
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mark-up van de pensioenbepalingen  
in de relevante onderdelen en artikelen van: 
   

Wet op de loonbelasting 1964; 
Wet inkomstenbelasting 2001; 
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965; 
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011; 
 
in verband met en op basis van: 
 
1. Wetsvoorstel toekomst pensioenen;  
 
2. Ontwerpbesluit toekomst pensioenen; 
 
3. Regeling van de Staatssecretaris van Financiën tot wijziging van onder 
meer enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen in 
verband met de Wet toekomst pensioenen. 
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Deze mark-up wordt van tijd tot tijd aangepast op het wetsvoorstel toekomst pensioenen en 
veranderingen daarin. De meest recente mark-up is te vinden op www.kwps.nl 

Wet op de loonbelasting 1964 
 
Hoofdstuk IIB - Pensioenregelingen 
 
Artikel 18 (fiscale definitie pensioen) 
1. Onder pensioenregeling wordt verstaan een regeling: 
a. die uitsluitend of, met het oog op uitzonderlijke gevallen van restbegunstiging, nagenoeg 
uitsluitend ten doel heeft het treffen van: 
1°. een levenslange inkomensvoorziening bij ouderdom voor werknemers en gewezen werknemers 
(ouderdomspensioen); 
2°. een inkomensvoorziening na hun overlijden op of na de ingangsdatum van het 
ouderdomspensioen ten behoeve van hun partner echtgenoten en of gewezen partner echtgenoten, 
in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet of artikel 1 van de Wet verplichte 
beroepspensioenregelingdan wel van degenen met wie zij duurzaam een gezamenlijke huishouding 
voeren of hebben gevoerd en met wie geen  bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat 
(partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum); 
3° een inkomensvoorziening na hun overlijden voor de ingangsdatum van het ouderdomspensioen ten 
behoeve van hun partner of gewezen partner in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Pensioenwet of 
artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling 
(partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum); 
43°. een inkomensvoorziening na hun overlijden ten behoeve van hun kinderen en pleegkinderen 
die de leeftijd van 2530 jaar nog niet hebben bereikt (wezenpensioen); 
5° een inkomensvoorziening die het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum, het 
partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum dan wel het wezenpensioen aanvult in verband 
met het ontbreken van uitkeringen ingevolge de Algemene nabestaandenwet 
(nabestaandenoverbruggingspensioen); 
64°. een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid zodra die langer dan een jaar duurt en 
welke niet uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk moet worden geacht 
(arbeidsongeschiktheidspensioen), en 
b. waarin is bepaald dat de aanspraken ingevolge de regeling niet kunnen worden afgekocht, 
vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid kunnen worden, 
anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de Pensioenwet of de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling; 
c. waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid; een en ander 
voor zover die regeling blijft binnen de in of krachtens dit hoofdstuk vastgestelde begrenzingen. 
2. Het eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, is van overeenkomstige toepassing op een regeling van 
een directeur-grootaandeelhouder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. 
Onder pensioenregeling wordt mede verstaan een regeling die:  
a. het ouderdomspensioen na het bereiken van 41 1/3 deelnemingsjaren aanvult 
(deelnemingsjarenpensioen);  
b. het partnerpensioen dan wel het wezenpensioen aanvult in verband met het ontbreken van 
uitkeringen ingevolge de Algemene nabestaandenwet en het verschil in verschuldigde premie voor 
de volksverzekeringen over het pensioen voor en na de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet (nabestaandenoverbruggingspensioen). 
3. Ingeval een regeling voldoet aan de in het eerste lid opgenomen voorwaarden doch niet blijft 
binnen de in of krachtens dit hoofdstuk opgenomen begrenzingen, is de regeling een 
pensioenregeling voorzover blijkt dat zij blijft binnen de in of krachtens dit hoofdstuk opgenomen 
begrenzingen. De inhoudingsplichtige verzoekt de inspecteur uiterlijk op het eerste moment van 
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overschrijding van de bedoelde begrenzingen vast te stellen welk deel van de desbetreffende 
aanspraak blijft binnen die begrenzingen. Bij toepassing van de eerste volzin geeft de 
inhoudingsplichtige bij elke te zijner tijd op basis van de regeling te verstrekken pensioenuitkering 
overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels aan welk deel daarvan tot het loon van de 
werknemer behoort. De inspecteur beslist op het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. 
4. Voor de toepassing van het derde lid blijft een nettopensioenregeling als bedoeld in afdeling 5.3B 
van de Wet inkomstenbelasting 2001 buiten beschouwing. 
 
Artikel 18a (fiscale ruimte) 
1. Een op een eindloonstelsel gebaseerd ouderdomspensioen bedraagt per dienstjaar niet meer dan 
1,657 percent van het pensioengevend loon. 
2. Een op een middelloonstelsel gebaseerd ouderdomspensioen bedraagt per dienstjaar niet meer 
dan 1,875 percent van het pensioengevend loon. 
3. Een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd ouderdomspensioen wordt tijdsevenredig 
opgebouwd en is gericht op een pensioen dat na 40 jaren opbouw niet meer bedraagt dan 75 
percent van het gemiddelde pensioengevend loon tot dat tijdstip. De beschikbare premie wordt ten 
hoogste bepaald met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 
a. de beschikbare premie wordt actuarieel vastgesteld per leeftijdsklasse van ten hoogste vijf jaren 
en wordt afgestemd op de gemiddelde leeftijd in de klasse; 
b. als loopbaanontwikkeling wordt gerekend met een loonstijging van drie percent per jaar 
gedurende de jaren voor het bereiken van de 35-jarige leeftijd, van twee percent per jaar gedurende 
de tien daaropvolgende jaren, van een percent per jaar gedurende de tien daaropvolgende jaren en 
van nihil gedurende de overige jaren; 
c. bij de berekening wordt een rekenrente in aanmerking genomen van ten minste vier percent en 
wordt de te verwachten inflatie op nihil gesteld. 
4. Een ouderdomspensioen gaat niet later in dan op het tijdstip waarop de werknemer of de 
gewezen werknemer de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, 
bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet. 
5. Ingeval het ouderdomspensioen later ingaat dan op de in de pensioenregeling vastgestelde 
ingangsdatum mag het pensioen na die ingangsdatum worden verhoogd overeenkomstig het tot 
die datum gevolgde stelsel, met inbegrip van herrekening met inachtneming van algemeen 
aanvaarde actuariële grondslagen. 
6. Indien het ouderdomspensioen eerder ingaat dan op de eerste dag van de maand waarin de 68-
jarige leeftijd (pensioenrichtleeftijd) wordt bereikt, wordt het herrekend ten opzichte van die datum 
of van de in de pensioenregeling vastgestelde latere ingangsdatum met inachtneming van 
algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. 
7.  
a. De in deze wet met betrekking tot het desbetreffende pensioen opgenomen maxima worden 
voor het ouderdomspensioen opgevat met inbegrip van een bedrag dat ten minste wordt gesteld 
op per dienstjaar of ontbrekend dienstjaar een evenredig gedeelte van de voor dat jaar geldende 
uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, 
onderdeel b, en vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de vakantietoeslag. 
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat een lager bedrag in 
aanmerking kan worden genomen dan het in de eerste volzin bedoelde bedrag indien een lager 
percentage per dienstjaar wordt toegepast dan de in het eerste tot en met derde lid bedoelde 
percentages. 
b. Voor het partnerpensioen kan het in onderdeel a bedoelde bedrag voor 70% in aanmerking 
worden genomen. 
c. Voor het wezenpensioen kan het in onderdeel a bedoelde bedrag voor 14% en voor volle wezen 
voor 28% in aanmerking worden genomen. 
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8. De in het zesde lid genoemde pensioenrichtleeftijd wordt bij algemene maatregel van bestuur bij 
het begin van het kalenderjaar gewijzigd. De wijziging wordt berekend op basis van de volgende 
formule: 
V = 2/3 * (L – 20,64) – (P – 67) 
waarbij: 
V staat voor het aantal jaren waarmee de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd; 
L staat voor de geraamde macro gemiddelde resterende levensverwachting voor de Nederlandse 
bevolking in jaren op 65-jarige leeftijd in het kalenderjaar dat is gelegen tien jaar na het 
kalenderjaar van wijziging; 
P staat voor de geldende pensioenrichtleeftijd in het kalenderjaar voorafgaande aan het 
kalenderjaar van wijziging. 
Indien V negatief is of vóór afronding minder dan 1 bedraagt, wordt deze gesteld op 0. Indien V vóór 
afronding 1 of meer bedraagt, wordt deze gesteld op 1. Een wijziging ingevolge de eerste volzin van 
de pensioenrichtleeftijd wordt bekendgemaakt ten minste een jaar voordat deze toepassing vindt. 
9. De ramingen van de macro gemiddelde resterende levensverwachting, bedoeld in het achtste lid, 
worden uitgevoerd en bekendgemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Artikel 18a (fiscale ruimte voor ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na 
pensioendatum) 
1. De premie per dienstjaar voor een ouderdomspensioen en een partnerpensioen bij overlijden op of na 
pensioendatum bedraagt ten hoogste 30% van de pensioengrondslag. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de kosten die zijn begrepen in 
de premie, bedoeld in de eerste zin. 
2. De pensioengrondslag bestaat uit het pensioengevend loon verminderd met de franchise.  
3. De franchise, bedoeld in het tweede lid, bedraagt € 14.802. Dit bedrag wordt bij het begin van het 
kalenderjaar bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt berekend door 
de voor dat jaar geldende uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 
9, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de 
vakantietoeslag, te vermenigvuldigen met de factor 100/75. Bij dienstbetrekkingen in deeltijd wordt dit 
bedrag verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
kan worden bepaald dat een lager bedrag in aanmerking kan worden genomen dan het bedrag, 
genoemd in de eerste zin, indien een lager percentage per dienstjaar wordt toegepast dan het 
percentage, genoemd in het eerste lid. 
4. Een ouderdomspensioen: 
a. gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer of gewezen 
werknemer de leeftijd bereikt die tien jaar lager is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 
7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, tenzij in de pensioenregeling een eerdere 
ingangsdatum als uiterlijke ingangsdatum is opgenomen; en 
b. gaat niet later in dan op het tijdstip waarop de werknemer of gewezen werknemer de leeftijd bereikt 
die vijf jaar hoger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet. 
5. Een partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum gaat niet eerder in dan op de eerste dag 
van de kalendermaand waarin de werknemer of gewezen werknemer is overleden en gaat niet later in 
dan op de eerste dag van de maand volgend op de kalendermaand waarin de werknemer of gewezen 
werknemer is overleden. 
6. Het percentage, genoemd in het eerste lid, wordt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
elke vijf jaar, bij het begin van het kalenderjaar, voor het eerst per 1 januari 2037, gewijzigd. Een 
wijziging ingevolge de eerste zin wordt bekendgemaakt ten minste drie kalenderjaren voordat deze 
toepassing vindt. Het percentage, genoemd in het eerste lid, wordt bepaald aan de hand van de 
volgende tabel waarbij het rendement voor de toepassing van deze tabel wordt bepaald per 1 oktober 
(peildatum) van het derde kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van wijziging op basis van 
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het 27e percentiel van de per scenario bepaalde gemiddelde jaarlijkse netto reële 
rendementsverwachting in de meest recente door De Nederlandse Bank gepubliceerde scenarioset, 
gebaseerd op artikel 144, eerste lid, onderdeel d, van de Pensioenwet, uitgaande van een portefeuille 
voor de helft bestaande uit risicovrije AAA-staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar en voor de helft 
bestaande uit beursgenoteerde aandelen. 
 

