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Herziening fiscaal kader beroepspensioenen

Het pensioen van vrije beroepsgenoten valt onder de reikwijdte van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en
hoeft in principe niet te voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB Wet LB 1964. De wetgever heeft reeds in
2004 besloten dat het pensioen van alle beroepsgenoten vanaf 2015 wel aan (een deel van) de voorwaarden van
hoofdstuk IIB Wet LB 1964 moet voldoen. Ter uitvoering hiervan is middels de Wet Overige fiscale maatregelen
2013 nadere regelgeving geïntroduceerd, waaronder het nieuwe art. 3.18 Wet IB 2001. De gevolgen en
tekortkomingen van de nieuwe wetgeving worden in deze bijdrage geanalyseerd.

1Inleiding

Pensioenen van beroepsgenoten vallen niet onder de Pensioenwet (hierna: PW), maar onder de Wet verplichte
beroepspensioenregeling. Het pensioen van vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren, hoeft tot op heden
niet te voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB Wet LB 1964. Door deze systematiek is het onder andere
mogelijk dat vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren, een rianter pensioen kunnen opbouwen dan
beroepsgenoten in loondienst en degenen die onder de PW vallen. De wetgever heeft reeds in 2004 besloten dat het
pensioen van alle beroepsgenoten vanaf 2015 wel aan (een deel van) de voorwaarden van hoofdstuk IIB Wet LB
1964 moet voldoen. Ter uitvoering hiervan is door middel van de Wet overige fiscale maatregelen 2013 nadere
regelgeving geïntroduceerd, waaronder het nieuwe art. 3.18 Wet IB 2001. De gevolgen en tekortkomingen van de
nieuwe wetgeving worden in deze bijdrage geanalyseerd. Waar nodig worden aanbevelingen tot aanpassing van
wetgeving gedaan.

2Huidig wettelijk kader

De voorloper van de Wet verplichte beroepspensioenregeling is begin jaren zeventig van de vorige eeuw
ingevoerd om tegemoet te komen aan de behoefte van (vrije) beroepsgenoten om een collectieve

pensioenvoorziening te treffen.[2]

Onder beroepsgenoot wordt volgens art. 1 Wet verplichte beroepspensioenregeling verstaan een natuurlijk
persoon die deel uitmaakt van een bepaalde beroepsgroep. Dit kunnen behalve vrije beroepsgenoten ook
beroepsgenoten in loondienst zijn. Onder een vrije beroepsgenoot verstaat men een zelfstandig werkende
natuurlijke persoon en onder een beroepsgenoot in loondienst verstaat men een werknemer die arbeid verricht op

grond van een arbeidsovereenkomst.[3] Voorbeelden van beroepsgenoten die zijn vertegenwoordigd in een
beroepspensioenvereniging zijn fysiotherapeuten, huisartsen en apothekers. In 2011 waren er circa 55.000
personen die op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling deelnemen in een

beroepspensioenregeling.[4]

De wetgever stelt de deelname in een beroepspensioenregeling ingevolge art. 5 Wet verplichte
beroepspensioenregeling verplicht op verzoek van een beroepspensioenvereniging die een belangrijke meerderheid
van de beroepsgenoten van één of meer beroepsgroepen vertegenwoordigt. Een beroepspensioenvereniging,

waarvan wij er in Nederland momenteel vijftien kennen,[5] is een vereniging met rechtspersoonlijkheid waarvan de
beroepsgenoten lid zijn en waarbij in de statuten is opgenomen dat zij als doel heeft het voorzien in een pensioen
voor haar beroepsgenoten. De verplichtstelling van art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling heeft tot gevolg
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dat ook beroepsgenoten die niet zijn aangesloten bij een beroepspensioenvereniging, verplicht moeten deelnemen

