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11-05-2016 | Door Hans van den Berg  
werkzaam bij Fiscale Zaken VIVAT Verzekeringen 
 
Het is algemeen bekend en onderkend dat tussen de f ormele en praktische 
toepassing van fiscale wet- en regelgeving een disc repantie kan bestaan. Een 
van de terreinen waarbij dit met enige regelmaat vo orkomt is pensioen. Actu-
eel is de discussie over een ‘365-dagenadministrati e’ voor het dagelijks kun-
nen verwerken van mutaties. Momenteel kunnen de mee ste, zo niet alle, pen-
sioenuitvoerders slechts op 12 dagen per jaar (per de eerste dag van een 
maand) mutaties verwerken. In dit artikel plaats ik  kanttekeningen bij enkele 
knelpunten die hierdoor ontstaan en geef een aantal  suggesties voor oplos-
singen aan de staatssecretaris van Financiën, de Be lastingdienst en de  
pensioenuitvoerders.  

 

Stel, het is je werk om de afspraken vast te leggen die op pensioengebied tussen 

werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder zijn gemaakt. Een van de documenten 

waarin dit juridisch wordt vastgelegd is het pensioenreglement. Een belangrijk deel 

van de gemaakte afspraken is gebonden aan fiscale wet- en regelgeving. Wat is wel 

en niet mogelijk en/of toegestaan? Het is uiteraard de bedoeling om de afspraken 

juist, maar vooral ook begrijpelijk en overeenkomstig de wijze waarop de regeling 

daadwerkelijk uitgevoerd wordt vast te leggen. Ik belicht een tweetal onderwerpen 

waarbij de fiscale wet- en regelgeving en de praktijk knellen. 

 

Het gaat dan om het tijdstip waarop: 

A. opbouw van pensioen voor het eerst kan plaatsvinden; 

B. partner- en wezenpensioen ingaand voor pensioendatum aanvangt en ein-

digt.   

 

Ik sta hierbij eerst stil hoe een en ander in fiscale wet- en regelgeving is vastgelegd 

en vervolgens hoe dit in de praktijk in veel regelingen wordt uitgevoerd (en aldus ook 

is vastgelegd). Daarna beschouw ik in hoeverre deze twee punten met elkaar over-

eenkomen en geef zo nodig een aanbeveling om regelgeving en praktijk op elkaar 

aan te laten sluiten. 

 

A. Aanvang van de pensioenopbouw 
Fiscale wet- en regelgeving 

Het eerste tijdstip waarop deelname aan een pensioenregeling kan starten en pen-

sioen kan worden opgebouwd is het eerste tijdstip waarop dienstjaren ontstaan1. 

Praktisch beschouwd komt dit neer op de datum waarop een dienstbetrekking aan-

vangt. Ofwel de dag waarop de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werkne-

mer ingaat.  

 

In de ‘ideale’ situatie beschikt een pensioenuitvoerder over een pensioenadministra-

tie waarin hij op 365 dagen per jaar alle soorten mutaties kan invoeren en verwer-

ken. In deze administratie wordt bovendien rekening gehouden met schrikkeljaren. 

Bij het in diensttreden gedurende de maand vindt de eerste maand een partiële op-

bouw plaats van het ouderdomspensioen (al dan niet in combinatie met partnerpen-

sioen ingaand na pensioendatum). Bovendien vangt de dekking voor het partner- en 

wezenpensioen ingaand voor pensioendatum (en eventuele dekkingen van andere 

pensioensoorten) aan op de daadwerkelijke datum van indiensttreding. De werkge-

ver ontvangt voor de eerste maand een partiële nota. Is sprake van een werkne-

mersbijdrage, dan wordt deze de eerste maand door de werkgever partieel met het 

loon van de werknemer verrekend. Wet- en regelgeving en de praktische uitleg en  

uitvoering daarvan komen in deze ideale situatie geheel met elkaar overeen.  

 

De praktijk 

Deze ideale situatie is weliswaar gewenst, maar komt niet zo vaak  - of misschien 

wel helemaal niet? - voor. Bedacht moet worden dat met betrekking tot de pensioen-

administratie een verschil bestaat tussen pensioenfondsen en pensioenverzeke-

raars. In tegenstelling tot een pensioenfonds voert de gemiddelde pensioenverzeke-

raar niet één, maar een verscheidenheid aan pensioenregelingen uit.  