Bij een rendement van meer 
dan 

maar niet meer dan bedraagt de premiegrens 

- 0,25% 48% 

0,25% 0,5% 44% 

0,5% 0,75% 41% 

0,75% 1% 38% 

1% 1,25% 35% 

1,25% 1,5% 32% 

1,5% 1,75% 30% 

1,75% 2% 28% 

2% 2,25% 26% 

2,25% 2,5% 24% 

2,5% 2,75% 22% 

2,75% 3% 20% 

3% 3,25% 19% 

3,25% 3,5% 17% 

3,5% 3,75% 16% 

3,75% 4% 15% 

4% - 13% 

  
7. Het percentage, genoemd in het eerste lid, wordt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
eveneens gewijzigd indien het bij overeenkomstige toepassing van het zesde lid resulterende 
percentage, jaarlijks te bepalen per 1 oktober (peildatum), meer dan 5%-punt hoger of lager uitkomst 
dan het percentage, genoemd in het eerste lid, of het meest recente op het grond van het zesde lid 
bekendgemaakte percentage. Een wijziging ingevolge de eerste zin wordt bekendgemaakt ten minste 
drie kalenderjaren voordat deze toepassing vindt. Na een wijziging van het percentage ingevol9e de 
eerste zin begint een nieuwe vijfjaarstermijn als bedoeld in het zesde lid. 
8. Een verhoging of verlaging van het percentage, genoemd in het eerste lid, als gevolg van toepassing 
van het zesde of zevende lid, werkt niet terug voor dienstjaren voor het tijdstip van die verhoging of 
verlaging. 
9. Een verhoging of verlaging van de pensioengrondslag, bedoeld in het tweede lid, werkt niet terug 
voor dienstjaren die voor het tijdstip van die verhoging of verlaging zijn geëindigd. 
10. Indien in enig jaar minder premie in aanmerking is genomen dan mogelijk was op grond van het 
eerste lid, kan het niet in aanmerking genomen bedrag alsnog in aanmerking worden genomen, voor 
zover dit niet in een eerder jaar op grond van dit lid in aanmerking is genomen. 
 
Artikel 18b (partnerpensioen) 
1. Een op een eindloonstelsel gebaseerd partnerpensioen bedraagt per dienstjaar of ontbrekend 
dienstjaar niet meer dan 1,160 percent van het pensioengevend loon of bereikbare pensioengevend 
loon. 
2. Een op een middelloonstelsel gebaseerd partnerpensioen bedraagt per dienstjaar of ontbrekend 
dienstjaar niet meer dan 1,313 percent van het pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend 
loon. 
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3. Voor een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd partnerpensioen is artikel 18a, derde lid, 
van overeenkomstige toepassing. 
4. Ingeval in de pensioenregeling is rekening gehouden met: 
1°. een bepaalde partner, wordt gerekend met de feitelijke gegevens van die partner; 
2°. een onbepaalde partner, wordt gerekend met een leeftijdsverschil tussen de werknemer en de 
partner van ten hoogste drie jaren. 
5. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 18c worden voor het geval de werknemer niet in 
leven is op het tijdstip waarop het ouderdomspensioen zou ingaan, ontbrekende dienstjaren en 
bereikbaar pensioengevend loon in aanmerking genomen. Onder ontbrekende dienstjaren worden 
verstaan de jaren van het tijdstip van overlijden van de werknemer tot de in de pensioenregeling 
vastgestelde ingangsdatum. Onder bereikbaar pensioengevend loon wordt verstaan het 
pensioengevend loon dat de gewezen werknemer binnen de vastgestelde loopbaanontwikkeling in 
zijn functie zou hebben kunnen bereiken. 
6. Een partnerpensioen gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de maand waarin de 
werknemer of gewezen werknemer is overleden en gaat niet later in dan op de eerste dag van de 
maand volgend op de maand waarin de werknemer of gewezen werknemer is overleden dan wel, 
ingeval de partner recht heeft op een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet, niet later 
dan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin dat recht eindigt. 
 
Artikel 18b (fiscale ruimte voor ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na 
pensioendatum) 
1. Een partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum bedraagt niet meer dan 50% van het 
laatstgenoten pensioengevend loon. 
2. Een partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum wordt verzekerd op risicobasis. 
3. Een partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum gaat niet eerder in dan op de eerste dag van 
de kalendermaand waarin de werknemer of gewezen werknemer is overleden en gaat niet later in dan 
op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer of gewezen werknemer is 
overleden. 
 
Artikel 18c (fiscale ruimte wezenpensioen) 
1.Een op een eindloonstelsel gebaseerd wezenpensioen bedraagt per dienstjaar of ontbrekend 
dienstjaar niet meer dan 0,232 percent van het pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend 
loon. 
2.Een op een middelloonstelsel gebaseerd wezenpensioen bedraagt per dienstjaar of ontbrekend 
dienstjaar niet meer dan 0,263 percent van het pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend 
loon. 
3.Voor een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd wezenpensioen is artikel 18a, derde lid, van 
overeenkomstige toepassing. 
4. Een wezenpensioen gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 
of gewezen werknemer is overleden en gaat niet later in dan op de eerste dag van de maand 
volgend op de maand waarin de werknemer of gewezen werknemer is overleden dan wel, ingeval 
de wees recht heeft op een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet, niet later dan op de 
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin dat recht eindigt. 
5. Voor volle wezen worden de in de vorige leden genoemde percentages verdubbeld. 
 
 Artikel 18c (fiscale ruimte voor wezenpensioen) 
1. Een wezenpensioen bedraagt voor halve wezen niet meer dan 20% van het laatstgenoten 
pensioengevend loon. 
2. Een wezenpensioen bedraagt voor volle wezen niet meer dan 40% van het laatstgenoten 
pensioengevend loon. 
3. Een wezenpensioen wordt verzekerd op risicobasis.  



 

7 
KWPS Employee Benefits & Risk Management | T +31 20 589 18 18 | www.kwps.nl 

4. Een wezenpensioen gaat niet eerder in dan op de eerste dag van de kalendermaand waarin de 
werknemer of gewezen werknemer is overleden en gaat niet later in dan op de eerste dag van de 
maand volgend op de kalendermaand waarin de werknemer of gewezen werknemer is overleden. 
 
Artikel 18d (hoger pensioen) 
1. In afwijking in zoverre van de artikelen 18a, 18b en 18c kunnen een ouderdomspensioen, een 
partnerpensioen en een wezenpensioen meer bedragen dan de aldaar opgenomen maxima voor 
zover zulks het gevolg is van: 
a. aanpassing van het pensioen aan loon- of prijsontwikkeling; 
b. variatie in de hoogte van de uitkeringen waarbij de laagste uitkering niet minder bedraagt dan 75 
percent van de hoogste uitkering en de mate van variatie ten laatste op de ingangsdatum van het 
pensioen wordt vastgesteld; 
c. waardeoverdracht van pensioenaanspraken; 
d. gehele of gedeeltelijke onderlinge ruil van partnerpensioen, wezenpensioen en 
ouderdomspensioen, mits de ruil uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen plaatsvindt op basis 
van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen; 
e. aanpassing van de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum van het 
ouderdomspensioen aan de pensioenrichtleeftijd. 
2. Een door ruil als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, ontstaan verlies aan pensioen kan niet 
worden gecompenseerd. 
3. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, blijft in de jaren tussen de ingangsdatum van 
het pensioen en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, 
van de Algemene Ouderdomswet, van de uitkering buiten aanmerking een bedrag dat gelijk is aan 
tweemaal de voor die jaren geldende uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als 
omschreven in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, en vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, 
vermeerderd met de vakantietoeslag. De eerste volzin is onverminderd van toepassing bij 
dienstbetrekkingen in deeltijd. Ingeval de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste 
lid, van de Algemene Ouderdomswet, na de ingangsdatum van het pensioen wordt verlaagd, wordt 
voor de toepassing van de eerste zin uitgegaan van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in 
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die van toepassing was voor deze verlaging. 
4. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, blijven aanpassingen van de uitkeringen van 
een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd pensioen buiten aanmerking voor zover deze het 
gevolg zijn van de omstandigheid dat de opgetreden ontwikkeling van de levensverwachting, de 
behaalde sterfteresultaten of de behaalde beleggingsresultaten tot hogere of lagere uitkeringen 
leiden dan op het tijdstip van ingang van het pensioen het uitgangspunt was. 
5. In afwijking in zoverre van het eerste lid, onderdeel b, wordt bij een aanpassing van de 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, na 
de ingangsdatum van het pensioen, de mate van variatie ten laatste vastgesteld bij het bereiken 
van de hoogste pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet, die op enig moment na de ingangsdatum van het pensioen geldt of heeft gegolden 
voor de werknemer. 
6. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing 
van dit artikel. 
 
