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Fen fiscaal onzuivere of zuivere pensioen
regeling: de dood of de gladiolen?

Wetsvoorstel 5 juli 2013, 33 610, NTFR 2013/1374

Wet LB 1964

1. Inleiding
Voor een pensioenregeling is het cruciaal dat deze
voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen
in de Wet LB 1964.1 Enkel indien een pensioenre
geling voldoet aan alle voorwaarden van de Wet
LB 1964 is de aanspraak vrijgesteld en zal directe
belastingheffing op het moment van verwerving
van pensioenaanspraken acliterwege blijven.
Krachtens de omkeerregeling wordt vervolgens
belasting geheven op het moment dat de pensioen
gerechtigde uitkeringen ontvangt uit lioofde van
een pensioenregeling. Indien een pensioenregeling
echter op enig moment geheel of gedeeltelijk niet
(meer) aan de wettelijke voorwaarden voldoet,
wordt algemeen aangenomen dat de totale pensi
oenaanspraak onzuiver is geworden en dat de
aanspraak direct volledig wordt belast. Hierna zal
worden ingegaan op de vraag waarom de wetgever
oorspronkelijk gekozen heeft voor dit systeem en
of dit systeem nog wel van toepassing is onder de
huidige wettelijke regelingen.

2. Terugblik

2.1. Historie tot 1 juni 1999, algemeen
De wetgever is er tot I juni 1999 steeds vanuit ge
gaan dat een pensioenregeling niet kan worden
gesplitst in een fiscaal zuiver deel en een fiscaal
onzuiver deel. Dit volgt uit de wetshistorie en is
bevestigd in verschullende recliterlijke uitspraken.2
Achtergrond hiervan is waarschijnhijk dat het
destijds veelal erg lastig was om een pensloenrege
ling te splitsen. De wettelijke definitie van een
pensioenregeling kende voor 1999 immers geen
exacte normering. Dit bleek onder meer uit de
maximale omvang van het jaarlijkse opbouwper
centage. Afhankelijk van de persoonhijke omstan
digheden lag deze tussen 1,75% en circa 5%. Een
splitsing in een fiscaal zuiver deel en een fiscaal
onzuiver deel was dan ook zeer lastig. In de prak

tijk leverde de wettelijke methodiek ecliter weinig
problemen op. Er was immers in de wettelijke de
finitie ruimte voor een beperkt onzuiver element
in een pensioenregeling (zie onderdeel 2.2.).

2.2. Historie tot I juni 1999, marge van 10% voorkomt
veet discussie
Tot 1 juni 1999 was de wettelijke definitie van het
begrip ‘pensioenregeling’ gebaseerd op een paar
elementen die waren opgenomen in het derde lid
van art. 11 Wet LB 1964. Wat de fiscaal toegelaten
ruimte om pensioenaanspraken op te bouwen be
treft, waren met name drie elementen van belang.
Ten eerste diende de pensioenopbouw in verhou
ding te staan tot de hoogte van het genoten salaris
en de duur van het dienstverband. Deze eis heeft
zich in de praktijk vertaald in een gemaximeerd
opboiiwpercentage per dienstjaar uitgaande van
het sal,aris verminderd met een AOW-ftanchise.
Ten tweede mocht de pensioenregeling niet uit
gaan boven hetgeen naar maatschappelijke opvat
tingen als redelijk werd beschouwd. In aanvulling
op de voornoemde wettelijke bepaling zijn er re
gelmatig door het Ministerie van Financiën beslui
ten uitgevaardigd waarin duidelijkheid werd gege
yen over de fiscale ruimte voor pensioenopbouw.3
Ten derde diende de pensioenregeling uitsluitend
ofnagenoegnitsluitend te passen binnen de wettelij
ke norm. Dit betekende dat er binnen een pensi
oenregeling ruimte was om maximaal 10% van de
waarde toe te rekenen aan elementen die niet
pasten binnen de wettelijke pensioendefinitie. In
dien men bijvoorbeeld voor 1 juni 1999 een pensi
oenaanspraak had met een waarde van € 1.000.000
dan leidde dat niet tot problemen indien daarvan
bijvoorbeeld € 50.000 was toe te rekenen aan een
fiscaal onzuiver element. Gezien de wettelijke
ruimte van 10% hadden werkgevers en werimemers
voldoende bewegingsvrijheid om pensioenregelin

