
DGA en pensioen in eigen beheer? let op uw 

winstreserve! 

Vanaf 1 april 2017 kan de DGA niet langer pensioen in eigen beheer 

opbouwen. Wel krijgt de DGA krijgt een afkoopmogelijkheid, 

waarbij een fiscale korting wordt gegeven. Ook is het mogelijk om te 

kiezen voor de zogenaamde spaarvariant, de OudeDagsVerplichting 

(ODV). Ten slotte kan ook het huidige pensioen in eigen beheer 

premievrij worden voortgezet.  

De kern van pensioen is dat de uitkeringen ‘levenslang’ moeten 

duren. In het geval pensioen in eigen beheer is dat vanzelfsprekend 

niet anders, maar is ‘levenslang’ niet alleen afhankelijk van het 

overlijden van de DGA, maar ook van de financiële positie van de 

BV.  

Uit (veel) gemaakte vergelijkingen tussen de varianten premievrij 

voortzetten of omzetten in de OudeDagsVerplichting, is mij gebleken 

dat de OudeDagsVerplichting veelal vanuit fiscaal economisch 

perspectief beter uitpakt dan het premievrij voortzetten. 

In deze bijdrage ga ik daarom met name in op het mogelijke 

financiële nadeel dat ontstaat indien de DGA kiest voor het premievrij 

voortzetten van de huidige pensioenvoorziening. Dat mogelijke 

nadeel afgezet tegen het omzetten in een OudeDagsVerplichting, 

wordt veroorzaakt door twee aspecten: 

1. Een hogere IB druk over de pensioenuitkering ten opzichte 

van de OudedagsVerplichting 



2. Het verliezen/verdampen van bestaande winstreserves door 

‘levenslange’ (en hogere) pensioenuitkeringen 

Met name het 2
e
 aspect krijgt weinig aandacht en wordt tot op heden 

weinig onderkend. Een combinatie van zowel hogere IB druk over de 

uitkeringen als het verliezen c.q. zien verdampen van bestaande 

winstreserves in de BV, kan tot een significant nadeel leiden voor de 

DGA. Omzetting naar een OudeDagsVerplichting, mits vanuit 

civielrechtelijk [1] oogpunt mogelijk, kan dan (veel) aantrekkelijker 

uitpakken dan het premievrij voortzetten.  

[1] in het geval van een (ex)partner zal deze moeten instemmen met omzetting naar een 

OudeDagsVerplichting 

Onderstaand licht ik beide aspecten nader toe. 

1. Een hogere IB druk over de pensioenuitkering ten opzichte 

van de OudedagsVerplichting 

De pensioenreserve en uitkering(en) worden berekend op basis van 

actuariële grondslagen waaronder een rekenrente van 4%. De 

uitkering uit een OudeDagsVerplichting wordt berekend op basis van 

de reserve direct voor ingangsdatum. De uitkeringsduur is in principe 

20 jaar. Zowel de reserve tot de ingangsdatum als de uitkering daarna 

wordt opgerent tegen het U rendement. Dit U rendement bedraagt 

momenteel circa 0,05% (maart 2017). Over de jaren 2011 – 2016 

bedroeg het gemiddelde U rendement 1,31%. Het lijkt aannemelijk 

om te veronderstellen dat het toekomstige U rendement (veel) lager 

zal liggen dan de rekenrente van 4% die geldt bij pensioen in eigen 

beheer.  