Artikel 18d (hoger pensioen) 
1. De hoogte van de uitkeringen van ouderdomspensioen, partnerpensioen bij overlijden op of na 
pensioendatum, partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum en wezenpensioen kan variëren, 
mits de laagste uitkering niet minder bedraagt dan 75 procent van de hoogste uitkering en de mate van 
variatie ten laatste op de ingangsdatum van het pensioen wordt vastgesteld. Door toepassing van de 
eerste zin kunnen in afwijking in zoverre van de artikelen 18b en 18c een partnerpensioen bij overlijden 
voor pensioendatum en een wezenpensioen meer bedragen dan de aldaar opgenomen maxima.  
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2. Voor de toepassing van het eerste lid blijft in de jaren tussen de ingangsdatum van het pensioen en 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 
Ouderdomswet, van de uitkering buiten aanmerking een bedrag van € 1.874 vermenigvuldigd met het 
op hele maanden naar boven afgeronde aantal maanden tussen de eerste uitkering in die periode en 
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het in de eerste zin genoemde bedrag wordt in die 
jaren evenredig per kalenderjaar toegepast en de eerste zin is onverminderd van toepassing bij 
dienstbetrekkingen in deeltijd. Ingeval de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, 
van de Algemene Ouderdomswet, na de ingangsdatum van het pensioen wordt verlaagd, wordt voor 
de toepassing van de eerste zin uitgegaan van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, 
eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die van toepassing was voor deze verlaging.  
3. Voor de toepassing van het eerste lid blijven aanpassingen van de uitkeringen buiten aanmerking 
voor zover deze het gevolg zijn van de omstandigheid dat de opgetreden ontwikkeling van de 
levensverwachting, de behaalde sterfteresultaten of de behaalde beleggingsrendementen tot hogere of 
lagere uitkeringen leiden dan op het tijdstip van ingang van het pensioen het uitgangspunt was. Voor 
de toepassing van het eerste lid blijven aanpassingen van de uitkeringen eveneens buiten aanmerking 
voor zover deze het gevolg zijn van een periodieke vaste daling of vaste stijging van de uitkering of 
toepassing van een projectierendement hoger of lager dan de risicovrije rente, bedoeld in artikel 63a, 
derde lid, van de Pensioenwet of artikel 75a, derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.  
4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt bij een aanpassing van de pensioengerechtigde 
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, na de ingangsdatum van het 
pensioen, de mate van variatie ten laatste vastgesteld bij het bereiken van de hoogste 
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die op 
enig moment na de ingangsdatum van het pensioen geldt of heeft gegolden voor de werknemer. 5. In 
afwijking in zoverre van de artikelen 18b en 18c kunnen een partnerpensioen bij overlijden voor 
pensioendatum en een wezenpensioen meer bedragen dan de aldaar opgenomen maxima voor zover 
zulks het gevolg is van een ruil van pensioensoorten, mits de ruil uiterlijk voor de ingangsdatum van het 
partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum, onderscheidenlijk het wezenpensioen, plaatsvindt 
op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. 
6. In afwijking in zoverre van de artikelen 18b en 18c kunnen een partnerpensioen bij overlijden voor 
pensioendatum en een wezenpensioen meer bedragen dan de aldaar opgenomen maxima voor zover 
zulks het gevolg is van aanpassing van het pensioen aan de loon- of prijsontwikkeling na ingang van 
het pensioen.  
7. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in het tweede lid genoemde bedrag bij ministeriële 
regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt gesteld op het bedrag dat na aftrek van de 
in te houden loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, rekening houdend met de algemene 
heffingskorting voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, 
van de Algemene Ouderdomswet, nog niet heeft bereikt, gelijk is aan het netto-ouderdomspensioen per 
maand, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, onderdeel a, van die wet, waarbij de nodig geachte afronding 
wordt aangebracht. 
8. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van 
dit artikel. 
 
Artikel 18e (deelnemingsjarenpensioen) 
1. Een deelnemingsjarenpensioen is een levenslang pensioen dat: 
a. ingaat op hetzelfde tijdstip als het ouderdomspensioen; 
b. met inbegrip van het ouderdomspensioen niet meer bedraagt dan 75% van het gemiddelde 
pensioengevend loon tot dat tijdstip ingeval het ouderdomspensioen ingaat op de eerste dag van 
de maand waarin de 641/3-jarige leeftijd wordt bereikt; 
c. niet eerder wordt opgebouwd dan vanaf het tijdstip waarop de werknemer 411/3 
deelnemingsjaren heeft bereikt. 
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2. Ingeval het deelnemingsjarenpensioen later ingaat dan bij het bereiken van de 641/3-jarige 
leeftijd mag het deelnemingsjarenpensioen na het bereiken van die leeftijd met inachtneming van 
algemeen aanvaarde actuariële grondslagen worden verhoogd. 
3. Indien het deelnemingsjarenpensioen eerder ingaat dan op de eerste dag van de maand waarin 
de 641/3-jarige leeftijd wordt bereikt, wordt het herrekend ten opzichte van die datum met 
inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. 
4. Artikel 18d is van overeenkomstige toepassing. 
5. Het in het eerste lid opgenomen maximum wordt voor de periode vanaf het bereiken van de 
661/3-jarige leeftijd opgevat met inbegrip van een bedrag dat ten minste wordt gesteld op de 
uitkeringen voor gehuwde personen zonder toeslag als omschreven in artikel 9, eerste lid, 
onderdeel b, en vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet, vermeerderd met de vakantietoeslag. 
 
Artikel 18f (nabestaandenoverbruggingspensioen) 
Een nabestaandenoverbruggingspensioen is een pensioen dat: 
a. ingaat in de periode die aanvangt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer of 
gewezen werknemer is overleden en die eindigt op de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin de werknemer of gewezen werknemer is overleden dan wel, ingeval de nabestaande 
recht heeft op een uitkering ingevolge de Algemene nabestaandenwet, die eindigt op de eerste dag 
van de maand volgend op de maand waarin dat recht eindigt; 
b. uiterlijk eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste 
lid, van de Algemene Ouderdomswet; 
c. toekomt aan degene voor wie een regeling voor partnerpensioen bij overlijden voor 
pensioendatum, partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum of wezenpensioen is getroffen 
of had kunnen worden getroffen; 
d. niet meer bedraagt dan: 
1°. voor de partner of gewezen partner: het gezamenlijke bedrag van 8/7 maal de nominale 
uitkering ingevolge artikel 17, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet, vermeerderd met de 
vakantie-uitkering, en het verschil in verschuldigde premie voor de volksverzekering over het 
partnerpensioen voor en na de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de 
Algemene Ouderdomswet; 
2°. voor volle wezen: 8/7 maal de nominale uitkering voor een kind van 16 jaar of ouder ingevolge 
artikel 29, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene nabestaandenwet, vermeerderd met de 
vakantie-uitkering; 
3°. voor halfwezen: 50 percent van het voor volle wezen geldende maximum, bedoeld in onderdeel 
2°. 
 
Artikel 18g (delegatiebepaling) 
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de 
perioden die in aanmerking komen als dienstjaren als dan wel deelnemingsjaren, bedoeld in de 
artikelen 18a, 18b, 18c en 18e. 
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het 
pensioengevend loon, bedoeld in de artikelen 18a, 18b en, 18c, 18d en 18e, ter zake van: 
a. de loonbestanddelen die daarin worden opgenomen; 
b. de loonbestanddelen waarover de opbouw van het pensioen volgens een ander stelsel dan het 
eindloonstelsel dient plaats te vinden; 
c. de bepaling van het gemiddelde pensioengevend loon; 
bd. de situatie waarin de werknemer aan het eind van zijn loopbaan terugtreedt naar een lager 
gekwalificeerde functie met een lager loon dan in zijn daaraan voorafgaande functie; 
ce. de situatie waarin het loon wordt verlaagd in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid van 
de werknemer. 
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Artikel 18ga (aftoppingsgrens pensioengevend loon) 
1. Als pensioengevend loon als bedoeld in de artikelen 18a, 18b en, 18c, 18d en 18e wordt ten 
hoogste een bedrag van € 114.866 in aanmerking genomen. Bij dienstbetrekkingen in deeltijd wordt 
dit bedrag verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor. 
2. Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriële 
regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen 
bedrag te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor, bedoeld in artikel 10.2b, 
derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens de nodig geachte afronding aan te 
brengen. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging 
worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag. 
 
Artikel 19 (pensioen en lager loon)  
Met betrekking tot diensttijd waarin het loon nihil is of anderszins aanzienlijk lager is dan hetgeen 
gebruikelijk is, kunnen geen onderscheidenlijk in zoverre geen aanspraken op een pensioenregeling 
ontstaan als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel c. 
 
Artikel 19a (toegelaten pensioenuitvoerders) 
1. Als verzekeraar van een pensioen als bedoeld in artikel 18 kan optreden: 
a. een lichaam dat ingevolge artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld van die belasting of dat een algemeen pensioenfonds als 
bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet is; 
b. een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, mits deze de 
pensioenverplichting voor de heffing van de vennootschapsbelasting rekent tot het binnenlandse 
ondernemingsvermogen; 
c. een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het levensverzekeringsbedrijf 
uitoefent, mits het pensioen de voortzetting is van een pensioen dat reeds was verzekerd bij die 
verzekeraar in een periode waarin de werknemer of gewezen werknemer niet in Nederland woonde 
of niet in Nederland een dienstbetrekking vervulde; 
d. een pensioenfonds of lichaam dat bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefent, anders dan bedoeld 
in de onderdelen a, b en c, dat door Onze Minister, onder door hem te stellen voorwaarden, is 
aangewezen en dat zich tegenover Onze Minister heeft verplicht: 
1°. te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het verschaffen van inlichtingen over de 
uitvoering van de regeling, en 
2°. zekerheid te stellen voor de invordering van de belasting die is verschuldigd door toepassing van 
artikel 19b, ofwel artikel 3.83, eerste of tweede lid, artikel 3.136, derde, vierde of vijfde lid, of artikel 
7.2, achtste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, dan wel de werknemer of gewezen 
werknemer zich heeft verplicht deze zekerheid te stellen. 
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste 
lid, onderdeel d, bedoelde aanwijzing. 
3. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen, alsmede voor de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen, wordt gelijkgesteld met: 
a. een verzekeraar als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a of b: een premiepensioeninstelling als 
bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet; 
b. een verzekeraar als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d: een met een premiepensioeninstelling 
als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet vergelijkbare instelling die onder overeenkomstige 
toepassing van het eerste lid, onderdeel d, door Onze Minister is aangewezen; 
c. het verzekeren van een aanspraak ingevolge een pensioenregeling: het uitvoeren van een 
pensioenregeling door een premiepensioeninstelling. 
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Artikel 19b (niet toegestane handelingen) 
1. Ingeval op enig tijdstip: 
a. een aanspraak ingevolge een pensioenregeling niet langer als zodanig is aan te merken; 
b. een aanspraak ingevolge een pensioenregeling wordt afgekocht of vervreemd dan wel formeel of 
feitelijk voorwerp van zekerheid, anders dan ten behoeve van uitstel van betaling op grond van 
artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990, wordt; 
c. de zekerheidstelling wordt beëindigd door de werknemer of de gewezen werknemer die zich op 
grond van artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, heeft verplicht deze zekerheid te stellen; 
wordt op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip de aanspraak aangemerkt als loon uit een 
vroegere dienstbetrekking van de werknemer of gewezen werknemer dan wel, indien deze is 
overleden, van de gerechtigde tot de aanspraak. 
2. Ingeval een verplichting ingevolge een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk overgaat op een 
andere verzekeraar wordt de aanspraak ingevolge die regeling geacht te worden afgekocht. De 
eerste volzin is niet van toepassing ingeval de verplichting ingevolge een pensioenregeling geheel 
of gedeeltelijk overgaat naar een verzekeraar als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, b 
of d, mits deze overgang niet in strijd komt met de bepalingen bij of krachtens de artikelen 70 tot en 
met 91 van de Pensioenwet. 
3. Het eerste lid is niet van toepassing ingeval de werknemer of gewezen werknemer in het kader 
van scheiding van tafel en bed, echtscheiding of beëindiging van de gezamenlijke huishouding 
samenleving een aanspraak ingevolge een pensioenregeling geheel of gedeeltelijk vervreemdt aan 
zijn echtgenoot of gewezen echtgenoot onderscheidenlijk zijn partner of gewezen partner dan wel 
omzet in een zodanige aanspraak met als gerechtigde die echtgenoot of gewezen echtgenoot 
onderscheidenlijk zijn partner of gewezen partner, waarbij die verkregen of omgezette aanspraak 
voor de toepassing van deze wet wordt geacht de voortzetting te zijn van de aanspraak op een 
pensioenregeling van de werknemer of gewezen werknemer. 
4. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover een in onderdeel b van dat lid bedoelde uitkering 
of afkoopsom wordt uitgekeerd met toepassing van artikel 66, 67 of 68 van de Pensioenwet. 
5. Het eerste lid is niet van toepassing bij een vervreemding als bedoeld in artikel 57, vijfde lid, van 
de Pensioenwet alsmede bij een vermindering als bedoeld in artikel 134, eerste lid, van die wet. 
6. Ingeval het ouderdomspensioen of het partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum van de 
werknemer of de gewezen werknemer later ingaat dan op de uiterste ingangsdatum, bedoeld in artikel 
18a, vierde lid, onderdeel b, onderscheidenlijk vijfde lid, omdat de omvang van de uitkeringen nog moet 
worden vastgesteld, wordt in afwijking in zoverre van het eerste lid het ouderdomspensioen of het 
partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum geacht te zijn afgekocht op de datum, bedoeld in 
de tweede zin, onderscheidenlijk derde zin, indien op die datum nog geen vaststelling van de omvang 
van de uitkeringen heeft plaatsgevonden. De datum waarop het ouderdomspensioen ingevolge de 
eerste zin wordt geacht te zijn afgekocht is 31 december van het kalenderjaar volgend op het 
kalenderjaar waarin de uiterste ingangsdatum, bedoeld in artikel 18a, vierde lid, onderdeel b, is 
gelegen. De datum waarop het partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum ingevolge de 
eerste zin wordt geacht te zijn afgekocht is 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het 
kalenderjaar waarin de uiterste ingangsdatum, bedoeld in artikel 18a, vijfde lid, is gelegen. De data, 
bedoeld in de tweede en derde zin, kunnen door de inspecteur worden uitgesteld wanneer door 
bijzondere omstandigheden de omvang van de uitkeringen niet voor die data is vastgesteld. 
76. Onze Minister kan, zo nodig onder door hem te stellen voorwaarden, bepalen dat het tweede 
lid, eerste volzin, niet van toepassing is indien de verplichting ingevolge een pensioenregeling 
overgaat op een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het verzekeringsbedrijf 
uitoefent , anders dan bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel d, zulks ter verwerving van 
aanspraken ingevolge een pensioenregeling in het kader van de aanvaarding van een 
dienstbetrekking buiten Nederland. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing met 
betrekking tot de overgang van de verplichting ingevolge een pensioenregeling naar een 
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pensioenfonds van een internationale organisatie in het kader van de aanvaarding van een 
dienstbetrekking bij die organisatie in Nederland. 
87. Voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, wordt een aanspraak op een 
pensioenregeling mede niet langer als zodanig aangemerkt ingeval op enig tijdstip niet langer 
wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld ingevolge het zevendesde lid of artikel 19d. 

