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Wet op de loonbelasting 1964
Artikel 11 (vrijgesteld loon)1
1. Tot het loon behoren niet:
a. [vervallen;]
b. [vervallen;]
c. aanspraken ingevolge een pensioenregeling, een en ander volgens de in of krachtens hoofdstuk
IIB gestelde normeringen en beperkingen;
d. aanspraken ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding als bedoeld in artikel 32ba;
e. aanspraken ingevolge de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg, de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Werkloosheidswet;
f. aanspraken, die naar aard en strekking overeenkomen met aanspraken als bedoeld in onderdeel
e;
g. [vervallen;]
h. aanspraken op uitkeringen wegens overlijden of invaliditeit ten gevolge van een ongeval;
i. [vervallen;]
j. bedragen die worden ingehouden:
1°. als bijdrage ingevolge een pensioenregeling;
2°. als bijdrage voor aanspraken die ingevolge de onderdelen f en h niet tot het loon behoren;
3°.in plaats van bijdragen als bedoeld onder 2°;
k. uitkeringen en verstrekkingen tot vergoeding van door de werknemer in verband met zijn
dienstbetrekking geleden schade aan of verlies van persoonlijke zaken;
l. bij ministeriële regeling aan te wijzen voorzieningen voor militaire oorlogs- of dienstslachtoffers
die verband houden met invaliditeit;
m. eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van de werknemer, zijn partner
in het kalenderjaar of in het voorafgaande kalenderjaar – in de zin van artikel 1.2 van de Wet
inkomstenbelasting 2001, of zijn kinderen en pleegkinderen, voorzover deze uitkeringen en
verstrekkingen niet overtreffen driemaal het loon over een maand bepaald met inachtneming van
bij ministeriële regeling te stellen regels, alsmede aanspraken op de hiervoor bedoelde uitkeringen
en verstrekkingen;
n. uitkeringen en verstrekkingen, andere dan die ter zake van ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie
en overlijden, die de werknemer ontvangt uit een fonds tot welks middelen de inhoudingsplichtige
gedurende de laatstverlopen vijf kalenderjaren evenveel of minder heeft bijgedragen dan de bij het
fonds betrokken werknemers, tenzij die uitkeringen en verstrekkingen geschieden ingevolge een
aanspraak die niet tot het loon behoort;
o. een uitkering of verstrekking die eenmaal wordt toegekend na het bereiken van een diensttijd
van ten minste 25 jaar en een uitkering of verstrekking die eenmaal wordt toegekend na het
bereiken van een diensttijd van ten minste 40 jaar, voor zover de waarde daarvan het loon over een
maand niet overtreft, mits is voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
p. [vervallen;]
q. [vervallen;]
r. aanspraken:
1°. op vakantieverlof en compensatieverlof, voorzover deze aanspraken aan het einde van het
kalenderjaar in totaal niet meer bedragen dan de arbeidsduur per week gerekend over een periode
van honderdvijftig weken;
2°. op bij ministeriële regeling aan te wijzen geclausuleerd verlof;
3°. op verlof tijdens rust- en feestdagen.
s. hetgeen wordt genoten ter zake van het verrichten van arbeid in de onderneming van de partner
1

Toelichting KWPS: voor de begrijpelijkheid is achter ieder loonbelasting-artikel een korte omschrijving
vermeld. De omschrijving maakt geen onderdeel uit van de tekst van de Wet op de loonbelasting 1964.
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van de werknemer, indien bij het bepalen van de winst uit die onderneming de kosten en lasten die
verband houden met de vergoeding voor die arbeid op grond van artikel 3.16, vierde lid, van de Wet
inkomstenbelasting 2001 niet in aftrek komen;
t. aanspraken op een transitievergoeding als bedoeld in de artikel 673 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek.
2. Bij of krachtens ministeriële regeling kan, in overeenstemming met Onze Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, worden bepaald dat eveneens niet tot het loon behoren andere
aanspraken dan bedoeld in het eerste lid, indien zulks tot vergemakkelijking van de heffing van de
belasting kan leiden.
3. Voorzover de aanspraken op vakantieverlof en compensatieverlof aan het einde van het
kalenderjaar in totaal de in het eerste lid, onderdeel r, onder 1°, opgenomen begrenzingen
overschrijden, wordt het meerdere geacht te zijn genoten bij het einde van het kalenderjaar of het
einde van de dienstbetrekking zo deze in de loop van het kalenderjaar eindigt.
Hoofdstuk IIB - Pensioenregelingen
Artikel 18 (definitie pensioenregeling)
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 voor de ingangsdatum van het ouderdomspensioen
ten behoeve van hun echtgenoten en gewezen echtgenoten, dan wel van degenen met wie zij
duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren of hebben gevoerd, als bedoeld in artikel 2a van de
Pensioenwet en artikel 2a Wet verplichte beroepspensioenregeling (partnerpensioen bij overlijden
voor pensioendatum en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de eerste graad bestaat
(partnerpensioen);
3° een inkomensvoorziening na hun overlijden op of na de ingangsdatum van het
ouderdomspensioen ten behoeve van hun echtgenoten en gewezen echtgenoten, dan wel van
degenen met wie zij een gezamenlijke huishouding voeren of hebben gevoerd, als bedoeld in artikel
2a van de Pensioenwet en artikel 2a Wet verplichte beroepspensioenregeling
(partnerpensioen bij overlijden op of na 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);
54°. 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. Onder pensioenregeling wordt mede verstaan een regeling die:
a. het ouderdomspensioen na het bereiken van 41 1/3 deelnemingsjaren aanvult
(deelnemingsjarenpensioen);
b. 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 en het verschil in verschuldigde premie voor
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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
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.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 199):
In artikel 18 Wet LB 1964 wordt beschreven wat onder een pensioenregeling wordt verstaan voor de
toepassing van deze wet. Voor dit artikel worden slechts beperkte wijzigingen voorgesteld met onderhavig
wetsvoorstel. In het eerste lid wordt voorgesteld de beschrijving van het partnerpensioen te onderscheiden in
een partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum (subonderdeel 2) en een partnerpensioen bij
overlijden op of na pensioendatum (subonderdeel 3). Dit onderscheid is volgens het kabinet nodig, aangezien
met dit wetsvoorstel voor het partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum wordt voorgesteld dat dit
alleen nog op risicobasis kan worden verzekerd. Het partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum
kan alleen op kapitaalbasis worden verzekerd. Ter uniformering van het begrip partner wordt voor de definitie
hiervan aangesloten bij de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Voor het
wezenpensioen wordt voorgesteld in het eerste lid, subonderdeel 4 (nieuw) om de looptijd te beperken tot de
leeftijd van 25 jaar van het (pleeg)kind. Dit was 30 jaar. In het algemeen deel van de memorie, hoofdstuk 10, is
reeds uitgebreider ingegaan op deze voorgestelde wijzigingen met betrekking tot het partneren
wezenpensioen.

Artikel 18a (fiscale ruimte voor ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na
pensioendatum)
1. De beschikbare premie voor een ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na
pensioendatum bedraagt in het betreffende dienstjaar, te rekenen vanaf 1 januari 2022, ten
hoogste 30% van de pensioengrondslag. Een partnerpensioen bij overlijden op of na de
pensioendatum bedraagt niet meer dan 70% van het ouderdomspensioen.
2. De pensioengrondslag bestaat uit het pensioengevend loon verminderd met de franchise.
3. De franchise, bedoeld in het tweede lid, wordt voor een bedrag van ten minste € 14.167 in
aanmerking genomen. Bij ministeriële regeling wordt dit bedrag bij het begin van het kalenderjaar
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 in het desbetreffende dienstjaar wordt
toegepast dan het in het eerste lid eerstgenoemde percentage.
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. Een partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum 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
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dan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer of gewezen
werknemer is overleden.
6. Het in het eerste lid genoemde percentage wordt bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur elke vijf jaar, voor het eerst per 1 januari 2036, gewijzigd, of indien het in het eerste lid
eerstgenoemde percentage eerder meer dan 5%-punt wijzigt, jaarlijks te bepalen per 1 oktober
(peildatum), zoveel eerder. Een wijziging ingevolge de eerste zin wordt bekendgemaakt ten minste
drie kalenderjaren voordat deze toepassing vindt en wordt bepaald aan de hand van de volgende
tabel waarbij het rendement voor de toepassing van deze tabel wordt bepaald op basis van het PM
percentiel van de rendementsverwachting in de meest recente door De Nederlandse Bank
gepubliceerde scenarioset, bedoeld in artikel 23b van het Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen, uitgaande van een portefeuille voor de helft bestaande uit AAA-staatsobligaties
met een looptijd van 30 jaar en voor de helft bestaande uit beursgenoteerde aandelen.
Bij een rendement van meer
dan
0,25%
0,5%
0,75%
1%
1,25%
1,5%
1,75%
2%
2,25%
2,5%
2,75%
3%
3,25%
3,5%
3,75%
4%

maar niet meer dan

bedraagt de premiegrens

0,25%
0,5%
0,75%
1%
1,25%
1,5%
1,75%
2%
2,25%
2,5%
2,75%
3%
3,25%
3,5%
3,75%
4%
-

48%
44%
41%
38%
35%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
19%
17%
16%
15%
13%

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.
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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 68jarige 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.
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.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 57-60):
5.1 Fiscale premiebegrenzing
Het fiscale kader wordt aangepast door over te gaan op een leeftijdsonafhankelijke premie voor alle
pensioenregelingen met inachtneming van overgangsrecht zoals beschreven in hoofdstuk 14 Overgangsrecht.
Het kabinet acht het van belang dat de voorgestelde fiscale premiegrens aansluit bij de ambitie die in het

pensioenakkoord is geformuleerd. De benodigde premie is vastgesteld op basis van een
maatpersoon met algemeen aanvaarde parameters voor levensverwachting, franchise,
carrièrepatroon, startloon en soort nabestaandenpensioen, waarbij grotendeels aangesloten wordt bij het
huidige premiestaffelbesluit.

6
KWPS Employee Benefits & Risk Management | T +31 20 589 18 18 | www.kwps.nl

In de tabel zijn de gebruikte parameters weergegeven.
Parameter
Waarde
Opmerkingen
1

Rendement

1,5%

Zie tekst. Betreft reëel
rendement

2

Indexatie

Met prijsinflatie.

3
4

Pensioenleeftijd
Opbouwtermijn
en ambitie

5

Carrièrepatroon

68 jaar
40 jaar voor
pensioenrichtleeftijd,
75% middelloon
Conform 3-2-1-0

Gebruik van reëel rendement
biedt ruimte voor indexatie
met prijsinflatie
Geldt vanaf 2018
Huidige ambitie

6
7

Startloon
Franchisebedrag

€ 20.000
Actueel bedrag

8

Overlevingstafel

Prognosetafel AG 2020

9

Geslacht

Geslachtsneutraal

10

Soort
partnerpension
Leeftijdsverschil
partner
Kostenopslag

Uitgesteld opgebouwd

11
12

3 jaar
Geen

Dit is volgens Wet LB, art. 18a
lid 3b
Uitgaande van franchise
methode, 40 opbouwjaren en
100/75
Actuele overlevingstafel, geen
leeftijdscorrectie toegepast

Conform advies Stichting van
de Arbeid
Volgens wet LB, art. 18b lid 4

Betreft premie exclusief
uitvoeringskosten.
Vermogensbeheerkjosten
dienen uit het rendement
betaald te worden.
Tabel 1: gehanteerde parameters bij berekenen premiegrens

Vgl.
premiestaffelbesluit
In beginsel 4%, maar
ook 3% en
marktrente
Geen, indexatie uit
overrendement
Idem
1,875% per jaar,
overeenkomend met
75% in 40 jaar
Conform 3-2-1-0
€ 50.000
Actueel bedrag

BBM/GBV 2012/2017,
met
leeftijdscorrecties -5
en partner -6
Man met partner
vrouw
Tweede kolom
3 jaar
Idem