in een beroepspensioenregeling.[6] Een beroepspensioenregeling wordt op grond van art. 8 Wet verplichte
beroepspensioenregeling uitgevoerd door beroepspensioenfonds of een verzekeraar. De aan een
beroepspensioenfonds of verzekeraar te betalen pensioenpremie is op grond van art. 23 Wet verplichte
beroepspensioenregeling gebaseerd op het loon, inkomen of de omzet van de beroepsgenoot. Degenen die
deelnemen in een beroepspensioenregeling vallen niet onder de reikwijdte van de PW.
Beroepsgenoten in loondienst en vrije beroepsgenoten die (voor de heffing van loonbelasting) als dga kwalificeren,
vallen onder de Wet LB 1964. Consequentie hiervan is dat deze groepen zich voor een fiscaal gefaciliteerde opbouw
van pensioen, in principe aan de bepalingen van hoofdstuk IIB van de hiervoor genoemde wet dienen te houden.
Echter, tot op heden voldoen diverse beroepspensioenregelingen niet aan alle voorwaarden van de Wet LB 1964.
Een voorbeeld hiervan is dat de hoogte van de pensioenpremie van beroepsgenoten die als dga kwalificeren, wordt

bepaald aan de omzet van de betreffende beroepsgenoten,[7] terwijl de Wet LB 1964 in principe enkel een
pensioenopbouw op basis van het pensioengevend loon faciliteert. Met het oog op het doel en strekking van deze
wet mag echter worden aangenomen dat er in de hiervoor genoemde gevallen tot op heden toch sprake is van de

opbouw van fiscaal gefaciliteerde pensioenaanspraken.[8]

Vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren, zijn niet in loondienst. Deze categorie beroepsgenoten hoeft zich
hierdoor niet te houden aan de bepalingen van hoofdstuk IIB Wet LB 1964. Belangrijkste consequentie hiervan is dat
de pensioenopbouw van deze beroepsgenoten niet wordt beperkt door de in art. 18a Wet LB 1964 opgenomen
maximale opbouwpercentages.

Pensioenen van vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren, worden in de belastingheffing betrokken
krachtens de Wet IB 2001. De wijze van belastingheffing is op hoofdlijnen gelijk aan de wijze van belastingheffing
van pensioenen van beroepsgenoten die wel onder hoofdstuk IIB Wet LB 1964 vallen. Aanspraken uit hoofde van
een verplichte deelname in een beroepspensioenregeling zoals genoemd in art. 1.7 Wet IB 2001, zijn vrijgesteld
op grond van art. 3.13 Wet IB 2001 en uitkeringen krachtens een verplicht deelname in een
beroepspensioenregeling worden belast op grond van art. 3.100 Wet IB 2001. Voorts mogen premies verschuldigd
uit hoofde van een verplicht gestelde deelname in een beroepspensioenregeling ten laste van de belastbare winst
van de vrije beroepsgenoot worden gebracht. Dat dergelijke premies, in tegenstelling tot premies uit hoofde van
een vrijwillige deelname in een beroepspensioenregeling, deel uitmaken van de in art. 3.8 Wet IB 2001

opgenomen winst uit een onderneming, is reeds in 1967 door de Hoge Raad beslist.[9] In het geval niet langer
sprake is van een verplichte deelname in een beroepspensioenregeling, worden de sanctiebepalingen van art. 3.135
en 3.137 Wet IB 2001 van kracht. Deze bepalingen zijn op hoofdlijnen gelijk aan het onder andere voor
beroepsgenoten in loondienst van belang zijnde art. 19b Wet LB 1964 en betrekken het (het rendement op) in het
verleden krachtens een beroepspensioenregeling betaalde pensioenpremie alsnog in de inkomstenbelasting.

3Wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling per 2015

3.1 Aanleiding en inhoud nieuwe regelgeving
  Reeds gedurende de parlementaire behandeling van de Wet aanpassing fiscale behandeling

vut/prepensioen en introductie levensloopregeling (hierna: Wet VPL), is voorgesteld om het pensioen van
beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren, ook aan (een deel van) de voorwaarden van hoofdstuk IIB Wet

LB 1964 te laten voldoen.[10] Zoals in de literatuur terecht is opgemerkt, ontbrak aanvankelijk een gedegen

motivering voor de voorgestelde wetswijziging.[11] De wetgever heeft desgevraagd aangegeven dat het
voorstel om vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren aan de voorwaarden van hoofdstuk IIB Wet
LB 1964 te laten voldoen, ingegeven is vanuit de gedachte dat men het fiscale kader voor
beroepspensioenregelingen waar mogelijk gelijk wenst te stellen aan het fiscale kader dat geldt voor

degenen die onder (de voorloper van) de PW vallen.[12] Ook dit is wat mij betreft een enigszins summiere
onderbouwing. Als de wetgever met het bovenstaande bedoelde dat er geen gegronde rechtvaardiging (meer)
is om vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren, een rianter pensioen te laten opbouwen dan andere
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beroepsgenoten en degenen die onder de PW vallen, dan kan ik mij hier volledig in vinden.

De wetswijziging die er toe leidt dat het pensioen van vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren ook
aan (een deel van) de bepalingen van hoofdstuk IIB Wet LB 1964 moet voldoen, wordt geëffectueerd door
middel van een uitbreiding van art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling. Aan het betreffende artikel
wordt toegevoegd dat beroepspensioenregelingen van de verplichtstelling van art. 5 Wet verplichte
beroepspensioenregeling zijn uitgesloten, indien zij niet voldoen aan begrenzingen van art. 18a Wet LB 1964
en niet krachtens art. 19d Wet LB 1964 zijn aangewezen, tenzij het overgangsrecht van de Wet VPL in casu

van toepassing is.[13]

3.2 Analyse nieuwe wetgeving
  Alvorens ik toekom aan de gevolgen van de wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling voor de

inhoud van beroepspensioenregelingen, wijs ik op de gevolgen van het niet (langer) van toepassing zijn van de
verplichtstelling van art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het niet voldoen aan de vereisten van art.
18a Wet LB 1964 betekent namelijk dat beroepsgenoten niet meer verplicht kunnen worden gesteld om deel te
nemen in de betreffende beroepspensioenregeling. Als men in een dergelijke regeling zou (blijven) deelnemen,
dan is dit dus op vrijwillige basis. Zoals hierboven besproken, wordt een geheel vrijwillige deelname in een
beroepspensioenregeling niet fiscaal gefacilieerd, hetgeen betekent dat verschuldigde pensioenpremie niet
aftrekbaar is en de pensioenaanspraak niet is vrijgesteld. Aangenomen mag worden dat bovengenoemde
fiscale consequenties dermate zwaar wegen, dat beroepsgenoten niet zullen opteren voor een geheel vrijwillige
deelname in een beroepspensioenregeling. Het behoeft geen toelichting dat een beroepspensioenregeling
zonder (actieve) deelnemers weinig bestaansrecht heeft.

Ten aanzien van de benodigde inhoudelijke wijzigingen van beroepspensioenregelingen wijs ik allereerst op
het feit dat de in art. 18a Wet LB 1964 opgenomen opbouwpercentages en het voor beschikbare
premieregelingen geldende staffelbesluit, het uitgangspunt worden voor de maximale pensioenopbouw per
dienstjaar. Op grond van de onlangs in werking getreden Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
bedragen de opbouwpercentages vanaf 1 januari 2014 1,9% van het pensioengevend loon voor een
pensioen op basis van een eindloonregeling en 2,15% van het pensioengevend loon voor een pensioen op

basis van een middelloonregeling.[14]

Voor beschikbare premieregelingen is met name van belang dat volgens het staffelbesluit, dat ook is
aangepast als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenleeftijd, per leeftijdsklasse een aan het

pensioengevend loon gekoppeld maximaal premiepercentage geldt.[15] Dit terwijl er tot op heden
beroepspensioenregelingen zijn waarbij voor elke vrije beroepsgenoot in principe een vast bedrag aan te

betalen pensioenpremie geldt, ongeacht de leeftijd van de vrije beroepsgenoot.[16] Ondanks dat ik geen
voorstander ben van de substantiële premiedifferentiatie die in het staffelbesluit op basis van leeftijdsklassen

wordt gemaakt,[17] zullen beroepspensioenregelingen op grond van de wijziging van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling overeenkomstig moeten worden aangepast.