Artikel 19c (beschikking kwalificerende pensioenregeling) 
1. Op verzoek van de inhoudingsplichtige beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking 
of een regeling een pensioenregeling is in de zin van de artikelen 18 tot en met 18ga. Het verzoek 
wordt gedaan voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd. 
2. Indien een zodanig verzoek is gedaan en vervolgens onherroepelijk komt vast te staan dat de 
regeling niet een zodanige pensioenregeling is en de regeling – onverwijld en ingaand op het tijdstip 
van ingang van de regeling – wordt aangepast in dier voege dat de regeling wel een zodanige 
pensioenregeling is, wordt de regeling geacht met terugwerkende kracht tot uiterlijk dat tijdstip 
een zodanige pensioenregeling te zijn. 
 
Artikel 19d (aanwijzing pensioenregeling) 
Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
afwijkingen toestaan van het overigens in of krachtens dit hoofdstuk bepaalde door regelingen of 
groepen van regelingen aan te wijzen als pensioenregeling indien het een regeling betreft: 
a. die op bepaalde onderdelen niet meer dan in geringe mate afwijkt van het overigens in of 
krachtens dit hoofdstuk bepaalde, mits het belang van de afwijkingen niet uitgaat boven het belang 
van de marges op andere onderdelen; 
b. voor gemoedsbezwaarden met een ontheffing als bedoeld in artikel 64 van de Wet financiering 
sociale verzekeringen, die dient ter vervanging van een pensioenregeling; 
c. voor een tijdelijk in Nederland wonende of werkzame werknemer en die regeling voldoet aan 
artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, mits de opbouw van het 
pensioen ingevolge die regeling tijdelijk in Nederland wordt voortgezet en het pensioen reeds was 
verzekerd bij een pensioenfonds of lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen c of d, 
in een periode waarin de werknemer niet in Nederland woonde of niet in Nederland een 
dienstbetrekking vervulde. Zo nodig kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. 
 
Artikel 19f (delegatiebepaling samenloop) 
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering 
van dit hoofdstuk alsmede met betrekking tot samenloop van verschillende pensioenstelsels. 
 
 
Hoofdstuk VIII - Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 36b (bestaande pensioenaanspraken niet-toegestane uitvoerder) 
Met betrekking tot bestaande pensioenaanspraken voor welke op of na 1 januari 1995 een ander 
lichaam als verzekeraar optreedt dan bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel c, en artikel 18i, 
onderdeel c, zoals dat luidde op 31 december 2004, is de in die onderdelen gestelde voorwaarde 
inzake de verzekeraar niet van toepassing en blijft artikel 19b, eerste lid, onderdeel c, en achtste lid, 
zoals dat artikel luidde op 31 december 2016, van toepassing. Onder bestaande 
pensioenaanspraken worden verstaan de op 31 december 1994 bestaande aanspraken welke naar of 
krachtens de tekst van artikel 11 zoals dat toen luidde, zijn aan te merken als aanspraken die 
berusten op een pensioenregeling. 
 
Artikel 38b (eerbiediging opgebouwd pensioen) 
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1. Een wijziging van de begrenzingen, bedoeld in artikel 18, vierdederde lid1, is niet van toepassing 
op aanspraken die vóór de datum van inwerkingtreding van die wijziging zijn ontstaan, voor zover 
die wijziging niet ten gunste van de werknemer of gewezen werknemer is. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing op aanspraken die na 31 december 2022 zijn omgezet in 
aanspraken ingevolge een premieovereenkomst als bedoeld in artikel 10 van de Pensioenwet of artikel 
28 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing op 
de pensioenregeling waarvan een directeur-grootaandeelhouder als bedoeld in artikel 1 van de 
Pensioenwet waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, 
onderdelen a of b. 
3. In afwijking in zoverre van het eerste lid is een wijziging van de begrenzingen, bedoeld in artikel 18, 
vierde lid2, ten gunste van de werknemer of gewezen werknemer niet van toepassing op aanspraken 
waarvan een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen d of e, zoals dat artikel luidde op 
31 december 2016, als verzekeraar optreedt. 
 
Artikel 38c (VUT-regeling) 
1. Voor een op 31 december 2004 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in 
artikel 18i, zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, blijven tot en met 31 december 2005 de 
artikelen 11, 18g, 18i, 19, 19a, 19b, 19c en 19d, zoals die luidden op 31 december 2004, van 
toepassing en is artikel 32aa niet van toepassing. 
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid blijven de artikelen 11, 18g, 18i, 19, 19a, 19b, 19c en 19d, 
zoals die luidden op 31 december 2004, van toepassing en is artikel 32ba niet van toepassing voor 
een op 31 december 2004 bestaande regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i, 
zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, indien ingevolge die regeling na 31 december 2005 nog 
uitsluitend uitkeringen kunnen worden gedaan aan werknemers: 
a. die voor 1 januari 2006 reeds een of meer uitkeringen ingevolge deze regeling genoten, of 
b. die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en ten aanzien van wie de 
uitkeringen die ingevolge deze regeling worden gedaan worden herrekend ingeval de uitkeringen 
later ingaan dan op de in de regeling vastgestelde ingangsdatum, met dien verstande dat de 
verhoging van de uitkeringen niet lager is dan 50% van de verhoging van de uitkeringen bij een 
herrekening met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen. 
3. Een aanspraak ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in het tweede lid 
kan met inachtneming van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen worden omgezet in een 
aanspraak ingevolge een ouderdomspensioenregeling. 
 
Artikel 38c (voortgezette opbouw bij arbeidsongeschiktheid voor 2023) 
In afwijking in zoverre van artikel 18a, eerste lid, bedraagt de premie per dienstjaar ten hoogste de 
premie ter zake waarvan een recht van voortgezette inleg bestaat gedurende perioden van onvrijwillig 
ontslag waarin loongerelateerde uitkeringen worden ontvangen, indien: 
a. deze perioden zijn aangevangen vóór 1 januari 2023, dan wel, voor zover met toepassing van artikel 
38q zoals dat luidde op 1 januari 2023 opbouw van pensioen heeft plaatsgevonden volgens de in de 
artikelen 18 tot en met 18ga alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals deze luidden op 31 
december 2022 opgenomen normeringen en begrenzingen, na 31 december 2022; 
b. het recht op voortgezette premie-inleg verband houdt met arbeidsongeschiktheid van de werknemer; 
c. als verzekeraar van het pensioen treedt3 een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel 
b, een pensioenfonds als bedoeld in artikel 220h van de Pensioenwet of een beroepspensioenfonds als 
bedoeld in artikel 214f van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. 
 

                                                           
1 Er lijkt ongewijzigd verwezen te moeten worden naar artikel 18, derde lid. 
2 Zie noot 1. 
3 Vermoedelijk is ‘optreedt’ bedoeld in plaats van ‘treedt’. 
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Artikel 38d (prepensioenregeling oudere werknemers) 
1. Voor een op 31 december 2004 bestaande prepensioenregeling als bedoeld in artikel 38a, zoals 
dit artikel op 31 december 2004 luidde, blijft tot en met 31 december 2005 artikel 38a, zoals dit 
artikel luidde op 31 december 2004, van toepassing. 
12. AIn afwijking in zoverre van het eerste lid blijft artikel 38a, zoals dit artikel luidde op 31 
december 2004 blijft, van toepassing voor een op 31 december 2004 bestaande 
prepensioenregeling als bedoeld in artikel 38a, zoals dit artikel toen luidde, indien ingevolge die 
prepensioenregeling na 31 december 2005 nog uitsluitend uitkeringen kunnen worden gedaan: 
a. ingevolge aanspraken die voor 1 januari 2006 zijn opgebouwd, of 
b. aan werknemers die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt mits: 
1°. de uitkeringen die ingevolge die prepensioenregeling worden gedaan met inachtneming van 
algemeen aanvaarde actuariële grondslagen worden herrekend ingeval de uitkeringen later ingaan 
dan op de in de regeling vastgestelde ingangsdatum, en 
2°. de prepensioenregeling, met inachtneming van de in of krachtens artikel 38a, zoals dit artikel op 
31 december 2004 luidde, gestelde normeringen en beperkingen, de mogelijkheid van 
deeltijdpensioen biedt. 
23. In afwijking in zoverre van artikel 18a kan de premieeen ouderdomspensioen meer bedragen dan 
het de aldaar opgenomen maximuma voor zover zulks het gevolg is van de omzetting van een op 31 
december 2005 bestaande aanspraak ingevolge een prepensioenregeling als bedoeld in artikel 38a, 
zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. 
 