De belangrijkste parameter is het te verwachten rendement. Deze parameter heeft grote invloed op de hoogte
van de benodigde premie, zoals onderstaande figuur laat zien. (Zie figuur 1 op bladzijde 58 concept-MvT 16
december 2020)
Voor het bepalen van het te verwachten rendement wordt uitgegaan van de meest recente URM-scenarioset
van DNB. Het grote voordeel hiervan is dat daarmee ook zoveel mogelijk aan wordt gesloten bij de
premiestelling van het nieuwe contract en communicatie van pensioenvermogen in termen van
pensioenuitkering. Voorts wordt uitgegaan van een modelportefeuille voor de helft bestaande uit
beursgenoteerde aandelen en voor de helft bestaande uit AAA-staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar.
Deze looptijd benadert de gemiddelde duur tussen premie-inleg en uitkering. Het mediane rendement op
basis van de laatste scenarioset bedraagt voor deze portefeuille PM%. Zoals hiervoor aangegeven is
budgetneutraliteit uitgangspunt van de pensioenhervorming. Dit betekent dat bij het bepalen van de
premiegrens ruimte is om uit te gaan van een prudentieafslag, met andere woorden, er kan gerekend worden
met een lager rendement. Dit biedt ruimte aan pensioenfondsen om, indien gewenst, minder risicovol te
beleggen dan de modelportefeuille. Tevens biedt dit ruimte aan pensioenfondsen die een deelnemersbestand
hebben dat afwijkt van de actuariële uitgangspunten in tabel 1 en die daardoor meer ruimte nodig hebben om
de pensioendoelstelling te behalen. De budgettair neutrale premiegrens van 30% correspondeert met een
rendement van 1,5%. Dit is het PM-ste percentiel van de rendementsverwachtingen in de scenarioset. Een
premiegrens van 30% ligt voor circa 90% van de deelnemers boven de huidige premie-inleg. Het rendement
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van 1,5% is een reëel rendement. Er is dus geen extra premie nodig voor financiering van indexatie. Voor het
bepalen van het maximale fiscale kader wordt uitgegaan van een verwacht rendement. Consequentie hiervan
is dat er geen fiscale ruimte meer wordt geboden voor een gegarandeerde opbouw van aanspraken tegen de
risicovrije rente volgens bovengenoemde ambitie van 75% middelloon in 40 jaar. Dat past namelijk niet meer
in het nieuwe fiscale kader waarin geen sprake meer is van opbouwbegrenzing of eventtoetsen. Het risico dat
dan de pensioenopbouw te ruim zou kunnen worden, met als consequentie ongewenste gevolgen voor de
arbeidsparticipatie en de overheidsfinanciën, is dan te groot. De ruimte onder de premiegrens is inclusief een
partnerpensioen op opbouwbasis bij overlijden op of na pensioendatum van 70% van het ouderdomspensioen.
De premiegrens is exclusief kosten zoals administratiekosten en incasso- en excassokosten maar inclusief
kosten voor vermogensbeheer en het afdekken van beleggingsrisico, zoals het kopen van een
beleggingsgarantie. De premiegrens is ook exclusief risicopremies voor een partnerpensioen bij overlijden voor
pensioendatum, wezenpensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en
premievrijstelling bij invaliditeit. Deze risicopremies zijn (additioneel) fiscaal aftrekbaar. De vergoedingen voor
kosten en de risicopremies mogen niet worden aangewend voor hogere aanspraken op ouderdomspensioen of
partnerpensioen op opbouwbasis.
5.1.1 Aanpassingsmechanisme
Er wordt een aanpassingsmechanisme voorgesteld waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen het niet te
vaak aanpassen van de premiegrens en het met niet te veel vertraging laten doorwerken van de gevolgen van
veranderende omstandigheden. Hiermee wenst het kabinet te voorkomen dat er structureel of te weinig
fiscale ruimte bestaat om de ambitie waar te maken, of anderzijds de fiscale ruimte zo ruim wordt dat dit
ongewenste gevolgen heeft voor de arbeidsparticipatie en de overheidsfinanciën. Door een wettelijke basis te
creëren voor het aanpassingsmechanisme zal zekerheid worden geboden over de wijze van aanpassen.
Aangezien van alle gebruikte parameters in tabel 1 alleen het verwachte rendement en de inflatie aan (grote)
verandering onderhevig kunnen zijn, zal het aanpassingsmechanisme alleen op veranderingen in het reële
rendement gebaseerd worden. De andere parameters veranderen per definitie niet (zoals bijvoorbeeld
geslacht en leeftijdsverschil), veranderen slechts weinig of hebben weinig invloed op de premiegrens (zoals
bijvoorbeeld veranderingen in de carrièreontwikkeling, aanvangssalaris of franchise) of blijven in samenhang
met elkaar in evenwicht (levensverwachting en pensioenleeftijd). Bij het laatste moet bedacht worden dat
door de 2/3-koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting de pensioenduur relatief ten
opzichte van de arbeidsduur een vaste verhouding heeft gekregen.
Het aanpassingsmechanisme wordt eenvoudig ingevuld door in de wet een tabel op te nemen die de relatie
tussen rendement en premiegrens weergeeft. De rendementsverwachting wordt voor de modelportefeuille
bepaald op basis van de laatste gepubliceerde scenarioset van DNB. Daarbij wordt, zoals hiervoor beschreven,
het PMste percentiel gekozen. Op deze manier ademt de premiegrens op vergelijkbare manier mee met de
economische omstandigheden, als in het huidige stelsel het geval zou zijn geweest met de ruimte voor premieinleg onder opbouwbegrenzing. De premiegrens zal eens per vijf jaar herzien worden. Alleen bij schokken als
gevolg van aanpassingen in de scenarioset van DNB waardoor de premiegrens meer dan 5%-punt stijgt of
daalt, zal er ook tussentijds aanpassing plaatsvinden. Omwille van duidelijkheid, zekerheid en stabiliteit zal de
premiegrens in beginsel pas direct na afloop van de compensatieperiode worden aangepast. Dit betekent dat
de premiegrens tot 2036 wordt vastgezet; alleen bij een schok van meer dan 5%-punt zal de premiegrens
tijdens de compensatieperiode worden aangepast. Over aanpassingen wordt drie jaar van tevoren
gecommuniceerd, zodat sociale partners deze informatie mee kunnen nemen in de CAO-onderhandelingen.
Ten overvloede zij opgemerkt dat het hierbij gaat om het aanpassingsmechanisme van de fiscaal maximale
premie. Ingeval een eerder overeengekomen premie onder de nieuwe fiscale premiegrens ligt, hoeft
toepassing van dit mechanisme niet te leiden tot een aanpassing van de pensioenregeling.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 150):
Het nieuwe wettelijk kader geldt voor nieuwe pensioenregelingen die vanaf de inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel worden overeengekomen. Nieuwe pensioenregelingen moeten direct voldoen aan de wettelijke
en fiscale eisen die in dit wetsvoorstel zijn toegelicht. Dit houdt onder meer in dat de nieuwe pensioenregeling
moet passen binnen een van de in hoofdstuk 3 Wettelijk kader pensioenovereenkomsten in nieuwe stelsel
beschreven typen premieregelingen. Met uitzondering van de zogenoemde ‘eerbiedigende werking’ voor
bestaande progressieve premies, die hieronder wordt toegelicht, moet sprake zijn van een
leeftijdsonafhankelijke premie die fiscaal wordt begrensd op 30% van de pensioengrondslag (zie hoofdstuk 5
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Wijziging fiscaal kader). Voor de duidelijkheid, onder een nieuwe pensioenregeling wordt niet verstaan een
beperkte aanpassing van een bestaande pensioenregeling, zoals het verlaging van het opbouwpercentage van
een uitkeringsovereenkomst.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 200-201):
In artikel 18a Wet LB 1964 zijn de fiscale begrenzingen voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen
bij overlijden op of na pensioendatum opgenomen. Voor dit artikel wordt een volledige herziening
voorgesteld. Als gevolg van de herziening van het pensioenstelsel en zoals uitgewerkt in dit wetsvoorstel kan
een pensioen alleen nog worden opgebouwd krachtens een premieovereenkomst. In dit artikel wordt dan ook
een begrenzing op de premie voorgesteld. In hoofdstuk 5 van het algemeen deel is dit reeds uitvoeriger
toegelicht. In het eerste lid wordt een beschikbare premie (premiegrens) van ten hoogste 30% van de
pensioengrondslag in het betreffende dienstjaar voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij
overlijden op of na pensioendatum voorgesteld. Deze premiegrens geldt voor dienstjaren vanaf 1 januari 2022.
Voor inhaal en inkoop over dienstjaren voor 1 januari 2022 zullen nadere voorwaarden in lagere regelgeving
worden opgenomen op grond van het voorgestelde artikel 38b, derde lid. De omvang van een partnerpensioen
bij overlijden op of na pensioendatum bedraagt niet meer dan 70% van het ouderdomspensioen. In het
tweede lid wordt een definitie voorgesteld van de pensioengrondslag, namelijk het pensioengevend loon
minus de franchise. Het pensioengevend loon is verder uitgewerkt in artikel 18ga Wet LB 1964 en de daarop
gebaseerde bepalingen. Het derde lid is een herschrijving van het huidige zevende lid van artikel 18a Wet LB
1964. In het derde lid wordt uitgewerkt wat wordt bedoeld met franchise in het tweede lid. Daarbij wordt
alleen nog de franchisemethode voorgesteld. De inbouwmethode past bij een opbouwbegrenzing maar niet bij
een premiebegrenzing. De delegatiegrondslag voor verlaagde franchises bij lagere percentages blijft bestaan.
In lagere regelgeving zal dit verder worden uitgewerkt. Het vierde lid is ongewijzigd gebleven. In het vijfde lid
wordt voorgesteld een uiterste ingangsdatum voor het partnerpensioen bij overlijden op of na de
pensioendatum op te nemen. Deze ingangsdatum sluit aan bij de voorgestelde wettelijke regeling voor
partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum uit artikel 18b. In het zesde lid wordt een
aanpassingsmechanisme voorgesteld van de premiegrens uit het eerste lid. Jaarlijks per 1 oktober (peildatum)
wordt de premiegrens bepaald. Dit aanpassingsmechanisme leidt in beginsel niet eerder dan per 1 januari
2036 tot een wijziging van de premiegrens tenzij reeds eerder de premiegrens meer dan 5%-punt afwijkt ten
opzichte van de geldende premiegrens. Een wijziging van de premiegrens wordt bekendgemaakt ten minste
drie kalenderjaren voordat de wijziging toepassing vindt. Dit om ruim te gelegenheid te bieden de
pensioenregeling – indien nodig – aan te kunnen passen. De premiegrens wordt bepaald conform de gegeven
tabel in het wetsvoorstel. Voor de berekening van het rendement wordt uitgegaan van het PM percentiel zoals
dit volgt uit het op de peildatum (1 oktober) meest recente door De Nederlandsche Bank gepubliceerde
scenarioset (met 10.000 scenario’s) bedoeld in artikel 23b van het Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen. Gelet op de systematiek van premiebegrenzing en het aanpassingsmechanisme waarmee
een bepaalde pensioenambitie wordt beoogd is een wijziging van de premiegrens door het
aanpassingsmechanisme ook van toepassing op premievrije voortzettingen bij invaliditeit. In dit artikel komt
de berekening van de pensioenrichtleeftijd en de actuariële herrekening voor een pensioen dat later ingaat
dan de in de pensioenregeling vastgestelde ingangsdatum niet meer terug. De pensioenrichtleeftijd is wel
verwerkt in de berekening van de premiegrens. Een stijging van de levensverwachting werkt vervolgens
automatisch door in de premiegrens waardoor deze alleen kan worden herijkt op basis van het rendement. Dit
is reeds uitgebreider toegelicht in hoofdstuk 5 van het algemeen deel.

Artikel 18aa (solidariteitsreserve Pensioenwet)
1. Van de beschikbare premie, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, kan een bedrag worden aangewend
voor het vormen van een solidariteitsreserve als bedoeld in artikel 10c van de Pensioenwet of artikel
28c van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
2. De begrenzingen, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, zijn niet van toepassing op de bijdrage vanuit
een solidariteitsreserve, welke gevormd is met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 200-201):
In het voorgestelde artikel 18aa wordt de fiscale facilitering van de solidariteitsreserve, bedoeld in artikel 10c
van de Pensioenwet of artikel 28c van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, vormgegeven. Een deel van
de beschikbare premie bedoeld in het voorgestelde artikel 18a, eerste lid kan worden aangewend ten behoeve

9
KWPS Employee Benefits & Risk Management | T +31 20 589 18 18 | www.kwps.nl

van een solidariteitsreserve. In hoofdstuk 3 is reeds ingegaan op de werking van deze solidariteitsreserve. Voor
de fiscale faciliering wordt voor het begrip solidariteitsreserve en de hoogte van de inleg aangesloten bij
hetgeen hierover in de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt geregeld. Voor de
bijdrage vanuit een solidariteitsreserve wordt geen fiscale begrenzing voorgesteld. Het is aan sociale partners
om hier binnen de wettelijke kaders van de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling
afspraken over te maken.