I Art. 18 tot en met j9fWet LB 1964.
2 Zie o.a. BNB 1993/53.

3 O.a. resolutie van 6 april 1993, nr. DB 93/469, FED 1993/355.
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gen in te richten zonder dat ze direct hoefden te
vrezen voor fiscale onzuiverheid van de regeling.

2.3. Historie tot 1 juni 1999, afwij7ende regeting in verge
lijking met andere aanspraken
De Wet LB 1964 kent vele aanspraken die niet op
het moment van toekenning maar op het moment
van uitkering worden belast. Veel van deze aanspra
ken zijn te vinden in art. 11 Wet LB 1964. In een
aantal gevallen is bij de vrijstelling vermeld dat de
vrijstelling van toepassing is voor zover aan de wet
telijke voorwaarden wordt voldaan.4 Bij overschrij
ding van de wettelijke norm wordt in die gevallen
alleen het bovenmatige deel direct in de heffing
betrokken. In andere gevallen wordt verwezen
naar nader vastgelegde normeringen en beperkin
gen.5 In weer andere situaties wordt er niet speci
fiek verwezen naar een begrenzing. In alle gevallen
(niet zijnde pensioen) geldt echter de methodiek
dat bij het niet volledig voldoen aan de wettelijke
normen alleen dat deel direct wordt belast dat niet
voldoet aan de fiscale vrijstelling. Het deel dat past
binnen de wettelijke regels komt wel in aanmer
king voor vrijstelling. Voor pensioenregelingen
was in ieder geval tot 1999 een afwijkende metho
diek van toepassing. Voor die aanspraken gold
immers niet een ‘voor zover’ ofvergelijkbare bepa
ling.

3. De huidige situatie

3.1. Wetgeving vanaf I jimi 1999, atgemeen
Op 1 juni 1999 zijn vrijwel alle voorstellen van de
Commissie-Witteveen overgenomen in de Wet LB
1964. De plannen van deze commissie dienden met
name om werknemers meer flexibiliteit te bieden
ten aanzien van de aanwending van hun pensben
aanspraken. Belangrijke randvoorwaarde bij de
invoering van de plannen was dat de wijziging van
pensioenregelingen budgetneutraal plaatsvond.
Ret ging dus om het actuarieel gelijkwaardig zijn
van de pensioenmogelijkheden voor en na 1 juni
1999. Om de gewenste flexibiliteit binnen pensi
oenregelingen te bereiken heeft de wetgever geko
zen voor een gedetailleerde vastlegging van de
normen waaraan een pensioenregeling voortaan
diende te voldoen. De gedachte was dat zo voistrek
te duidelijkheid werd gegeven aan werkgevers en
werknemers omtrent de wijze waarop zij een
pensioenregeling konden inrichten. In die gedachte

4 Zie bijvoorbeeld art. 11, lid 1, letters m, o, q en t, Wet LB 1964.
5 Zie bijvoorbeeld art. 11, lid 1, letters a, b, j, Wet LB 1964.
6 Art. 30i AWR.

was er geen behoefte meer aan een ruimte van 10%
voor onzuivere elementen in een pensioenregeling.
Ret belang van een fiscaal zuivere regeling is in
de loop der tijd alleen maar groter geworden om
dat naast de reguliere belastingheffing sedert 2001
ook revisierente verschuldigd is bij het onzuiver
worden van een pensioenregeling.6