Artikel 38e (ouderdomspensioen oudere werknemers)  
1. Voor een op 31 december 2004 bestaande regeling voor ouderdomspensioen, als bedoeld in 
artikel 18a zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, blijft tot en met 31 december 2005 artikel 
18a, zoals dit artikel luidde op 31 december 2004, van toepassing. 
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid blijft artikel 18a, zoals dit artikel luidde op 31 december 
2004, van toepassing voor een werknemer die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar heeft 
bereikt. 
3. In afwijking in zoverre van artikel 18a kan een ouderdomspensioen meer bedragen dan de aldaar 
opgenomen maxima voor zover zulks het gevolg is van de omzetting in ouderdomspensioen van 
een op 31 december 2005 bestaande aanspraak ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in 
artikel 18a, zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, voor zover deze aanspraak is opgebouwd 
ten behoeve van pensioen in de periode voorafgaand aan de datum waarop de deelnemer of 
gewezen deelnemer de leeftijd van 65 jaar bereikt (vroegpensioen). 
 
Artikel 38f (overbruggingspensioen oudere werknemers) 
1. Voor een op 31 december 2004 bestaande regeling voor overbruggingspensioen als bedoeld in 
artikel 18e, zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde, blijven tot en met 31 december 2005 de 
artikelen 18, 18e en 18g, zoals deze luidden op 31 december 2004, van toepassing. 
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid blijven de artikelen 18, 18e en 18g, zoals deze luidden op 
31 december 2004, van toepassing voor een werknemer die voor 1 januari 2005 de leeftijd van 55 
jaar heeft bereikt. 
3. In afwijking in zoverre van artikel 18a kan een ouderdomspensioen meer bedragen dan de aldaar 
opgenomen maxima voor zover zulks het gevolg is van de omzetting van een op 31 december 2005 
bestaande aanspraak ingevolge een overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 18e, zoals dit 
artikel op 31 december 2004 luidde, in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. 
4. Voor zover een aanspraak ingevolge een regeling voor overbruggingspensioen als bedoeld in 
artikel 18e, zoals dat artikel op 31 december 2004 luidde, niet ingevolge het derde lid is omgezet in 
een andere aanspraak, blijft artikel 18e, zoals dat artikel op 31 december 2004 luidde, van 
toepassing op de eerstgenoemde aanspraak. 
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Artikel 38g (deelnemingsjarenpensioen) 
Voor de toepassing van artikel 18e, eerste lid, onderdeel b, en vierde lid, wordt het 
deelnemingsjarenpensioen opgevat met inbegrip van: 
a. een overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 18e, zoals dit artikel op 31 december 2004 
luidde; 
b. uitkeringen ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i, zoals dit 
artikel op 31 december 2004 luidde; 
c. een prepensioen als bedoeld in artikel 38a, zoals dit artikel op 31 december 2004 luidde. 
 
Artikel 38h (eenmalige heffing onzuivere pensioenregeling) 
1. Een op 31 december 2004 bestaande aanspraak die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend als gevolg 
van de met ingang van 1 januari 2005 in werking getreden wijzigingen van deze wet niet langer als 
een aanspraak ingevolge een pensioenregeling is aan te merken, wordt in afwijking in zoverre van 
het bij deze wet bepaalde tot en met 31 december 2006 toch als een aanspraak ingevolge een 
pensioenregeling aangemerkt, onder gehoudenheid van de inhoudingsplichtige tot afdracht van de 
in het tweede lid aangeduide heffing. 
2. Ter zake van de in het eerste lid bedoelde aanspraak is de inhoudingsplichtige verschuldigd een 
heffing naar een tarief van 52% en over een grondslag als geduid in het derde lid. 
3. De grondslag waarover de heffing is verschuldigd, is het positieve verschil tussen de toename van 
de waarde in het economische verkeer van de aanspraak en de toename van de waarde in het 
economische verkeer van de aanspraak ingeval op 1 januari 2006 de pensioenregeling reeds 
zodanig zou zijn aangepast dat deze blijft binnen de begrenzingen zoals die gelden met ingang van 
1 januari 2005. De in de eerste volzin bedoelde grondslag wordt aangemerkt als loon dat als een 
eindheffingsbestanddeel wordt belast. 
4. Uitkeringen en verstrekkingen uit een aanspraak als bedoeld in het eerste lid behoren tot het 
loon, onverminderd de omstandigheid dat de inhoudingsplichtige ingevolge het eerste lid de aldaar 
bedoelde heffing is verschuldigd. 
5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit artikel 
waaronder regels om te komen tot een praktische benadering van de grondslag. 
 
Artikel 38i (collectieve verbetering pensioenregeling) 
1. Bij de beoordeling of binnen de in artikel 18a gestelde begrenzingen wordt gebleven, blijven bij 
een collectieve regeling buiten beschouwing: 
a. op 31 december 2005 bestaande aanspraken, voorzover deze zijn opgebouwd ten behoeve van 
pensioen in de periode voorafgaand aan de datum waarop de werknemer of gewezen werknemer 
de leeftijd van 65 jaar bereikt; 
b. op 31 december 2005 bestaande aanspraken, voorzover deze zijn opgebouwd door middel van 
een individuele aanvulling op de collectieve regeling. 
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een collectieve regeling verstaan een regeling of 
een gedeelte van een regeling waaraan de werknemer verplicht deelnam, voorzover de regeling of 
het gedeelte van de regeling voor de werknemer geen keuzemogelijkheid bood met betrekking tot 
de hoogte van het op te bouwen pensioen. 
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een individuele aanvulling verstaan een pensioen 
dat in aanvulling op een collectieve regeling is opgebouwd. 
 
Artikel 38q (transitieperiode tot en met 2026) 
1. Voor een pensioenregeling als bedoeld in artikel 18, zoals dat luidde op 31 december 2022, die na 31 
december 2022 niet voldoet aan hoofdstuk IIB blijven de artikelen 18 tot en met 18ga alsmede de 
daarop gebaseerde bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2022, van toepassing. 
2. Bij de toepassing van het eerste lid wordt voor: 
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a. het aantal deelnemingsjaren, bedoeld in de artikelen 18, tweede lid, onderdeel a, en 18e, eerste lid, 
onderdeel c, zoals deze artikelen luidden op 31 december 2022, gelezen: 41 5/6 deelnemingsjaren; 
b. de leeftijd, bedoeld in artikel 18e, eerste lid, onderdeel b, tweede en derde lid, zoals dit luidde op 31 
december 2022, gelezen: 64 5/6-jarige leeftijd; 
c. de leeftijd, bedoeld in artikel 18e, vijfde lid zoals dit luidde op 31 december 2022, gelezen: 66 5/6-
jarige leeftijd. 
 
Artikel 38r (overgangsrecht progressieve premie) 
1. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden, genoemd in artikel 220e, eerste lid, onderdelen a en b, 
van de Pensioenwet, of artikel 214d, eerste lid onderdelen a en b, van de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, wordt in afwijking in zoverre van artikel 18a, eerste lid, de maximale premie 
per dienstjaar bepaald aan de hand van de volgende tabel.  

Indien de belastingplichtige bij het einde van het 
kalenderjaar 

bedraagt de premie ten hoogste het volgende 
percentage van de pensioengrondslag 

15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 is 19,0% 

20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 is 19,8% 

25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 is 21,0% 

30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 is 22,6% 

35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 is 24,4% 

40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 is 26,4% 

45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 is 28,6% 

50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 is 31,0% 

55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 is 33,8% 

60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 is 37,0% 

65 jaar of ouder 40,0% 

De eerste zin is van overeenkomstige toepassing op de pensioenregeling van een directeur-
grootaandeelhouder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. 
2. De in het eerste lid opgenomen premiepercentages worden, indien toepassing van artikel 18a, zes of 
zevende lid, leidt tot een wijziging van het percentage, bedoeld in 18a, eerste lid, bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur gewijzigd. Een wijziging ingevolge de eerste zin wordt 
bekendgemaakt ten minste drie kalenderjaren voordat deze toepassing vindt en wordt bepaald door de 
premiepercentages, genoemd in het eerste lid, te herijken op basis van het rendement dat wordt 
gehanteerd voor de toepassing van artikel 18a, zesde lid. 
3. Een verhoging of een verlaging van de percentages, genoemd in het eerste lid, als gevolg van 
toepassing van het tweede lid, werkt niet terug voor dienstjaren voor het tijdstip van die verhoging of 
verlaging. 
4. Indien in enig jaar minder premie in aanmerking is genomen dan mogelijk was op grond van het 
eerste lid, kan het niet in aanmerking genomen bedrag alsnog in aanmerking worden genomen, voor 
zover dit niet in een eerder jaar op grond van dit lid in aanmerking is genomen. 
 
Artikel 38s (extra fiscale ruimte voor pensioencompensatie tot en met 2036) 
Indien een pensioenregeling op grond van artikel 150f van de Pensioenwet of artikel 145e van de Wet 
verplichte beroepspensioenregeling voorziet in een compensatie wordt het percentage, bedoeld in 
artikel 18a, eerste lid, met 3 procentpunt verhoogd. De premie voor het ouderdomspensioen en 
partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum bedraagt zonder de premie ten behoeve van de 
compensatie ten hoogste het percentage, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de pensioengrondslag. 
De eerste en tweede zin zijn van overeenkomstige toepassing op de pensioenregeling van een directeur-
grootaandeelhouder als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. 
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Artikel 38t (geen inhaal over dienstjaren tot en met transitieperiode) 
1. De premie, genoemd in artikel 18a, eerste en tiende lid, dan wel artikel 38r, eerste en vierde lid, zijn 
niet van toepassing op dienstjaren die uiterlijk op 31 december 2022 eindigen. 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op dienstjaren die na 31 december 2022 eindigen en 
waarvoor met toepassing van artikel 38q opbouw van pensioen heeft plaatsgevonden volgens de 
normeringen en begrenzingen uit de artikelen 18 tot en met 18ga alsmede de daarop gebaseerde 
bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2022. 
 

 
Wet inkomstenbelasting 2001 
 
Afdeling 5.3B Vrijstelling nettopensioen  
 
Artikel 5.17 Vrijstelling nettopensioen 
1. Tot de bezittingen behoren niet aanspraken ingevolge een nettopensioenregeling. 
2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een nettopensioenregeling 
verstaan een regeling: 
a. die ten doel heeft het treffen van een voorziening als bedoeld in artikel 18, eerste lid, onderdeel a, 
onder 1°, 2°, of 3°,of 4° van de Wet op de loonbelasting 1964, dan wel een daarmee naar aard en 
strekking overeenkomende voorziening ingevolge een regeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, 
onderdelen b en c; 
b. die voldoet aan de in artikel 18, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de loonbelasting 1964 
gestelde voorwaarden; 
c. waarvan als verzekeraar optreedt een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdelen a, 
b, c en d, van de Wet op de loonbelasting 1964; 
d. die blijft binnen de in of krachtens deze afdeling vastgestelde begrenzingen. 
3. Een nettopensioenregeling kan voorzien in: 
a. netto-ouderdomspensioen of nettopartnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum (artikel 
5.17a); 
b. nettopartnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum (artikel 5.17b); 
c. nettowezenpensioen (artikel 5.17c). 
 