Artikel 18ab (compensatie Pensioenwet)
1. De beschikbare premie voor een compensatie als bedoeld in artikel 150f van de Pensioenwet of
artikel 145e van de Wet verplichte beroepspensioenregeling bedraagt per dienstjaar ten hoogste
33% van de pensioengrondslag, bedoeld in artikel 18a, tweede lid, verminderd met de krachtens
artikel 18a, eerste lid, in aanmerking genomen premie.
2. De beschikbare premie voor compensatie kan alleen worden aangewend voor een compensatie
als bedoeld in artikel 150f van de Pensioenwet of artikel 145e van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling. De begrenzingen bedoeld in artikel 18a, eerste lid, zijn niet van
toepassing op de compensatie.
3. Het percentage, genoemd in het eerste lid, wordt bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur gewijzigd indien de beschikbare premie, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, ingevolge artikel
18a, zesde lid, wordt gewijzigd, zodanig dat het percentage, genoemd in het eerste lid, 3%-punt
meer blijft bedragen dan het in artikel 18a, eerste lid, eerstgenoemde percentage.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 60):
5.2 Fiscale facilitering compensatie
In het Regeerakkoord is budgettaire ruimte gereserveerd om gedurende tien jaar € 1 miljard meer premie per
jaar in te leggen. In het pensioenakkoord zijn deze afspraken overgenomen. Bij een generieke verhoging van
de fiscale premiegrens biedt de € 1 miljard extra ruimte om premie in te leggen om de fiscale premiegrens te
verhogen met 3%-punt. Dit betekent dat het kabinet voorstelt om de premiegrens vanaf de inwerkingtreding
van dit wetsvoorstel tot en met 2035 te verhogen van 30 naar 33%. De beschikbare premie voor compensatie
bedraagt derhalve maximaal 33% van de pensioengrondslag verminderd met wat is ingelegd aan reguliere
beschikbare premie. Bij het volledig benutten van de reguliere beschikbare premie van 30% resteert per saldo
een compensatiepremie van 3%. Bij het niet volledig benutten van de reguliere beschikbare premie mag een
hogere compensatiepremie worden gehanteerd. In de specifieke situatie kan dan zo optimaal mogelijk worden
gecompenseerd. De beschikbare premie voor compensatie kan tot 1 januari 2036 aangewend worden voor
compensatie. De beschikbare premie voor compensatie kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan
met dit wetsvoorstel mogelijk wordt gemaakt. Voor het ontvangen van compensatie geldt geen fiscale
begrenzing. Dit biedt de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken zodat gericht kan worden
gecompenseerd.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 200-201):
In het voorgestelde artikel 18ab wordt de fiscale facilitering van compensatie vormgegeven als bedoeld in
artikel 150f van de Pensioenwet of artikel 145e van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. In hoofdstuk
5 is reeds ingegaan op de werking van compensatie. De in 201 het eerste lid voorgestelde beschikbare premie
voor compensatie bedraagt maximaal 33% van de pensioengrondslag verminderd met hetgeen is ingelegd
krachtens het voorgestelde artikel 18a, eerste lid. Bij het volledig benutten van de beschikbare premie bedoeld
in artikel 18a, eerste lid resteert per saldo een compensatiepremie van 3%. Bij het niet volledig benutten van
de beschikbare premie bedoeld in artikel 18a, eerste lid mag een hogere compensatiepremie worden
gehanteerd. In een specifieke situatie kan dan zo optimaal mogelijk worden gecompenseerd. In het tweede lid
wordt voorgesteld dat de beschikbare premie voor compensatie alleen aangewend kan worden voor een
compensatie conform het in de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling bepaalde. De
beschikbare premie voor compensatie kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die de
Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling mogelijk maakt. Voor het compenseren geldt een
maximale termijn tot 1 januari 2036. Voor het ontvangen van compensatie geldt geen fiscale begrenzing. Dit
biedt de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken zodat gericht kan worden gecompenseerd. In het
derde lid wordt voorgesteld om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bij een wijziging van de
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beschikbare premie van artikel 18a, eerste lid, de beschikbare premie genoemd in het eerste lid zodanig aan te
passen dat deze 3% meer blijft bedragen dan de beschikbare premie genoemd in artikel 18a, eerste lid.

Artikel 18b (fiscale ruimte voor partnerpensioen)
1. Een op een eindloonstelsel gebaseerd partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum
bedraagt per dienstjaar of ontbrekend dienstjaar niet meer dan 50%1,160 percent van het
laatstgenoten 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.
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.
26. Een partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum 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.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 201):
Dit artikel regelt de begrenzingen voor het partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum. In het eerste
lid wordt voorgesteld een partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum te begrenzen op 50% van het
laatstgenoten pensioengevend loon, dienstjaren onafhankelijk. Voor het pensioengevend loon blijven artikel
18g Wet LB 1964 en de daarop gebaseerde bepalingen en artikel 18ga Wet LB 1964 van toepassing. In de
voorgestelde wijzigingen in dit artikel komt het bepaalde en onbepaalde partnersysteem niet meer terug. Een
partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum kan alleen nog op risicobasis worden verzekerd. Het
belang om fiscaal rekenregels te geven voor een bepaald en onbepaald partnerpensioen vervalt dan ook met
de voorgestelde wijzigingen. Ook de mogelijkheid om een partnerpensioen uit te stellen en pas in te laten
ingaan nadat de uitkeringen ingevolge de Algemene nabestaandenwet zijn geëindigd is niet opgenomen. In de
praktijk blijkt hier geen behoefte aan.

Artikel 18c (fiscale ruimte voor wezenpensioen)
1. Een op een eindloonstelsel gebaseerd wezenpensioen bedraagt voor halve wezenper dienstjaar
of ontbrekend dienstjaar niet meer dan 20%0,232 percent van het laatstgenoten pensioengevend
loon of bereikbaar pensioengevend loon.
2. Een wezenpensioen bedraagt voor volle wezen niet meer dan 40% van het laatstgenoten
pensioengevend loonop 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.
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34. 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.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 201): Dit artikel regelt de
begrenzingen voor het wezenpensioen. In het eerste lid wordt voorgesteld een begrenzing op te nemen van
20% van het laatstgenoten pensioengevend loon voor een halve wees. In het tweede lid wordt voorgesteld
een begrenzing op te nemen van 40% van het laatstgenoten pensioengevend loon voor een volle wees. Voor
het pensioengevend loon blijven artikel 18g Wet LB 1964 en de daarop gebaseerde bepalingen en artikel 18ga
Wet LB 1964 van toepassing. Een wezenpensioen kan alleen nog op risicobasis worden verzekerd. De
mogelijkheid om een wezenpensioen uit te stellen en pas in te laten ingaan nadat de uitkeringen ingevolge de
Algemene nabestaandenwet zijn geëindigd is niet opgenomen. In de praktijk blijkt hier geen behoefte aan.

Artikel 18d (flexibilisering)
1. Een vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen is toegestaan tot uiterlijk het
tijdstip waarop de werknemer of de gewezen werknemer de leeftijd bereikt die tien jaar lager is dan
de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet.
2. De hoogte van de uitkeringen van ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen
bedoeld in de artikelen 18a, 18b en 18c, 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.
3. Een ruil van pensioensoorten is mogelijk, mits de ruil uiterlijk op de ingangsdatum van de
betreffende pensioenen plaatsvindt op basis van algemeen aanvaardbare actuariële grondslagen en
blijft binnen de begrenzingen van hoofdstuk IIB.
4. In afwijking in zoverre van de artikelen 18a en 18c kunnen een partnerpensioen bij overlijden voor
de pensioendatum en een wezenpensioen meer bedragen dan de aldaar opgenomen maxima voor
zover zulks het geval is van aanpassing van het pensioen aan de loon- of prijsontwikkeling na ingang
van het 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.
53. Voor de toepassing van het tweede 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
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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.
64. Voor de toepassing van het tweede 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.
75. In afwijking in zoverre van het tweede 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.
8. In afwijking van het derde lid, is in geval van een scheiding als bedoeld in artikel 1 van de
Pensioenwet of artikel 1, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling na de
ingangsdatum van het pensioen, ruil van het partnerpensioen bij overlijden op of na
pensioendatum tegen ouderdomspensioen mogelijk, mits de ruil uiterlijk een jaar na de scheiding
plaatsvindt op basis van algemeen aanvaarde actuariële grondslagen.
96. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing
van dit artikel.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 201-202):
In artikel 18d Wet LB 1964 worden mogelijkheden voor variabilisatie van het pensioen gegeven. Dit artikel is
herschreven zodat het aansluit op de in dit wetsvoorstel voorgestelde wijze van pensioenopbouw. In het
eerste lid wordt voorgesteld dat de ingangsdatum van een ouderdomspensioen kan worden vervroegd tot ten
hoogste tien jaar voor het tijdstip waarop de werknemer of de gewezen werknemer de leeftijd bereikt die tien
jaar lager is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet. Voor pensioenuitvoerders beperkt dit de regeldruk. Het is niet langer nodig om met
intentieverklaringen te werken. Het blijft wel mogelijk om een pensioenregeling af te spreken met een
vroegere ingangsdatum. In het tweede lid wordt voorgesteld aan te sluiten bij de reeds geldende mogelijkheid
tot variabilisering, namelijk in de bandbreedte 100:75, mits de mate van variatie ten laatste wordt vastgesteld
op de ingangsdatum van het pensioen. In het derde lid wordt ruil van pensioensoorten voorgesteld, mits de
ruil uiterlijk op de ingangsdatum van de betreffende pensioenen plaatsvindt op basis van algemeen aanvaarde
actuariële grondslagen en blijft binnen de begrenzingen van hoofdstuk IIB. In het vierde lid wordt voorgesteld
dat een partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum en een wezenpensioen na ingang geïndexeerd
kunnen worden. In 202 het vijfde lid wordt de reeds bestaande verbrede bandbreedte van variabilisering
tussen de ingangsdatum van het pensioen en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd voorgesteld. In het
zesde lid wordt voorgesteld dat de uitkering na ingang mag variëren in hoogte indien dat het gevolg is van
ontwikkelingen in de levensverwachting, de behaalde sterfteresultaten of de behaalde
beleggingsrendementen. In het zevende lid wordt de bestaande mogelijkheid dat de variatie uiterlijk wordt
bepaald op de hoogste geldende pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de
Algemene Ouderdomswet AOW-datum, voorgesteld. In het achtste lid wordt voorgesteld, in lijn met het
wetsvoorstel Wet pensioenverdeling bij scheiding 2022, ingeval van een scheiding uitruil van partnerpensioen
bij overlijden na pensioendatum mogelijk te maken na ingang van het pensioen, mits deze uitruil uiterlijk een
jaar na de scheiding plaatsvindt op basis van algemeen aanvaardbare actuariële grondslagen. In het negende
lid wordt voorgesteld de bestaande delegatiegrondslag op te nemen. Deze delegatiegrondslag is bedoeld om
nadere (administratieve) regels te kunnen stellen voor uitkeringen waarvan de hoogte niet voor de gehele
uitkeringsfase in euro’s is vastgesteld (uitkering in beleggingseenheden/pensioeneenheden).
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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.
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 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°.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 201-202):
Er wordt voorgesteld de zinsnede met betrekking tot de brutering van de premiecompensatie te laten
vervallen in dit artikel. Door de wijzigingen die dit wetsvoorstel aanbrengt zal het vaak niet meer mogelijk zijn
om de brutering van de premiecompensatie vast te stellen. Die brutering is namelijk onder andere afhankelijk
van de omvang van het pensioeninkomen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze omvang
komt door de wijzigingen die dit wetsvoorstel aanbrengt minder vast te staan waardoor op voorhand vaak
geen gebruteerde premiecompensatie kan worden berekend.
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Artikel 18g (delegatiebepaling)
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de
perioden die in aanmerking komen als dienstjaren 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;
bc. de bepaling van het gemiddelde pensioengevend loon;
cd. 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;
de. de situatie waarin het loon wordt verlaagd in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid van
de werknemer.
Artikel 18ga (maximum pensioengevend loon)
1. Als pensioengevend loon als bedoeld in de artikelen 18a, 18b en, 18c, 18d en 18e wordt ten
hoogste een bedrag van € 112.189 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 18h – 18i
[Vervallen]
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
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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.
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 of de artikelen 81 tot en met 99 van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling.
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 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 of de
artikelen 78, 79, 80 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
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 of
artikel 129, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
6. 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 ,
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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 pensioenfonds van een internationale
organisatie in het kader van de aanvaarding van een dienstbetrekking bij die organisatie in
Nederland.
7. 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 zesde 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 19e
[Vervallen per 01-01-2007]
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.
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uit Hoofdstuk V - Heffing van de inhoudingsplichtige
Afdeling 2 - Pseudo-eindheffing
Artikel 32ba (Regeling vervroegde uittreding)2
1. In afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, wordt een door een
inhoudingsplichtige gedane en op hem drukkende uitkering ingevolge een regeling voor
vervroegde uittreding alsmede een door een inhoudingsplichtige voldane en op hem drukkende
bijdrage of premie aan een fonds dat of een verzekeraar die een zodanige regeling uitvoert,
aangemerkt als loon dat als een eindheffingsbestanddeel wordt belast naar een tarief van 52%.
2. Een uitkering of een bijdrage of een premie wordt beschouwd te zijn gedaan of voldaan op het
tijdstip waarop zij betaald of verrekend is, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden.
3. Een uitkering, een bijdrage of een premie wordt beschouwd niet te drukken op een
inhoudingsplichtige voor zover de inhoudingsplichtige ter zake bedragen van werknemers heeft
ingehouden of van andere inhoudingsplichtigen bijdragen of premies voldaan heeft gekregen.
4. Ingeval op enig tijdstip een aanspraak ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding niet
langer als zodanig is aan te merken dan wel wordt afgekocht of vervreemd, wordt op het
onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip de aanspraak aangemerkt als loon uit vroegere
dienstbetrekking van de werknemer of gewezen werknemer. De waarde van de aanspraak wordt
gesteld op de waarde in het economische verkeer op het in de eerste volzin genoemde tijdstip, met
dien verstande dat de waarde ten minste wordt gesteld op het bedrag dat ter zake van de
vervreemding of afkoop wordt genoten.
5. Ingeval op grond van het vierde lid een aanspraak wordt aangemerkt als loon uit vroegere
dienstbetrekking van een werknemer of gewezen werknemer, wordt de inhoudingsplichtige die de
in dat lid bedoelde regeling voor vervroegde uittreding uitvoert voor de toepassing van het eerste
lid geacht een uitkering ingevolge een regeling voor vervroegde uittreding te hebben gedaan ter
grootte van de aldaar bedoelde waarde van die aanspraak, op het tijdstip waarop de daar bedoelde
aanspraak is aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking.
6. Onder een regeling voor vervroegde uittreding wordt verstaan een regeling die of een gedeelte
van een regeling dat uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft voorafgaand aan het ingaan
van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling of de Algemene Ouderdomswet te voorzien in een
of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het
pensioen of de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet dan wel tot het aanvullen van
uitkeringen ingevolge een pensioenregeling. In afwijking in zoverre van de eerste volzin wordt een
regeling niet als regeling voor vervroegde uittreding aangemerkt, voor zover die regeling een
pensioenovereenkomst inhoudt als bedoeld in de Pensioenwet, een beroepspensioenregeling
inhoudt als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling of een pensioenregeling is als
bedoeld in hoofdstuk IIB of in de artikelen 38d, 38e of 38f.
7. Een regeling voor vervroegde uittreding in de zin van het zesde lid wordt voor de toepassing van
het eerste lid niet als zodanig aangemerkt, voor zover die regeling voorziet in een of meer
uitkeringen in de periode van 36 maanden vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ,
bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, die in totaal niet hoger zijn dan
een bedrag van € 1.767 vermenigvuldigd met het op hele maanden naar boven afgeronde aantal
maanden tussen de eerste uitkering in die periode en het bereiken van die pensioengerechtigde
leeftijd. Voor de toepassing van de eerste zin worden alle regelingen voor vervroegde uittreding in
de zin van het zesde lid samengevoegd.
2