                                                        
1 Artikel 10a, lid 1, letter a, Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 

De inconsistentie van het meten met twee maten 
 



2 
 

Hierbij kan de opbouw ook nog eens volgens verschillende pensioenstelsels plaats-

vinden (eindloon, middelloon, beschikbare premieregelingen en combinaties hier-

van). Het gevolg is dat (vrijwel) alle pensioenverzekeraars niet over één, maar enke-

le pensioenadministratiesystemen beschikken. Op dit moment hebben de meeste 

pensioenuitvoerders in hun administratiesystemen alleen de mogelijkheid om per de 

eerste dag van een maand een mutatie in te voeren en te verwerken. Dit geldt ook 

voor de mutatiesoort ‘aanvang van het deelnemen’. Treedt een werknemer geduren-

de de maand in dienst, dan zijn er in een ’12-dagenadministratie’ twee mogelijkhe-

den:  

 

1. Het deelnemen vangt aan per de eerste dag van de maand waarin het 

dienstverband is ontstaan. Dit levert strijdigheid op met fiscale wet- en re-

gelgeving. De Belastingdienst stelt zich sinds kort op het formele - maar 

vanuit haar positie begrijpelijke - standpunt dat de opbouw van pensioen 

niet eerder kan plaatsvinden dan de datum waarop de dienstbetrekking 

aanvangt. Gaat de regeling in per de eerste dag van de maand voorafgaand 

aan de datum van indiensttreding, dan kan de inspecteur het standpunt in-

nemen dat de pensioenregeling onzuiver is en als zodanig niet meer als een 

aanspraak op een pensioenregeling is aan te merken. Het gevolg is, dat de 

waarde van de gehele pensioenaanspraak ineens als loon uit een vroegere 

dienstbetrekking van de (gewezen) werknemer wordt belast (max. 52% hef-

fing) en dat de werknemer over deze waarde ook nog eens revisierente 

(standaard 20%) is verschuldigd2; 

 

2. Het deelnemen vangt aan per de eerste dag van de maand volgend op de 

maand waarin het dienstverband is ontstaan. Een dergelijke regeling is fis-

caal niet onzuiver. Echter, de uitvoerder loopt het risico dat een werknemer 

zich via de werkgever er op beroept dat hij een gedeelte van een maand 

pensioenopbouw mist, hoewel op zich deze wachttijd op grond van de Pen-

sioenwet is toegestaan. Bovendien bestaat het risico dat de partner van een 

werknemer die overlijdt tussen de datum van indiensttreding en het tijdstip 

waarop het deelnemen aanvangt zich civielrechtelijk beroept op het feit dat 

                                                        
2 Artikel 19b, lid 1, letter a, Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) en artikel 30i, lid 1, letter a en lid 
2, AWR 

een wachttijd voor partner- en wezenpensioen niet is toegestaan3 en dat 

deze aanspraak dus alsnog afdwongen wordt.   

 

De meeste pensioenuitvoerders die tegen dit praktische probleem aanlopen, worden 

zonder dat een oplossing hiervoor gevonden wordt, gedwongen te kiezen tussen 

deze ‘twee kwaden’. 

 
Mogelijke oplossingen 
Door de staatssecretaris 

De meest voor de hand liggende oplossing die de staatssecretaris kan bieden is om 

goed te keuren dat het deelnemen aanvangt per de eerste dag van de maand waarin 

de dienstbetrekking aanvangt (zoals in de praktijk gebruikelijk is).    