Bovenstaande betekent dat de uitkering uit een 

OudeDagsVerplichting vrijwel altijd lager zal zijn dan de uitkering uit 

het premievrij opgebouwde pensioen in eigen beheer. Lager lijkt in 

beginsel een nadeel (wie wil er nu liever een lager dan hoger 

pensioen?), maar in het geval van de DGA en pensioen in eigen 

beheer ligt dit genuanceerder. De uitkeringen moeten immers uit 

dezelfde pot met geld (lees de BV) komen. De activa kant van de 

balans bepaalt dan uiteindelijk hoe lang deze uitkeringen gedaan 

kunnen worden. Op basis van dit feit zal het dan in veel gevallen 

aantrekkelijker zijn om lagere uitkeringen te ontvangen omdat deze 

mogelijk tegen een lager IB tarief belast zullen worden. Dit gaat 

uiteraard uitsluitend op zolang het oudedagsinkomen (AOW en overig 

pensioen) vòòr uitkeringen uit de BV, lager ligt dan circa EUR 67.000 

(4
e
 schijf). Daarboven wordt immers iedere extra euro belast met 

52%.  

Heeft de DGA behoefte aan meer geld in privé? Dan kan dit worden 

bereikt door dividenduitkeringen uit dezelfde BV. Gaat het om reeds 

bestaande winstreserves, dan worden deze belast tegen het bekende 

tarief van 25%. Juist in het geval van omzetting naar een 

OudeDagsVerplichting zal het mogelijk zijn om dividend uit te keren 

vanwege het wegvallen van het verschil tussen de fiscale en 

commerciële waarde van de (pensioen)voorziening.  

Laten we de volgende klantcasus als voorbeeld nemen. Henk (62) wil 

vanaf 67-jarige leeftijd van zijn pensioen gaan genieten. Hij heeft in 

het verleden EUR 4.500 aan pensioen opgebouwd bij Shell. Daarnaast 

heeft hij nu een premievrij pensioen opgebouwd in zijn BV van EUR 

40.000 uit te keren vanaf zijn 67-jarige leeftijd. Hij geniet nu een 



salaris van EUR 85.000 bruto tot aan zijn 67-jarige leeftijd. De fiscale 

balans van de BV ziet er als volgt uit: 

 

Als Henk besluit om zijn pensioen premievrij voort te zetten, blijkt uit 

een doorrekening dat het pensioen (op basis van 2% verwacht feitelijk 

rendement over de liquide middelen) tot zijn circa 77-jarige leeftijd 

kan worden uitbetaald. Dan is het geld in de BV ‘op’. Onderstaande 

grafiek geeft de inkomensontwikkeling van Henk weer.  

 

 

 



Kiest Henk daarentegen voor de OudeDagsVerplichting, dan kunnen 

alle 20 (lagere) uitkeringen worden gedaan en heeft de BV zelfs nog 

circa EUR 62.000 in kas dat als dividend kan worden uitgekeerd. 

Onderstaande grafiek geeft de inkomensontwikkeling van Henk weer 

bij keuze voor de OudeDagsVerplichting.  

 

Onderstaande grafiek geeft de totale inkomensvergelijking weer. 

 



Opgemerkt moet worden dat de EUR 62.000 aan resterende 

liquiditeiten (tevens de resterende winstreserve) in het scenario 

‘OudeDagsVerplichting’ is ontstaan doordat de oprenting van de 

OudeDagsVerplichting tegen een veronderstelde rente van 1% 

geschiedt, terwijl het feitelijk rendement 2% bedraagt. Deze ‘nieuwe’ 

winstreserve kent daarom een gecombineerde IB druk van 40%. Er is 

immers eerst vennootschapsbelasting over betaald (20%), en bij 

uitkering als dividend wordt er nog eens 25% (AB) belasting 

ingehouden. Dit kan lager zijn dan de IB belasting over de 

pensioenuitkeringen en de ‘dividendroute’ betekent dan een voordeel 

ten opzichte van de ‘pensioenroute’.  

2. Het verliezen/verdampen van bestaande winstreserves door 

‘levenslange’ (en hogere) pensioenuitkeringen 

Een ander aspect waardoor de OudeDagsVerplichting in veel gevallen 

tot een beter financieel resultaat leidt, wordt veroorzaakt doordat 

‘bestaande’ winstreserves in dit scenario niet als ‘pensioen’ worden 

uitgekeerd langs de box 1 route. Ik licht dit nader toe.  