Toelichting KWPS: de voorgestelde nieuwe leden 7 en 8 hebben terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 als
de Eerste Kamer daarmee instemt. Het wetsvoorstel voorziet erin dat deze leden vervallen per 31 december
2025 omdat de drempelvrijstelling tijdelijk van aard is, zie ook de voorgestelde overgangsbepaling artikel 39j.
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8. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in het zevende 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 nettoouderdomspensioen per maand, bedoeld in artikel 8, vijfde lid, onderdeel a, van die wet, waarbij de
nodig geachte afronding wordt aangebracht.
97. Op verzoek van de inhoudingsplichtige beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare
beschikking of een regeling een regeling voor vervroegde uittreding is. Het verzoek wordt gedaan
voordat de regeling dan wel een wijziging van de regeling wordt ingevoerd.
108. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor de toepassing van dit
artikel.
Artikel 32bb (excessieve vertrekvergoeding)
1. In afwijking in zoverre van het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, wordt een door een
inhoudingsplichtige aan een werknemer toegekende vertrekvergoeding als bedoeld in het vierde lid
voor zover die vergoeding meer bedraagt dan het toetsloon, bedoeld in het derde lid, van de
werknemer, aangemerkt als loon dat als een eindheffingsbestanddeel wordt belast naar een tarief
van 75%.
2. Dit artikel is niet van toepassing ingeval het toetsloon van de werknemer niet meer bedraagt dan
€ 568.000.
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het toetsloon van een werknemer verstaan:
a. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen vóór of met het begin van het tweede kalenderjaar
voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het loon dat de
werknemer in dat tweede voorafgaande kalenderjaar heeft genoten van de inhoudingsplichtige;
b. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het tot een jaarloon herleide bedrag van het
loon dat de werknemer in dat tweede voorafgaande kalenderjaar heeft genoten van de
inhoudingsplichtige;
c. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het tot een jaarloon herleide bedrag van het
loon dat de werknemer in dat voorafgaande kalenderjaar heeft genoten van de inhoudingsplichtige;
d. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is
beëindigd: het loon dat de werknemer in dat kalenderjaar van de inhoudingsplichtige zou hebben
genoten indien de dienstbetrekking aan het begin van dat kalenderjaar was aangevangen en niet in
dat kalenderjaar was beëindigd.
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder een door een inhoudingsplichtige aan een
werknemer toegekende vertrekvergoeding verstaan de som van het positieve verschil tussen A en
het vergelijkingsloon en het positieve verschil tussen B en het vergelijkingsloon, waarbij wordt
verstaan onder:
A: het van de inhoudingsplichtige genoten loon in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is
beëindigd alsmede het na dat kalenderjaar van de inhoudingsplichtige genoten loon;
B: het van de inhoudingsplichtige genoten loon in het kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd;
Vergelijkingsloon:
a. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen vóór of met het begin van het tweede kalenderjaar
voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het toetsloon van de
werknemer, met dien verstande dat het toetsloon voor de berekening van het verschil met A naar
evenredigheid wordt verminderd gerelateerd aan het aantal dagen dat de dienstbetrekking niet
meer heeft bestaan in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd;
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b. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het tweede kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het toetsloon van de werknemer, met dien
verstande dat het toetsloon voor de berekening van het verschil met A naar evenredigheid wordt
verminderd gerelateerd aan het aantal dagen dat de dienstbetrekking niet meer heeft bestaan in
het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd;
c. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het kalenderjaar voorafgaande aan het
kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd: het toetsloon van de werknemer, met dien
verstande dat het toetsloon voor de berekening van het verschil met A naar evenredigheid wordt
verminderd gerelateerd aan het aantal dagen dat de dienstbetrekking niet meer heeft bestaan in
het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd;
d. ingeval de dienstbetrekking is aangevangen in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is
beëindigd: het toetsloon van de werknemer, met dien verstande dat het toetsloon voor de
berekening van het verschil met A naar evenredigheid wordt verminderd gerelateerd aan het aantal
dagen dat de dienstbetrekking niet heeft bestaan in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is
beëindigd.
5. Ingeval de inhoudingsplichtige in het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking is beëindigd
onderscheidenlijk in het daaraan voorafgaande kalenderjaar met de werknemer een
aandelenoptierecht is overeengekomen en dat recht niet uiterlijk bij de beëindiging van de
dienstbetrekking is uitgeoefend of vervreemd, wordt bij de vaststelling van A, bedoeld in het vierde
lid, onderscheidenlijk B, bedoeld in het vierde lid, de waarde van dat recht mede in aanmerking
genomen, waarbij die waarde wordt gesteld op hetgeen door de werknemer zou zijn genoten indien
hij dat recht op het tijdstip van beëindiging van de dienstbetrekking zou hebben vervreemd of
uitgeoefend.
6. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat de
som van de verschillen, bedoeld in het vierde lid, verband houdt met loon dat de werknemer heeft
genoten ter zake van de uitoefening of vervreemding van een aandelenoptierecht als bedoeld in
artikel 10a, dat onvoorwaardelijk is toegekend of geworden in een eerder jaar dan het kalenderjaar
voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met die werknemer is beëindigd.
7. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vertrekvergoeding beschouwd te zijn toegekend
op het tijdstip waarop de dienstbetrekking is beëindigd, of, voor zover de vertrekvergoeding pas
daarna als loon wordt genoten, op dat latere tijdstip. Ingeval een vertrekvergoeding ingevolge de
eerste volzin wordt beschouwd te zijn toegekend op meer dan een tijdstip, wordt de berekening
ingevolge het vierde lid op elk tijdstip toegepast onder verrekening van hetgeen eerder is berekend.
8. 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 berekend door het te vervangen
bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet
inkomstenbelasting 2001, en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het
voorafgaande kalenderjaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden
uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag.
9. Het eerste lid is niet van toepassing op een bedrag dat ingevolge artikel 32ba, eerste lid, wordt
aangemerkt als loon dat als een eindheffingsbestanddeel wordt belast.
Artikel 32bc – 32bd
[Vervallen]
Hoofdstuk VIII - Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 36 (bestaande aandelenoptieplannen)
Artikel 10a zoals dat luidde op 31 december 2004 blijft van toepassing op vóór 1 januari 2005
overeengekomen aandelenoptierechten ter zake waarvan vóór die datum reeds een bedrag als loon
is genoten, waarbij tevens artikel 10a, derde lid, zoals dat luidt op 1 januari 2005, geldt.
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Artikel 36a (bestaande verlofrechten)
1. Met betrekking tot op 31 december 2000 bestaande rechten op vakantieverlof en
compensatieverlof is artikel 10, derde lid en artikel 11, eerste lid, onderdeel r, onder 1°, niet van
toepassing.
2. De aanspraken die voor 1 januari 2006 zijn opgebouwd ingevolge een regeling voor verlofsparen
worden aangemerkt als aanspraken opgebouwd ingevolge een levensloopregeling als bedoeld in
artikel 19g, zoals dat artikel op 31 december 2011 luidde.
Artikel 36b (bestaande pensioenaanspraken)
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 36c (privégebruik auto)
1. In afwijking van artikel 13bis, eerste lid, eerste volzin, aanhef en onderdeel a, wordt voor een auto
met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 als voordeel als bedoeld in
artikel 13bis, eerste lid, eerste volzin, onderdeel a, op kalenderjaarbasis ten minste 25% van de
waarde van de auto in aanmerking genomen.
2. In afwijking van artikel 13bis, achttiende lid, wordt het voordeel, bedoeld in artikel 13bis, eerste
lid, eerste volzin, voor een auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016
voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die
waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister, op kalenderjaarbasis
verlaagd overeenkomstig de bepalingen die golden op de datum van de eerste tenaamstelling in
het kentekenregister.
3. Met betrekking tot auto’s waarvan het kenteken vóór 1 januari 2014 op naam is gesteld, wordt,
waar in het tweede lid wordt gesproken over de eerste tenaamstelling van de auto in het
kentekenregister, uitgegaan van de eerste tenaamstelling van het kenteken van de auto in het
kentekenregister.
4. Voor auto’s waarvoor het kenteken is opgegeven vóór 1 juli 2006 en die niet meer dan vijftien jaar
geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, wordt de waarde van de auto, in afwijking van
artikel 13bis, vijfde lid, onderdeel b, gesteld op de catalogusprijs met inbegrip van de
omzetbelasting en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen.
5. Artikel 9, elfde en twaalfde lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen
1992 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 37 – 38a
[Vervallen]
Artikel 38b (eerbiediging opgebouwd pensioen)
1. Een wijziging van de begrenzingen, bedoeld in artikel 18, derde lid, 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 zijn omgezet in aanspraken ingevolge een
pensioenregeling als bedoeld in artikel 10 van de Pensioenwet of artikel 28 van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling.
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3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de toepassing van dit artikel.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 201-202):
Artikel 38b Wet LB 1964 regelt dat een wijziging van de fiscale begrenzingen voor een pensioenregeling, als
bedoeld in artikel 18 Wet LB 1964, niet van toepassing is 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. Op grond van het eerste lid kunnen fiscaal nog bijstortingen en indexeringen
plaatsvinden voor regelingen waarin geen actieve opbouw plaatsvindt voor zover de voor die aanspraken
geldende fiscale begrenzingen niet worden 203 overschreden. Voorgesteld wordt aan dit artikel twee leden
toe te voegen. In het tweede lid wordt voorgesteld dat het eerste lid niet van toepassing is op situaties waarin
de aanspraken zijn omgezet in aanspraken ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 10 van de
Pensioenwet of artikel 28 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De fiscale eerbiedigende werking
ziet alleen op aanspraken die niet zijn omgezet (ingevaren) in een pensioenregeling als bedoeld in artikel 10
van de Pensioenwet of artikel 28 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Met het derde lid wordt
voorgesteld dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld met
betrekking tot de toepassing van dit artikel. Het gaat hierbij om voorwaarden zoals administratieve ringfencing
die gesteld gaan worden aan betalingen die nog gedaan worden voor indexering en bijstortingen op grond van
voornoemd eerste lid. Deze betalingsstromen dienen te onderscheiden zijn van de reguliere pensioenopbouw
waarvoor de voorgestelde premiebegrenzing van artikel 18a, eerste lid, Wet LB 1964 geldt. Ook zal de
toepasselijkheid van de eventtoets bij invaren nader worden uitgewerkt. Voorts zullen voorwaarden worden
gesteld aan de inhaal en inkoop over dienstjaren waarin op basis van de huidige systematiek pensioen wordt
opgebouwd tot uiterlijk 31 december 2025.

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 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.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid blijft artikel 38a, zoals dit artikel luidde op 31 december
2004, 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:
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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.
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 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.
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.
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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 38j -38m
[Vervallen]
Artikel 38n (uitfasering pensioen in eigen beheer)
Op aanspraken ingevolge een pensioenregeling 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,
blijven de artikelen 18h, 19a, 19b, 19c, 19d en 38j, alsmede de daarop gebaseerde bepalingen, zoals
die artikelen en bepalingen luidden op 31 december 2016, van toepassing. In afwijking van de eerste
zin is artikel 19b, eerste lid, onderdeel b, zoals dat artikel luidde op 31 december 2016, onder bij
ministeriële regeling te stellen voorwaarden niet van toepassing voor zover een afkoopsom wordt
uitgekeerd met overeenkomstige toepassing van artikel 69a van de Pensioenwet.

