimte voor een nettolijfrente in het daarop
volgendejaar.6 Dat betekent dat in het jaar 2015 geen
samenloop aan de orde is, waardoor eenmalig in 2015
extra kan worden ingelegd in een nettoregeling als
men de ruimte voor nettopensioen en nettolijfrente
combineert.
De nettolijfrente kent niet alleen een jaarruimte voor
premiebetaling, maar ook kan een belastingplichtige
gebruikmaken van de reserveringsruimte overeen
komstig de methodiek voor brutolijfrenten. In de
parlementaire behandeling wordt hier overigens
weinig aandacht aan besteed. Ret lijkt erop dat gebruik
van de reserveringsruimte enkel mogelijk is voor niet
benutte ruimte in de jaren vanaf 2015. In jaren voor
2015 is in de lijfrentesfeer echter ook een begrenzing
van het inkomen opgenomen, waarover een lijfrente
premieruimte kon worden berekend (niveau 2014:
€ 174.286). Over bet meerdere reguliere inkomen was
geen fiscale faciliteit van toepassing. Deze is er wel
vanaf 2015. De wetgever heeft waarschijnlijk niet
beoogd dater over de jaren 2008 tot en met 2014
aisnog ruimte ontstaat om een nettolijfrente aan te
kopen op basis van de reserveringsruimte. Dat
betekent dat iedereen die per 1 januari 2015 ouder was
dan 27 jaar niet meer een periode van veertig jaar
opbouw kan volmaken teneinde op het beoogde
niveau van 75% te kunnen uitkomen.

2. Netto pensioen, algemene voorwaarden

Ret nettopensioen is eveneens geregeld in de Wet lB
2001. feitelijkvalt een dergelijkpensioen onder de
hoofdregel van de Wet op de loonbelasting 1964
(hierna: Wet LB 1964): aanspraken worden belast op
het moment dat deze worden verkregen. De daaruit
voortvloeiende uitkeringen zijn vervolgens belasting
vrij. Een dergelijke aanspraak valt in beginsel in de

4 Kamerstukken 112013-2014, 33863, nr. 30.
5 Art. 3.68 Wet lB 2001.
6 Art. l7bis lid 2 Uitv.besl. lB 2001.

heffingsgrondslag van box 3. In afdeling 5.3B Wet lB
2001 is opgenomen dat een nettopensioen geen deel
uitmaakt van de heffingsgrondslag van box 3. De wet
voorziet in een netto ouderdomspensioen, een netto
partnerpensioen en een netto wezenpensioen. Omdat
de aftopping van € 100.000 niet geldt voor arbeidson
geschilctheidspensioenen, bestaat niet de mogelijkheid
van een netto arbeidsongeschiktheidspensioen.
Het nettopensioen valt onder de bepalingen van de
Pensioenwet.7 Dat betekent onder meer dat dit
pensioen bij echtscheiding dient te worden verdeeld
op basis van de wettelijke bepalingen, dat er recht is op
waardeoverdracht bij wij ziging werkgever, enzovoort.
Hoewel de directeur-grootaandeelhouder niet onder
de Pensioenwet valt en uit dien hoofde zijn reguliere
pensioenaanspraken in eigen beheer mag opbouwen,
geldt dat niet voor een nettopensioen. Op basis van
art. 5.17 lid 2 sub a Wet lB 2001 dient dit altijd te
worden ondergebracht bij een professionele pensioen
uitvoerder.
Ten aanzien van het nettopensioen wordt voorgeschre
yen dat er sprake dient te zijn van een vrijwillige
beschikbare premieregeling. Inmiddels heeft de fiscus
staffels gepubliceerd die werkgevers mogen hanteren.8
De (4%-)staffel is gelijk aan de premiestaffel die voor
de nettolijfrente geldt. Naast de 4%-staffel staat de
fiscus in de pensioensfeer ook het gebruik van een
3%-staffel toe. Door het hanteren van een lagere
rekenrente is er een hogere inleg nodig om tot het
zelfde eindkapitaal te komen. De 3%-staffel biedt
daarom meer premieruimte dan de 4%-staffel. De
gepubliceerde staffels zijn afgeleid van de premies die
gelden voor een bruto ouderdomspensioen en een
direct ingaand bereikbaar nabestaandenpensioen. In
de opbouwfase mag er dan ook een netto nabestaan
denpensioen worden verzekerd dat is gebaseerd op het
pensioen dat tot pensioendatum bereikbaar zou zijn
indien de werknemer zijn dienstverband tot pensioen
datum zou voortzetten. Dat betekent dat er sprake is
van een nabestaandenpensioen tot pensioendatum dat
is becijferd op basis van een middelloonsystematiek,
terwiji het ouderdomspensioen en het partnerpensi
oen bij overlijden na pensioendatum enkel mogen
worden gebaseerd op de ingelegde premies, het daarop
behaalde rendement en het aankooptarief op pensi
oendatum (beschikbare premieregeling).