Wat betreft de in een beroepspensioenregeling opgenomen ingangsdatum van het ouderdomspensioen
geldt dat deze als gevolg van de wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling in principe zal
moeten voldoen aan de in art. 18a Wet LB 1964 opgenomen pensioenrichtleeftijd. Alleen bij die leeftijd kan
immers een maximaal ouderdomspensioen worden opgebouwd. Daarnaast is van belang dat als men er
voor kiest om in een beroepspensioenregeling een andere pensioenleeftijd op te nemen of een
beroepsgenoot de keuze biedt om eerder met pensioen te gaan, het pensioen op grond van art. 18a Wet LB
1964 actuarieel moet worden herrekend. Momenteel bevatten (nagenoeg) alle beroepspensioenregelingen
een pensioenleeftijd van 65 jaar, welke leeftijd gelijk is aan de tot op heden in de Wet LB 1964 opgenomen
pensioenrichtleeftijd. Dit zou betekenen dat de wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling op
dit punt dus niet tot de aanpassing van een beroepspensioenregeling zou moeten leiden, ware het niet dat
de pensioenrichtleeftijd krachtens de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd per 1 januari aanstaande

naar 67 jaar wordt verhoogd en daarna aan de levensverwachting wordt gekoppeld.[18]
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De wijziging van art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling heeft ook tot gevolg dat men er op bedacht
moet zijn dat het ouderdomspensioen conform art. 18a Wet LB 1964 niet hoger mag zijn dan 100% van het
pensioengevend loon, tenzij een in art. 18d Wet LB 1964 opgenomen uitzondering van toepassing is. Dit is
mede van belang omdat bij sommige beroepspensioenregelingen tot op heden wel een pensioen van meer
dan 100% van het pensioengevend loon kan wordt bereikt. Zo zijn er beroepspensioenregelingen waarbij de
beroepsgenoot de keuze heeft om het pensioen niet te laten indexeren en daarvoor in de plaats een

substantieel hogere uitkering te krijgen vanaf de ingangsdatum van het pensioen.[19] Aangezien de in art. 18d
Wet LB 1964 opgenomen uitzonderingen mijns inziens niet op bovengenoemde conversie zien, zullen
beroepspensioenregelingen ook op dit onderdeel moeten worden aangepast indien men wil blijven kwalificeren
voor de verplichtstelling van art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling.

4Relevante onderdelen Wet overige fiscale maatregelen 2013

4.1 Aanleiding en inhoud nieuwe regelgeving
  Fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw is volgens art. 18a Wet LB 1964 gebaseerd op het aantal dienstjaren

en het pensioengevend loon. Zoals in onderdeel 2 is aangegeven, ontvangen vrije beroepsgenoten geen
loon en zijn zij niet in dienstbetrekking. Zonder nadere regelgeving zou de wijziging van de Wet verplichte
beroepspensioenregeling per 2015 dus tot gevolg hebben dat vrije beroepsgenoten die niet als dga
kwalificeren, geen pensioen meer kunnen opbouwen. Op grond van de parlementaire behandeling van de
Wet VPL kan echter worden aangenomen dat dit laatste niet de bedoeling van de wetgever was en dat de

wetgever op dit punt met nadere regelgeving zou komen.[20]

Bovengenoemde benodigde wetgeving is eind 2012 geïntroduceerd in de Wet overige fiscale maatregelen