24
KWPS Employee Benefits & Risk Management | T +31 20 589 18 18 | www.kwps.nl

Artikel 38o
[Vervallen]
Artikel 38p (oudedagsverplichting overwaarde pensioen in eigen beheer)
1. Een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in artikel 38n, tweede lid,
onderdeel b, zoals dat artikel luidde op 31 december 2019, wordt jaarlijks verhoogd met een bij
ministeriële regeling bepaalde marktrente, en kan geruisloos worden aangewend ter verkrijging van
een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of een
lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a van die wet dan wel
overeenkomstig de in het tweede en derde lid opgenomen voorwaarden in termijnen worden
uitgekeerd.
2. Voor zover een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in het eerste lid niet is
aangewend ter verkrijging van een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125 van de Wet
inkomstenbelasting 2001 of een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel
3.126a van die wet, wordt de waarde van deze aanspraak in een periode van twintig jaar in
termijnen met een gelijke tussenperiode van ten hoogste een jaar uitgekeerd als loon uit vroegere
dienstbetrekking, waarbij het in een jaar uit te keren bedrag gelijk is aan de stand van de
oudedagsverplichting aan het begin van dat jaar gedeeld door het aantal op dat tijdstip nog
resterende uitkeringsjaren. Voorts geldt daarbij:
a. bij in leven zijn van de werknemer of gewezen werknemer:
1°. dat de termijnen aan hem worden uitgekeerd en de eerste termijn niet eerder wordt uitgekeerd
dan nadat hij de leeftijd bereikt die vijf jaar lager is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in
artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, maar uiterlijk twee maanden na de datum
waarop hij de laatstgenoemde leeftijd bereikt;
2°. dat, ingeval de eerste termijn eerder aan hem wordt uitgekeerd dan nadat hij de
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet,
heeft bereikt, de periode van twintig jaar, bedoeld in de eerste volzin, wordt vermeerderd met het
aantal jaren tussen het tijdstip van het uitkeren van de eerste termijn en de laatstgenoemde leeftijd;
3°. dat, ingeval de omzetting, bedoeld in artikel 38n, tweede lid, zoals dat artikel luidde op
31 december 2019, meer dan twee maanden later plaatsvindt dan nadat hij de pensioengerechtigde
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, de eerste
termijn aan hem wordt uitgekeerd direct na het moment van omzetting en de periode van twintig
jaar, bedoeld in de eerste volzin, wordt verminderd met het aantal jaren tussen het tijdstip van het
uitkeren van de eerste termijn en de laatstgenoemde leeftijd;
b. bij overlijden van de werknemer of gewezen werknemer terwijl ingevolge onderdeel a nog geen
termijnen zijn ingegaan:
1°. dat de termijnen binnen twaalf maanden na het overlijden ingaan;
2°. dat de termijnen worden uitgekeerd aan zijn erfgenamen, voor zover dit natuurlijke personen
zijn.
3. Indien ingevolge het tweede lid, onderdelen a of b, termijnen zijn ingegaan en de genieter van de
termijnen overlijdt, gaat het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen over op zijn erfgenamen,
voor zover dit natuurlijke personen zijn.
4. De artikelen 19a en 19b, zoals die artikelen luidden op 31 december 2016, de artikelen 3.83 en 7.2
van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die artikelen luidden op 31 december 2016, de artikelen
2.8, tweede lid, 2.9 en 3.136 van de Wet inkomstenbelasting 2001, artikel 30i van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen, de artikelen 25, vijfde lid, en 26, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en
de artikelen 6, derde lid, onderdeel c, en 32, derde lid, van de Successiewet 1956 zijn van
overeenkomstige toepassing op aanspraken ingevolge een oudedagsverplichting als bedoeld in het
eerste lid.
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Artikel 38q (bestaande gestaffelde premie)
1. Voor op 31 december 2021 bestaande pensioenregelingen die niet voldoen aan hoofdstuk IIB
blijven uiterlijk 1 januari 2026 de artikelen 18 tot en met 18ga alsmede de daarop gebaseerde
bepalingen van toepassing, zoals deze luidden op 31 december 2021, met dien verstande dat
ingeval een pensioenregeling in die periode op meer dan ondergeschikte punten wordt gewijzigd,
deze daarbij geheel in overeenstemming dient te worden gebracht met hoofdstuk IIB.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid en van artikel 18a, eerste lid, kan de pensioenopbouw
worden gebaseerd op de volgende maximale premiestaffel voor een ouderdomspensioen en
partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum, mits wordt voldaan aan het bepaalde in
artikel 220e van de Pensioenwet of artikel 214c van de Wet verplichte beroepspensioenregeling:
Indien de belastingplichtige bij het einde van het kalenderjaar
15 jaar of ouder, doch jonger dan 20 is
20 jaar of ouder, doch jonger dan 25 is
25 jaar of ouder, doch jonger dan 30 is
30 jaar of ouder, doch jonger dan 35 is
35 jaar of ouder, doch jonger dan 40 is
40 jaar of ouder, doch jonger dan 45 is
45 jaar of ouder, doch jonger dan 50 is
50 jaar of ouder, doch jonger dan 55 is
55 jaar of ouder, doch jonger dan 60 is
60 jaar of ouder, doch jonger dan 65 is
65 jaar of ouder

Percentage
19,0%
19,8%
21,0%
22,6%
24,4%
26,4%
28,6%
31,0%
33,8%
37,0%
40,0%

3. De in het tweede lid opgenomen premiepercentages worden bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur aangepast indien artikel 18a, zesde lid, leidt tot een aanpassing van de
premiegrens van artikel 18a, eerste lid. Op de herziening van de premiepercentages als bedoeld in
de eerste volzin is artikel 18a, zesde lid, van overeenkomstige toepassing.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de toepassing van dit artikel.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 60-61):
5.3 Overgangsregelingen
Uiterlijk op 1 januari 2026 dient de pensioenopbouw aangepast te zijn aan het nieuwe fiscale kader. In de
periode tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2026 geldt een overgangsperiode. In die periode is het nog mogelijk
om pensioen op te bouwen binnen het huidige fiscale kader mits deze pensioenopbouw plaatsvindt in een op
31 december 2021 bestaande pensioenregeling. Als wordt gekozen om de opgebouwde pensioenaanspraken
in te varen dan geldt het nieuwe fiscale regime ook voor die ingevaren aanspraken. Als niet wordt ingevaren
blijft het huidige fiscale kader gelden voor de uiterlijk op 31 december 2025 opgebouwde
pensioenaanspraken. Bestaande bijstortingsen toeslagverplichtingen blijven, in de situatie van niet invaren,
fiscaal gefaciliteerd. Concreet houdt dit in dat al bestaande bijstortings- en toeslagverplichtingen (zoals de
verplichting om bij te storten bij een bepaalde dekkingsgraad of het verlenen van een toeslag op grond van
reeds bestaande afspraken) bij de invoering van het nieuwe fiscale kader worden geëerbiedigd. Wel zullen er
eisen worden gesteld aan de administratieve verwerking zodat duidelijk blijft welke premie ziet op bijstorten
en toeslagen en welke premie op de reguliere pensioenopbouw waarvoor de fiscaal maximale premiegrens
geldt. Voor bestaande verzekeringsovereenkomsten met een 70 Vertrouwen in de toekomst, Regeerakkoord
2017-2021, 10 oktober 2017 61 ingegane premievrijstelling bij invaliditeit geldt eveneens dat bij niet-invaren
deze geëerbiedigd worden.
Voor op 31 december 2021 bestaande premieovereenkomsten of op 31 december 2021 bestaande
uitkeringsovereenkomsten, ondergebracht bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet,
geldt dat ook na 2025 gebruik kan worden gemaakt van een progressieve premiestaffel. Deze
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overgangsregeling wordt toegelicht in hoofdstuk 14 Overgangsrecht. Een fiscale maximale premiestaffel is
opgenomen in het wetsvoorstel en geeft daarmee duidelijkheid welke premiestaffel maximaal geldt voor deze
eerbiedigende werking. Uiteraard is een premiestaffel die blijft onder deze maximale premiestaffel ook
toegestaan. De fiscaal maximale premiestaffel is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de reguliere
premiegrens (zie ook tabel 1). Voor deze premiestaffel geldt dan ook geen eventtoets. De premiestaffel kan
nog worden gehanteerd voor werknemers die uiterlijk 31 december 2025 deelnemer zijn geworden aan de
hierboven genoemde bestaande pensioenregelingen.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 150, bovenaan):
Zoals in hoofdstuk 6 is uiteengezet ontstaat er na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel een overgangsfase
van vier jaar (2022 – 2026) waarin in eerste instantie werkgevers en werknemers een arbeidsvoorwaardelijke
pensioenregeling moeten afsluiten die past binnen het nieuwe wettelijke kader en waarin pensioenuitvoerders
vervolgens die nieuwe (of aangepaste) pensioenregelingen moeten implementeren. Binnen deze
overgangsfase kunnen de betrokken partijen zelf het moment kiezen per welke datum de nieuwe
pensioenregeling van kracht wordt. Met dien verstande dat werkgevers, respectievelijk sociale partners de
nieuwe pensioenregeling dienen af te sluiten uiterlijk per 1 januari 2024 om voldoende tijd te geven voor een
zorgvuldige implementatie. Naar verwachting zullen hierbij verschillen ontstaan tussen sectoren en tussen
ondernemingen. Waar bijvoorbeeld in de ene sector nog een uitkeringsovereenkomst wordt toegepast, wordt
elders al het nieuwe contract uitgevoerd. In dat geval geldt voor eerstgenoemde situatie nog het bestaande
wettelijke kader (inclusief het fiscale kader), terwijl voor de tweede situatie reeds het nieuwe wettelijk kader
geldt. Gedurende de overgangsfase zijn het oude en het nieuwe wettelijk pensioenkader dus gelijktijdig van
toepassing.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 150, midden):
Het huidige wettelijk kader voor pensioenregelingen, waaronder het fiscale kader, blijft tot uiterlijk 2026 van
toepassing. Op dat moment moeten alle pensioenuitvoerders zijn overgestapt op een van de typen
pensioenovereenkomsten die in hoofdstuk 3 zijn beschreven. Zoals gezegd kunnen partijen ervoor kiezen om
eerder over te stappen op een nieuwe pensioenovereenkomst. Tot het overstapmoment blijft het mogelijk om
in een uitkeringsovereenkomst tijdsevenredig nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen. Het huidige fiscale
kader blijft daarop van toepassing, waaronder de begrenzing van de jaarlijkse opbouw van de
pensioenuitkering. Het huidig fiscale kader voor een uitkeringsovereenkomst staat toe dat werkgevers
herstelpremies betalen of bijstortingen doen. In het nieuwe pensioenstelsel zijn deze extra betalingen alleen
mogelijk voor zover daarmee de fiscale premiegrens niet wordt overschreden. Ingeval de bestaande
pensioenaanspraken en –rechten niet worden ingevaren, blijft het bestaande fiscale kader van toepassing op
bijstortingen en herstelpremies gericht op die aanspraken en rechten. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5 Wijziging
fiscaal kader. In hoofdstuk 10 Nabestaandenpensioen is toegelicht welk overgangsrecht specifiek geldt voor de
maatregelen in het kader van het standaardiseren van het nabestaandenpensioen.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 151-152):
14.4 Overgangsrecht voor progressieve premies (eerbiedigende werking)
Op dit moment bouwen 1.385.000 deelnemers pensioen op bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling in
een regeling met progressieve premies. Deze zijn veelal geënt op de staffels uit het Staffelbesluit, behorende
bij de Wet op de Loonbelasting. In deze staffels krijgen jongere deelnemers een lagere pensioenpremie, die
oploopt met de leeftijd. Ook deze pensioenregelingen moeten worden omgezet naar een premieregeling met
een leeftijdsonafhankelijke premie, wat gevolgen heeft voor de verwachte pensioenopbouw van de huidige
deelnemers.
Een dubbele transitie, waarbij de effecten van de afschaffing van de tijdsevenredige pensioenopbouw en de
overstap op een ander type pensioenovereenkomst op het te verwachten pensioen elkaar compenseren, is bij
bestaande premieregelingen niet mogelijk, ongeacht het type pensioenuitvoerder waar deze is ondergebracht.
Ook kan een dubbele transitie niet uitgevoerd worden bij uitkeringsregelingen met een progressieve premie
die worden uitgevoerd door verzekeraars, omdat het invaren van aanspraken daar niet aan de orde is. Het
nadeel dat deelnemers leiden bij de overstap van een progressieve premie op een leeftijdsonafhankelijke
premie kan binnen het pensioendomein enkel gecompenseerd worden uit de langere beleggingshorizon en uit
een hogere pensioenpremie. De voordelen uit de langere beleggingshorizon zijn niet direct beschikbaar voor
compensatie. Een hogere pensioenpremie past niet bij het uitgangspunt dat de transitie zoveel mogelijk
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kostenneutraal dient plaats te vinden. Een grote groep deelnemers dreigt als gevolg hiervan geconfronteerd te
worden met een onevenwichtige transitie. In lijn met het Pensioenakkoord treft de regering daarom voor deze
situaties een overgangsregeling. Deze overgangsregeling houdt in dat de mogelijkheid om progressieve
premies toe te passen, onder bepaalde voorwaarden worden geëerbiedigd. Hierdoor krijgen de partijen die de
pensioenregeling overeenkomen, de ruimte om voor bestaande deelnemers ook na 1 januari 2026 een
progressieve premie te blijven hanteren. Door gebruik te maken van het overgangsrecht vinden ten aanzien
van de bestaande deelnemers geen transitieeffecten plaats. De opbouwsystematiek blijft immers hetzelfde. De
maatregelen uit hoofdstuk 6 Waarborgen voor evenwichtige transitie zijn daarom niet van toepassing, tenzij
deze in dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing zijn verklaard. De exacte reikwijdte en vormgeving van
het voorgestelde overgangsrecht wordt hieronder nader toegelicht.
Bestaande pensioenregeling
Het overgangsrecht is specifiek bedoeld voor situaties waarin er op de dag voor inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel sprake is van (1) een premieregeling met een progressieve premie (ongeacht het type
pensioenuitvoerder waar deze is ondergebracht) of (2) een uitkeringsregeling met een progressieve premie die
wordt uitgevoerd door een verzekeraar. Uitgaande van een beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari
2022, geldt als peildatum of is voldaan aan deze voorwaarde 31 december 2021. Na 1 januari 2022 kunnen
geen nieuwe pensioenregelingen met een progressieve premie worden overeengekomen. Het overgangsrecht
is nadrukkelijk niet bedoeld voor de huidige uitkeringsovereenkomsten die door pensioenfondsen worden
uitgevoerd. Voor de volledigheid zij opgemerkt dat het overgangsrecht uitsluitend betrekking op de
progressieve premiesystematiek en niet op het type pensioenregeling. Zoals in hoofdstuk 3 al is uiteengezet,
moeten alle pensioenregelingen per uiterlijk 2026 worden omgezet in een van de daar genoemde
premieregelingen.
Voor de bestaande uitkeringsregelingen met een progressieve premie die worden uitgevoerd door
verzekeraars, geldt dat werkgevers en werknemers uiterlijk tot 1 januari 2026 de tijd krijgen om de keuze te
maken of zij de progressieve premie willen eerbiedigen of dat zij de overstap maken naar een
leeftijdsonafhankelijke premie. Hiermee wordt aangesloten bij de gangbare praktijk van verzekeraars om 3- of
5-jaarlijkse uitvoeringsovereenkomsten te sluiten. Begin 2019 gaat het om 375.000 actieve deelnemers in een
verzekerde uitkeringsovereenkomst. Het overgangsrecht kan niet worden gecombineerd met het uitvoeren
van het nieuwe contract. De systematiek binnen het nieuwe contract, waarbij schokken gericht naar
leeftijdscohorten worden toebedeeld op basis van hun risicohouding, verhoudt zich slecht tot een
leeftijdsafhankelijke premie.
Tot slot wordt opgemerkt dat ook vrijwillige excedent-regelingen met progressieve premies na 2026 kunnen
worden voortgezet. Daarbij geldt immers dezelfde problematiek als bij basisregelingen met een progressieve
premie. Hiervoor gelden dezelfde randvoorwaarden als voor basisregelingen met een progressieve premie die
worden voorgezet.
Huidige en toekomstige werknemers
Het overgangsrecht strekt zich specifiek uit tot degenen die op het moment van de overstap naar een
premieovereenkomst met een leeftijdsonafhankelijke premie (uiterlijk 31 december 2025) reeds deelnemer
zijn. Het overgangsrecht heeft effect totdat de laatste deelnemer waarvoor met een beroep op het
overgangsrecht een progressieve premie wordt gehanteerd, gewezen deelnemer of pensioengerechtigde
wordt.
Voor de opbouw van nieuwe deelnemers vanaf uiterlijk 1 januari 2026 kunnen de partijen die de
pensioenregeling overeenkomen geen gebruikmaken van het overgangsrecht. Dit betekent dat voor deze
deelnemers altijd sprake moet zijn van een leeftijdsonafhankelijke premie. Indien partijen besluiten op een
eerder moment dan 1 januari 2026 over te stappen op een premieovereenkomst met een
leeftijdsonafhankelijke premie, geldt dat vanaf dat moment voor alle nieuwe deelnemers een
leeftijdsonafhankelijke premie moet worden gehanteerd. Dus stel: op 31 december 2021 heeft de
pensioenovereenkomst het karakter van een premieovereenkomst met een progressieve premie. Een
werkgever stapt op 1 januari 2025, conform de eisen uit het nieuwe stelsel, voor nieuwe deelnemers over op
een premieovereenkomst met een leeftijdsonafhankelijke premie. Dit betekent dat de partijen voor degenen
die op 31 december 2024 reeds deelnemer waren, gebruik kunnen maken van het overgangsrecht en aldus
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een progressieve premie kunnen blijven hanteren. Alle nieuwe deelnemers vanaf 1 januari 2025 bouwen
pensioenaanspraken op conform de (nieuwe) premieovereenkomst met een leeftijdsonafhankelijke premie.
Bij toepassing van het overgangsrecht is er verschil tussen de pensioenregeling voor bestaande en voor nieuwe
deelnemers. De betreffende werkgever past dus in ieder geval twee pensioenregelingen toe. (1) de
pensioenregeling met geëerbiedigde progressieve premie voor degenen die de dag voor de overstap op de
nieuwe pensioenovereenkomst voor nieuwe deelnemers reeds deelnemer waren en (2) de pensioenregeling
met een leeftijdsonafhankelijke 153 premie voor deelnemers vanaf het moment dat de nieuwe
pensioenovereenkomst is overeengekomen.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 151-152):
Bij toepassing van het overgangsrecht moet de premie-inleg passen binnen de maxima van een hiervoor vast
te stellen progressieve premiestaffel. De ruimte voor pensioenopbouw binnen deze staffel wordt geënt op de
rente en uitgangspunten op basis waarvan de vlakke premiegrens wordt vastgesteld. Voor een uitgebreidere
toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Een event-toets, zoals dit geldt voor bepaalde premieregelingen,
is dan ook niet meer nodig. De premiepercentages worden aangepast in hetzelfde ritme als de aanpassing van
de premiegrens voor de pensioenregeling met een leeftijdsonafhankelijke premies. Dat betekent dat bij een
aanpassing van het rendement ook de premiestaffel opnieuw wordt berekend op basis van dit gewijzigde
rendement.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 203):
Voorgesteld wordt artikel 38q in te voegen. Met het eerste lid wordt een overgangsperiode gecreëerd tot en
met 31 december 2025. De bestaande bepalingen, inclusief de indexatiebepalingen zoals de indexatie van de
begrenzing van het pensioengevend loon, blijven gedurende die periode van toepassing voor
pensioenregelingen die niet voldoen aan hoofdstuk IIB met dien verstande dat ingeval een pensioenregeling in
die periode op meer dan ondergeschikte punten wordt gewijzigd, deze daarbij geheel in overeenstemming
dient te worden gebracht met hoofdstuk IIB. Het blijft derhalve tot en met 31 december 2025 mogelijk
pensioen op te bouwen binnen het bestaande fiscale regime (opbouwbegrenzing). Uiterlijk vanaf 1 januari
2026 dienen alle pensioenregelingen aangepast te zijn aan het nieuwe fiscale regime (premiebegrenzing),
waarbij er overgangsrecht geldt voor opgebouwde aanspraken tot en met 31 december 2025. Het tweede lid
stelt voor, ter eerbiediging van bestaande progressieve premies na 31 december 2025, om premies in te
leggen voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum volgens de in
het wetsvoorstel gegeven premiestaffel. Dit overgangsrecht geldt indien wordt voldaan aan de voorwaarden
die de Pensioenwet of de Wet verplichte beroepspensioenregeling hieraan stelt. Het is aan sociale partners
om, indien gekozen wordt voor de eerbiedigende werking, een premiestaffel af te spreken die blijft binnen
deze kaders. Zolang de premiestaffel binnen deze kaders blijft kan de premiestaffel ook worden aangepast. De
premiestaffel is gebaseerd op dezelfde uitgangspunten als de vlakke premie van artikel 18a, eerste lid zoals
opgenomen in artikel III van dit wetsvoorstel. Een eventtoets, zoals die geldt voor bepaalde premieregelingen,
is dan ook niet meer nodig. Met het derde lid wordt voorgesteld de premiepercentages aan te passen op
dezelfde wijze als de aanpassing van de premiegrens plaatsvindt, bedoeld in artikel 18a, zesde lid. Dat
betekent dat bij een aanpassing van het rendement ook de premiestaffel opnieuw wordt berekend op basis
van dit gewijzigde rendement. In het vierde lid wordt voorgesteld dat bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot toepassing van dit artikel. In lagere
regelgeving zal een aantal voorwaarden opgenomen worden met betrekking de nadere uitwerking van dit
artikel zoals bijvoorbeeld inhaal en inkoop van pensioen.