Artikel 5.17a. Netto-ouderdomspensioen en nettopartnerpensioen bij overlijden op of na 
pensioendatum 
1. Een netto-ouderdomspensioen of nettopartnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum 
worden opgebouwd over ten hoogste het bedrag dat ingevolge artikel 18ga van de Wet op de 
loonbelasting 1964 niet tot het pensioengevend loon behoort. De premie bedraagt ten hoogste het 
percentage, genoemd in artikel 18a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, van dat bedrag, 
vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de kosten die zijn begrepen in 
de premie, bedoeld in de tweede zin. 
2. Artikel 18a, vierde en vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is van overeenkomstige 
toepassing. 
1. Een netto-ouderdomspensioen wordt tijdsevenredig opgebouwd op basis van een 
beschikbarepremieregeling en is gericht op een pensioen dat na 40 jaren opbouw niet meer 
bedraagt dan 75% van het gemiddelde bedrag dat ingevolge artikel 18ga van de Wet op de 
loonbelasting 1964 niet tot het pensioengevend loon behoort, vermenigvuldigd met de nettofactor, 
bedoeld in artikel 5.16, vierde lid. De beschikbare premie wordt ten hoogste bepaald met 
inachtneming van de uitgangspunten, bedoeld in artikel 18a, derde lid, onderdelen a, b en c, van de 
Wet op de loonbelasting 1964. 
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2. Artikel 18a, vierde, vijfde en zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 5.17b. Nettopartnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum 
1. Een nettopartnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum bedraagt niet meer dan 50% van het 
bedrag dat ingevolge artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 niet tot het laatstgenoten 
pensioengevend loon, bedoeld in artikel 18b, eerste lid, van die wet, behoort, vermenigvuldigd met de 
nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid. 
2. Artikel 18b, tweede lid en derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is van overeenkomstige 
toepassing. 
1. Een nettopartnerpensioen wordt tijdsevenredig opgebouwd op basis van een 
beschikbarepremieregeling en is gericht op een pensioen dat na 40 jaren opbouw niet meer 
bedraagt dan 52,5% van het gemiddelde bedrag dat ingevolge artikel 18ga van de Wet op de 
loonbelasting 1964 niet tot het pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend loon behoort, 
vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid. De beschikbare premie 
wordt ten hoogste bepaald met inachtneming van de uitgangspunten, bedoeld in artikel 18a, derde 
lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op de loonbelasting 1964. 
2. Artikel 18b, vierde, vijfde en zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 5.17c. Nettowezenpensioen 
1. Een nettowezenpensioen bedraagt voor halve wezen niet meer dan 20% van het bedrag dat 
ingevolge artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 niet tot het laatstgenoten pensioengevend 
loon, bedoeld in artikel 18c, eerste lid, van die wet, behoort, vermenigvuldigd met de nettofactor, 
bedoeld in artikel 5.16, vierde lid. 
2. Een nettowezenpensioen bedraagt voor halve wezen niet meer dan 40% van het bedrag dat 
ingevolge artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964 niet tot het laatstgenoten 
pensioengevend loon, bedoeld in artikel 18c, eerste lid, van die wet, behoort, vermenigvuldigd met de 
nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid. 
3. Artikel 18c, derde en vierde lid van de Wet op de loonbelasting 1964 is van overeenkomstige 
toepassing.  
1. Een nettowezenpensioen wordt tijdsevenredig opgebouwd op basis van een 
beschikbarepremieregeling en is gericht op een pensioen dat na 40 jaren opbouw niet meer 
bedraagt dan 10,5% van het gemiddelde bedrag dat ingevolge artikel 18ga van de Wet op de 
loonbelasting 1964 niet tot het pensioengevend loon of bereikbaar pensioengevend loon behoort, 
vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid. De beschikbare premie 
wordt ten hoogste bepaald met inachtneming van de uitgangspunten, bedoeld in artikel 18a, derde 
lid, onderdelen a, b en c, van de Wet op de loonbelasting 1964. 
2. De artikelen 18b, vijfde lid, en artikel 18c, vierde en vijfde lid, van de Wet op de loonbelasting 
1964 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 5.17d. Overschrijding maxima nettopensioen 
Artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964 is van overeenkomstige toepassing op een netto-
ouderdomspensioen, een nettopartnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum, een 
nettopartnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum en een nettowezenpensioen met dien 
verstande dat het in het tweede lid van dat artikel genoemde bedrag wordt vermenigvuldigd met de 
nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid.In afwijking in zoverre van de artikelen 5.17a tot en met 
5.17c kunnen een  netto-ouderdomspensioen, een nettopartnerpensioen en een 
nettowezenpensioen meer bedragen dan de aldaar opgenomen maxima voor zover zulks het 
gevolg is van de overeenkomstige toepassing van artikel 18d van de Wet op de loonbelasting 1964. 
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Artikel 5.17e. Onregelmatige handelingen met nettopensioen 
1. Ingeval op enig tijdstip: 
a. een aanspraak op een nettopensioen niet langer als zodanig is aan te merken; 
b. een aanspraak ingevolge een nettopensioen geheel of gedeeltelijk wordt afgekocht of vervreemd 
dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid wordt; 
c. de verplichtingen met betrekking tot een aanspraak op een nettopensioen overgaan op een 
andere verzekeraar dan bedoeld in artikel 5.17, tweede lid, onderdeel c; 
d. de belastingplichtige een bijdrage van een inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de 
loonbelasting 1964 heeft ontvangen ten behoeve van het nettopensioen, terwijl deze 
inhoudingsplichtige niet in dezelfde mate aan zijn overige werknemers die voor het overige in 
dezelfde omstandigheden verkeren een bijdrage heeft verstrekt; 
vervalt op dat tijdstip voor de volledige aanspraak de toepassing van de vrijstelling, bedoeld in 
artikel 5.17, eerste lid. 
2. Na toepassing van het eerste lid in het voorafgaande kalenderjaar wordt tot de bezittingen 
gerekend een bedrag dat gelijk is aan de helft van de waarde van de aanspraak, bedoeld in het 
eerste lid, aan het begin van het voorafgaande kalenderjaar, vermenigvuldigd met tien. 
3. Ingeval de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het bedrag van de belasting die is 
verschuldigd over het in het tweede lid genoemde bedrag, hoger is dan het totale bedrag van de 
belasting en de belastingrente, bedoeld in hoofdstuk VA van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, die zouden zijn verschuldigd indien de mogelijkheid zou bestaan de in de 
voorafgaande jaren ingevolge artikel 5.17 genoten vrijstelling door middel van 
navorderingsaanslagen ongedaan te maken, wordt in afwijking van het tweede lid een bedrag tot 
de bezittingen gerekend ter grootte van dit totale bedrag, vermenigvuldigd met 100/1,2. Voor de 
toepassing van dit lid wordt voor de berekening van de verschuldigde belasting geen rekening 
gehouden met het heffingvrije vermogen, bedoeld in artikel 5.5. 
4. Na toepassing van het eerste lid worden aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, voorafgaande 
dienstjaren niet meer in aanmerking genomen voor de toepassing van deze afdeling, behoudens 
voor de toepassing van het tweede en derde lid. 
5. Voor de toepassing van deze afdeling en de daarop berustende bepalingen: 
a. wordt niet onder afkoop verstaan het vrijvallen van een aanspraak op het tijdstip waarop de 
belastingplichtige ophoudt binnenlandse belastingplichtige te zijn; 
b. is artikel 19b, tweede tot en met achtstezevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 van 
overeenkomstige toepassing. 
 

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 
 
Hoofdstuk 4 – Pensioenregelingen (Hoofdstuk IIB van de Wet) 

Artikel 10 (overige kosten pensioenregeling) 
1. In de premie, bedoeld in artikel 18a, eerste lid van de wet, zijn kosten voor vermogensbeheer en voor 
het afdekken van beleggingsrisico’s begrepen. Het percentage van artikel 18a, eerste lid, van de wet 
wordt verhoogd met overige kosten ten behoeve van een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. 
De overige kosten, bedoeld in de tweede zin, kunnen niet worden aangewend voor een 
ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum. 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de maximale premie, bedoeld in artikel 38r, 
eerste lid, van de wet. 
 
