
Hoofdstuk 4 
Inkomsten na (deels) staken van de praktijk: 
Pensioen, loondienst, herstart als ondernemer of 
overeenkomst van opdracht

4.1 Met pensioen: SMPS, PFZW of ABP

Vrijgevestigde medisch specialisten zijn voor hun pensioen verplicht verzekerd 
bij de Stichting Pensioenfonds voor Medisch specialisten (SPMS), de collectieve 
beroepspensioenregeling voor medisch specialisten. 
De verplichtstelling is van toepassing voor in Nederland praktizerende  medisch 
specialisten, ingeschreven in het KNMG-register, die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben 
bereikt en het beroep niet uitsluitend uitoefenen in dienstverband met een wettelijke 
verplichte deelname bij PFZW (of soms ABP). Het gaat dus om zelfstandige of vrijgevestigde 
medisch specialisten of dga’s, die volledig of deels in vrij beroep werkzaam zijn. 
 
Medisch specialisten in loondienst (zijn werknemer bij een werkgever op basis van een 
arbeidsovereenkomst) zijn verplicht verzekerd bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
(PFZW).
Er zijn  twee situaties, waarin de medisch specialist bij de SPMS deelneemt als werknemer:  
1.  De medisch specialist is dga, directeur/grootaandeelhouder (zie paragraaf 1.3.1), in dienst 

van de eigen BV. Hij wordt fiscaal gezien als werknemer. 
2.  De medisch specialist is werknemer bij een kliniek, die geen verzekerde zorg levert. 

Klinieken, die helemaal geen verzekerde zorg leveren, zijn uitgesloten van de verplichte 
aanstelling bij het PFZW. De kliniek als werkgever valt niet onder de verplichtstelling van 
PFZW en de medisch specialist als werknemer dan ook niet.

Let op: Vrij gevestigde medisch specialisten kunnen naast hun praktijk arbeid voor bv. 1 
of 2 dagen verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst met en in een ziekenhuis. Dit 
betekent, dat zij zowel bij de SPMS voor het aantal dagdelen in de eigen praktijk als bij de 
PFZW voor de tijd in het ziekenhuis hun pensioen opbouwen.  
Let op: Specialisten-ondernemers werkzaam in een MSB zijn deelnemer bij de SPMS. 
Medisch specialisten, die als werknemer werkzaam zijn in een MSB zijn deelnemer bij de 
PFZW.

De medisch specialist die werkzaam is in een academisch ziekenhuis, is (als ambtenaar) 
verzekerd bij het Stichting Pensioenfonds ABP.
Veel deelnemers in de SPMS-regeling hebben in hun opleidingstijd in een perifeer/algemeen 
en/of academisch ziekenhuis gewerkt en daar premievrije pensioenafspraken opgebouwd. 
Bij de overgang van loondienst naar vrije vestiging is het (sinds enige jaren) mogelijk, dat 
de opgebouwde aanspraken worden overgedragen aan de SPMS. 
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 Tabel 21: vergelijking pensioenregelingen SPMS, PFZW en ABP
SPMS PFZW ABP

Deelnemer: 
welke medisch 
specialist

Vrij gevestigd; dga; in dienst 
kliniek, die geen verzekerde 
zorg levert

In loondienst bij zorgin-
stelling

In loondienst bij overheid 
en onderwijs

Samenstelling 
pensioenre-
geling

Eigen, levenslang ouderdom-
spensioen en eventueel (tijdeli-
jk) partnerpensioen. 
Wezenpensioen < 18 jaar of 
< 27 jaar, indien studerend of 
arbeidsongeschikt

Eigen ouderdomspensioen, 
partnerpensioen. 
Wezenpensioen < 21 jaar.

Eigen ouderdomspensioen, 
nabestaandenpensioen 
(partner en kinderen < 25 
jaar)

Basis pensioen-
regeling

Vaste bedragenregeling* Middelloonregeling* Middelloonregeling*

Basis pensioen-
premie; 
wie betaalt? 

