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25. Een nieuwe vorm van oudedagsvoorzie

ftV

fling ziet binnenkort het Ievenslicht: netto
pensloen/nettolijfrente
In zijn streven de overheidsfinanciën op orde te brengen, heeft het kabinet lots
ingezet op beperking van de wettelijke mogelijkheden om een fiscaal gefacilieerd
pensioen op te bouwen. Een deel van deze wetgeving is reeds per 7 januari 2074 in
werking getreden. Precies een jaar later zal er naar verwachting opnieuw een
ingrijpende wijziging plaatsvinden. De plannen daartoe zijn opgenomen in het
wetsvoorstel Wet verlaging maximum opbouw- en premiepercentage pensioen en
maximering pensioengevend inkomen.1

De sociale partners hadden grote moeite met de
inhoud van het oorspronkelijke wetsvoorstel. Om hen
achter de kabinetsplannen te krijgen werd hun in 2013
een budget geboden om de scherpste kantjes van de
voorstellen te halen. Gezien bet beperkte budget,
kwamen zi) met een nieuw idee. Er zou ruimte moeten
komen cm de verlaging van het opbouwpercentage2
deels te compenseren met een (aanvullend) netto
pensioen. Dit pensioen zou uit het netto-inkomen
dienen te worden gefinancierd. Vervolgens maakt deze
pensioenaanspraak levenslang geen onderdeel uit van

de rendementsgrondslag in box 3 en zullen eventuele
uitkeringen vrij zijn van inkomstenbelasting. De
plannen daartoe zijn uitgewerkt in een separaat
wetsvoorstel.3

De pensioenplannen van het kabinet, met daarin
opgenornen bet nettopensloen, zijn vervolgens
voorgelegd aan bet parlement. Daarvoor heeft de Raad
van State al gewezen op een greet aantal praktische
bezwaren. Ondanks deze bezwaren heeft de Tweede
Kamer ingestemd met beide wetsvoorstellen (33610 en
33672). De Eerste Kamer dreigde de wetsvoorstellen
echter te verwerpen en om dat te voorkomen zijn deze
voorlopig door het kabinet aangehouden. Daarmee
was het kabinet terug bij af. Vervolgens is contact
gezocht met een aantal oppositiepartijen. Uiteindelijk
bleken D66, SGP en CU bereid te zijn bet kabinet de
helpende hand toe te steken. ZiJ bereikten een nieuw
akkoord, waarbij het opbouwpercentage voor pensioe
nen wel werd verlaagd, doch deze verlaging was
minder greet dan eerder was voorgesteld.4 De aftop

1 Wetsvoorstel 33610.
2 Voor middelloonregelingen van 2,15% naar 1,75%.
3 Wetavoorstel 33672.
4 Voor middelloonregeling van 2,15% naar 1,875%.

ping van het pensioengevend inkomen is ongewijzigd
gehandhaafd op € 100.000. Opvallend is dat de zwaar
bekritiseerde nettospaarvariant in gewijzigde vorm in
het nieuwe voorstel is gehandhaafd.

1. Oplossing in tweede pijier?

In de plannen die het kabinet had afgesternd met
sociale partners was de mogeli5kheid opgenomen om
in de nettosfeer een extra pensioen te sparen. Deze
aanpassing in de Wet op de loonbelasting 1964 zou
voorzien in de mogelijkheid van een aanvulling van
zowel bet ouderdomspensioen als bet partner- en
wezenpensioen. Voor een pensioengevend inkomen
tot € 100.000 zou het daarbij gaan om een beperkte
aanvulling van 0,056% per jaar in de vorm van een
ouderdomspensioenexcedentregeling. Voor zover het
pensioengevend inkomen meer dan € 100.000 be
draagt, zou bet gaan om een volledige opbouw op
basis van een niveau van (netto) 0,888% per jaar
(optoppingsouderdomspensioenexcedentregeling).
Om ook niet-werknemers eenzelfde faciliteit te bieden
is aanvullend de mogelijkbeid gecreeerd van Iijfrente
excedentregeling. Ondanks de vele kritiek op deze
netto-aanvulling van de oudedags- en nabestaanden
voorziening heeft bet kabinet dit voorstel gehand
haafd. We! heeft men om praktische redenen dit
onderdeel opgenomen in een separaat wetsvoorstel.
Nadat beide wetsvoorstellen in de Eerste Kamer niet
konden rekenen op een meerderheid, heeft het kabinet
besloten de wetsvoorstellen 33610 en 33672 voorlopig
aan te houden. Nu het idee van bet nettopensioen met
name uit de koker van sociale partners kwam, was bet
de verwacbting dat dit onderdeel niet meer zou

5 Uitgaande van het ouderdomspensioen in een middelloonrege
ling.
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terugkeren in een gewijzigd wetsvoorstel dat in overleg
met de huidige gedoogpartners tot stand is gekomen.