Artikel 10a (perioden van dienstjaren en diensttijd)  
1. Als perioden die meetellen als dienstjaren dan wel als diensttijd, als bedoeld in de artikelen 18a, 
18b, 18c, 38c, 38d en 38f van de wet, worden in aanmerking genomen: 
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a.de periode gedurende welke de dienstbetrekking heeft geduurd, met dien verstande dat bij 
dienstbetrekkingen in deeltijd de aldus in aanmerking te nemen periode wordt verminderd 
overeenkomstig de deeltijdfactordaaronder begrepen perioden van – al dan niet in deeltijd –: 
1°.ouderschapsverlof als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg; 
2°.sabbatsverlof krachtens een schriftelijk vastgelegde regeling van de inhoudingsplichtige 
gedurende ten hoogste twaalf maanden; 
3°.studieverlof voor cursussen, voor opleidingen of studie voor een beroep, voor het op peil houden 
van de vakkennis en voor cursussen, opleidingen of studie die door de inhoudingsplichtige worden 
gefinancierd; 
met dien verstande dat bij dienstbetrekkingen in deeltijd de aldus in aanmerking te nemen periode 
wordt verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor. 
b. perioden gedurende welke de werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een met de 
inhoudingsplichtige verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969, dat niet in Nederland is gevestigd, voorzover hij bij dat verbonden 
lichaam niet heeft deelgenomen aan een pensioenregeling; 
c. perioden gedurende welke, in aansluiting op de in de onderdelen a en b bedoelde perioden, na 
onvrijwillig ontslag loongerelateerde uitkeringen worden ontvangen, of, onder door Onze Minister 
te stellen voorwaarden, perioden na ontslag van ten hoogste drie jaar, doch van ten hoogste tien 
jaar ingeval vanaf het vierde kalenderjaar na het jaar van ontslag in het kalenderjaar geen hoger 
bedrag als pensioengevend loon in aanmerking wordt genomen dan het in het tweede kalenderjaar 
voorafgaand aan dat kalenderjaar door de gewezen werknemer genoten gezamenlijke bedrag van: 
1°.de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vóór de 
ondernemersaftrek; 
2°.het belastbare loon; 
3°.het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden; en 
4°.de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen; 
d. perioden gedurende welke, in aansluiting op de in onderdelen a en b bedoelde perioden, 
uitkeringen worden ontvangen ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in 
artikel 38c van de wet; 
de. perioden gedurende welke, in aansluiting op de in onderdelen a en b bedoelde perioden, of in 
aansluiting op de in onderdeel c bedoelde perioden na onvrijwillig ontslag gedurende welke 
loongerelateerde uitkeringen worden ontvangen, uitkeringen worden ontvangen ingevolge een 
prepensioenregeling als bedoeld in artikel 38d van de wet; 
ef. dienstjaren ten gevolge van waardeoverdracht van pensioenkapitaal, als bedoeld in de artikelen 
70a, 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 van de Pensioenwet, naar de huidige inhoudingsplichtige of 
de pensioenuitvoerder van de huidige inhoudingsplichtige, voor zover deze jaren op basis van een 
adequate diensttijdadministratie kunnen worden vastgesteld; 
fg. perioden waarin de werknemer een tot zijn huishouden behorend kind heeft verzorgd dat de 
leeftijd van twaalf jaar niet heeft bereikt, met dien verstande dat de perioden waarin de kinderen 
die hij heeft verzorgd de leeftijd van zes jaar hebben bereikt, meetellen voor de helft. Bij 
dienstbetrekkingen in deeltijd wordt de aldus in aanmerking te nemen periode verminderd 
overeenkomstig de deeltijdfactor. 
2. In afwijking in zoverre van artikel 19 van de wet worden de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde 
perioden begrepen perioden van – al dan niet in deeltijd – onbetaald verlof, voor zover in die perioden 
geen cumulatie plaatsvindt met opbouw in een pensioenregeling bij een andere inhoudingsplichtige , de 
vorming van een oudedagsreserve als bedoeld in artikel 3.67 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of de 
deelname aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling. De inhoudingsplichtige mag hierbij afgaan 
op een verklaring van de werknemer.van het eerste lid, onderdeel a, is met betrekking tot perioden 
vóór 8 juli 1994 gedurende welke de werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot vorige 
inhoudingsplichtigen, inkoop van ontbrekende dienstjaren tot 8 juli 1994 toegestaan indien de 
werknemer aannemelijk kan maken dat er, gerelateerd aan de pensioenregeling bij de huidige 
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inhoudingsplichtige, als gevolg van het ontbreken van die dienstjaren sprake is van een 
pensioentekort, daaronder begrepen perioden vóór 8 juli 1994 gedurende welke in het buitenland 
werkzaamheden zijn verricht voor een met een vorige inhoudingsplichtige verbonden lichaam als 
bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat niet in 
Nederland is gevestigd. 
3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, is met betrekking tot perioden gedurende welke de 
werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een vorige inhoudingsplichtige, inkoop van 
ontbrekende dienstjaren toegestaan voor zover de werknemer aannemelijk kan maken dat er, 
gerelateerd aan de pensioenregeling bij de huidige inhoudingsplichtige, sprake is van een 
pensioentekort als gevolg van het ontbreken van de mogelijkheid van waarde-overdracht van 
pensioenkapitaal als bedoeld in de artikelen 70a, 71, 74, 75, 85 tot en met 88 en 91 van de 
Pensioenwet. 
4. Voor de toepassing van het eerste lid mag de aldaar genoemde vermindering van de in 
aanmerking te nemen perioden bij dienstbetrekkingen in deeltijd achterwege blijven, indien de 
deeltijdfunctie is aanvaard in de periode die aanvangt 10 jaar direct voorafgaande aan de in de 
pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum. De eerste volzin is uitsluitend van toepassing, voor 
zover de omvang van het dienstverband na het aanvaarden van de deeltijdfunctie niet lager is dan 
50% van de omvang van het dienstverband aan het eind van de periode direct voorafgaande aan de 
aanvang van de aan het slot van de eerste volzin bedoelde periode. 
 
 
 
 
Artikel 10aa (lagere franchise) 
 
1. 

Indien bij een middelloonstelsel bij de toepassing van artikel 
18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt 
toegepast van 
 

wordt het in artikel 18a, 
zevende lid, onderdeel a, 
eerste volzin, bedoelde 
bedrag vervangen door 75% 
van 

meer dan maar niet meer dan  

- 1,701% € 11.819 
1,701% 1,788% € 13.343 

 
 
2. 

Indien bij een eindloonstelsel bij de toepassing van artikel 
18a van de wet een percentage per dienstjaar wordt 
toegepast van 
 

wordt het in artikel 18a, 
zevende lid, onderdeel a, 
eerste volzin, bedoelde 
bedrag vervangen door 
66,28% van 

meer dan maar niet meer dan  

- 1,483% € 13.373 
1,483% 1,570% € 15.096 

 
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot een op een 
beschikbare-premiestelsel gebaseerd ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 18a, derde lid, van 
de wet. 
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4. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot partnerpensioen en 
wezenpensioen, met dien verstande dat daarbij de in het eerste lid en het tweede lid opgenomen 
percentages naar evenredigheid worden verlaagd overeenkomstig de verhouding tussen de in 
artikel 18b, tweede en eerste lid, onderscheidenlijk artikel 18c, tweede en eerste lid, van de wet 
genoemde percentages per dienstjaar en die in artikel 18a van de wet. 
5. Bij het begin van het kalenderjaar worden de in het eerste en tweede lid bedoelde bedragen bij 
ministeriële regeling vervangen door andere. Deze bedragen worden berekend door de te 
vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het ingevolge artikel 18a, 
zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, van de wet in het kalenderjaar in aanmerking te nemen 
bedrag en het ingevolge artikel 18a, zevende lid, onderdeel a, eerste volzin, van de wet in het vorige 
kalenderjaar in aanmerking te nemen bedrag. 
 
Artikel 10aa (lagere franchise) 
 
1. 

Indien voor de toepassing van artikel 18a, eerste lid, van 
de wet een percentage per dienstjaar wordt toegepast 
van 
 

wordt het in artikel 18a, derde lid, 
van de wet bedoeld bedrag 
vervangen door 

meer dan maar niet meer dan  

- 27,261% € 11.819 
27,261% 28,608% € 13.343 

 
 
 
2. 

Indien de belastingplichtige bij het einde 
van het kalenderjaar 

en voor de 
toepassing van 
artikel 38r, eerste 
lid van de wet een 
percentage per 
dienstjaar wordt 
toegepast van  

wordt het in artikel 18a, 
derde lid, van de wet 
bedoelde bedrag 
vervangen door 

- niet meer dan € 11.819 

15 jaar or ouder, doch jonger dan 20 jaar is 17,3%  

20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is 18,0%  

25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is 19,1%  

30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is 19,6%  

35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is 20,4%  

40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is 24,0%  

45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is 26%  

50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is 28,2%  

55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is 30,7%  

60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is 33,6%  

65 jaar of ouder is 36,3%  
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3.  

Indien de belastingplichtige bij het einde 
van het kalenderjaar 

en voor de toepassing van 
artikel 38r, eerste lid van de 
wet een percentage per 
dienstjaar wordt toegepast 
van  

wordt het in artikel 
18a, derde lid, van 
de wet bedoelde 
bedrag vervangen 
door 

- meer dan maar niet 
meer dan 

€ 13.343 

15 jaar or ouder, doch jonger dan 20 jaar is 17,3% 18,1%  

20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 jaar is 18,0% 18,9%  

25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 jaar is 19,1% 20,0%  

30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 jaar is 19,6% 20,6%  

35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 jaar is 20,4% 21,4%  

40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 jaar is 24,0% 25,2%  

45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 jaar is 26% 27,3%  

50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 jaar is 28,2% 29,6%  

55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar is 30,7% 32,2%  

60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 jaar is 33,6% 35,3%  

65 jaar of ouder is 36,3% 38,1%  

 
4. Indien toepassing van artikel 18a, zesde of zevende lid, van de wet leidt tot een wijziging van de 
percentages, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de wet, onderscheidenlijk artikel 38r, eerste lid, van 
de wet, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde percentages bij ministeriële regeling 
vervangen door andere. Deze percentages worden berekend door de te vervangen percentages te 
vermenigvuldigen met de verhouding tussen het ingevolge artikel 18a, eerste lid, van de wet, 
onderscheidenlijk artikel 38r, eerste lid, van de wet, in het kalenderjaar in aanmerking te nemen 
percentage en het ingevolge artikel 18a, eerste lid, van de wet, onderscheidenlijk artikel 38r, eerste lid, 
van de wet, in het vorige kalenderjaar in aanmerking te nemen percentage. 
5. Bij het begin van het kalenderjaar worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bedragen bij 
ministeriële regeling vervangen door andere. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen 
bedragen te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het ingevolge artikel 18a, derde lid, van de 
wet in het kalenderjaar in aanmerking te nemen bedrag en het ingevolge artikel 18a, derde lid, van de 
wet in het vorige kalenderjaar in aanmerking te nemen bedrag. 
 
Artikel 10ab (deelnemingsjaren)  
1. Als perioden die meetellen als deelnemingsjaren, als bedoeld in artikel 18 en 18e van de wet, 
worden in aanmerking genomen: 
a.de perioden die ingevolge artikel 10a, eerste lid, onderdelen a, b en g, als dienstjaren in 
aanmerking zijn genomen; 
b.de perioden gedurende welke de werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een andere 
inhoudingsplichtige, indien ter zake van het in die dienstbetrekking opgebouwde 
ouderdomspensioen waardeoverdracht van pensioenkapitaal, als bedoeld in de artikelen 70a, 71, 74, 
75, 85 tot en met 88 en 91 van de Pensioenwet, naar de huidige inhoudingsplichtige of de 
pensioenuitvoerder van de huidige inhoudingsplichtige heeft plaatsgevonden; 
c.de perioden gedurende welke de werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een andere 
inhoudingsplichtige, indien ter zake van deze perioden met toepassing van artikel 10a, tweede of 
derde lid, inkoop van dienstjaren heeft plaatsgevonden; 
voor zover met schriftelijke bescheiden kan worden gestaafd dat deze perioden bij de opbouw van 
het ouderdomspensioen in aanmerking zijn genomen. 
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2. Als perioden die meetellen als deelnemingsjaren kunnen eveneens in aanmerking worden 
genomen dienstjaren ten gevolge van een voor 1 januari 2005 gedane waardeoverdracht van 
pensioenkapitaal, als bedoeld in de artikelen 32, vierde lid, 32a of 32b van de Pensioen- en 
spaarfondsenwet, zoals deze artikelen luidden op 31 december 2006, voor zover met schriftelijke 
bescheiden kan worden gestaafd dat deze dienstjaren bij de opbouw van het ouderdomspensioen 
in aanmerking zijn genomen. 
3. Als perioden die meetellen als deelnemingsjaren kunnen eveneens in aanmerking worden 
genomen perioden gedurende welke de werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een 
andere inhoudingsplichtige of een met de inhoudingsplichtige of een andere inhoudingsplichtige 
verbonden lichaam als bedoeld in artikel 10a, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 
1969, dat niet in Nederland is gevestigd, voor zover met schriftelijke bescheiden kan worden 
gestaafd dat deze perioden door die andere inhoudingsplichtige of dat lichaam bij de opbouw van 
het ouderdomspensioen of van een voorziening voor ouderdom ingevolge een pensioenregeling als 
bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001, in aanmerking 
zijn genomen. 
4. Bij dienstbetrekkingen in deeltijd wordt het ingevolge artikel 18e van de wet geldende maximum 
verlaagd overeenkomstig de per deelnemingsjaar geldende deeltijdfactor, met dien verstande dat 
artikel 10a, vierde lid, van overeenkomstige toepassing is. 
5. Bij toepassing van het eerste lid, onderdeel c, of derde lid, wordt voor de toepassing van artikel 
18e, eerste lid, onderdeel b, en vierde lid, van de wet het deelnemingsjarenpensioen opgevat met 
inbegrip van de uit die andere dienstbetrekking voortvloeiende: 
a. uitkeringen ingevolge een ouderdomspensioen; 
b. uitkeringen ingevolge een deelnemingsjarenpensioen; 
c. uitkeringen ingevolge een overbruggingspensioen als bedoeld in artikel 18e, zoals dit artikel op 31 
december 2004 luidde; 
d. uitkeringen ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 18i, zoals dit 
artikel op 31 december 2004 luidde; 
e. uitkeringen ingevolge een prepensioen als bedoeld in artikel 38a, zoals dit artikel op 31 december 
2004 luidde. 
6. Indien perioden gedurende welke de werknemer in dienstbetrekking heeft gestaan tot een met 
de inhoudingsplichtige of een andere inhoudingsplichtige verbonden lichaam als bedoeld in artikel 
10a, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, dat niet in Nederland is gevestigd, 
in aanmerking worden genomen als deelnemingsjaren, wordt voor de toepassing van artikel 18e, 
eerste lid, onderdeel b, en vierde lid, van de wet het deelnemingsjarenpensioen opgevat met 
inbegrip van de uitkeringen ingevolge de bij dat lichaam opgebouwde voorziening voor ouderdom 
in een pensioenregeling als bedoeld in artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, van de Wet 
inkomstenbelasting 2001. 
 