In het geval een BV bestaande winstreserves heeft loopt de DGA het 

gevaar dat deze bij ‘langleven’ als pensioen worden uitgekeerd tegen 

het progressieve tarief van box 1. Dit terwijl er op bestaande 

winstreserves een (resterende) belastingdruk bestaat van 25%. Er is 

immers in het verleden al vennootschapsbelasting over betaald.  

Uitkeren als ‘pensioen’ betekent dan vrijwel altijd een hogere 

belastingdruk. Dit aspect wordt veroorzaakt door drie elementen: 

1. Laag rendement over de activa 

2. Verlies als gevolg van een hogere oprenting  



3. Uitkeringen die de kaspositie (en daarmee de winstreserve) 

uithollen.  

Met name als de DGA lang leeft, is het vrijwel onontkoombaar dat 

bestaande winstreserves feitelijk tegen het progressieve IB tarief van 

box 1 worden belast omdat het daartegenover staande geld door 

middel van pensioenuitkeringen de BV verlaat.  

We nemen Henk nog eens als voorbeeld, maar nu met de 

onderstaande BV als startsituatie: 

 

De BV is nu bij aanvang ruimer gekapitaliseerd en heeft een even 

hoge (fiscale) winstreserve als pensioenreserve. Als we nu een 

dooroorrekening maken van deze BV zien we dat er vanaf de start van 

de pensioenuitkeringen bestaande winstreserves ‘aangetast’ worden 

door het jaarlijkse negatieve fiscale- maar ook cashflowmatige 

resultaat:  

 

 

 



Dit effect wordt jaarlijks versterkt door de afnemende liquiditeiten. 

Op leeftijd 90 van Henk is de BV nu door haar geld heen, en kan een 

laatste pensioenuitkering worden gedaan. Met de jaarlijks afnemende 

liquiditeiten, neemt ook de bestaande winstreserve jaarlijks af: 

 

Op deze wijze heeft de BV feitelijk de bij aanvang nog aanwege 

winstreserve van EUR 343.730 successievelijk als ‘pensioen’ 

uitgekeerd. In de casus van Henk kent de pensioenuitkering een 

effectieve belastingdruk van circa EUR 35%. Dat valt nog mee en 

wordt veroorzaakt door het relatief lage pensioen van Shell van EUR 

4.500 per jaar. In het geval van een hoger bestaand pensioen kan de 

effectieve belastingdruk oplopen tot 52%, terwijl bestaande 

winstreserves een belastingdruk kennen van slechts 25%. 

Maken we een vergelijking tussen het scenario waarin wordt gekozen 

voor een OudeDagsVerplichting of het premievrij voortzetten van 

pensioen, dan blijkt Henk op 90 jarige leeftijd circa EUR 150.000 



netto(!) armer te zijn wanneer hij kiest voor het premievrij voortzetten 

van het pensioen.  

Dit wordt in het geval van Henk door 2 aspecten veroorzaakt:  

1. De hogere IB druk over de pensioenuitkeringen (circa 35%) dan 

over de uitkeringen uit de OudeDagsVerplichting (circa 23%) 

2. Henk heeft winstreserves met een latente IB druk van 25% 

belast zien worden tegen een effectief IB tarief van circa 35%.  

Kortom, adviseert u de DGA over zijn pensioen? Beoordeel dan goed 

bovenstaande aspecten en wees met name attent op bestaande 

winstreserves. Hetzelfde geldt uiteraard voor (onbelast) agio en een 

hoog aandelenkapitaal, waarbij dit effect nog sterker zal doorwerken.  

Wilt u de diverse scenario’s (afkoop, premievrij voortzetten en de 

OudeDagsVerplichting) efficiënt doorrekenen? Gebruik dan de 

rekenmodule ‘Afkoop pensioen DGA’ van PrivateWealthSupport: 

https://www.privatewealthsupport.nl/rekentool-afkoop-pensioen-dga/ 

Thimo Rietveld MFP FFP CFP 

www.privatewealthsupport.nl 
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