3.2. Uitsluitend of, met het oog op uitzondertijke gevallen
van restbegunstigrng, nagenoeg nitsitatend
Bij professionele verzekeraars bleken er pensioen
producten te zijn (veelal verzekerd op kapitaalba
sis) waarbij niet gegarandeerd kon worden dat een
eventuele uitkering niet aan niet-pensioengerech
tigden zou toekomen. Bij sommige verzekerings
producten kan, bijvoorbeeld bij eerder overlijden
van de partner gevolgd door het overlij den van een
werluiemer voor de pensioendatum, sprake zijn
van uitkering van het pensioenkapitaal aan erfge
namen/niet-pensioengerechtigde ldnderen. Om
verzekeraars tegemoet te komen is daarom één
uitzondering op de wettelijke definitie toegestaan.
Deze uitzondering mag echter enkel betrekking
hebben op een uitzonderlijke situatie van restbe
gunstiging.

Alle overige elementen die leiden tot een onzuivere
pensioenregeling liebben direct draconische fiscale
gevolgen. De totale pensioenaanspraak wordt be-
last naar het tariefvan box 1 vermeerderd met een
revisierente van 20%. Daarbij komt nog dat er in
de meeste gevallen, ondanks de fiscale ouzuiver
lieid, nog steeds sprake is van een pensioenregeling
in de zin van de Pensioenwet.7 Afkoop van deze
aanspraken wordt door deze wet verboden8 zodat
de werlmemer uiteindelijk in privé de belasting
schuld over zijn pensioenkapitaal zal dienen te fi
nancieren zonder het pensioenkapitaal daawoor
zelf te kunnen aanwenden.

De vraag die opkomt, is waarom dergelijke zware
fiscale sancties van toepassing zijn bij een geringe
overschrijding van de wettelijke normen. Welis
waar kan de werkgever een pensioenregeling
vooraf in overeenstemming met de fiscus doen
splitsen in een zuiver en een onzuiver deel,9 maar
dit biedt in veel gevallen geen oplossing omdat
meestal pas na invoering van de pensioenregeling
disciissie met de fiscus ontstaat over de inhoud
van de pensioenregeling. Dat de Witteveenwetge

7 Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen.
8 Art. 65 PW.
9 Art. 18, lid 3, Wet LB 1964.
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ving geen uitputtende beschrijvlng vormt van alle
onderdelen van een pensioenregeling, blijkt uit
diverse voorbeelden. Zo gaan verzekeraars bijvoor
beeld bij individueel verzekerde pensioenrechten
vaak uit van een vaste jaarlijkse indexatie. Hoe
hoog mag deze zijn? De Wet LB 1964 geeft daar
geen uitsluitsel over. De Wet 13 2001 lijkt een in
dexatie met 4% per jaar toe te staan.’° De fiscus wil
momenteel echter niet verder gaan dan 3%. Opval
lend is dat in dergelijke discussies de fiscus terug
grijpt op bet standpunt dat dergelijke elementen
maatschappelijk niet (meer) gebruikelijk zijn.
Blijkbaar is er dus ook bij de fiscus nog steeds be
hoefte aan een dergelijke norm, hoewel die for
meel geen rol meer lijkt te spelen bij de fiscale
ruimte zoals weergegeven in de Wet LB 1964.