Artikel 39 (uitzondering gebruikelijk loon)
Artikel 13a, tweede lid, is niet van toepassing op:
a. loon waarop de belasting met toepassing van die bepaling voor 1 januari 1994 zou zijn
ingehouden;
b. loon waarvan is overeengekomen dat een niet meer dan bijkomstig gedeelte op een
ongebruikelijk tijdstip zal worden genoten en waarop de belasting met toepassing van die bepaling
voor 1 januari 2006 zou zijn ingehouden.
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Artikel 39a – 39c
[Vervallen]
Artikel 39d (levensloopregeling)
1. Voor de werknemer die op 31 december 2011 een aanspraak had ingevolge een
levensloopregeling als bedoeld in artikel 19g, zoals dit artikel op 31 december 2011 luidde, waarvan
de waarde in het economische verkeer op die datum € 3000 of meer bedroeg, blijven de artikelen
11, eerste lid, onderdeel j, onder 5°, en onderdeel r, onder 4°, en derde lid, 19g, met uitzondering
van het tweede lid, 21c, onderdeel f, 22a, zesde lid, 22ca, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, en
22d, artikel 25, vierde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en artikel 4, zesde lid, van
de Wet op de dividendbelasting 1965, zoals deze artikelen op 31 december 2011 luidden, van
toepassing, met dien verstande dat:
a. bij de toepassing van artikel 22ca, tweede lid, zoals dat artikel op 31 december 2011 luidde,
kalenderjaren die na 31 december 2011 zijn geëindigd buiten beschouwing blijven;
b. de op artikel 19g, zoals dat artikel op 31 december 2011 luidde, gebaseerde bepalingen van
toepassing blijven met inachtneming van de omstandigheid dat artikel 19g, tweede lid, zoals dat op
31 december 2011 luidde, niet meer van toepassing is.
2. Bij toepassing van dit artikel wordt artikel 19g, achtste lid, zoals dat luidde op 31 december 2011,
vanaf 1 januari 2013 als volgt gelezen:
8. De ingevolge de levensloopregeling opgebouwde voorziening wordt op de dag voorafgaand aan
de dag waarop de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van
de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt, maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan het ingaan
van het ouderdomspensioen aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van de
werknemer.
3. Het eerste lid is voor de werknemer niet van toepassing ingeval:
a. het tweede lid, zoals dat op 31 december 2013 luidde, is toegepast; of
b. het vierde lid, zoals dat op 31 december 2015 luidde, is toegepast.
4. Ingeval de waarde in het economische verkeer van de aanspraak, bedoeld in het eerste lid, niet
voor het einde van het kalenderjaar met toepassing van het eerste lid als loon in aanmerking is
genomen, wordt de waarde in het economische verkeer van de aanspraak aan het einde van het
kalenderjaar, met overeenkomstige toepassing van de artikelen 21c, onderdeel f, 22a, zesde lid,
22ca, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, en 22d, zoals deze artikelen op 31 december 2011
luidden, als loon uit tegenwoordige arbeid van de werknemer of gewezen werknemer in
aanmerking genomen.
Artikel 39e
[Vervallen]
Artikel 39f (stamrechten)
1. Met betrekking tot op 31 december 2013 bestaande aanspraken op periodieke uitkeringen ter
vervanging van gederfd of te derven loon als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, onderdeel g, en
37, zoals die op 31 december 2013 luidden, en daarmee gelijkgestelde bedragen als bedoeld in
artikel 11a, eerste lid, zoals dat op 31 december 2013 luidde, blijven de artikelen 10, vijfde lid,
onderdelen b en c, 11, eerste lid, onderdeel g, en vierde lid, 11a, 19a, 19b, achtste lid, 32bb, zesde en
achtste lid, en 37, zoals die op 31 december 2013 luidden, alsmede de daarop gebaseerde
bepalingen, van toepassing.
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid mag de waarde van de aanspraak, het tegoed van de
stamrechtspaarrekening of de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht geheel of gedeeltelijk op
een eerder tijdstip worden uitgekeerd dan in de artikelen 11 en 11a, zoals die op 31 december 2013
luidden, en de daarop gebaseerde bepalingen, is bepaald.
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Artikel 39g (loonbegrip excessieve eindloonregeling)
Artikel 10, vijfde lid, zoals dat luidde op 31 december 2014, blijft van toepassing op uitkeringen en
verstrekkingen uit een voordien niet tot het loon gerekende aanspraak ingevolge een
pensioenregeling als bedoeld in artikel 32bc, zoals dat luidde op 31 december 2014.
Artikel 39h
[Vervallen]
Artikel 39i (heffingskorting Brexit)
Voor de toepassing van artikel 20, derde lid, worden onder werknemers die in een andere lidstaat
van de Europese Unie wonen mede verstaan werknemers die in het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland wonen en die in het kalenderjaar de in de artikelen 24 en 25 van het
Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en NoordIerland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PbEU 2020, L 29)
genoemde rechten genieten.
Artikel 39j (overgangsregeling drempelvrijstelling regeling vervroegde uittreding)3
Artikel 32ba, zevende en achtste lid, zoals dat luidde op 31 december 2025 blijft van toepassing op
een uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk overeengekomen regeling voor vervroegde uittreding
voor zover de regeling voorziet in uitkeringen die worden gedaan aan een werknemer of gewezen
werknemer die uiterlijk op 31 december 2028 de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a,
eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, bereikt.
Artikel 40
1. De bepalingen van deze wet treden in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de
onderscheidene bepalingen verschillend kan zijn. Ingeval dit tijdstip niet voor alle bepalingen
hetzelfde is, worden door Ons voor zoveel nodig, op de grondslag van de ingevolge artikel 39 zoals
dat luidt bij de inwerkingtreding van deze wet vervallen of ingetrokken bepalingen, regelen
gegeven.
2. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet op de loonbelasting 1964.