3. Bijzondere aspecten nettolijfrente/netto
pensloen

Met de totstandkoming van een nieuw fiscaal regime
voor nettopensioen en nettolijfrenten heeft de wetge
ver voor een belangrijk dee! aansluiting gezocht bij het

7 Wet van 7 december 2006, Stb. 2006, 705.
8 Besluit van 17 december 2014, nr. BLKB2O14/2132M.
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bestaande fiscale regime voor brutopensioen en
brutolijfrenten. De aard van de nieuwe fiscale faciliteit
betekent echter dat de wetgever een aantal zaken op
een andere wi5ze moest regelen. Dit maakt de wette
Iijke regeling uiteraard complexer. Enkele van deze
afwijkende regelingen worden hierna besproken.

3.1. Onregetmatige handetingen

De fiscale faciiteit van vrijstelling in box 3 vervalt
indien wordt gehandeld in striid met de wettelijke
voorwaarden. Dergelijke onregelmatige handelingen
zijn grotendeels gelijk aan de niet toegestane handelin
gen bij de brutovariant, zoals a&oop, vervreemding,
enzovoort. Voor de nettovariant geldt echter een
aanvullende voorwaarde: indien een werkgever aan
een werknemer een bijdrage verstrekt voor een
nettolijfrente of een nettopensioen, dient hij deze
bijdrage in dezelfde mate aan alle andere werknemers
te betalen die in dezelfde omstandigheden verkeren.
Indien een werkgever in strijd met deze voorwaarde
handelt, vervalt in beginsel de vrijstelling voor alle
werknemers met een nettolijfrente/nettopensioen.
Achtergrond van deze bepaling is dat er steeds sprake
dient te zijn van vrijwillige deelname. Een werkgever
mag aan een werknemer daarom geen bijdrage
toekennen onder de voorwaarde dat de werknemer
deelneemt aan een netto pensioenregeling. De wette
lijke tekst inzake de werkgeversbijdrage is gelijk aan de
wettekst die destijds voor levensloopregelingen is
gehanteerd.9 Ten aanzien van laatstgenoemde tekst
heeft de fiscus onder meer het standpunt ingenomen
dat de werkgeversbijdrage niet alleen voor ledereen
een gelijk bedrag of gelijk percentage mag zijn, maar
dat bet ook is toegestaan om een gestaffelde premie toe
te kennen die hoger is naarmate een werknemer ouder
is)° Tevens is het standpunt ingenomen dat een te
hoge werkgeversbijdrage voor één werknemer alleen
die werknemer fiscaal raakt en dat alle overige werk
nemers (die niet een te hoge premie hebben ontvan
gen) geacht worden te voldoen aan de wettelijke
voorwaarden.’1 Daarmee is echter nog niet alles
helder. Zo zal het niet altijd duidelijk zijn of een
beloning door een werkgever wordt verstrekt als
bijdrage voor een nettolijfrente/nettopensioen. Het
gaat hier blijkbaar om de subjectieve doelstelling van
de werkgever die niet altijd kenbaar zal zijn. Dit zal
met name aan de orde zijn bij de keuze voor een
nettolijfrente. Verder is het onduidelijk wat wordt
verstaan onder werknemers die in dezelfde omstan
digheden verkeren. Naar mag worden aangenomen,