Afhankelijk van beroepsin-
komen en deeltijdfactor. 
Deelnemer betaalt

Iedereen betaalt hetzelfde 
percentage (2020: 23,5%)  
van het salaris, verminderd 
met de franchise ( e 12.770) 
Deelnemer en werkgever 
betalen ieder 50% (ieder 
11.75%) 

Iedereen betaalt hetzelfde 
percentage (2020: 24,9%) 
van het salaris, verminderd 
met de franchise ( e 12.800 
of e 14.200 afhankelijk van 
pensioengevend salaris, zie 
verderop) 
Deelnemer betaalt 30% 
(7,47%) en werkgever 
betaalt 70% (17,43%) 

Pensioenleeftijd 65 jaar AOW-leeftijd (2020: 66 jaar 
en 4 maanden)

AOW-leeftijd (2020: 66 jaar 
en 4 maanden)

Eerder met 
pensioen

Kan maximaal met 5 jaar 
worden vervroegd (dus vanaf 
60 jaar)

Vóór 1965 geboren: vanaf 
55 jaar  
In of na 1965 geboren: 
vanaf 5 jaar vóórdat de 
AOW ingaat

60 jaar

Later met pen-
sioen

Is mogelijk (maximaal 5 jaar), 
dus tot 70

Is mogelijk (maximaal 5 
jaar na AOW-leeftijd)

Is mogelijk (maximaal 5 
jaar na AOW-leeftijd) 

Basis                                           
pensioenuit-
kering

Aantal jaren van deelname aan 
de regeling en hoogte van de 
vaste aanspraak *. 
Jaarlijkse indexering van 3%**

Aantal jaren van deelname 
aan de regeling. 
Mogelijkheid van jaarlijkse 
indexatie. 

Aantal jaren van deelname 
aan de regeling. 
Mogelijkheid van jaarlijkse 
indexatie

Ingang datum 
pensioenuit-
kering

Eerste van de maand die volgt 
op 65ste verjaardag

Eerste van de maand die 
volgt op het bereiken van 
de AOW-leeftijd

Eerste van de maand die 
volgt op het bereiken van 
de AOW-leeftijd

Partnerpen-
sioen

Ja, daadwerkelijke opbouw en 
automatisch met een gehuwde 
of  geregistreerde partner.  
Indien ongehuwd samen-
wonend, kan voor  het partner-
pensioen worden gekozen.

Ja, met een gehuwde of  
geregistreerde partner of 
bij het PFZW aangemelde 
partner, indien ongehuwd 
samenwonend. De helft 
van het partnerpensioen is  
op risicobasis*** verzekerd 
en de andere helft wordt 
opgebouwd

Ja, met een gehuwde of  
geregistreerde partner of 
bij het ABP aangemelde 
partner, indien ongehuwd 
samenwonend. Tot 2017 
was het partnerpensioen 
op risicobasis. Vanaf 2018 
wordt het opge-bouwd.  

Tijdelijk part-
nerpensioen

Ja, bij samenwonen, indien 
deelnemer gehuwd/geregis-
treerd is of samenwonende 
partner is aangemeld. 
Verzekering op risicobasis*** 

neen neen

Regeling bij 
pensioenaf-
topping (af-
toppingsloon 
2020: boven  
€ 110.111)

Geen regeling 
Zelf regelen via netto-lij-
frente-uitkering 

Geen regeling 
Zelf regelen via netto-lij-
frente-uitkering

Ja, mogelijkheid van afslu-
iten van netto-pensioen-
regeling

68



Arbeidsonge- 
schiktheid 
meeverzekeren

Neen Premie 2020 meever- 
zekeren van arbeidsonge- 
schiktheidspensioen: 
0,5% van salaris vermin-
derd met franchise e 21.430

Premie 2020 meever-
zekeren van arbeidson-
geschiktheids-pensioen: 
afhankelijk van sector: 
0,5 tot 1,1% van salaris, 
verminderd met franchise 
e 21.400