2. Van tweedepijieroplossing naar enkel
derdepijieroplossing

Dit pakte echter anders uit. Nadat het kabinet een
akkoord had bereikt met een deel van de oppositie
partijen, was het even afwachten wat bet bereikte
compromis exact inhield. Middels een novelle6 heeft
bet kabinet wetsvoorstel 33610 aangevuld met de
nieuwe afspraken. Wetsvoorstel 33672 kon daardoor
vervallen. Tot veler verrassing keerde het geesteskind
van sociale partners terug in de nieuwe plannen. Wel
is de nettospaarvariant uit de pensioensfeer gehaald en
kan dit enkel nog vorm worden gegeven in een
derdepijierproduct. Bovendien is de nettolijfrente
alleen van toepassing indien en voor zover bet
inkomen van de betrokkene meer dan € 100.000
bedraagt. IDe groep werknemers die in aanmerking
kan komen voor een aanvullende nettovoorziening is
daardoor ten opzichte van het eerdere voorstel fors
kleiner geworden.
De switch van de tweede naar de derde pijier heeft een
aantal belangrijke flscaal- en civielrechtelijke gevolgen.
Zo zou in de pensioensfeer een nettopensioen naar
keuze kunnen worden opgebouwd in een eindloon-,
middelloon- of beschikbare premieregeling. Een
pensioenregeling valt verder onder de bepalingen van
de Pensioemvet, waardoor bijvoorbeeld het recht op
waardeoverdracht en uitruil5 van toepassing is op
pensioenaanspraken. Ook is de wettelijke verdeling
van aanspraken bij echtscheiding verschillend geregeld
voor tweede- en derdepijierproducten. Daarnaast
gelden uiteraard fiscale voorschriften waarbij de
voorwaarden voor een lijfrente afwijken van de
voorwaarden die aan een pensioenaanspraak worden
gesteld. Zo bestaat in de lijfrentesfeer bijvoorbeeld de
mogelijkheid om de volledige premie aan te wenden
voor een uitkering die na overlijden toekomt aan
ander persoon dan de partner of kinderen.9 In de
pensioensfeer is deze optie niet mogelijk.
Opvallend is dat de nettolijfrente elementen bevat die
verband houden met de arbeidsverhouding van
werknemers. Zo mag een werkgever bij bet verstrek
ken van een bijdrage geen onderscheid maken tussen
werknemers die in dezelfde omstandigheden verke
ren.’° Daarmee lijkt er een mengvorm te ontstaan
tussen een tweede- en derdepijierproduct.

6 Wetsvoorstel 33847.
7 Art. 71 Pensioenwet.
8 Art. 61 Pensloenwet.
9 Art. 3.125 lid 1 sub b Wet lB 2001.
10 Voorgesteld art. 5.16c lid 1 Wet lB 2001.

2.1. Eisen aan nettoliffrente
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IDe nettolijfrente krijgt een specifieke faciliteit. Deze
bestaat eruit dat de uitkering gedurende de volledige
looptijd geen onderdeel uitmaakt van de rendernents
grondsiag van box 3. Veelal zal er sprake zijn van een
levenslange lijfrente en is dus ook de vrijsteUing
levenslang van toepassing. Een ervaren belastingplicb
tige zal er echter niet op durven vertrouwen dat de
overheid deze toezegging over een dergelijke lange
periode ook daadwerkelijk gestand zal doen. Zeker op
bet terrein van lijfrenteverzekeringen heeft het
verleden laten zien dat een levenslange garantie door
de wetgever niet veel waarde beeft.1’

Voor de vormgeving van de nettolijfrente wordt zo
veel mogelijk aangesloten bij de eisen die momenteel
worden gesteld aan ‘bruto’-lijfrenten als weergegeven
in art. 3.125 Wet lB 2001. Dat betekent onder meer
dat, als bet gaat om een oudedagslijfrente, deze
uitsluitend mag bestaan uit een levenslange lijfrente
en/of een tijdelijke oudedagslijfrente. Eenzelfde
conclusie kan worden getrokken voor de bancaire
evenknie van dergelijke lijfrenten.