9 Zie bet inmiddels vervallen art. 19g Wet LB 1964.
10 www.belastingdienstpensioensite.nI, V&A 05-015, 18 september

2013.
11 DGB201O/7826M, 14 december 2010 en BLKB2O14/0549M, 10

april 2014.

gaat bet om omstandigheden die relevant zijn voor de
vorm en omvang van de beloning. Het lijkt daarom te
duiden op bijvoorbeeld werknemers die onder
eenzelfde cao ‘al1en of die overigens vergelijkbare
arbeidsvoorwaarden zijn overeengekomen. Is er
sprake van een nettopensioen, dan is mogelijk nog het
bepaalde in art. 7 lid 4 Pensioenwet van belang: indien
de werkgever aan een groep werknemers een aanbod
voor een netto pensioenbijdrage heeft gedaan, wordt
hij geacht (tenzij hij expliciet heeft aangegeven geen
aanbod te doen) dit aanbod ook te hebben gedaan aan
alle werknemers die tot diezelfde groep behoren. De
definitie van een groep in de zin van de Pensioenwet
lijkt niet exact aan te sluiten op de fiscale regeling, die
spreekt over werknemers die zich in dezelfde omstan
digheden bevinden.

3.2. Sanctie overtreding wettelijke voorwaarden

Wordt op enig moment in strijd gehandeld met de
wettelijke voorwaarden, dan vervalt per 1 januari van
bet daaropvolgende kalenderjaar de vrijstelling in box
3. AIs sanctie wordt per 1 januari van het jaar volgende
op het jaar waarin de overtreding is begaan, eenmalig
het bedrag van de bezittingen verhoogd. Deze verho
ging is gelijk aan 50% van het tienvoud van de waarde
van bet nettopensioen dan wel de nettolijfrente per
1 januari van het vorige jaar. De belastingplichtige kan
eventueel een lager bedrag in box 3 aangeven, mits hij
aannemelijk kan maken dat in bet geval navorderings
aanslagen zouden worden opgelegd, het bedrag aan
belasting en belastingrente leidt tot een lagere heffing.
Bij deze berekening mag geen rekening worden gehou
den met een heffingsvrij deel van het vermogen. In het
geval de belastingplichtige een lagere belastingheffing
kan aantonen, wordt de eenmalige bijtelling in box 3
gesteld op bet totale bedrag van belasting en belasting
rente vermenigvuldigd met de factor 100/1,2.

3.3. Heffing in buitenlandse verhoudingen

Op het moment dat een gerechtigde ernigreert, heeft
dat geen effect op een nettopensioen/nettolijfrente. Zo
zal er geen conserverende aanslag worden opgelegd.
Ook ontstaat er uit dien hoofde geen buitenlandse
belastingplicht, omdat een nettopensioen!nettolijf
rente geen onderdeel uitmaakt van de heffingsgrond
slag van art. 7.7 Wet lB 2001. Er kan mogelijk wel een
ander probleem ontstaan. In de huidige belasfingver
dragen wordt geen onderscheid gemaakt tussen
bijvoorbeeld een brutopensioen en een nettopensioen.
Dit kan met name tot problemen leiden als de heffing
over de uitkeringen is toegewezen aan bet woonland.
Is er in Nederland vanuit bet netto-inkomen een
nettopensioen/nettolijfrente gefinancierd, dan is het de
bedoeling dat een latere uitkering belastingvrij is. In
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buitenlandsituaties zal het buitenland veelal geen
onderscheid maken tussen een bruto en netto pensi
oen/lijfrente. Dat betekent dat er daardoor effectief een
dubbele heffing optreedt als heffing over uitkeringen
aan het woonland is toegewezen. Om die reden is in
de Wet lB 2001 opgenomen dat een gerechtigde zijn
aanspraak op een nettopensioen!nettolijfrente kan
a&open op het moment van emigratie. Dit leidt niet
tot fiscale sancties. Op deze wijze wordt voorkomen
dat belastingplichtigen worden geconfronteerd met
dubbele belastingheffing.