Om uit te rekenen welk materieel belang aan deze goedkeuring is verbonden, ga ik 

er van uit dat de dienstbetrekking gemiddeld halverwege de maand aanvangt. Dit 

levert in werkelijkheid waarschijnlijk een te hoge uitkomst op. Immers, bij nieuwe 

dienstbetrekkingen en vrijwillige baanwisselingen zal het dienstverband meestal op 

de eerste dag van een maand aanvangen, omdat opzegging tegen het eind van de 

maand van de oude dienstbetrekking plaatsvindt en de opzegtermijn in hele maan-

den is vastgelegd4. Ga ik niettemin uit van een dienstverband dat gemiddeld halver-

wege de maand aanvangt, dan betekent de goedkeuring dat in een middelloonrege-

ling gemiddeld eenmalig ca. € 14 ouderdomspensioen meer wordt opgebouwd. Bij 

een beschikbare premieregeling wordt goedgekeurd dat eenmalig € 94 extra premie 

wordt ingelegd5.  

 

Nu het geringe materiële belang is vastgesteld, wordt het tijd dat ik de goedkeuring 

erbij haal die eind vorig jaar is afgegeven voor het uitkeren van pensioen tot en met 

het eind van de maand6. De argumenten voor het afgeven van deze goedkeuring 

waren dat: 

                                                        
3 Artikel 14, lid 2, Pensioenwet 
4 Artikel 672, lid 1, Boek 7, BW 
5 Uitgangspunten ‘gemiddelde werknemer’: leeftijd 47, pensioengevend loon  
€ 34.000 per jaar, franchise in regeling € 16.000, middelloon 1,875% per jaar of beschikbare premie 
staffel 2 op basis van 4% rekenrente conform bijlage I bij besluit van 17 december 2014 (nr. 
BLKB2014/2132M) 
6 Onderdeel 9.4, Besluit van 6 november 2015 (nr. BLKB2015/830M) 
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• dergelijke pensioenregelingen op ruime schaal voorkomen; en 

• de afwijking die een dergelijke regeling met zich meebrengt gering is. 

 

Als we dezelfde criteria hanteren bij de thans voorgestelde goedkeuring, dan zijn er 

naar mijn mening geen argumenten te vinden die eenzelfde goedkeuring in de weg 

staan. Wordt de voorgestelde goedkeuring niet gegeven, dan wordt volgens mij op 

basis van dezelfde criteria gemeten met twee maten.  

 

Door de pensioenuitvoerder 

Als de staatssecretaris de voorgestelde oplossing niet biedt, dan kan de pensioen-

uitvoerder aan een andere oplossing denken. Hij kan bijvoorbeeld bij indiensttreding 

gedurende de maand voorstellen om voor de opbouw van het ouderdomspensioen 

een wachttijd te introduceren. Deze wachttijd omvat bij indiensttredingen gedurende 

de maand de periode van de datum van indiensttreding tot de eerste dag van de 

maand volgend op deze datum. Hiermee blijft de wachttijd ruim binnen de wettelijke 

norm van twee maanden7. Een wachttijd is voor het partner- en wezenpensioen niet 

toegestaan, daarom gaan deze pensioenen wél in op de daadwerkelijke datum van 

indiensttreding. De premie die hiervoor verschuldigd is gedurende de wachttijd voor 

het ouderdomspensioen wordt echter door de uitvoerder bij de werkgever niet in 

rekening gebracht. De pensioenuitvoerder neemt deze voor zijn rekening.   

 

Voor nieuwe regelingen kan deze oplossing zonder al te veel reglementaire en ad-

ministratieve rompslomp per direct ingaan.  

 

Voor bestaande regelingen is het vraagstuk meer complex. Pensioenregelingen 

waarbij het deelnemen niet aanvangt op de feitelijke dag van indiensttreding bestaan 

al lang. Heel erg lang8. Zonder dat dit ooit heeft geleid tot enig commentaar van de 

Belastingdienst. Nu de Belastingdienst zich op het formele standpunt stelt dat de 

diensttijd pas kan aanvangen op de dag dat de arbeidsovereenkomst ingaat, is het 

de vraag of dit ook naar het verleden toe gecorrigeerd moet worden of niet.  
• Is dat wel zo, dan zullen ook bestaande regelingen moeten worden aange-

