Pensioenen Hans C.G. Swagten

Uitstel van pensioen: een overzicht
Officieel is uitstel van pensioen pas mogelijk
sinds de inwerkingtreding van de Wet fiscale
behandeling van pensioenen op 1 juni 1999, maar
ook vóór die datum kon op grond van de brief
van 1 juni 1996 al uitstel van pensioen worden
toegepast. In die brief gaf de toenmalige staatssecretaris van Financiën Vermeend aan dat de
aanbevelingen uit het Rapport van de werkgroep
fiscale behandeling van pensioenen (Commissie
Witteveen), waarop voormelde wet gebaseerd is,
direct konden worden toegepast. Dit impliceerde
dat op grond van aanbeveling 9 van het rapport
uitstel van pensioen sinds 1 september 1995
mogelijk is.
Met de inwerkingtreding van de Wet aanpassing
fiscale faciliëring VUT en prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL), die per
1 januari 2005 in werking is getreden, is voor
werknemers geboren vóór
1 januari 1950 een overgangsrecht van toepassing.
Zij blijven in de ‘oude’ pensioenregeling op basis
van de Wet fiscale behandeling van pensioenen.
Voor degenen behorende tot deze groep met een
pensioenleeftijd van 60 jaar komt de beslissing
het pensioen al dan niet uit te stellen wel heel
dichtbij. Zij moeten vóór
1 januari 2010 hun keuze bepalen. Tijd om de
zaken eens op een rijtje te zetten.
Commentaar
Uitstel ouderdomspensioen

Zoals reeds is aangegeven, is uitstel van pensioen
officieel mogelijk sinds de inwerkingtreding van
de Wet fiscale behandeling van pensioenen per
1 juni 1999. Dit is geregeld in artikel 18a, lid 5
Wet LB, en geldt zowel voor pensioenen opgebouwd onder het VPL-regime als pensioenen die
vallen onder het overgangsrecht van artikel 38e,
lid 2 Wet LB. In beide gevallen geldt dat indien
het ouderdomspensioen wordt uitgesteld ten
opzichte van de in de pensioenregeling opgenomen pensioendatum, verdere pensioenopbouw
volgens het tot dan toe gevolgde stelsel mogelijk
is. Ook moet het reeds opgebouwde pensioen
actuarieel worden herrekend (verhoogd). Het
daaruit resulterend ouderdomspensioen mag
niet hoger zijn dan 100% van het pensioengevend
loon, waarbij tevens rekening is gehouden met
de ingebouwde AOW. Uitstel is slechts mogelijk
tot uiterlijk de 70-jarige leeftijd. Als extra voorwaarde voor het uitstellen van het ouderdomspensioen geldt dat uitstel alleen mogelijk is
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indien en voor zover de pensioengerechtigde na
het bereiken van de pensioenleeftijd blijft doorwerken. Kortom, een directeur grootaandeelhouder (DGA), die zijn pensioen geheel of
gedeeltelijk in eigen beheer opbouwt, kan zijn
ouderdomspensioen uitstellen tot maximaal de
70-jarige leeftijd, mits hij blijft doorwerken.
Gedurende deze ‘doorwerkperiode’ kan de pensioenopbouw volgens hetzelfde stelsel (eindloon,
middelloon) gecontinueerd worden. Echter, als
het ouderdomspensioen de 100%-norm bereikt,
moet het pensioen direct ingaan.
Uitstel van pensioen als gevolg van de aanpassing aan de Wet VPL

Bovengenoemde vorm van uitstel van ouderdomspensioen moet niet verward worden met het uitstel
van ouderdomspensioen en overbruggingspensioen in het kader van de aanpassing van de pensioenregeling aan het VPL-regime. Op grond van het
overgangsrecht van artikel 38e, lid 3 (ouderdomspensioen) en artikel 38f, lid 3 Wet LB (overbruggingspensioen) kan het ouderdomspensioen meer
dan 100% van het pensioengevend loon bedragen
als dit het gevolg is van de omzetting van een op
31 december 2005 bestaande aanspraak op ouderdoms- en overbruggingspensioen in een ouderdomspensioen conform het VPL-regime. Zo kan
een DGA, geboren op of na 1 januari 1950, met een
pensioenregeling op basis van het zogenaamde
Witteveen-regime (Wet fiscale behandeling van
pensioenen met een pensioenleeftijd van 60 jaar)
zijn pensioen uitstellen tot boven de 100%-norm.
Het extra pensioen dat ten gevolge van het
uitstellen van de pensioenrechten ingaande op
60 jaar naar pensioenrechten ingaande op 65 jaar
wordt verkregen, wordt gerespecteerd in de vorm
van een zogenaamd VPL-excedent, dat buiten de
100%-norm blijft.
Uitstel van ouderdoms- en overbruggingspensioen
voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950

Zoals reeds vermeld, blijven werknemers geboren
vóór 1 januari 1950 op grond van het overgangsrecht van artikel 38e, lid 2 en artikel 38f, lid 2 Wet
LB, in de pensioenregeling op basis van het
regime van de Wet fiscale behandeling van pensioenen. Dit regime impliceert dat uitstel van het
ouderdomspensioen uitsluitend mogelijk is
totdat de 100%-norm wordt bereikt. Bij uitstel
van het overbruggingspensioen kan het opgebouwde overbruggingspensioen worden
verhoogd tot een hoger overbruggingspensioen.