4. Verschulen tussen nettolijfrente en netto

Hoewel de regelingen voor nettolijfrente en netto
pensioen eenzelfde achtergrond en doelstelling
kennen, is het verschll tussen beide vormen groot. Zo
zijn op een nettopensioen de Pensioenwet en de Wet
verevening pensioenrechten bij scheiding12 van toepas
sing. De rechten en verplichtingen die in deze wetten
zijn opgenomen, gelden niet voor een nettolijfrente.
Verder kent de nettolijfrente een bancaire variant, die
in de pensioensfeer niet is toegestaan.
De goedkeuring van een 3%-nettostaffel door de
Belastingdienst heeft ervoor gezorgd dat de pensioen
sfeer meer ruimte biedt dan de Iijfrentesfeer. Dat
betekent dat zelfstandigen wederom in een slechtere
positie verkeren dan werknemers. Dit blijkt uit het
volgende overzicht van de maximale premieruimte.

Pensioenpremie 3%
5,3%

In een pensioenregeling kan verder gebruik worden
gemaakt van terugwerkende kracht door achterlig
gende dienstjaren aisnog mee te nemen bij de opbouw
van een nettopensioen)3 Zijn er in het verleden
bijvoorbeeld beloningselementen geweest waarover
geen pensioen is opgebouwd, dan kan daar aisnog een
nettopensioen over worden toegekend. In de lijfrente
sfeer moet men het echter doen met de reserverings

12 Wet van 28 april 1994, Stb. 1994, 342.
13 Art. 30 Uitv.reg. lB 2001.

ruimte, waarbij het niet mogelijk lijkt te zijn gebruik te
maken van tekorten in opbouw die ontstaan zijn in de
jaren voor 2015.
Verder zijn er nog meer verschillen, waarvan de
importantie overigens beperkt is. De onderlinge
verschilen zijn in totaal echter dusdanig groot, dat
belastingplichtigen die gebrullc willen maken van
aankoop van een nettopensioen/nettolijfrente zich
goed rekenschap zullen moeten geven van de verschil
len tussen beide regelingen en de implicaties daarvan.

5. Samenvatting en conclusies

Gezien de wens om te komen tot vereenvoudiging van
de fiscale wetgeving, had het voor de hand gelegen de
bepalingen inzake nettolijfrente en nettopensioen
meer op elkaar afte stemmen. Zo zou vanuit fiscale
optiek een bancaire variant voor een nettopensioen
niet onlogisch zijn. Ook zou bijvoorbeeld de ruimte
voor premieaftrek beter op elkaar kunnen worden
afgestemd, zodat er geen verschil bestaat tussen de
mogelijkheden voor werknemers en andere belasting
plichtigen. Uiteindelijk is het resultaat een complex
systeem geworden, dat deels aansluit op de wetgeving
voor brutolijfrenten/brutopensioenen, maar ook deels
eigen regels kent. Opvallend is dat uitvoeringsproble
men in belangrijke mate de inrichting van de wetge
ving hebben bepaald. Dat geldt onder meer voor het
voorschrift dat bet nettopensioen alleen de vorm kan
hebben van een beschikbare premieregeling. Ook de
a&oopmogelijkheid bij emigratie lijkt enkel te zijn
ingegeven door de vrees dat belastingverdragen grote
problemen gaan opleveren en zullen leiden tot dubbele
heffing. Opmerkelijk is hier bet verschil in behande
ling tussen binnenlands belastingplichtigen (sanctie bij
afkoop) en buitenlands belastingplichtigen (geen
sanctie bij a&oop). De vraag is of dit verschil in
behandeling houdbaar is. De nieuwe regeling van
nettopensioen/nettolijfrente zal in de komende tijd
nog veel meer vragen oproepen. Daarnaast kan men
zich afrragen of deze regeling daadwerkelijk voorziet
in een behoefte en om die reden voldoende toekomst
bestendig is. De tijd zal het leren.

Mr. C.A.H. Luijken
Deloitte Pension Advisory
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pensioen

Leeftijd
25
35
45
55
65

Lijfrentepremie
3,3%
4,7%
6,8%
9,9%
13,5%

6,9%
9,2%
12,2%
15,3%
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