Directeur-grootaandeelhouder:
Wijziging pensioen in eigen beheer in 2014 en 2015!
In 2014 en 2015 vinden er ingrijpende veranderingen plaats ten aanzien van pensioenen. De
pensioenleeftijd wordt verhoogd en de maximale jaarlijkse opbouw wordt beperkt. De
veranderingen gelden ook wanneer er sprake is van pensioenopbouw in een eigen B.V.. Wat
zijn de gevolgen van deze aanpassingen en welke alternatieven heeft de directeurgrootaandeelhouder?
Verhoging pensioenleeftijd
Per 1 januari 2014 wordt de pensioenleeftijd verhoogd van 65 tot 67 jaar. In verband met deze
verhoging worden de opbouwpercentages voor het pensioen verlaagd. Het opbouwpercentage
voor eindloon gaat van 2,0% naar 1,9% per jaar. Bij middelloonregelingen gaat het
opbouwpercentage van 2,25% naar 2,15%. De staffels voor de beschikbare premieregelingen
worden dienovereenkomstig aangepast, evenals de mogelijkheden voor lijfrentes en de fiscale
oudedagsreserve.
Hierdoor gaat de pensioenaanspraak omlaag en worden de pensioendotaties lager of ze
worden stilgelegd.
Versobering pensioenopbouw
In april 2013 is er een nieuw wetsvoorstel ingediend op basis waarvan de opbouwpercentages
per 1 januari 2015 nog verder worden verlaagd. Vanaf 2015 wordt het uitgangspunt dat in 40
jaar 70% van het gemiddeld verdiende loon aan pensioen opgebouwd kan worden. Hiertoe
wordt het opbouwpercentage voor eindloonregelingen verder verlaagd tot 1,55%. Bij
middelloonregelingen wordt het opbouwpercentage verlaagd tot 1,75%.
Tevens wordt het maximaal pensioengevend salaris gemaximeerd tot een bedrag van
€ 100.000. Eenzelfde bedrag zal worden aangehouden bij het opbouwen van lijfrentes en de
fiscale oudedagsreserve.
Gevolgen voor de directeur-grootaandeelhouder
De directeur-grootaandeelhouder dient uiterlijk 31 december 2013 een nieuwe pensioenbrief
te tekenen waarin rekening wordt gehouden met de hogere pensioenleeftijd en aangepaste
opbouwpercentages.
Een hogere pensioenleeftijd in combinatie met aangepaste opbouwpercentages zorgen ervoor
dat de hoogte van de aftrekpost afneemt en er een mogelijke (gedeeltelijke) vrijval plaatsvindt
van de pensioenverplichting. De gevolgen van deze mogelijke situatie dienen te worden
doorgerekend.

Indien de pensioenbrief als gevolg van de nieuwe regels aangepast moet worden, dan is het
verstandig bij het opstellen ervan tevens stil te staan bij de volgende aspecten:
• Op welke leeftijd wens ik met pensioen te gaan?
• Wat denk ik nodig te hebben aan inkomen? Naast het pensioen in eigen beheer dient
men te denken aan de AOW-uitkering, een eventueel bij een werkgever opgebouwd
oudedagspensioen, banksparen, kapitaalverzekeringen, lijfrentes, dividend, etc.
• Wil ik mijn pensioen in eigen beheer premievrij maken of wens ik nog verder op te
bouwen?
• Op welke wijze wens ik mijn pensioen in eigen beheer verder op te bouwen? Naar
eindloon, middelloon of naar het beschikbare premiestelsel?
• Wens ik het nabestaandenpensioen te herverzekeren?
• Wil ik latere pensioenverevening vermijden?
• Ga ik uit van een aftrekpost voor de vennootschap of wil ik dat de B.V. de
pensioenverplichting daadwerkelijk uitbetaalt?
• Wil ik een aparte pensioen-B.V. oprichten waarin de nieuwe en/of de oude
pensioenaanspraken worden ondergebracht?
• Ben ik op zoek naar een alternatief naast mijn pensioen in eigen beheer?
Zoals u ziet zijn er veel factoren van invloed op het maken van de voor u juiste keuze over uw
toekomst. Pensioenwetgeving is complex en een advies op maat is hierbij noodzakelijk.
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