3.3. Een en ander voor zover de regeting blijft binnen de
grenzen van de Wet LB 1964
De constatering dat onzuiverheid van een deel van
de pensioenregeling leidt tot directe heffing over
de totale pens ioenaanspraak is welliclit niet juist.
In het slot van art. 18, lid 1, Wet LB 1964 wordt de
indruk gewekt dat de wettelijke regeling voorziet
in een automatische splitsing in een zuiver deel
en in een onzuiver deel. Wat namelijk onder een
pensioenregeling wordt verstaan in het kader van
de Wet LB 1964 dient te voldoen aan de pensioen
vormen genoemd in het eerste lid van art. 18 Wet
LB 1964. Voldoet de regeling daaraan dan is er
sprake van een pensioenregeling voor zover deze
blijft binnen de wettelijke begrenzingen. De term
‘voor zover’ lijkt erop te duiden dat een onzuivere
pensioenregeling op basis van art. 18, lid 1, Wet
LB 1964 dient te worden gesplitst in een zuiver
deel (pensioenregeling in de zin van de Wet LB
1964) en een onzuiver deel (geen pensioenregeling
in de zin van de Wet LB 1964). Dit is ook in lijn
met de andere ‘voor zover’-bepalingen in de Wet
LB 1964.

In HR 13 maart 2009, NTFR 2009/619 (met commen
taar van Schouten) is de reikwijdte van deze bepa
ling aan de orde gekomen. Het ging om een situatie
waarin een deel van de pensioenaanspraken van
een werknemer (een niet-dga) was overgelieveld
naar een niet-toegestane pensioenuitvoerder. De
fiscus belastte in dat geval niet alleen de overgedra
gen pensioenaanspraak maar ook de pensioenaan
spraken die acliter waren gebleven bij een toege
stane verzekeraar. Belanghebbende nam daarbij
het standpunt in dat enkel het overgedragen deel

belast diende te worden. De rechtbank oordeelde
daaromtrent: ‘De in artikel 18 gehanteerde term
“voor zover” heeft blijkens de tekst van dit artikel
uitsluitend betrekldng op de “begrenzingen” van
bet pensioen, oftewel de toegestane hoogte’. In
cassatie heeft de Hoge Raad bet oordeel van de
advocaat-generaal overgenomen. Deze schreef:
‘Ondanks bet felt dat de wettekst en de toelicliting
van de wetgever niet volledige duidelijkheid ver
schaffen omtrent de reikwijdte van de term “be
grenzingen”, blijkt mijns inziens uit de wetssyste
matiek (met name de samenhang tussen bet eerste
en bet derde lid van artikel 18 Wet LB) en de
wetsgeschiedenis dat deze term uitsluitend betrek
king heeft op de voorwaarden van de verschillende
pensioenvormen zoals bedoeld in de artikelen 18a
tot en met l8f Wet LB. Voor een ruimere uitleg
van de term “begrenzingen” zijn mijns inziens
geen aanknopingspunten te vinden.’

Met bet overnemen van deze zienswijze lijkt de
Hoge Raad te bevestigen dat een pensioenregeling
die vanafaanvang fiscaal onzuiver is door bijvoor
beeld toepassing van een te hoog opbouwpercen
tage en/of gebruik van een te lage AOW-franchise
op basis van de wettelijke regeling vanaf aanvang
automatisch wordt gesplitst in een zuiver deel en
een onzuiver deel. Een verzoek tot splitsing over
eenkomstig art. 18, lid 3, Wet LB 1964 is blijkbaar
daarvoor niet noodzakelijk. In die zaak was er im
mers geen verzoek tot splitsing gedaan. De afwe
zigheid van een dergelijk verzoek was geen moti
vering voor het belasten van de totale pensioenaan
spraak. Blijkbaar gaat de rechter ervan uit dat een
verzoek hiervoor niet bepalend is. De uitwerking
van bet derde lid van art. 18 Wet LB 1964 in art.
4.1. Uitv.reg. LB 2011 lijkt er bovendien op te dui
den dat het verzoek tot splitsen van de regeling
vooral beoogt zekerheid te verstrekken over de
juiste administratieve verwerldng. In deze visie
brengt liet al dan niet indienen van een dergelijk
verzoek geen wijziging in de conclusie dat een
pensioenregeling alleen fiscaal onzuiver is voor
zover de aanspraken meer bedragen dan de wette
lijke maxima. De uitleg die de Hoge Raad heeft
gegeven aan de tekst van art. 18, lid 1, Wet LB 1964
lijkt er op te duiden dat een verzoek ex art. 18, lid
3, Wet LB 1964 niet nodig is om bij onzuiverheid
van de regeling directe heffing te voorkomen over
dat deel dat past binnen de wettelijke kaders.