Bij arbeids- 
ongeschiktheid 
gedurende de 
pensioenop-
bouw

Premievrije voortzetting van de 
pensioenopbouw op basis van 
beroepsarbeids- 
ongeschiktheid****

Premievrije voortzetting 
van de pensioenopbouw op 
basis van functionele ar-
beidsongeschiktheid (WIA 
volgend)****

Premievrije voortzetting 
van de pensioenopbouw op 
basis van functionele ar-
beidsongeschiktheid (WIA 
volgend)****

Zeggenschap 
over pensioen-
regeling, beheer 
en bestuur

Bij deelnemende medisch spe-
cialisten

Bij vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers

Bij vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers

 Beleidsdekking
s-graad*****                      

2019: 125,0 
2018: 126,1 
2017: 125,6

2019: 96,5 
2018: 101,3 
2017: 98,6

2019: 95,8 
2018: 103,8 
2017: 101,5

 
* Een vaste bedragenregeling betekent dat bij de opbouw van het pensioen een vaste aanspraak wordt 
toegekend. De hoogte van deze vaste aanspraak hangt samen met de hoogte van het inkomen van de 
zelfstandige en de premie die daaraan gekoppeld is. Hoe hoger dit inkomen, hoe hoger de aanspraak. 
De premie 2020 bedraagt in dit geval € 32.123 (ouderdomspensioen en partnerpensioen; zonder 
partnerpensioen: € 26.735) (zie verder paragraaf 4.1.1). 
Bij de middelloonregeling is hoogte van het pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris en de tijd dat 
de werknemer in dienst is. Het pensioen dat jaarlijks wordt opgebouwd is afhankelijk van het in dat jaar 
verdiende salaris. Bij de PFZW wordt de door de deelnemer een pensioen opgebouwd ter grootte van 1,75 % 
van het salaris van de deelnemer, verminderd met de franchise (2020: € 12.770). De premie 2020 is 23.5% 
van het salaris verminderd met de franchise, te betalen door werkgever en werknemer ieder voor 50% (zie 
verder paragraaf 4.1.2). 
** zie voor verdere details bij paragraaf 4.1.1 
*** als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd, dan wordt dit alleen uitgekeerd, zolang de deelnemer 
nog actief pensioen opbouwt en dus nog niet met pensioen is. Als de deelnemer overlijdt, terwijl hij geen 
deelnemer meer is of al met pensioen is, is er geen uitkering aan de partner. 
**** Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent, dat bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid (en 
het uitkeren van het verzekerde bedrag) het al dan niet en in welke mate kunnen uitoefenen van het eigen 
(verzekerde) beroep bepalend is. Met functionele arbeidsongeschiktheid wordt verwezen naar de norm die 
de WIA hanteert bij het vaststellen of iemand zodanig arbeidsongeschikt, dat hij of zij in aanmerking kan 
komen voor een WIA-uitkering (zie verder paragraaf 4.1.2 en 5.1.5) 
***** De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. 
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen van het fonds en de huidige verplichtingen 
(hoeveel het fonds naar de huidige stand van zaken nu en in de toekomst moet betalen op basis van de 
rekenrente). 

4.1.1 Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS)
Aard van het fonds en deelnemers 
De SPMS is  een verplicht beroepspensioenfonds voor medisch specialisten met 17.534 
deelnemers (11.186 man; 6.348 vrouw; stand per 15 januari 2020). De SPMS heeft 8.449 
actieve deelnemers (huidige premiebetalers), die nog werkzaam zijn en pensioen opbouwen bij 
SPMS. Zie over de verplichtstelling de eerste alinea’s van paragraaf 4.1 
De SPMS betaalt pensioenen uit aan 7.321gepensioneerden/pensioentrekkenden. 
De SPMS kent 1.764 slapers: voormalige deelnemers die hun praktijk hebben gestaakt (iets 
anders zijn gaan doen, aan het rentenieren zijn), maar nog geen  65 jaar zijn en het pensioen 
bij SPMS nog niet  hebben laten ingaan. Zij betalen geen premie meer gedurende die periode. 
 
