
 
 
 
Algemene notitie inzake Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer 
 
Op 7 maart jl. is de nieuwe wet (Wet Uitfasering Pensioen in eigen beheer) aangenomen. De nieuwe 
wetgeving houdt in dat het met ingang van 1 april 2017 niet meer mogelijk zal zijn voor directeuren-
grootaandeelhouders (hierna: DGA’s) om (verder) pensioen op te bouwen binnen de eigen B.V. In 
deze mail zullen wij u hier verder over informeren. 
 
In het kader van de aangenomen wetgeving dient de opbouw van uw pensioen in eigen beheer 
(hierna: PEB) uiterlijk per 1 april 2017 te worden stopgezet. Het besluit tot het stopzetten van de 
opbouw dient genomen te worden in een aandeelhoudersvergadering, waarna dit besluit formeel 
dient te worden vastgelegd in bijgevoegde notulen. 
 
Wij vragen u hierbij om het volgende in te vullen in de bijgevoegde notulen: 

 graag twee maal het eerste blad ondertekenen (voorzitter en secretaris) en tevens het 
tweede blad ondertekenen; 

 graag uw echtgenote (indien van toepassing) laten ondertekenen op het eerste blad en graag 
de naam van uw echtgenote toevoegen onder “Partner (voor akkoord)”; 

 graag op het tweede blad uw woonplaats invullen. 
 
Graag ontvangen wij aankomende week een kopie van het ondertekende exemplaar retour. 
 
Nadat de opbouw van uw pensioen is stopgezet, dient in overleg met u gekozen te worden voor één 
van de volgende opties: 

 afkoop PEB 
 omzetten waarde PEB in een oudedagsverplichting 
 bevriezen PEB 

 
De opties zullen hieronder kort worden toegelicht. 
 
Afkoop PEB 
In deze optie mag het pensioen worden afgekocht op basis van de fiscale waarde. Over de afkoop 
wordt een belastingvoordeel gegeven als deze plaatsvindt in 2017, 2018 of 2019. Dat 
belastingvoordeel is het grootst in 2017, dan blijft namelijk 34,5% van de fiscale voorziening buiten 
de belastingheffing. Dit percentage loopt af. In 2018 bedraagt het 25% en in 2019 daalt het naar 
19,5%. Voor DGA’s die nog niet met pensioen zijn, geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven 
over de stand van de fiscale voorziening per 31-12-2015. Voor DGA’s die al wel met pensioen zijn, 
geldt dat het belastingvoordeel wordt gegeven over de fiscale eigenbeheervoorziening per 
afkoopdatum. 
 
Omzetten waarde PEB in een oudedagsverplichting 
DGA’s die wel van het huidige eigen beheer af willen, maar geen geld (er voor over hebben om de 
afkoop te realiseren, kunnen de eigenbeheervoorziening omvormen naar een zogenaamde 
“oudedagsverplichting”. Dit gebeurt op basis van de fiscale waarde. Jaarlijks wordt de verplichting 
opgerent tegen een marktrente die het Ministerie van Financiën jaarlijks publiceert. Op de 
pensioendatum moet u de oudedagsverplichting omzetten naar een lijfrente met een looptijd van 
tenminste 20 jaar. 
 
 



Bevriezen PEB 
De derde mogelijkheid is dat u alles bij het oude laat met dien verstande dat er niet verder mag 
worden opgebouwd. Het opgebouwde pensioen moet op de pensioendatum of bij overlijden 
conform de pensioenovereenkomst worden uitgekeerd, voor zover van toepassing rekening houdend 
met de overeengekomen indexatie. Ook de dividendtoets blijft van toepassing en bij scheiding blijft 
de partner recht houden op zijn/haar pensioendeel conform de wettelijke regeling, tenzij partijen 
onderling andere afspraken maken. 
 
Wanneer een keuze is gemaakt, dienen alle formaliteiten die samenhangen met uw keuze, voor 1 juli 
plaats te vinden. Bij keuze voor afkoop of omzetten in een oudedagsverplichting, dient uw   
(ex-)partner akkoord te zijn en mee te tekenen. 
 
Wij vertrouwen u hiermee in eerste instantie voldoende geïnformeerd te hebben en ontvangen 
graag een kopie van de ondertekende notulen retour. 


