
01 april 2015 © Het Financieele Dagblad

Afschaffing omkeerregel pensioenen geen goed idee
Handhaaf de onbelaste opbouw van pensioenen bij hervorming van oudedagsvoorziening

Bastiaan Starink 

HHet pleidooi van Lex 
Hoogduin en Jan Snip-
pe (FD 24 maart) voor 
meer samenhang tus-
sen pensioen en eigen 
woning verdient lof. 

Ook hun voorstel om hervorming van 
het pensioen- en belastingstelsel te laten 
samenvallen is prijzenswaardig. Maar 
om ‘verliezers’ van de pensioenhervor-
ming tegemoet te komen, pleiten zij ook 
voor afschaffing van de omkeerregel. De 
omkeerregel houdt in dat de pensioen-
premie aftrekbaar is en dat de uitkering 
van het pensioen wordt belast. Het af-
schaffen van de omkeerregel leidt dus 
tot belastingheffing in de opbouwfase en 
een onbelaste pensioenuitkering. Dat is 
zeker vanuit fiscaal-theoretisch perspec-
tief ongewenst. 

Het draagkrachtbeginsel (ability to 
pay) wordt wereldwijd als beste beginsel 
voor de inrichting van een inkomstenbe-
lasting aangemerkt. Dat beginsel brengt 
níet met zich mee dat de sterkste schou-
ders relatief de zwaarste lasten moeten 
dragen, zoals veel politici menen. Het 
houdt in dat belastingheffing over inko-
men pas plaatsvindt op het moment dat 
de belastingbetaler dat inkomen daad-
werkelijk geniet.

In Nederland kan een pensioenaan-
spraak vóór de pensioendatum niet 
liquide of verteerbaar worden gemaakt. 
Hij mag niet worden afgekocht en zelfs 
niet worden beleend. Dit betekent dat 
indien de pensioenaanspraak in de 

opbouwfase zou worden belast, er geen 
gelden aanwezig zijn om de belasting-
schuld mee te voldoen.

Maar belangrijker is dat bij het af-
schaffen van de omkeerregel en overlij-
den vóór de pensioendatum, belasting 
wordt betaald over inkomen dat nooit 
daadwerkelijk wordt genoten. Dat is fun-
damenteel onjuist en past niet in een op 
draagkracht gebaseerde inkomstenbe-
lasting als de onze. Het woord ‘omkeer-
regel’ is eigenlijk erg verwarrend: er is 
niets omgekeerds aan de omkeerregel.

Pensioeninkomen zou voor het eerst 
belastbaar moeten zijn bij uitkering. 
Dat betekent dat de omkeerregel niet 
als een fiscale faciliteit of subsidie aan-
gemerkt moet worden. Het belasten 
van de pensioenuitkering is immers de 
fiscaal-theoretisch juiste manier van 
belastingheffing. Ook maakt het voorstel 
van Hoogduin en Snippe het belasting-
stelsel weer tot een instrument waarvoor 
het niet bedoeld is. Afschaffing van de 
omkeerregel is daarom niet bruikbaar 
als smeerolie voor een pensioenhervor-
ming.

Maar welke pensioen- en belas-
tinghervormingen gaan dan wel hand 
in hand? De trend naar individualise-
ring en eventuele afschaffing van de 
doorsneepremie zal tot innovatie van 

ons pensioenstelsel moeten leiden. De 
huidige fiscale pensioenwetgeving (het 
zogenoemde Witteveenkader) staat 
deze innovatie in de weg. Immers, voor 
beschikbare premieregelingen waarbij 
geen uitkering wordt toegezegd maar 
een premie, gaat het Witteveenkader nog 
altijd uit van de fiscale normen die voor 
een middelloonregeling gelden waarbij 
wel een uitkering wordt toegezegd.

Innovatie vraagt om een nieuwe invul-
ling van het Witteveenkader waarbij voor 
de fiscale grenzen niet meer constant 
naar de ‘ouderwetse’ middelloonrege-
ling wordt gekeken. Bij voorkeur wordt 
daarbij niet meer op individueel werkne-
mersniveau getoetst hoeveel pensioen 
mag worden opgebouwd. 

Mijn voorstel is dat de wetgever, net 
als bij de werkkostenregeling, bepaalt 
welk percentage van de loonsom onder 
de omkeerregel mag worden besteed. 
Vervolgens bepalen sociale partners of 
die premie wordt betaald voor opbouw, 
indexatie, herstelpremie, voor een mid-
delloonregeling of een beschikbare pre-
mieregeling, voor jong of oud enzovoort. 
Kortom: de fiscale wet geeft dan alleen 
het budgettaire kader aan en laat de 
invulling van de pensioenregeling over 
aan de sociale partners. Pas dan wordt 
de markt in staat gesteld échte innovatie 
tot stand te brengen zonder dat de fiscale 
wetgeving deze innovatie tegenhoudt. 
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Huidige fiscale wetgeving 
rond pensioenen staat 
vernieuwing van bestaande 
stelsel in de weg