2013 en treedt per 1 januari 2015 in werking.[21] In het nieuwe art. 3.18 Wet IB 2001 is onder andere
bepaald welk inkomen tot het pensioengevend loon van vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren,
wordt gerekend, te weten de winst uit de onderneming met enige correcties daarop. Deze correcties hebben
betrekking op de fiscale oudedagsreserve van art. 3.67 Wet IB 2001, de ondernemersaftrek van art. 3.74
Wet IB 2001 en de krachtens een beroepspensioenregeling betaalde premie. De wetgever achtte het in dit
verband noodzakelijk om voldoende tijd te bieden om dit fictief pensioengevend loon vast te stellen, zodat
wordt aangesloten bij de winst uit onderneming drie jaar voorafgaand aan het jaar van de pensioenopbouw.
Ten aanzien van het begrip dienstjaar wordt ook een fictie opgenomen in art. 3.18 Wet IB 2001. Deze
bepaling schrijft voor dat de periode dat een vrije beroepsgenoot deelneemt in een
beroepspensioenregeling, gelijk wordt gesteld aan een dienstjaar. Voorts wordt in art. 3.18 Wet IB 2001 kort
gezegd opgenomen, dat de krachtens een beroepspensioenregeling betaalde pensioenpremie alleen
aftrekbaar is, indien en voor zover deze premie tot een pensioen leidt dat in feite aan alle de voorwaarden

van hoofdstuk IIB Wet LB 1964 voldoet.[22]

Naast de introductie van art. 3.18 Wet IB 2001 bevat de Wet overige fiscale maatregelen 2013 twee andere
relevante wijzigingen voor de fiscale behandeling van beroepspensioenen. Ten eerste wordt de in art. 1.7
Wet IB 2001 opgenomen definitie van beroepspensioenregeling dusdanig gewijzigd dat als pensioenregeling
kwalificeert een regeling waaraan op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt
deelgenomen. Er zal dus niet langer worden vereist dat het om een verplichte deelname in een
beroepspensioenregeling moet gaan. Hierdoor maakt de wetgever het mogelijk om premie uit hoofde van
een vrijwillige deelname in een beroepspensioenregeling ten laste van de winst te brengen. De
aftrekbaarheid van premie uit hoofde van een vrijwillige deelname wordt wel beperkt tot een derde van de

verplichte bijdrage.[23] Ten tweede wordt art. 3.100 Wet IB 2001 dusdanig gewijzigd dat uitkeringen
krachtens en afkoop van een vrijwillige deelname in beroepspensioenregeling, evenals reeds gold voor een
verplichte deelname in een beroepspensioenregeling, worden aangemerkt als belastbare periodieke
uitkeringen. Met laatstgenoemde bepaling wordt bewerkstelligd dat in het geval een deel van de krachtens
een vrijwillige deelname in een beroepspensioenregeling verschuldigde pensioenpremie niet aftrekbaar is,
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de volledige pensioenuitkering in de heffing wordt betrokken en de gehele pensioenaanspraak vrijgesteld

blijft.[24] Deels niet aftrekbare pensioenpremie leidt dus, zoals ook elders in de literatuur is opgemerkt,[25] niet
tot een splitsing van pensioenaanspraken in een van inkomstenbelasting vrijgesteld box 1-deel en een belast
box 3-deel.

4.2 Analyse nieuwe wetgeving
  Door introductie van art. 3.18 Wet IB 2001 zal de wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

mijns inziens niet tot noemenswaardige problemen leiden vanwege het feit dat 18a Wet LB 1964 aansluit bij een
pensioenopbouw op basis van pensioengevend loon en dienstjaren. Wat betreft de bepaling omtrent dienstjaren
is er voor een logische en naar mijn mening juiste oplossing gekozen. Consequentie hiervan is echter dat art.
10a Uitvoeringsbesluit LB 1965, waarin tal van perioden waarin men geen actieve of volledige dienstbetrekking
heeft als fictieve dienstjaren worden aangewezen, niet van toepassing is voor vrije beroepsgenoten die niet als
dga kwalificeren. Het lijkt er op dat de vrijheid hieromtrent aan de inhoud van de beroepspensioenregeling wordt
overgelaten.