Artikel 10b (pensioengevend loon)  
1. Als loonbestanddelen, als bedoeld in artikel 18g, tweede lid, onderdeel a, van de wet komen in 
aanmerking alle loonbestanddelen, met uitzondering van het genot van een ter beschikking 
gestelde auto. Voorzover over loonbestanddelen pensioen wordt opgebouwd volgens een 
eindloonstelsel komen loonstijgingen in de periode die aanvangt vijf jaar direct voorafgaande aan 
de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum in aanmerking tot ten hoogste 2 percent 
boven de gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, 
zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek, met dien verstande dat in elk geval in 
aanmerking komen loonstijgingen als gevolg van gangbare functiewijzigingen of gangbare 
leeftijdsperiodieken. 
2. Voor de toepassing van artikel 18g, tweede lid, onderdeel b, van de wet komen niet tot het 
regelmatig genoten loon behorende loonbestanddelen slechts in aanmerking voorzover de opbouw 
van het pensioen volgens een ander stelsel dan het eindloonstelsel plaatsvindt. 



 

25 
KWPS Employee Benefits & Risk Management | T +31 20 589 18 18 | www.kwps.nl 

3. Voor de toepassing van artikel 18g, tweede lid, onderdeel d, van de wet mag een loonsverlaging 
buiten beschouwing blijven, voorzover deze het gevolg is van het terugtreden naar een lager 
gekwalificeerde functie, in de periode die aanvangt 10 jaar direct voorafgaande aan de in de 
pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum. 
4. Voor de toepassing van artikel 18g, tweede lid, onderdeel e, van de wet mag een loonsverlaging 
buiten beschouwing blijven, voor zover deze het gevolg is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
 
Artikel 10b (loonbestanddelen) 
1. Als loonbestanddelen als bedoeld in artikel 18g, tweede lid, onderdeel a, van de wet komen in 
aanmerking: 
a. alle loonbestanddelen, met uitzondering van het genot van een ter beschikking gestelde auto; 
b. ingehouden bedragen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel j, van de wet; 
c. loonbestanddelen die worden geruild tegen een vermindering van de arbeidstijd tot een maximum 
van 10% van de overeengekomen arbeidsduur, mits de mogelijkheid van deze ruil schriftelijk is 
vastgelegd in een regeling waaraan ten minste driekwart van de werknemers kan deelnemen die 
behoren tot een organisatorische of functionele eenheid van de inhoudingsplichtige en het een regeling 
betreft waarbij de verlaging van het fiscale loon tijdelijk is. De werknemer moet ten minste één keer per 
jaar de keuze hebben om de samenstelling van zijn beloning te wijzigen. 
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid, onderdeel a, komen eindheffingsbestanddelen als bedoeld 
in artikel 31 van de wet slechts in aanmerking, mits deze bestanddelen geïndividualiseerd zijn; 
3. In afwijking in zoverre van het eerste lid, onderdeel a, worden voor de toepassing van de artikelen 
18b en 18c niet regelmatig genoten loonbestanddelen gesteld op het gemiddelde van die niet 
regelmatig genoten loonbestanddelen in de laatste vijf kalenderjaren voorafgaande aan het overlijden 
van de werknemer. 
4. Gedurende perioden van onbetaald verlof, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, wordt voor 
de toepassing van het eerste lid uitgegaan van de direct voorafgaande aan die perioden regelmatig 
genoten loonbestanddelen, dan wel de direct na afloop van die perioden regelmatig genoten 
loonbestanddelen. 
5. Gedurende perioden na onvrijwillig ontslag waarin loongerelateerde uitkeringen worden ontvangen, 
bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, wordt voor de toepassing van het eerste lid uitgegaan van 
de direct voorafgaande aan die perioden regelmatig genoten loonbestanddelen. 
6. Voor de toepassing van artikel 18g, tweede lid, onderdeel d, van de wet mag een loonsverlaging 
buiten beschouwing blijven, voor zover deze het gevolg is van het terugtreden naar een lager 
gekwalificeerde functie, in de periode die aanvangt 10 jaar direct voorafgaande aan de in de 
pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum. 
7. Voor de toepassing van artikel 18g, tweede lid, onderdeel e, van de wet mag een loonsverlaging 
buiten beschouwing blijven, voor zover deze het gevolg is van ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
8. Voor de toepassing van het derde tot en met zesde lid mogen niet regelmatig genoten 
loonbestanddelen in aanmerking worden genomen tegen het gemiddelde van die niet regelmatig 
genoten loonbestanddelen in de laatste vijf kalenderjaren voorafgaande aan de respectievelijke 
gebeurtenissen in het derde tot en met zesde lid. 
9. Voor de toepassing van het derde tot en met zevende lid kan het loon gedurende de aldaar bedoelde 
perioden worden geïndexeerd met de loonindex in de bedrijfstak waarin de werknemer werkzaam is, 
dan wel met de gemiddelde loonindex voor de CAO-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, 
zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Artikel 10ba (gemiddeld pensioengevend loon) 
Voor zover het pensioengevend loon bestaat uit tot het regelmatig genoten loon behorende 
loonbestanddelen, mag voor de bepaling van het gemiddelde pensioengevend loon, bedoeld in de 
artikelen 18a en 18e van de wet, worden uitgegaan van de loopbaanontwikkeling, bedoeld in artikel 
18a, derde lid, onderdeel b, van de wet. 
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Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 
 
Hoofdstuk 1 - Algemeen 
 
Artikel 1.1 Reikwijdte  
Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 5b, 6, 8, 8a, 10a, 11, 11b, 12, 12a, 13, 13bis, 18, 19f, 
25, vierde lid, 26, zesde lid, 27, 28, 28a, 29, 31, eerste lid, onderdeel c, 31a, 32, 32ab, 32ba, 33, 35, 
35d, 35e, 35g, 35k, 35l, 35m en 38p van de Wet op de loonbelasting 1964 en de artikelen 2e, 10d, 10e 
en 10eb van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. 
 
Hoofdstuk 4 -  Pensioenregelingen (hoofdstuk IIb van de wet) 
 
Artikel 4.1. Splitsing pensioenregeling  
1. Bij overschrijding van de in of krachtens hoofdstuk IIB van de wet opgenomen begrenzingen, 
bedoeld in artikel 18, derde lid, van de wet, kan de inhoudingsplichtige de inspecteur uiterlijk op het 
eerste moment van overschrijding van de begrenzingen verzoeken bij voor bezwaar vatbare 
beschikking vast te stellen welk deel van de aanspraak binnen de begrenzingen blijft en welk deel 
de begrenzingen te boven gaat. 
2. Met inachtneming van de in het eerste lid bedoelde beschikking administreert de 
inhoudingsplichtige bij de loonadministratie afzonderlijk jaarlijks welk deel van de aanspraak tot het 
loon behoort en welk deel niet, alsmede de waarde van het deel dat jaarlijks in aanmerking wordt 
genomen voor de grondslag van het belastbare inkomen uit sparen en beleggen. Tevens 
administreert de inhoudingsplichtige naar rato van deze verdeling welk deel van de te zijner tijd te 
verstrekken pensioenuitkeringen als loon uit vroegere dienstbetrekking in aanmerking zal worden 
genomen en welk deel als voordeel uit sparen en beleggen wordt behandeld. 
3. Van de ingevolge het tweede lid geadministreerde verdeling van de aanspraak en waarde van het 
deel dat in aanmerking wordt genomen voor de grondslag van het belastbare inkomen uit sparen en 
beleggen, alsmede de verdeling van de te zijner tijd te verstrekken pensioenuitkeringen, verstrekt 
de inhoudingsplichtige jaarlijks een opgave aan de inspecteur. 
 
Artikel 4.2. Aanwijzing van een aantal van de staten die partij zijn bij de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische Ruimte 
Voor de toepassing van artikel 10d van het besluit worden van de staten die partij zijn bij de 
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte aangewezen: IJsland, Noorwegen en 
Liechtenstein. 
 
Artikel 4.3. Samenloop verschillende pensioenstelsels 
1. Bij samenloop van verschillende pensioenstelsels in een pensioenregeling worden alle elementen 
van de pensioenregeling tezamen in acht genomen en in onderlinge samenhang bezien voor de 
vaststelling of de pensioenregeling moet worden aangemerkt als een pensioenregeling gebaseerd 
op een eindloonstelsel, een middelloonstelsel of een beschikbare-premiestelsel. 
 
2. In afwijking van het eerste lid dient voor elk onderdeel van de pensioenregeling dat niet past 
binnen het op grond van het eerste lid vastgestelde pensioenstelsel afzonderlijk te worden 
beoordeeld op welk van de drie aldaar genoemde stelsels dat onderdeel is gebaseerd. 
3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid kan de inhoudingsplichtige de inspecteur 
verzoeken bij voor bezwaar vatbare beschikking vast te stellen op welk stelsel de pensioenregeling 
of een onderdeel daarvan is gebaseerd. 
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4. Bij wijziging van een op een beschikbare-premiestelsel gebaseerd pensioen in een pensioen dat is 
gebaseerd op een eindloonstelsel of een middelloonstelsel blijven op de tot het moment van die 
stelselwijziging opgebouwde pensioenaanspraken de voorwaarden van toepassing die gelden voor 
een beschikbare-premiestelsel. 
 
 