10 Art. 3.27, lid 2, Wet lB 2001.
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3.4. Ajvijkende regeling van art. 1%, lid 2, Wet LB 1964?
Ben pensloenregeling dient niet alleen in de op
bouwfase te voldoen aan de wettelijke eisen, ook
mogen later geen handelingen worden verricht
die in strijd zijn met de wettelijke voorwaarden.
In voornoemd arrest van de Hoge Raad wordt een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de situatie
dat de pensioenopbouw uitgaat boven de begren
zingen als bedoeld in art. 18a tot en met 18f Wet
LB 1964 en liet niet langer voldoen aan formele
voorwaarden als bedoeld in art. 19b Wet LB 1964.
In het kader van de toepassing van art. 19b Wet
LB 1964 wordt de pensioenaanspraak belast waarbij
de Hoge Raad op basis van de wettekst uitgaat van
een heffing over de totale aanspraak. Ben eventueel
fiscaal reeds onzuiver deel valt niet onder de bepa
lingen van art. 19b Wet LB 1964. De Hoge Raad
oordeelde dat de letterlijke tekst van art. 19b, lid
2, Wet LB 1964 geen mogelijkheid bood (afwezig
lieid van voor zover-bepaling) om alleen liet over
gedragen deel te belasten. Dit in tegenstelling tot
art. 18, lid 1, Wet LB 1964 dat expliciet uitgaat van
een beperldng van de fiscale faciliteit tot dat deel
dat onder de wettelijke normen voor pensioenop
bouw valt.

Opvallend in dat kader is een uitspraak die onlangs
door Reclitbank Gelderland is gedaan.’1 De casus
liandelde om een situatie waarin een pensioenre
geling in eigen beheer voor I juni 2004 diende te
worden aangepast aan de fiscale voorwaarden van
de Witteveenwetgeving. Door omstandigheden
vond aanpassing echter pas na 1 juni 2004 plaats.
De Belastingdienst stelde zich op het standpunt
dat de volledige pensioenaanspraak diende te
worden belast ten gevolge van de niet-tijdige aan
passing. De reclitbank oordeelde dat uit de pane
mentaire geschiedenis volgt dat de heffing ex art.
19b Wet LB 1964 alleen kan worden opgeroepen
door een actief handelen van één van de bij de
pensioenovereenkomst betrokken partijen. In de
onderhavige situatie was er geen actief handelen
aan de orde maar werd de onzuiverheid van de
pensioenregeling veroorzaakt door een wijziging
van de wettelijke regeling. Daaruit zou dan logi
scherwijs de conclusie volgen dat de sanctie van
art. 19b Wet LB 1964 niet kan worden toegepast
flu en geen sprake is geweest van een bewuste
handeling die de sanctie van art. 19b Wet LB 1964
oproept. Desondanks oordeelt de reclitbank dat
art. 19b Wet LB 1964 wel van toepassing is maar

dat een redelijke uitleg van doel en strekldng van
de wet leidt tot de conclusie dat alleen het boven
matige deel van de pensioenopbouw vanaf 1 juni
2004 belast kan worden. Deze uitleg acht men
mede in lijn met het bepaalde in art. 18, lid 3, Wet
LB 1964. De motiveñng van de reclitbank is op dit
punt niet consistent. Mogelijk heeft de rechtbank
bedoeld de lieffing over het bovenmatige deel te
baseren op art. 18, lid 1, Wet LB 1964. De tekst van
de uitspraak geeft daar echter geen duidelijkheid
over.