Ondanks het feit dat het gaat om een derdepijier
product, zijn er toch wat wezensvreemde elementen
hierin opgenomen. Zo is, zoals reeds aangegeven, voor
een fiscaal gefacilieerde nettolijfrente de voorwaarde
gesteld dat een financiële bijdrage die een werkgever
verstrekt ook aan andere werknemers die zich in
dezelfde omstandigheden bevinden, moet worden
verstrekt. Voldoet een werkgever niet aan deze
voorwaarde door bijvoorbeeld een werknemer uit te
sluiten, dan verliezen de andere werknemers hun
fiscale vriistelling voor bun derdepijlerlijfrentevoorzie
ning. Omdat blijkbaar deze link naar een arbeids
verhouding tot onduidelijkheid zou kunnen leiden, wil
bet kabinet iedere discussie daarover voorkomen door
in de voorgestelde wetgeving vast te leggen dat een
dergelijke lijfrente geen pensioenvoorziening is in de
zin van de Pensioenwet. Dc bepalingen van deze wet
zijn dus expliciet niet van toepassing op netto
lijfrenten.

2.2. Oinvang aftrekruirnte

In een derdepijierproduct is de ruimte voor fiscale
aftrek niet athankelijk van enig opbouwsysteem (zoals
dat bij pensioen wel bet geval is). Uitgangspunt is een
leeftijdsonathankelijk premiepercentage dat kan
worden aangewend voor aankoop van een Iijfrente. Dit

11 Denk bijvoorbeeld aan het levenslange’ overgangsrecht voor op
15 oktober 1990 bestaande lijfrenteverzekeringen dat per 1 anuari
2001 is komen te vervallen.
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percentage wordt dusdanig vastgesteld, dat een
tijdsevenredige opbouw in een periode van veertig jaar
leidt tot een uitkering van niet meer dan 75% van bet
gemiddelde bedrag waarover deze premie is berekend.
Vervolgens dient deze premie gedebruteerd te worden,
uitgaande van een belastingtarief van 52%. Per saldo
kan dan de (netto)ruimte worden vastgesteld op 48%
van de becijferde (bruto)premie.
Naast de jaarruimte kan voor een nettolijfrente ook
gebruik worden gemaakt van de inhaalruimte. Daarbij
zal men uiteraard met de inhaal niet verder kunnen
teruggaan dan tot het moment van invoering van deze
nieuwe lijfrentevorm. Ook voor de inhaalruimte geldt
dat de brutopremieruimte dient te worden omgere
kend naar een maximale netto-inleg gebaseerd op 48%
van de brutopremieruimte.

2.3. San ctie bij overtreding voorwaarden

De nettolijfrente dient te voldoen aan dezelfde
voorwaarden als die gelden voor lijfrenten waarvan de
premie fiscaal aftrekbaar is.’2 De vormgeving van de
lijfrente is dus wettelijk beperkt. Naast de eisen die aan
de vorm van de lijfrente worden gesteld, zijn er ook
andere voorwaarden. Zo mag een lijfrente bijvoor
beeld geen voorwerp van zekerheid worden.’3 Voldoet
een nettolijfrente aan deze wettelijke voorwaarden,
dan geldt er een vrijstelling voor de heffing in box 3.
Het op enig moment niet meer voldoen aan de
wettelijke voorwaarden heeft tot gevoig dat deze
vriistelling daarna niet meer van toepassing is. Tijdens
de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer
is aangegeven dat een meerderheid deze sanctie niet
voldoende vindt om oneigenlijk gebruik te voorko
men. Daarop heeft de Staatssecretaris van Financiën
aangegeven bier een nadere regeling voor te treffen. In
een brief van 28 maart 2014 stelt hij voor om bij
overtreding van de wettelijke voorwaarden de vrijstel
ling in box 3 over de achterliggende periode terug te
nemen. Daarbij stelt het kabinet voor om uit te gaan
van een forfaitaire benadering. Deze houdt is dat men
uitgaat van een toegepaste vrijstelling over de laatste
tien jaar (te rekenen vanaf 1 januari 2015 of later
moment waarop wordt gestart met sparen voor een
nettolijfrente). Daarbij veronderstelt men bij wijze van
fictie dat in deze (maximaal) tien jaar het vrijgestelde
saldo ieder jaar de heift van het laatstbekende saldo
heeft bedragen. Over dft bedrag wordt vervolgens
aisnog een heffing van 1,2% toegepast voor elk jaar
van deelname met een maximum van tien jaar. Om te
voorkomen dat dit in sommige situaties onevenwicbtig
uitvalt, komt er de mogelijkheid van een tegenbewijs
regeling voor belastingplichtigen.