Echter niet hoger dan maximaal het AOWbedrag vermeerderd met de premiecompensatie
voor het verschil in verschuldigde premies volksverzekeringen vóór en vanaf 65 jaar. Aangezien
het ouderdoms- en het overbruggingspensioen
op hetzelfde tijdstip moeten ingaan, kan dit betekenen dat het overbruggingspensioen geheel of
gedeeltelijk moet worden omgezet in ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen.
Hierbij zij opgemerkt dat indien het overbruggingspensioen volledig wordt omgezet in ouderdoms- en of partnerpensioen - dit is het geval als
uitstel tot de 65-jarige leeftijd plaatsvindt - het
ouderdoms- en nabestaandenpensioen niet meer
dan 100% respectievelijk 70% van het pensioengevende loon, rekening houdend met de AOW,
kunnen bedragen.
Een DGA met een pensioenregeling volgens het
Witteveen-regime, waarin tevens een overbruggingspensioen is opgenomen met een pensioenleeftijd van vóór 65 jaar, kan zijn pensioen
uitstellen. Voorwaarden zijn dat het ouderdomspens- en overbruggingspensioen op hetzelfde
tijdstip moeten ingaan en niet hoger mogen zijn
dan het fiscaal maximum. Wordt het pensioen
uitgesteld tot de 65-jarige leeftijd, dan zal het
volledige overbruggingspensioen moeten worden
omgezet in een ouderdoms- en/of partnerpensioen, doch niet hoger dan de fiscale maxima
(overkookregeling). Bereikt het pensioen de
fiscale maximumgrens reeds vóór de 65-jarige
leeftijd, dan moet het direct ingaan.
Uitstel van pensioen en extern verzekerd pensioen

Tot slot, om het nog complexer te maken, komt
het regelmatig voor dat DGA’s een deel van hun
pensioen in eigen beheer opbouwen en een deel
extern hebben verzekerd. In deze constructie
worden salarisstijgingen volledig in eigen beheer
verwerkt en loopt de polis ongewijzigd door.
Op zich hoeft dat geen probleem te zijn.
De problemen ontstaan als de expiratiedatum van
de polis op een later tijdstip (bijvoorbeeld 65 jaar)
ligt dan de pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling (bijvoorbeeld 60 jaar). In de regel wordt
het extern verzekerde pensioen ingebouwd. Dat
betekent dat het in eigen beheer op te bouwen
pensioen wordt verlaagd met het extern verzekerde pensioen. Hier staat tegenover dat in eigen
beheer een voorziening, ter overbrugging van het
verzekerde pensioen, wordt gevormd, voor de
periode dat het verlaagde pensioen wordt uitgekeerd tot de expiratiedatum van de polis. Op zich

niets aan de hand. De problemen beginnen juist
als de het pensioen wordt uitgesteld. Veelal wordt
dan zowel het overbruggingspensioen als de overbrugging van het extern verzekerd pensioen
uitgesteld. Dit laatste is echter onjuist. Wordt het
pensioen in eigen beheer uitgesteld, dan neemt
het bestaansrecht van de overbrugging van het
elders verzekerd pensioen af. Wordt het pensioen
in eigen beheer uitgesteld tot de expiratiedatum
van de polis van het elders verzekerd pensioen,
dan moet deze voorziening volledig vrijvallen ten
gunste van de winst van de BV.
Conclusie

Ten aanzien van uitstel van pensioen moet in
eerste instantie onderscheid gemaakt worden
tussen enerzijds uitstel van pensioen in het kader
van de aanpassing van de pensioenregeling aan
het VPL-regime en anderzijds uitstel van
pensioen binnen de regeling (regulier uitstellen).
In het laatste geval kan uitstel uitsluitend plaatsvinden tot de 100%-norm wordt bereikt. Op dat
moment moet het pensioen ingaan. Voor DGA’s
met een gedeeltelijk extern verzekerd pensioen,
waarbij de pensioenleeftijd volgens de regeling
op een vroeger tijdstip ligt dan de expiratiedatum van het elders verzekerd pensioen,
kunnen problemen ontstaan. De voorziening
voor de overbrugging van het elders verzekerd
pensioen moet namelijk geheel of gedeeltelijk
vrijvallen in de winst van de BV naarmate het
pensioen wordt uitgesteld. Deze vrijval kan niet
worden voorkomen. Wel kan, door het pensioen
jaar voor jaar uit te stellen, de vrijval worden
uitgesmeerd over meerdere jaren.
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