past. Dit ondanks het feit dat slechts in een aantal gevallen de eerste premie 

                                                        
7 Artikel 14, lid 2, Pensioenwet 
8 Sinds 1 juni 1999, Wet fiscale behandeling van pensioenen, Stb. 1999, 211 

bij indiensttreding van een werknemer mogelijk niet pro rata in rekening is 
gebracht en er dus een te hoge premie is betaald. Deze premie blijkt als ge-
volg van de thans geopenbaarde opvatting van de Belastingdienst achteraf 
onverschuldigd in rekening te zijn gebracht en betaald te zijn geweest. Dit 
zou dan moeten leiden tot een pro rata terugbetaling door de pensioenuit-
voerder. De werkgever moet in die situatie voor de loonheffing een correc-
tiebericht sturen. Nog meer gecompliceerd wordt het als sprake is van een 
werknemersbijdrage. Niet alleen moet de werkgever over de betreffende ja-
ren een nieuwe jaaropgave verstrekken, ook moet hij nadat hij het bruto 
loon heeft gecorrigeerd, voor dat deel van de werknemersbijdrage dat ten 
onrechte is ingehouden, ook een correctiebericht sturen. Voor de werkne-
mer kan e.e.a. betekenen dat correcties plaatsvinden inzake toeslagen 
(zorgtoeslag, huurtoeslag) en subsidies. Het is te betwijfelen of dit standpunt 
meehelpt aan een praktische oplossing ...; 

• Is dat niet zo, dan ontstaat mogelijk een issue inzake gelijke behandeling. 
De werknemer die in het verleden gedurende de maand in dienst is getre-
den heeft immers wel over een volledige maand pensioen opgebouwd, ter-
wijl een werknemer in de nieuwe situatie deze maand mist. Een oplossing 
voor dit probleem zou gevonden kunnen worden door geen nieuwe deelne-
mers in de bestaande regeling toe te laten en er dus een ‘gesloten regeling’ 
van te maken. Al met al veel werk voor een fiscaal geringe afwijking …  

Conclusie aanvang pensioenopbouw 
Als met één maat wordt gemeten, wordt voor het tijdstip waarop bij indiensttredingen 

het deelnemen aanvangt door de staatssecretaris een goedkeuring gegeven. Deze 

goedkeuring houdt in dat de pensioenopbouw kan aanvangen per de eerste dag van 

de maand waarin de dienstbetrekking is begonnen. Met deze goedkeuring wordt 

voortzetting gegeven aan de wijze waarop hieraan sinds 1999 in de praktijk invulling 

wordt gegeven. Van een verruiming van het fiscale kader is geen sprake, ten opzich-

te van de bestaande situatie verandert er immers niets. 
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Schema aanvang deelname 

Onderwerp Huidige situatie Situatie na goedkeu-

ring 

In dienst gedurende 

de maand, aanvang 

van het deelnemen 

• Pensioenopbouw per 1e dag 
maand waarin in dienst: rege-
ling onzuiver; 

• Pensioenopbouw per 1e dag 
maand volgend op dag in 
dienst: claimrisico  

• Idem, maar met wachttijd OP 
en PP/WzP op datum in 
dienst (partieel voor rekening 
uitvoerder): rompslomp uit-
voerder, werkgever en Belas-
tingdienst 

Pensioenopbouw per 

1e dag maand waarin 

in dienst: regeling 

zuiver. Geen aanpas-

sing bestaande admi-

nistraties 

 
 
B. Het tijdstip waarop partner- en wezenpensioen da t ingaat 
voor de pensioendatum aanvangt en eindigt 
Fiscale wet- en regelgeving  

Het eerste tijdstip waarop volgens de wet een partner- en/of wezenpensioen9 kan 

worden uitgekeerd, is onmiddellijk na het overlijden van de (gewezen) werknemer10. 

Eerder kan niet, later wel. In het laatste geval doel ik op de mogelijkheid dat het 

partner- of wezenpensioen ingaat direct na de beëindiging van een Anw-uitkering.   