12 Art. 3.125 en 3.126a Wet lB 2001.
13 Art.3.l33lid2WetIB200l.

3. Naast derdepijier- ook tweedepijieroplossing
weer mogelijk!

Tijdens de bebandeling van het wetsvoorstel in de
Tweede Kamer heeft bet parlement verzocht om de
nettolijfrente ook door pensioenuitvoerders te kunnen
laten uitvoeren. De minister heeft toegezegd dit
mogelijk te maken. Daarop is door hem de toezegging
gedaan dat hij inzake de invulling van deze toezegging
een “ricbtinggevende” brief aan bet parlement zou
verstrekken voordat bet wetsvoorstel in de Eerste
Kamer zal worden behandeld. Op 28 maart 2014 is de
aangekondigde brief11 van de Staatssecretaris van
F inanciën beschikbaar gekomen. Daarin gaat hij met
name in op het risico van vermenging van het vermo
gen dat is bestemd voor het brutopensioen en het
vermogen dat wordt ingelegd voor een nettopensioen.
Daarbij lijkt met name de vrees te bestaan dat vermo
gen dat (fiscaal aftrekbaar) is ingelegd voor een
brutopensioen uiteindelijk deels wordt aangewend ter
financiering van een nettopensioen. Om dit risico zo
veel mogelijk te beperken wil de staatssecretaris aan de
uitvoering door pensioenuitvoerders een aantal extra
voorwaarden stellen:
1. Fr komt een wettelijk voorschrift om de adminis

tratie voor bruto- en nettopensioen volledig
gescheiden te houden. Op deze manier kan voor
beide onderdelen een juiste kostendekkende
premie worden vastgesteld en kunnen ook op de
juiste wijze kosten worden doorbelast.

2. Ret nettopensioen mag enkel als een zuiver
beschikbare premieregeling worden aangeboden,
waarbij het pensioenfonds geen rendements
garantie mag geven. Hierdoor zou overigens
alleen in de opbouwfase het risico van vermo
gensvermenging kunnen worden geminirnali
seerd.

3. De risico’s van overlijden of arbeidsongeschikt
heid tijdens de opbouwfase dienen door bet
pensioenfonds te worden herverzekerd.

4. De bijdrage van de werkgever is ten minste 10%
van de premie. Werknemers die geen nettopensi
oen wensen te sparen, moeten eenzelfde premie
van de werkgever krijgen.

3.1. Motivatie voor toestaan tweedeptjteroptossing

Doelstelling van bet parlement was om de uitvoering
van een netto-aanvulling op de oudedags- en nabe
staandenvoorziening door pensioenuitvoerders
mogelijk te maken, om op die manier te realiseren dat
dit product tegen een lagere kostprijs zou kunnen
worden aangeboden. Door de aanvullende eisen die
aan de uitvoering door pensioenfondsen worden

14 Kenmerk AFP/2014/252U.
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gesteld, lijkt dit aspect volledig op de achtergrond te
zijn geraakt. Daar waar de staatssecretaris zich op
11 april 2014 nog openlijk uitsprak dat hij de strijd
wilde aangaan met een veel te complex belastingstelsel,
vliegt hij hier zeif volledig uit de bocht door het stellen
van complexe en kostbare fiscale voorwaarden om een
beperkt risico aan te pakken. Dc kans op vermenging
van vermogens vloeit voort uft bet verbod op bet zoge
noernde ringfencingi5 Dat betekent dat een pensioen
fonds dat meerdere pensioenregelingen uitvoert deze
als één financieel geheel dient te behandelen. Of dit
een risico is met een grote impact is nog maar zeer de
vraag. In zijn eigen brief spreekt de staatssecretaris
immers al over de mogelijkheid dat de eventuele
onderlinge subsidiering zich op de lange termijn
uitmiddelt.