Ten aanzien van hetgeen volgens art. 3.18 Wet IB 2001 onder het pensioengevend loon wordt verstaan,
betwijfel ik de noodzaak en effectiviteit om uit te gaan van de winst uit onderneming drie jaar voorafgaand aan
het betreffende dienstjaar. Zo zie ik geen noodzaak om een vrije beroepsgenoot drie jaar de tijd te geven om
zijn pensioengevend loon te (laten) bepalen, wetende dat een aangifte inkomstenbelasting, die alle gegevens
bevat die nodig zijn voor het bepalen van het pensioengevend loon conform art. 3.18 Wet IB 2001, ruimschoots
eerder dan de hiervoor genoemde termijn moet worden ingediend. Voorts is mij niet duidelijk hoe op grond van
art. 3.18 Wet IB 2001 het pensioengevend loon wordt vastgesteld, indien een vrije beroepsgenoot zijn beroep
minder dan drie jaar uitoefent. Hoewel in art. 3.18 Wet IB 2001 reeds is opgenomen dat de wetgever met
nadere regelgeving kan komen ten aanzien van de vaststelling van het pensioengevend loon, betekent een en
ander dat een vrije beroepsgenoot de eerste drie jaren dat hij zijn beroep uitoefent, vooralsnog geen pensioen
kan opbouwen. Gedurende de parlementaire behandeling van de Wet overige fiscale maatregelen 2013 is bij
mijn weten niets over deze problematiek opgemerkt.

Ter aanpak van de hiervoor genoemde problematiek pleit ik voor de introductie van een fictief
pensioengevend loon voor vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren en hun beroep minder dan drie

jaar uitoefenen. Ook elders in de literatuur wordt voor een dergelijke maatregel gepleit.[26] In dit verband kan
men aansluiten bij het fictief loon van art. 12a Wet LB 1964, hetgeen anno 2013 in principe € 43.000
bedraagt. Voor zover het inkomen van de startende vrije beroepsgenoot dit fictief loon overschrijdt, staat het
de beroepsgenoot vrij om een beroep te doen op de derde pijler van het stelsel van oudedagsvoorzieningen.
Overigens ben ik behoudens deze specifieke situatie geen voorstander van een algehele invoering van een

maximaal pensioengevend loon.[27]

Wat betreft de sanctie van het niet langer voldoen aan art. 18a Wet LB 1964 wijs ik op de gevolgen van de
wijziging van art. 1.7 en 3.100 Wet IB 2001 per 2015. Zonder laatstgenoemde wijzigingen betekende het niet
voldoen aan art. 18a Wet LB 1964 en het daarmee vervallen van de verplichtstelling van art. 5 Wet verplichte
beroepspensioenregeling, dat niet meer aan de definitie van art. 1.7 Wet IB 2001 zou worden voldaan. Dit heeft
toepassing van de sanctiebepalingen van art. 3.135 en 3.137 IB 2001 tot gevolg. Door de wijziging van art. 1.7
en 3.100 Wet IB 2001, heeft het niet langer voldoen aan de bepalingen van art. 18a Wet LB 1964 en daarmee
het vervallen van de verplichtstelling van art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling niet tot gevolg dat niet
meer aan de definitie van art. 1.7 Wet IB 2001 wordt voldaan. In dit geval zijn de sanctiebepalingen van art.
3.135 en 3.137 IB 2001 niet van toepassing. Zoals in onderdeel 3 is opgemerkt, is het een bewuste keuze van
de wetgever om de aanspraken uit hoofde van een deels vrijwillig geworden beroepspensioenregeling niet
direct in de heffing te betrekken. Dit betekent echter wel dat de sancties voor het niet voldoen aan de
voorwaarden van art. 18a Wet LB 1964, in het geval van een pensioen van een vrije beroepsgenoot die niet als
dga kwalificeert, substantieel minder effectief worden dan de sancties die gelden indien het pensioen van
iemand die een (fictief) loon ontvangt niet langer aan de betreffende voorwaarden voldoet. Hierdoor hebben
vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren wellicht minder belang om een beroepspensioenregeling
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(tijdig) aan te passen aan de voorwaarden van art. 18a Wet LB 1964.

