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PM Reactie

Wij zien in de markt dat veel partijen opteren voor de 
tweede variant, omdat in dat geval de pensioenrege-
ling niet zou worden gewijzigd en er dus geen instem-
ming van werknemers en ondernemingsraad hoeft te 
worden verkregen. Pensioenuitvoerders bieden hun 
klanten deze ‘oplossing’ actief aan. Die houdt dus in 
dat de huidige premiestaffel – meestal op basis van 
rekenrente van 3% – wordt gehandhaafd door de pen-
sioenregeling onder het fi scale regime van een markt-
rentestaffel te brengen. In een marktrentestaffel kan 
meer premie worden ingelegd, zodat de inleg op het 
oude niveau kan blijven.

Bĳ  de variant met ongewĳ zigde 
premies ontstaat een probleem 
met (on)gelĳ ke behandeling, dat 
ons inziens veelal wordt 
genegeerd

Vanuit fi scale optiek bestaat hiertegen geen bezwaar, 
mits aan de voorwaarden wordt voldaan zoals die zijn 
opgenomen in het Staffelbesluit van 20 januari 2017.2 
Er ontstaat echter wel een probleem met (on)gelijke 
behandeling. Een probleem dat ons inziens veelal 
wordt genegeerd. Ook Dieleman gaat niet in op dat 
aspect, maar mogelijk had hij niet de variant voor 
ogen waarbij de premiepercentages ongewijzigd blij-

ven. In ieder geval lijkt het ons zinvol om ter aanvul-
ling op het artikel van Dieleman toe te lichten waar-
om daarbij een gelijkebehandelingsissue ontstaat.

Fiscale voorwaarden grijpen in op pensioenover-
eenkomst
Een beschikbarepremieregeling kan worden getoetst 
aan de fi scale ruimte van een marktrentestaffel als ze 
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In het augustus/septembernummer van Pensioen Magazine behandelt Bas Dieleman de verhoging van de 
fi scale pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar.1 Hij schrijft daarin: ‘Logisch gevolg is dat werkgevers en werk-
nemers die de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar willen tegengaan, overstappen naar 
een premietabel met een verwacht rendement van bijvoorbeeld 2%.’ Het is niet helemaal duidelijk of 
Dieleman daarmee doelt op de variant om de vanaf 2018 in te leggen premies te baseren op een zoge-
noemde marktrentestaffel – bijvoorbeeld op basis van een rekenrente van 2% – of dat hij doelt op de va-
riant waarbij de in te leggen premies ongewijzigd blijven ten opzichte van 2017 door de premiestaffel te 
toetsen aan het fi scale regime van een marktrentestaffel. In de eerste variant wijzigen de in te leggen 
premies, terwijl ze in de tweede variant ongewijzigd blijven.

1   B. Dieleman, Pensioeningangsdatum hoeft in 2018 
niet per se omhoog te gaan, PM 8/9, 2017.

2   Besluit van 20 januari 2017, Stcrt. 2017, nr. 4421.
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der het marktrenteregime is geplaatst – de werkgever 
of uitvoerder toch betoogt dat hij een rendement van 
3% kan veronderstellen. Ook dan zal geen sprake zijn 
van een gelijk nominaal pensioenresultaat. Omdat 
wordt getoetst aan een marktrentestaffel, mogen im-
mers rendementen hoger dan de gehanteerde markt-
rente niet in het nominale pensioen terechtkomen, 
maar slechts voor indexatie worden gebruikt.

Bij het plaatsen van een beschikbarepremieregeling 
onder het fi scale marktrenteregime grijpt zoals gezegd 
het fi scale regime in op de civiele pensioenovereen-
komst. Daardoor is strikt genomen niet langer een 
3%-staffel toegezegd, maar een marktrentestaffel. Bij 
continuering van de premie-inleg op basis van de 
‘oude’ 3%-staffel is dan direct te zien dat er ook bij 
de inleg een verschil tussen leeftijdscategorieën op-
treedt. In onderstaande tabel is te zien dat voor iede-
re leeftijd 100% van de 3%-staffel wordt ingelegd. 
Maar vergeleken met de marktrentestaffel – in dit 
voorbeeld op basis van 2,5% – is te zien dat er voor 
jongeren relatief minder wordt ingelegd dan voor ou-
deren.

leeftĳ d

inleg o.b.v. 