Wet inkomstenbelasting 2001
Artikel 3.127 In aanmerking te nemen premies voor lijfrenten
1. Indien de belastingplichtige bij de aanvang van het kalenderjaar nog niet de pensioengerechtigde
leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt kan hij,
vanwege een pensioentekort in het voorafgaande kalenderjaar, premies voor lijfrenten als bedoeld
in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel a, in aanmerking nemen tot een gezamenlijk bedrag van ten
hoogste 3013,3% van de premiegrondslag, waarbij op de uitkomst van deze berekening nog in
aftrek komt de volgens het vierde lid bepaalde verminderingen in verband met de opbouw van
pensioenaanspraken en dotaties aan de oudedagsreserve.
2. Indien de belastingplichtige in de aan het kalenderjaar voorafgaande periode van zeven jaar
minder premies voor lijfrenten in aanmerking heeft genomen dan mogelijk was op grond van het
eerste lid kan hij, op bij zijn aangifte gedaan verzoek, het niet aangewende bedrag, voorzover dit
niet in een eerder jaar op grond van dit lid in aanmerking is genomen, te beginnen met het in het
oudste jaar niet aangewende bedrag, in het kalenderjaar alsnog in aanmerking nemen. Het alsnog
in aanmerking te nemen bedrag bedraagt ten hoogste 17% van de premiegrondslag, met een
3

Noot KWPS: dit artikel treedt in werking per 1 januari 2026, het moment dat de drempelvrijstelling vervalt.
Zie ook noot 2.
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maximum van € 7.489. Voor de belastingplichtige die bij het begin van het kalenderjaar een leeftijd
heeft bereikt die ten hoogste tien jaar lager is dan de in dat kalenderjaar geldende
pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene Ouderdomswet,
wordt het in de vorige volzin genoemde bedrag van € 7.489 verhoogd tot € 14.785.
3. De premiegrondslag bestaat uit het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande kalenderjaar van:
a. de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vóór de
ondernemersaftrek;
b. het belastbare loon;
c. het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden;
d. de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen;
van de belastingplichtige waarvan ten hoogste € 112.189 in aanmerking wordt genomen,
verminderd met de franchiseeen bedrag van € 12.672.
4. De franchise, bedoeld in het derde lid, wordt voor een bedrag van ten minste € 14.167 in
aanmerking genomen. Bij ministeriële regeling wordt dit bedrag bij het begin van het kalenderjaar
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.
54. Voor de toepassing van het eerste lid wordt:
a. de vermindering in verband met de opbouw van pensioenaanspraken gesteld op: 6,27 keer de aan
het voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen aangroei van het bedrag van de jaarlijkse uitkeringen
van de aan de belastingplichtige toekomende aanspraken volgens een pensioenregeling voorzover
deze aangroei het gevolg is van de toeneming van de diensttijd in dat kalenderjaar, vermeerderd
met het gezamenlijke bedrag van de door de belastingplichtige in het voorafgaande kalenderjaar
voor een nettopensioen als bedoeld in artikel 5.17 betaalde of verrekende premies, gedeeld door de
nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid;
b. de vermindering in verband met dotaties aan de oudedagsreserve gesteld op het bedrag
waarmee de toevoeging aan de oudedagsreserve in het voorafgaande kalenderjaar overtreft de
afneming van die reserve bij het einde van dat kalenderjaar volgens artikel 3.70, eerste lid,
onderdeel b.
65. Indien de belastingplichtige in het kalenderjaar een onderneming – of een gedeelte daarvan –
waaruit hij als ondernemer winst geniet staakt, wordt op zijn verzoek in afwijking van de
voorgaande leden voor de berekening van hetgeen in het kalenderjaar aan lijfrentepremies in
aanmerking kan worden genomen, niet uitgegaan van de voor die berekening relevante gegevens
van het voorafgaande kalenderjaar, maar van die van het kalenderjaar zelf. Alsdan wordt voor de
toepassing van het eerste en tweede lid in het volgende kalenderjaar de premiegrondslag
verminderd met de daarin begrepen stakingswinst.
76. Het in het eerste lid genoemde percentage wordt jaarlijks bij algemene maatregel van bestuur
gewijzigd. De wijziging vindt voor het eerst plaats per 1 januari 2015. Bij deze wijziging wordt het in
het eerste lid genoemde percentage verlaagd met 0,5%-punt maal het aantal jaren waarmee
ingevolge artikel 18a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 de in artikel 18a, zesde lid,
van die wet genoemde pensioenrichtleeftijd wordt gewijzigd. Een wijziging ingevolge de eerste
volzin van het in het eerste lid genoemde percentage wordt bekendgemaakt ten minste een jaar
voordat deze toepassing vindt.
87. De in het vijfdevierde lid, onderdeel a, genoemde vermenigvuldigingsfactor wordt jaarlijks bij
algemene maatregel van bestuur gewijzigd. De wijziging vindt voor het eerst plaats per 1 januari
2015. Bij deze wijziging wordt de in het vijfdevierde lid, onderdeel a, genoemde
vermenigvuldigingsfactor verlaagd met 0,23 maal het aantal jaren waarmee ingevolge artikel 18a,
achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 de in artikel 18a, zesde lid, van die wet genoemde
pensioenrichtleeftijd wordt gewijzigd. Een wijziging ingevolge de eerste volzin van de in het
vijfdevierde lid, onderdeel a, genoemde vermenigvuldigingsfactor wordt bekendgemaakt ten
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minste een jaar voordat deze toepassing vindt.
98. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de bepaling van
de in het vierde lid, onderdeel a, bedoelde waardeaangroei van pensioenaanspraken en de
verstrekking van informatie daaromtrent.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 60-61):
5.5 Arbeidsvormneutraal pensioenkader
Veranderingen in de samenleving richting een meer flexibele arbeidsmarkt leiden tot een toenemend belang
van een arbeidsvormneutraal pensioenkader. Op grond van het pensioenakkoord wordt daarom een stap
gezet richting een meer arbeidsvormneutraal pensioenkader. Ondanks het gemeenschappelijke karakter van
de tweede pijler (werknemerspensioen) en de derde pijler (individuele aanvullende pensioenvoorzieningen),
namelijk het treffen van een oudedagsvoorziening, wordt opbouw van deze voorzieningen fiscaal niet
hetzelfde gefaciliteerd. Door fiscale verschillen waar mogelijk weg te nemen tussen de tweede en derde pijler
ontstaan meer gelijke mogelijkheden voor fiscaal gefaciliteerde opbouw van een oudedagsvoorziening,
ongeacht de arbeidsvorm van belastingplichtigen. De fiscale pensioenruimte voor zelfstandigen wordt hiermee
nagenoeg gelijk getrokken aan die van werknemers. 71 De nettofactor wordt al gehanteerd voor het
nettopensioen en is opgenomen in artikel 5.16, vierde lid, Wet IB 2001. 62 Het kabinet stelt voor om het
verschil in fiscale premieruimte tussen de tweede en de derde pijler weg te nemen ten aanzien van
oudedagsvoorzieningen. Hiertoe wordt het percentage van de maximale premieruimte in de derde pijler
verhoogd naar het niveau dat zal gelden in de tweede pijler voor wat betreft de structurele premiegrens. Dit
zal 30% bedragen. Vaststaat dat indien belastingplichtigen reeds een pensioen opbouwen in de tweede pijler,
deze opbouw de fiscale ruimte in de derde pijler vermindert. De wijze waarop opbouw in de tweede pijler in
de derde pijler wordt geïmputeerd wordt nog uitgewerkt. Tevens wordt voorgesteld om het AOWdrempelbedrag (de AOW-franchise) in de tweede en de derde pijler gelijk te trekken. Hiertoe wordt de
AOWfranchise die in de tweede pijler geldt, ook in de derde pijler toegepast.
Eveneens wordt voorgesteld andere verschillen voor pensioenopbouw in de tweede en de derde pijler weg te
nemen waarbij de tweede pijler doorgaans als uitgangspunt zal worden genomen. Hierbij gaat het om
verschillen op het gebied van het inhalen van niet gebruikte fiscale ruimte in het verleden om een
oudedagsvoorziening op te bouwen, de mogelijkheid om tijdelijk een hogere uitkering te ontvangen en het
vervallen van de mogelijkheid van tijdelijke uitkeringen, het al dan niet meenemen van de auto als
inkomensbestanddeel voor de in aanmerking te nemen inkomensbestanddelen, de maximale hoogte van het
pensioen of de lijfrente waarbinnen afkoop mogelijk is (afkoop klein pensioen en afkoop kleine lijfrente), de
mogelijkheid om een variabele uitkering aan te kopen (doorbeleggen) na ingangsdatum en overige relatief
kleine verschillen van technische aard. De wijze waarop deze worden weggenomen wordt nog verder
uitgewerkt. Het streven is om het wegnemen van deze overige verschillen mee te laten lopen in dit pakket van
wetgeving.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 199):
In artikel 3.127, eerste lid, Wet IB 2001 wordt de jaarruimte bepaald voor de in aanmerking te nemen premies
voor lijfrenten. Voorgesteld wordt om het in het eerste lid genoemde percentage te verhogen van 13,3%
(2020) naar 30%, waarmee wordt aangesloten bij het maximaal aftrekbaar premiepercentage, bedoeld in
artikel 18a, eerste lid, Wet LB 1964. Uitgangspunt is dat deze percentages aan elkaar gekoppeld zullen blijven
in de toekomst.