 

Praktijk 

Ook bij dit vraagstuk geldt dat de ‘ideale’ situatie niet of nauwelijks voorkomt. Want 

ook bij deze pensioensoorten geldt dat er administratief geen mogelijkheid is om 

deze op 365 dagen in te laten gaan. In de praktijk worden dus deze pensioensoorten 

eveneens per de eerste dag van de maand van overlijden uitgekeerd. En dat komt 

                                                        
9 En in het spoor daarvan ook een nabestaandenoverbruggingspensioen (NOVP). Hierop ga ik in dit 
artikel verder niet in. 
10 Partnerpensioen artikel 18b, lid 6, Wet LB resp. wezenpensioen artikel 18c, lid 4, Wet LB 

nog wel mooi uit, want een Anw-uitkering wordt immers ook per de eerste dag van 

de maand van overlijden van de (gewezen) werknemer uitgekeerd11. Dat deze twee 

uitkeringen aansluiten vindt iedereen prima, behalve de Belastingdienst. Wanneer 

we de wettekst letterlijk lezen, dan heeft de Belastingdienst gelijk. Volgens de wet 

kan een partner- en/of wezenpensioen niet eerder ingaan dan dat het overlijden van 

de (gewezen) werknemer heeft plaatsgevonden, maar dat levert nu juist het prakti-

sche knelpunt op. 

 

Het wordt weer tijd om de eerder genoemde goedkeuring erbij te halen. Als ik dat 

doe, dan concludeer ik dat ook bij dit vraagstuk met twee maten wordt gemeten. In 

de goedkeuring6 wordt toegestaan dat o.a. partner- en wezenpensioen niet eindigt 

op de datum dat de pensioengerechtigde overlijdt, maar aan het einde van de 

maand waarin dat overlijden plaatsvindt. 

 

Wanneer ik de uitleg van de wet door de Belastingdienst en de goedkeuring van de 

staatssecretaris samenvoeg, dan is de situatie zo dat een partner- en wezenpensi-

oen: 

• NIET mag ingaan aan het begin van de maand van overlijden van de (gewezen) 

werknemer, maar 

• WEL mag eindigen aan het eind van de maand van overlijden van de pensioen-

gerechtigde. 

 

Maat één is het begin, waar strikt aan de wettekst wordt vastgehouden. Maat twee is 

het einde, waarbij is goedgekeurd dat deze mag afwijken van hetgeen in de wet is 

bepaald.  

De situatie veroorzaakt nog meer onbegrip en afwijking van wat in de praktijk ge-

wenst is, wanneer je dezelfde situatie beschrijft voor de Anw-uitkering.  

Voor de Anw-uitkering geldt dat deze: 

• WEL ingaat aan het begin van de maand van overlijden van de (gewezen) 

werknemer; en 

• WEL eindigt aan het eind van de maand van het overlijden van de gerechtigde.12 

 

                                                        
11 Artikel 14, lid 2, Anw 
12 Artikel 16, lid 2, Anw 
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Mogelijke oplossingen 
Door de staatssecretaris 

De meest welkome en voor de hand liggende oplossing is ook in deze situatie dat 

door de staatssecretaris een goedkeuring wordt afgegeven om partner- en wezen-

pensioen in te laten gaan op de eerste dag van de maand van het overlijden van de 

(gewezen) werknemer. Ook deze situatie voldoet aan de eerder genoemde criteria. 

Hij komt vaak (is dit woord een ‘understatement’ voor uitsluitend?) voor en het betreft 

een geringe afwijking.  

 

Eens zien of ik een goedkeuring nog wat aantrekkelijker kan maken. Ik doe dat aan 

de hand van een voorbeeld. 

 

Door de pensioenuitvoerder 

De pensioenuitvoerder kan zich beperken tot het wijzigen van het pensioenregle-

ment, zodat het partner- en wezenpensioen niet eerder ingaat dan direct na het 

overlijden van de (gewezen) werknemer. Vervolgens moet reglementair zijn bepaald 

dat het partner- en wezenpensioen prenumerando wordt uitbetaald aan het eind van 

iedere maand.  

 

Een andere oplossing zou kunnen zijn dat reglementair overeengekomen is om het 

partnerpensioen binnen de verhouding 100:75 uit te keren13. Als de eerste maand-

termijn bij het overlijden van de (gewezen) werknemer gedurende de maand vervol-

gens een hele maandtermijn (vanaf de eerste dag van de maand gerekend) omvat, 

dan kan worden betoogd dat deze op jaarbasis plaatsvindt binnen de verhouding 

100:75. 