3%-staff el 

(2017)

2,5%-staff el 

(2018) voor 

fi scale toets

inleg als % van

3%-

staff el

2,5%-

staff el

20-24 8,1% 11,7% 100% 69%

40-44 14,8% 19,2% 100% 77%

60-64 28,0% 32,3% 100% 87%

Risico’s: nietigheid en bewijslast
Een premiestaffel die niet ‘discriminatieproof’ is, is 
nietig en wordt dus geacht nooit te hebben bestaan. 
Bij een vermoeden van ongelijke behandeling rust de 
bewijslast dat geen sprake is van ongelijke behande-
ling, op de werkgever en de pensioenuitvoerder. Dat 
vermoeden lijkt vrij eenvoudig vast te stellen, door te 
wijzen op de discrepantie tussen de rekenrente die 
ten grondslag ligt aan de 3%-staffel en de rekenrente 
die ten grondslag ligt aan de marktrentestaffel waar-
aan fi scaal wordt getoetst. Ook bovenstaande tabel 
zou daarbij behulpzaam kunnen zijn. Partijen, zowel 
werkgevers, pensioenuitvoerders als adviseurs, zou-
den zich terdege bewust moeten zijn van dit risico.

Noot van de redactie: Bas Dieleman heeft laten we-
ten dat hij in zijn artikel inderdaad niet de variant 
voor ogen had waarbij de premiepercentages onge-
wijzigd blijven en vindt een naschrift daarom ook niet 
nodig.

voldoet aan de voorwaarden die de staatssecretaris 
stelt aan het gebruik van een marktrentestaffel. Om 
te voorkomen dat de pensioenregeling fi scaal onzui-
ver wordt, zal ze (ten minste impliciet) moeten vol-
doen aan de voorwaarden van het marktrenteregime. 
Het fi scale regime grijpt aldus in op de (civiele) pen-
sioenovereenkomst.
Een van die voorwaarden is dat overrendement (ten 
opzichte van de marktrente) alleen voor indexatie kan 
worden aangewend.3 Voor bijvoorbeeld een pensioen-
regeling die onder het fi scale regime van een markt-
rentestaffel met een rekenrente van 2% wordt ge-
plaatst, betekent dit dat het kapitaal voor de aankoop 
van een nominaal pensioen is gemaximeerd op de in-
gelegde premies, vermeerderd met maximaal 2% ren-
dement per jaar.

Gelijke behandeling
En daar wringt de schoen. Een 3%-staffel is zodanig 
vastgesteld dat de ingelegde premie – bij een reken-
rente van 3% – voor alle leeftijdscohorten tot eenzelf-
de nominaal pensioenresultaat leidt. Algemeen wordt 
aangenomen dat een ex ante gelijk nominaal pensi-
oenresultaat een objectieve rechtvaardiging vormt 
voor het leeftijdsonderscheid dat een beschikbarepre-
miestaffel naar zijn aard in zich heeft.

Om het nominale pensioenresultaat van de ingeleg-
de premie onder het fi scale regime van een marktren-
testaffel te berekenen, moet evenwel worden uitge-
gaan van de gehanteerde marktrente als rekenrente. 
Is die rekenrente bijvoorbeeld 2%, dan leidt de pre-
mie uit een 3%-staffel voor jongeren tot een lager no-
minaal pensioenresultaat dan voor ouderen. Een ob-
jectieve rechtvaardiging vanwege een gelijk 
pensioenresultaat is er dan dus niet. En een andere 
objectieve rechtvaardiging lijkt er ook niet te zijn.
Bedenk hierbij voorts dat voor de vraag of sprake is van 
een gelijk pensioenresultaat, niet het uiteindelijke re-
sultaat bepalend is, maar het vooraf veronderstelde no-
minale resultaat. Daarbij is relevant welke veronderstel-
lingen aan de gehanteerde premiestaffels ten grondslag 
liggen. Het kiezen voor een bepaald fi scaal regime im-
pliceert bepaalde (markt)veronderstellingen ten aan-
zien van de vraag hoe de ingelegde premies zich ont-
wikkelen en welk pensioen daar uiteindelijk mee kan 
worden aangekocht. Het idee achter het gebruik van (de 
fi scale ruimte van) een marktrentestaffel is immers dat 
er in de huidige markt, bij de gegeven marktrente, een 
bepaalde hoeveelheid premie moet (kunnen) worden 
gestort om het equivalent van een nominaal middel-
loonpensioen te realiseren.4 Er kan ons inziens dan ook 
niet worden volgehouden dat nog steeds een rendement 
van 3% wordt verondersteld – zodat toch sprake zou 
zijn van een gelijk pensioenresultaat – als de ‘oude’ 
3%-staffel onder een marktrenteregime wordt geplaatst.
Maar stel dat – ondanks het feit dat de 3%-staffel on-

3   Zie de voorwaarde onder c. in Bijlage V van het Staf-
felbesluit 2017.

4    Zie in dit verband ook par. 6 en voorwaarde b van Bij-
lage V van het Staffelbesluit 2017.
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