Artikel 3.133. Uitbreiding begrip negatieve uitgaven bij handelen in strijd met de voorwaarden
1. Voorzover zich met betrekking tot een aanspraak op lijfrente of periodieke uitkeringen als
bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdelen b en c, artikel 3.125 of artikel 3.126a een in het
tweede lid genoemde omstandigheid voordoet, worden de premies en bedragen die zijn betaald
voor die aanspraak en het daarover behaalde rendement (artikel 3.137) bij de verzekeringnemer dan
wel, indien deze is overleden, bij de gerechtigde tot de aanspraak als negatieve uitgaven voor
inkomensvoorzieningen in aanmerking genomen.
2. Het eerste lid vindt toepassing indien:
a. het een aanspraak als bedoeld in artikel 3.124, eerste lid, onderdeel b of onderdeel c, betreft en
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de aanspraak zodanig wordt gewijzigd dat deze niet langer aan de in dat onderdeel gestelde
voorwaarden voldoet;
b. het een aanspraak als bedoeld in artikel 3.125 betreft en de aanspraak – beoordeeld vanuit de
verzekeringnemer – zodanig wordt gewijzigd dat deze niet langer aan de in dat artikel gestelde
voorwaarden voldoet;
c. het een aanspraak als bedoeld in artikel 3.125 betreft en de aanspraak zodanig wordt gewijzigd
dat indien de gewijzigde aanspraak van begin af aan zou zijn bedongen het op grond van de
artikelen 3.127 en 3.129 in totaal aanmerking te nemen bedrag aan premies voor lijfrenten lager zou
zijn geweest dan het in aftrek gebrachte bedrag;
d. de aanspraak wordt afgekocht of vervreemd, behoudens ingeval een aanspraak op lijfrente of
periodieke uitkeringen waarvan nog geen termijnen zijn vervallen, in één bedrag wordt uitgekeerd
en de waarde in het economische verkeer van die aanspraak op het onmiddellijk aan het tijdstip van
afkoop voorafgaande tijdstip niet meer bedraagt dan € 4.547; deze uitkering in één bedrag wordt
als een termijn van lijfrente aangemerkt. Artikel 3.126a, vijfde lid, tweede volzin, is van
overeenkomstige toepassing;
e. de aanspraak formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid wordt, anders dan ten behoeve van
uitstel van betaling op grond van artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990;
f. het een aanspraak betreft waarvoor als verzekeraar optreedt een persoon of lichaam als bedoeld
in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, en de aanspraak wordt prijsgegeven, behoudens
voorzover de aanspraak niet voor verwezenlijking vatbaar is;
g. de verzekeraar of de in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, bedoelde
belastingplichtige niet langer voldoet aan de in artikel 3.126 gestelde voorwaarden;
h. de lijfrenteverplichting overgaat, of beoordeeld aan het einde van het kalenderjaar in enig
voorafgaand jaar is overgegaan, op een ander pensioenfonds of lichaam dat bevoegd is het
levensverzekeringsbedrijf te uitoefenen dan bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, onder
1°, onderdeel b of onderdeel d, ter verwerving van pensioenrechten in het kader van de aanvaarding
van een dienstbetrekking buiten Nederland teneinde een pensioenbreuk als gevolg van deze
aanvaarding te voorkomen;
i. de lijfrenteverplichting, anders dan bedoeld onder h, geheel of gedeeltelijk overgaat op een
andere verzekeraar dan bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, onderdeel b of
onderdeel d, of
j. de aanspraak bij het einde van het kalenderjaar is ondergebracht bij een verzekeraar als bedoeld
in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel c;
k. een pensioentekort waarvoor premies voor lijfrenten in aanmerking zijn genomen op de voet van
artikel 3.127, eerste of tweede lid, nadien wordt gecompenseerd door middel van verbetering van
een aanspraak ingevolge een pensioenregeling.
3. Een aanspraak op lijfrente die op de contractueel overeengekomen datum nog niet komt tot
uitkering van termijnen omdat de omvang van die termijnen nog moet worden vastgesteld, wordt
op de hierna aangeduide uiterste datum geacht te zijn afgekocht indien op die datum nog geen
termijnen zijn vastgesteld of omzetting in een andere zodanige aanspraak nog niet heeft
plaatsgevonden. De uiterste datum is 31 december van het kalenderjaar volgend op het
kalenderjaar van de contractueel overeengekomen datum bij leven en 31 december van het tweede
kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de contractueel overeengekomen datum bij
overlijden, welke termijn door de inspecteur kan worden verlengd wanneer door bijzondere
omstandigheden de omvang van de termijnen niet eerder is vastgesteld of omzetting nog niet heeft
plaatsgevonden.
4. Onder overgang van de lijfrenteverplichting wordt mede verstaan herverzekering indien de
lijfrente is bedongen bij een verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, onder
2°, of artikel 3.131, tweede lid.
5. Het tweede lid, aanhef en onderdeel i, heeft mede betrekking op verplichtingen die betrekking
hebben op aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte
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of ongeval.
6. Voorzover voor de belasting die betrekking heeft op de premies voor een aanspraak, en het
daarover behaalde rendement, die volgens het eerste lid in samenhang met het tweede lid,
onderdelen h en j, als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking zijn
genomen, uitstel van betaling is verleend volgens artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990,
wordt het eerste lid voor het overige geacht geen toepassing te hebben gevonden op die premies
en het behaalde rendement.
7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het
bepaalde in het tweede lid, aanhef en onderdeel k.
8. Met betrekking tot een inkomensvoorziening via een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht
worden onder de in het tweede lid genoemde omstandigheden mede begrepen omstandigheden
die overeenkomen met de in het tweede lid omschreven omstandigheden.
9. Bij een gehele of gedeeltelijke afkoop van een aanspraak op lijfrente als bedoeld in artikel 3.125
of artikel 3.126a vindt het eerste lid geen toepassing indien:
a. de verzekeringnemer dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de aanspraak
langdurig arbeidsongeschikt is en voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden ter
zake van deze arbeidsongeschiktheid;
b. de verzekeringnemer dan wel, indien deze is overleden, de gerechtigde tot de aanspraak op het
moment van afkoop nog niet de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van
de Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt; en
c. het gezamenlijke bedrag van hetgeen ter zake van dergelijke afkopen in het kalenderjaar wordt
ontvangen niet meer bedraagt dan € 42.460, dan wel, indien dat hoger is, niet meer dan het
gemiddelde van de premiegrondslag, bedoeld in artikel 3.127, derde lid, vermeerderd met dehet in
dat lid als laatste vermelde franchisebedrag, van het kalenderjaar en het voorafgaande
kalenderjaar.
Hetgeen wordt ontvangen ter zake van een afkoop als bedoeld in de eerste volzin, wordt als een
termijn van lijfrente aangemerkt.
Afdeling 5.3A Vrijstelling nettolijfrenten
Artikel 5.16 Vrijstelling nettolijfrenten
1. Tot de bezittingen behoren niet nettolijfrenten.
2. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder een nettolijfrente verstaan:
a. een lijfrente als bedoeld in artikel 3.125, met dien verstande dat het bedrag, genoemd in artikel
3.125, eerste lid, onderdeel c, wordt vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in het vierde lid;
b. een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in artikel 3.126a, met dien verstande
dat het bedrag, genoemd artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel a, onder 3°, wordt vermenigvuldigd
met de nettofactor, bedoeld in het vierde lid, en artikel 3.126a, vijfde lid, niet van toepassing is;
indien de ter zake daarvan verschuldigde premie voldoet aan de in het derde lid genoemde
voorwaarden, het opbouwen van de nettolijfrente voor de belastingplichtige vrijwillig is en in de
overeenkomst met de aanbieder, bedoeld in artikel 5.16a, is opgenomen dat het een nettolijfrente
betreft.
3. Een lijfrente, een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht als bedoeld in het tweede lid
wordt uitsluitend als nettolijfrente aangemerkt, indien de ter zake daarvan verschuldigde premie:
a. op de belastingplichtige heeft gedrukt;
b. niet geheel of gedeeltelijk in aanmerking is genomen als uitgave voor inkomensvoorzieningen;
c. blijft binnen de in deze afdeling gestelde begrenzingen;
d. niet geheel of gedeeltelijk is voldaan na het einde van het kalenderjaar waarin de
belastingplichtige de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de
Algemene Ouderdomswet, heeft bereikt.
4. De nettofactor bedraagt (100% – T), waarbij T gelijk is aan het in de laatste kolom van de in
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artikel 2.10, eerste lid, opgenomen tabel als derde vermelde percentage.
5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit
artikel.
Artikel 5.16a Toegelaten aanbieders
1. Als aanbieder van een nettolijfrente kan optreden:
a. een verzekeraar als bedoeld in artikel 3.126, eerste lid, onderdelen a, onder 1°, b, c en d;
b. een bank, beleggingsonderneming of beheerder van een beleggingsinstelling als bedoeld in
artikel 3.126a, tweede lid.
2. Een aanbieder als bedoeld in het eerste lid die naast een nettolijfrente tevens een lijfrente als
bedoeld in afdeling 3.7 uitvoert of tevens optreedt als verzekeraar van een pensioenregeling in de
zin van de hoofdstukken IIB en VIII van de Wet op de loonbelasting 1964 of artikel 1.7, tweede lid,
onderdeel b, voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden ter voorkoming van
vermenging met vermogen ten behoeve van een nettolijfrente.
Artikel 5.16b Begrenzing premie nettolijfrente
1. De jaarlijkse premie ter zake van alle nettolijfrenten van de belastingplichtige gezamenlijk
bedraagt ten hoogste een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen percentage
van het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande kalenderjaar van de inkomensbestanddelen,
bedoeld in artikel 3.127, derde lid, onderdelen a tot en met d, voor zover dit bedrag het in artikel
3.127, derde lid, eerst vermelde bedrag overtreft. Daarbij kunnen mede regels worden gesteld met
betrekking tot de vermindering van de uitkomst van de berekening, bedoeld in de eerste volzin, bij
samenloop van een nettolijfrente met een nettopensioen als bedoeld in afdeling 5.3B.
2. Artikel 3.127, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het
percentage, genoemd in artikel 3.127, tweede lid, tweede volzin, en de bedragen, genoemd in
artikel 3.127, tweede lid, tweede en derde volzin, worden vermenigvuldigd met de nettofactor,
bedoeld in artikel 5.16, vierde lid.
3. Artikel 3.127, zesdevijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
4. Het percentage, bedoeld in het eerste lid, wordt zodanig vastgesteld dat op de
pensioenrichtleeftijd, bedoeld in artikel 18a, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, de
jaarlijkse uitkeringen na een tijdsevenredige opbouw van 40 jaar en met inachtneming van de
uitgangspunten, bedoeld in artikel 18a, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, niet meer
bedragen dan 75 percent van het gemiddelde bedrag waarover ingevolge het eerste lid tot dat
moment de premie wordt berekend, vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in artikel 5.16,
vierde lid.
5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit
artikel.
Artikel 5.16c. Onregelmatige handelingen met nettolijfrenten
1. Ingeval op enig tijdstip:
a. een aanspraak op een nettolijfrente niet langer als zodanig is aan te merken;
b. een aanspraak op een nettolijfrente 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 nettolijfrente overgaan op een andere
aanbieder dan bedoeld in artikel 5.16a;
d. de belastingplichtige een bijdrage van een inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de
loonbelasting 1964 heeft ontvangen ten behoeve van de nettolijfrente, 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 5.16, eerste lid.
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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 5.16 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. Het eerste lid is niet van toepassing op een afkoop van een nettolijfrente ingeval voldaan wordt
aan de voorwaarden van artikel 3.133, negende lid, onderdelen a en b, en het gezamenlijke bedrag
van hetgeen ter zake van dergelijke afkopen in het kalenderjaar wordt ontvangen niet meer
bedraagt dan een bedrag gelijk aan het gemiddelde van het gezamenlijke bedrag van de
inkomensbestanddelen, bedoeld in artikel 3.127, derde lid, onderdelen a, b, c en d, van het
voorafgaande kalenderjaar en het daaraan voorafgaande kalenderjaar voor zover dat gezamenlijke
bedrag het in het betreffende jaar in artikel 3.127, derde lid, eerstvermelde bedrag overschrijdt,
vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid.
5. Na toepassing van het eerste lid worden aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, voorafgaande
jaren niet meer in aanmerking genomen voor de toepassing van deze afdeling, behoudens voor de
toepassing van het tweede en derde lid.
6. Voor zover een aanspraak op een nettolijfrente wordt omgezet in een andere zodanige
aanspraak, wordt de tweede aanspraak beschouwd als een voortzetting van de eerste.
7. Voor de toepassing van deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt niet onder
afkoop verstaan het vrijvallen van een aanspraak op het tijdstip waarop de belastingplichtige
ophoudt binnenlandse belastingplichtige te zijn.
8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de toepassing van dit
artikel.
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).
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TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 61):
5.4 Nettopensioen
Het nettopensioen, geïntroduceerd in 2015 bij de aftopping van het pensioengevend loon, voorziet in
pensioenopbouw voor het inkomen boven de aftoppingsgrens. Dit pensioen wordt gespaard van het netto
inkomen. Er geldt een vrijstelling voor het nettopensioen in de Wet IB 2001. Voorgesteld wordt het
nettopensioen in overeenstemming te brengen met de wijzigingen die worden voorgesteld voor het pensioen
waar de omkeerregel op van toepassing is (het ‘bruto’ pensioen). Voor het netto-ouderdomspensioen en
nettopartnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum wordt dezelfde premiegrens voorgesteld als voor
het ‘bruto’ pensioen maar dan wel gecorrigeerd met de nettofactor71. Voor het nettopartnerpensioen bij
overlijden voor pensioendatum en het nettowezenpensioen worden eveneens dezelfde begrenzingen
voorgesteld als voor het ‘bruto’ pensioen, eveneens gecorrigeerd met de nettofactor. De premies voor het
nettopartnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum en het nettowezenpensioen komen net als bij het
‘bruto’ pensioen bovenop de premies voor het netto-ouderdomspensioen en nettopartnerpensioen bij
overlijden op of na pensioendatum en worden niet begrensd door de premiegrens. Bij overlijden voor
pensioendatum komt het partnerpensioen bij overlijden voor pensioendatum tot uitkering en vervalt het
partnerpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum aan de pensioenuitvoerder. De verschillende
mogelijkheden voor (hoog-laag pensioen, uitruil, voortzetting partnerpensioen bij overlijden voor
pensioendatum en wezenpensioen) zoals die gelden voor het ‘bruto’ pensioen gelden ook voor het
nettopensioen. Voor deze voorgestelde aanpassingen van het nettopensioen geldt geen eerbiedigende
werking voor bestaande premiestaffels zoals dat wel het geval is bij het ‘bruto’ pensioen. Dit is overigens ook
niet nodig aangezien de nettopremiesgrens ongeveer gelijk is aan het percentage dat veelal in het hoogste
leeftijdscohort in de premiestaffel voor het nettopensioen wordt gehanteerd.
TOELICHTING - concept MvT consultatiewetsvoorstel 16 december 2020 (blz. 199):
Het nettopensioen wordt met de voorgestelde aanpassingen in overeenstemming gebracht met de wijzigingen
die worden voorgesteld voor het pensioen waar de omkeerregel op van toepassing is (het ‘brutopensioen’).
Voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum wordt dezelfde
premiegrens voorgesteld als voor het ‘brutopensioen’, gecorrigeerd met de nettofactor van artikel 5.16, vierde
lid, Wet IB 2001. Voor het partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum en het wezenpensioen worden
eveneens dezelfde begrenzingen voorgesteld als voor het ‘brutopensioen’, eveneens gecorrigeerd met de
nettofactor. De premies voor het nettopartnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum en het
wezenpensioen komen net als bij het ‘brutopensioen’ bovenop de premies voor het nettoouderdomspensioen en partnerpensioen bij overlijden na pensioendatum en worden niet begrensd door de
premiegrens. Voor deze aanpassingen geldt geen eerbiedigende werking voor de bestaande premiestaffels
zoals dat wel het geval is bij het ‘brutopensioen’. Dit is overigens ook niet nodig aangezien de
nettopremiegrens ongeveer gelijk is aan het percentage dat veelal in het hoogste leeftijdscohort in de
premiestaffel voor het nettopensioen wordt gehanteerd.

Artikel 5.17a. Netto-ouderdomspensioen of nettopartnerpensioen bij overlijden op of na
pensioendatum
1. Een netto-ouderdomspensioen of nettopartnerpensioen bij overlijden op of na pensioendatum
wordt opgebouwd over het bedrag dat ingevolge artikel 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964
niet tot het pensioengevend loon behoort. De beschikbare premie bedraagt ten hoogste het
percentage, bedoeld in artikel 18a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964,
vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid.
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
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Wet op de loonbelasting 1964.
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 oberlijden voor pensioendatum bedraagt niet meer dan 50% van
het 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.
2. Artikel 18b, tweede 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 niet meer dan 20% voor halve wezen en 40% voor volle
wezen van het 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.
2. Artikel 18c, derde 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
In afwijking in zoverre van de artikelen 5.17a tot en met 5.17c kunnen een nettoouderdomspensioen, 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.
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
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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 zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 5.17f. Delegatiebevoegdheid
1. Bij ministeriële regeling kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.18 en in artikel 18g van
de Wet op de loonbelasting 1964, regels worden gesteld met betrekking tot de perioden die voor de
toepassing van deze afdeling en de daarop berustende bepalingen in aanmerking komen als
dienstjaren alsmede met betrekking tot het pensioengevend loon.
2. Bij de toepassing van deze afdeling is artikel 19d van de Wet op de loonbelasting 1964 van
overeenkomstige toepassing.
3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering
van deze afdeling.
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