 

Conclusie aanvang partner- en wezenpensioen 
Ik heb de wetstechnische informatie er op nageslagen, maar de wettekst is op de 

door mij behandelde punten niet aangepast sinds de introductie op 1 juni 199914. 

Wat wel is aangepast is de zienswijze van de Belastingdienst. Deze zienswijze leidt 

ertoe dat de theorie en de praktijk verder van elkaar zijn komen te staan en dat 

maatregelen steeds moeilijker zijn uit te leggen aan de eindklant. Met problemen is 

niemand gebaat, met het oplossen daarvan wel. Daarbij maakt het niet uit of linksom 

(de staatssecretaris geeft een goedkeuring) of rechtsom (de Belastingdienst legt 

wet- en regelgeving minder rigide uit) een oplossing wordt gevonden. 

Het kan toch niet zo zijn dat, met het voorbeeld van het ingangstijdstip van partner- 

en wezenpensioen bij de hand, dat pensioenuitvoerders verplicht worden om een 

pensioenadministratie aan te houden waarin mutaties per uur mogelijk zijn? Zo met-

een beschikken de pensioenuitvoerders over een ‘365-dagenadministratie’ en is er 

toch nog sprake van een onzuivere regeling. Want tussen ‘onmiddellijk na overlijden’ 

en ‘de dag na overlijden’ zit al gauw een verschil van gemiddeld 12 uur.  

 

Door het gemiddeld 12 uur te late ingang van het partner- en wezenpensioen zou de 

pensioenregeling weliswaar een heel klein beetje onzuiver zijn, maar voor de fiscale 

gevolgen maakt dat geen verschil. Want verschil tussen een beetje en veel onzuiver 

is er niet. 

 

                                                        
13 Als bedoeld in artikel 18d, lid 1, letter b, Wet LB 
14 Wet fiscale behandeling van pensioenen, Stb 1999, 211 

Voorbeeld 
Een partnerpensioen bedraagt € 1.000 per maand en de deelnemer overlijdt op de 

15e dag van een maand die 30 dagen heeft. Het pensioen wordt altijd in de laatste 

week van een maand daadwerkelijk uitbetaald. De administratieve verwerking (aan-

levering overlijdensakte deelnemer, attestatie de vita gerechtigde, etc.) van de eer-

ste uitkering duurt drie weken. Afgesproken is dat het partnerpensioen prenume-

rando wordt uitgekeerd. Dit is een verzekeringstechnisch bepaalde uitkeringswijze 

waarbij de sterftekans van de gerechtigde een rol speelt. Bij een prenumerando 

uitkering moet de gerechtigde (op wiens leven het partnerpensioen wordt uitge-

keerd) aan het begin van iedere termijn in leven zijn. Is dat het geval, dan wordt de 

gehele termijn uitgekeerd, zonder dat deze ‘doorleefd’ hoeft te zijn. 

In dit voorbeeld leeft de gerechtigde op de eerste dag van de betreffende maanden, 

waardoor hij 2 x € 1.000 = € 2.000 partnerpensioen ontvangt. Het partnerpensioen 

wordt vervolgens iedere maand uitgekeerd, als de gerechtigde op de eerste dag 

van de betreffende maand leeft. 
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Schema aanvang en einde partner- en wezenpensioen 

Onderwerp Huidige situatie Situatie na goedkeu-

ring 

PP/WzP tijdstip 

ingang 

• Gaat in op 1e dag van maand 

waarin (gewezen) deelnemer 

is overleden: regeling onzui-

ver; 

• Gaat in op 1e dag van maand 

volgend op de dag waarop de 

(gewezen) deelnemer is over-

leden: afwijking met Anw, 

claimrisico  

• Gaat in op dag na overlijden 

(gewezen) deelnemer, uitke-

ring postnumerando 

Gaat in op 1e dag 

van maand waarin 

(gewezen) deelnemer 

is overleden: geen 

aanpassing regeling, 

geen aanpassing 

administratie. 

PP/WzP tijdstip 

einde 

Eindigt op 1e dag van maand na 

overlijden gerechtigde 

Eindigt op 1e dag van 

maand na overlijden 

gerechtigde 

 
 
 
 

 