4. Visie van wetgever
Voorafgaande aan de invoering van de Witteveen
wetgeving per I juni 1999 heeft de regering nog
gereageerd op opmerldngen van de Raad van State.
Uit deze opmerldngen blijkt dat de Raad van State
het verzoek ex art. 18, lid 3, Wet LB 1964 in samen
hang ziet met art. 19c Wet LB 1964. Dit laatste ar
tikel biedt de mogelijkheid om een pensioenrege
ling met terugwerkende kracht aan te passen in
dien wordt vastgesteld dat de regeling onzuivere
elementen bevat. Voorwaarde is wel dat een ver
zoek daartoe vOór de invoering van de regeling bij
de fiscus wordt ingediend. Voor pensioenregelin
gen in eigen beheer is art. 19c Wet LB 1964 oven
gens in het geheel niet van toepassing. De regering
merkte op:

‘dat regelingen die niet tijdig aan de inspecteur
worden voorgelegd, niet met terugwerkende kracht
kunnen worden gesplitst. Als een pensioenregehng
de kaders van de wet te buiten gaat vloeit daar uit
voort dat de totale aanspraak belast zal zijn. Deze
consequentie kan helpen om misbruik van de
splitsingsmogelijltheid te voorkomen. Zonder deze
consequentie zou men immers geen aandrang be
hoeven te voelen om een pensioenregeling aan de
inspecteur voor te leggen. Zou controle van de in
specteur tot de conclusie leiden dat de regeling te
ruim is dan zou, zonder enige sanctie, met terug
werkende kracht de regeling aangepast kunnen
worden. Men zou hierin een loterij zonder nieten
kunnen zien.’

Blijkbaar was de regering met name bevreesd voor
misbruik in het geval dat er een onzuivere regeling
tot stand werd gebracht die later thu controle door
de inspecteur) aisnog werd verminderd zonder
fiscale sancties. Dit zou ook de motivering zijn om
voor elke splitsing van een pensioenregeling

P’
.3 11 Rechtbank Gelderland 5 november 2013, nrs. AWB 11/3084 en
U 11/3085.
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voorafgaande toestemming aan de fiscus te vragen.
De vraag is echter of in de huidige tekst van art.
18, lid 1, Wet LB 1964 een verzoek tot splitsing
dwingend is voorgesclireven. Bovendien zijn de
overwegingen van de regering minder relevant
geworden door de invoering van de Pensioenwet.
In de Pensioenwet die per 1 januari 2007 in wer
king is getreden, is onder meer bepaald dat pen
sioenaanspraken ten minste tijdsevenredigworden
verkregen en gefinancierd. Bovendien mogen reeds
verwowen aanspraken niet worden gewijzigd bij
aanpassing van de pensioenregeling.12 Ret met te
rugwerkende kracht verlagen van reeds verworven
pensioenaanspraken wordt door de Pensioenwet
verboden.
Ret wetsvoorstel tot versobering van bet fiscale
kader per I januari 2015 kan wat liclit werpen op
de huidige interpretatie door de regering.’3 Wells
waar heeft de Eerste Kamer aangegeven niet te
kunnen instemmen met dit wetsvoorstel, maar er
zit voor de onderliavige kwestie een interessant
punt in. Voorgesteld wordt om het afkoopverbod
in de Pensloenwet aan te passen en een bepaling
op te nemen die bet mogelijk maakt om dat deel
van de pensioenaanspraak afte kopen dat uitgaat
boven de begrenzingen die zijn opgenomen in
lioofdstukken IIB en VIII Wet LB 1964. Opvallend
is dat noch in de wettekst noch in de toelichting
wordt verwezen naar een bovenmatigheid die vast
is gesteld via de procedure van art. 18, lid 3, Wet
LB 1964. Zou deze procedure niet zijn gevolgd, dan
begrijp ik dat bet ook in die gevallen de doelstel
ling is om alleen bet onzuivere deel van de pensi
oenaanspraak te kunnen aficopen. Met bet onzuiver
deel wordt gedoeld op bet deel van bet pensioen
dat de normen van de Wet LB 1964 te boven gaat.
Ook in de memorie van toelichting lijkt de regering
uit te gaan van een automatische splitsing bij een
onzuivere opbouw. Zo is vermeld:

‘Indien boven de grenzen van bet Witteveenkader
pensioen wordt toegezegd, dan dient de pensioen
regeling fiscaal te worden gesplitst in een zuiver
deel en in een onzuiver (bovenmatig deel) (...).
Voor zover de pensioenaanspraken uitgaan boven
de maxima van de hoofdstukken IIB en VIII van de
Wet LB 1964 wordt een gerechtigde met belasting
heffing geconfronteerd.”4

5. Conclusie
De hoofdregel dat een pensioenregeling per defini
tie volledig fiscaal zuiver of volledig fiscaal onzui
ver is, is met de invoering van bet Witteveenkader
per I juni 1999 komen te vervallen. De vraag is
dan nog wel of een splitsing in een fiscaal zuiver
en een fiscaal onzuiver deel automatisch uit de
tekst van art. 18, lid 1, Wet LB 1964 voortvloeit of
dat deze splitsing slechts mogelijk is indien daartoe
tijdig een verzoek is gedaan ex art. 1$, lid 3, Wet
LB 1964. De Hoge Raad lijkt in geval van een boven
matige opbouw de splitsing in een zuiver en een
onzuiver deel te baseren op art. 18, lid 1, Wet LB
1964. Daaruit zou men kunnen concluderen dat
bet bepaalde in lid 3 van dat artikel geen noodza
kelijke voorwaarde is voor splitsing, maar voorziet
in een faciliteit voor de werkgever die hem vooraf
zekerheid biedt over de juiste administratieve
verwerking van de (pensioen)aanspraken. Daarin
verschilt deze splitsingsmethodiek van de antimis
bruikbepalingen van art. 195 Wet LB 1964 waar de
wetgever er expliciet voor heeft gekozen om de
totale pensioenaanspraak te belasten bij onreclit
matig liandelen. In dit laatste geval is een dergelij
ke sanctie passend. Bij een fiscaal te hoge opbouw
lijkt de regering ecliter niet (aithans niet langer)
te beogen om tot heffing over de totale pensioen
aanspraak over te gaan (inclusiefrevisierente).
Doordat niet altijd vooraf duidelijic is of er sprake
is van een bovenmatige opbouw is bet onredelijk
om een splits ing alleen te accepteren als dit vooraf
middels een verzoek aan de fiscus is voorgelegd.
De Hoge Raad en de wetgever lijken een dergelijk
verzoek niet als een noodzakelijke voorwaarde te
beschouwen voor splitsing. De normering van art.
18 tot en met I8fzijn leidend ongeaclit of aan de
fiscus een verzoek tot splitsing is gedaan. Gezien
de huidige stand van wetgevlng kan een redelijke
wetstoepassing er naar mijn menfrig niet toe leiden
dat bij een overschrijding van de wettelijke ruimte
met € 1, de gehele pensioenaanspraak (met een
waarde van bijvoorbeeld € 1.000.000) daardoor
wordt belast met een totale heffing van maximaal
72%. Indacliüg Tiberius15 zou bet de overheid sieren
her als een goed herder op te treden.

Luij ken16

12 Onderdelen 2.2 en 2.3 Pensioenwet.
13 Wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercen

tages pensioen en maximeñng pensloengevend inkomen’, Kamer
stukken 11, 2012-2013, 33 610, nr. 2, NTFR 2013/1374.

14 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 33 610.

15 Boni pastoris est tondere pecus non deglubere oftewel een goed
herder scheert zijn schapen doch vilt ze niet.

16 Mr. C.A.H. Luijken is als pensioen- en belastingadviseur werkzaam
bij Deloitte, Enschede.
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