Tot slot van dit onderdeel wijs ik op het feit dat de in deze bijdrage besproken wetswijzigingen alleen tot
gevolg hebben dat de voorschriften van art. 18a Wet LB 1964 van toepassing worden op
beroepspensioenregelingen. De belangrijkste bepalingen die hierdoor niet van toepassing worden op het
pensioen van vrije beroepsgenoten zijn de bepalingen omtrent het partnerpensioen van art. 18b Wet LB
1964. Dit terwijl het partnerpensioen het meest voorkomende pensioen is na het ouderdomspensioen en

(nagenoeg) alle beroepspensioenregelingen in een partnerpensioen voorzien.[28] Belangrijkste consequentie
van het niet van toepassing zijn van art. 18b Wet LB 1964 is dat een vrije beroepsgenoot die niet als dga
kwalificeert, deels fiscaal gefaciliteerd een partnerpensioen mag opbouwen dat uitgaat boven 70% van het
(bereikbaar) pensioengevend loon. Ondanks dat op grond van het nieuwe art. 3.18 Wet IB 2001 een deel van
de pensioenpremie niet aftrekbaar is, blijft de gehele pensioenaanspraak namelijk onbelast als gevolg van de
wijziging van art. 3.100 Wet IB 2001. Hierdoor wordt het ook mogelijk dat vrije beroepsgenoten die niet als dga
kwalificeren optimaal kunnen profiteren van de in 18d Wet LB 1964 opgenomen uitzondering op het 100%
criterium van art. 18a Wet LB 1964 in het geval van uitruil. Dergelijke beroepsgenoten kunnen immers door het
niet van toepassing zijn van art. 18b Wet LB 1964 een relatief hoog partnerpensioen opbouwen en vervolgens
via uitruil bewerkstellingen dat het ouderdomspensioen substantieel hoger is dan het ouderdomspensioen van
degenen die wel aan alle bepalingen van hoofdstuk IIB Wet LB 1964 moeten voldoen. Een eenvoudige
wetswijziging, te weten het in art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling opnemen dat ook aan de
begrenzingen van art. 18b Wet LB 1964 moet worden voldaan, kan dit laatste voorkomen.

5Samenvatting en conclusies

Het door middel van art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling van toepassing verklaren van art. 18a Wet LB
1964 op vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren, heeft tot gevolg dat alle beroepspensioenregelingen voor
1 januari 2015 moeten worden aangepast. Het niet aanpassen van een beroepspensioenregeling betekent immers
dat de verplichtstelling van art. 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling vervalt, in welk geval mag worden
aangenomen dat beroepsgenoten niet meer in de beroepspensioenregeling zullen deelnemen.

Belangrijkste aandachtspunt bij de aanpassing van beroepspensioenregelingen is de in art. 18a Wet LB 1964
opgenomen opbouwpercentages, die vanaf 1 januari aanstaande neerwaarts worden bijgesteld als gevolg van de
Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Ten aanzien van het van toepassing verklaren van bovengenoemd
artikel op vrije beroepsgenoten die niet als dga kwalificeren, concludeer ik dat er ondanks de invoering van art.
3.18 Wet IB 2001 onduidelijkheid is over de vaststelling van het pensioengevend loon van vrije beroepsgenoten
die minder dan drie jaar het beroep uitoefenen. Daarnaast concludeer ik dat onder andere de in art. 18b Wet LB
1964 opgenomen bepalingen omtrent partnerpensioen niet van toepassing worden op vrije beroepsgenoten die
niet als dga kwalificeren, terwijl hier mijns inziens geen gegronde reden voor is. Tot slot merk ik op dat het in mijn
ogen bijzonder is, dat de wetgever enerzijds een pensioen van bepaalde zelfstandigen zoals vrije
beroepsgenoten (nog) beter wenst te regelen, terwijl hij vooralsnog niet aan regelgeving voor het pensioen van

zelfstandigen zoals zzp’ers wenst te beginnen.[29]
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