3.2. Verdere conclusies inzake tweedepijier
oplossing

In de toelichting op de verplichting om de pensioen
opbouw te baseren op een zuivere beschikbare
premieregeling wordt een minimale bijdrage van 10%
door de werkgever genoernd. Dit voorschrift vloeit
voort uit de bepalingen van de Pensioenwet’6 en geldt
alleen bij de uitvoering door pensioenfondsen.
Daarmee staat vast dat bet nettopensioen zal worden
behandeld als een pensioenregeling in de zin van de
Pensioenwet. Dit heeft uiteraard belangrijke gevolgen.
De bepalingen van de Pensioenwet en de daaraan
gekoppelde wetten zoals de Wet verevening pensioen
rechten bij scheiding’ en de Wet op de medische
keuringent8 worden immers van toepassing op bet
nettopensioen. Voornoemde wettelijke regelingen
gelden niet voor een (netto)lijfrente.
Een volgende conclusie die hieruit kan worden
getrokken, is dat bet nettopensioen blijkbaar alleen
mag worden aangeboden door pensioenfondsen. In de
tekst van de brief wordt immers alleen ingegaan op de
voorwaarden die de Pensioenwet aan een pensioen
fonds stelt. Op de eventuele uitvoering door een
levensverzekeringsmaatschappij wordt in bet geheel
niet ingegaan. Levensverzekeringsmaatschappijen
Iijken de netto-inkomensaanvulling dus alleen in de
derde pijier te mogen aanbieden (en dus niet in de

15 Art. 123 Pensioernvet.
16 Art. 120 Pensioenwet.
17 Wet van 28 april 1994, Stb. 1994, 342.
18 Wet van 5 juli 1997, Stb. 1997, 365.

tweede pijier). Ret blijft vooraisnog onduidelijk
waarom levensverzekeraars niet een dergelijk pensi
oenproduct zouden mogen aanbieden.

4. Samenvatting en conclusies

De voorstellen van sociale partners uit 2013 om de
mogeliikheid te bieden van een netto aanvullend
pensioen werden destijds met veel scepsis ontvangen.
Ook bet kabinet bleek bier geen warm voorstander
van te zijn, maar om de relatie met de sociale partners
niet verder te beschadigen, heeft men destijds dit voor
stel gehandhaafd. Toen duidelijk werd dat de voorstel
len bet in de Eerste Kamer niet zouden gaan halen,
heeft het kabinet een nieuw akkoord gesloten. Ditmaal
met een aantal oppositiepartijen. In bet aangepaste
wetsvoorstel is de gedachte van cen netto-aanvulling
teruggekeerd in de vorm van een nettolijfrente. Dit is
een nieuw en complex product, dat enkel in de derde
pijier zou kunnen worden vormgegeven. Bovendien is
de groep belastingplichtigen die van dit product
gebruik zou kunnen maken beperkt van omvang,
doordat men pas bij ccii inkomen van meer dan
€ 100.000 hiervoor in aanmerking komt. Door de
toezegging in de Tweede Kamer om dit ook in de
vorm van een tweedepijlerproduct mogelijk te maken
is de regeling nog aanzienhjk complexer geworden en
ontstaat de situatie van een tweetal verwante regelin
gen die civielrechtelijk volstrekt verschillend worden
behandeld. Ook fiscaal zijn er grote verschillen. Zo is
er in de dcrde pijlcr sprake van ecu premiepercentage
dat onathankelijk is van de lecftijd van de betrokke
ncn. In de twcede pijier zal ci veelal sprake zijn van
ecu met de leeftijd meestijgende premie. in dit
complexc systeem doet de staatssecretaris er in zijn
brief van 28 maart 2014 nog cen schepje bovenop. Om
vermenging van bruto- en ncttopensioenvcrmogen te
voorkomen worden aan de uitvoering door pensioen
fondsen aanvullende fiscaic voorwaarden gesteld, die
zullen leiden tot extra uitvocringskostcn. Daarmec
lijkt dc doelstclling om cen uitvocring in de tweede
pijler toe te staan (minder uitvoeringskostcn) al bij
voorbaat gedoemd te mislukken, gezien de extra eisen
die worden voorgesteld. Ecn staatssccretaris die pleit
voor een eenvoudiger belastingsystcem zou toch beter
moeten wctcn.

Mr. C.A.H. Luijken
Deloitte Pension Advisory
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