Samenstelling pensioenregeling 
Het pensioen dat bij de SPMS wordt opgebouwd/verzekerd, kan de volgende onderdelen 
bevatten: 
1. Levenslang ouderdomspensioen 
2. Levenslang partnerpensioen 
3. Tijdelijk partnerpensioen 
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4. Wezenpensioen 
5.  Onvoorwaardelijke levenslange indexatie van 3% (zie hierover de alinea in deze 

paragraaf over de 3% regeling en de conversie)
Een deelnemer bouwt jaarlijks een ouderdomspensioen voor zichzelf op. Het bestuur van 
het fonds bepaalt jaarlijks hoe hoog het bedrag is dat wordt opgebouwd. De hoogte van 
dit bedrag hangt samen met het inkomen en de tijd die wordt besteed om dat inkomen te 
verwerven  
(fulltime of parttime) plus de aanpassingscoëfficient (=factor, die de loonontwikkeling 
uitdrukt en waarmee jaarlijks de opgebouwde pensioenrechten worden vermenigvuldigd) 
 
Bij de SPMS wordt een verplicht partnerpensioen opgebouwd voor de echtgenoot of 
echtgenote of geregistreerd partner. Een ongehuwde, samenwonend medisch specialist die 
met een partner een notariële samenlevingsovereenkomst heeft gesloten, kan zich vrijwillig 
verzekeren.  
Wanneer de deelnemer tijdens de pensioenopbouw overlijdt en de verzekerde partner 
heeft  nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan krijgt de partner naast het levenslange 
partnerpensioen een tijdelijk partnerpensioen.  
Als de (voormalige) deelnemer overlijdt, dan hebben de kinderen automatisch recht op een 
wezenpensioen tot hun 18e verjaardag of, als ze studeren of arbeidsongeschikt zijn, tot hun 
27ste verjaardag. 
Mocht de deelnemer overlijden voordat het pensioen is ingegaan, dan is er sprake van een 
wezenpensioen op basis van de gemiddelde pensioenopbouw van de laatste 5 kalenderjaren 
vóór het overlijden. 
 
Basis pensioenregeling 
De SPMS heeft als pensioenbasis een vaste bedragenregeling. 
Een vaste bedragenregeling betekent dat bij de opbouw van het pensioen een vaste 
aanspraak wordt toegekend. 
De hoogte van deze vaste aanspraak hangt samen met het hoogte van het beroepsinkomen 
en de premie die daaraan gekoppeld is. Hoe hoger dit inkomen, hoe hoger de aanspraak. Het 
beroepsinkomen is verdeeld in 7 trappen (voor zelfstandigen van 0 tot e 154.560 en meer; 
voor werknemers van 0 tot e 125.580 of meer) (zie onderstaande tabel 22).
Bij een beroepsinkomen in de hoogste trap (als zelfstandige van e 154.560 of meer of  als 
werknemer e 125.580 of meer) (zie onderstaande tabel 22) is de vaste aanspraak e 832,44 per 
jaar. Bij 30 jaar pensioenopbouw komt het dan levenslang  uit te betalen pensioen uit op 30 
(jaar) x e 832,44 = e 24.973 plus de jaarlijkse indexering van 3% = e 40.000 .Bij de keuze 
voor hoge conversie (zie verderop in deze paragraaf ) wordt dit bedrag verhoogd naar circa 
e 56.500)  
 
De pensioenopbouw (de premiebetaling en de verdere opbouw van de pensioenaanspraak) 
wordt beëindigd indien met het werk als medisch specialist wordt gestopt, er eerder met 
pensioen wordt gegaan, bij het bereiken van 65 jaar en bij overlijden.  

Pensioenpremie 
De jaarlijks vast te stellen premie is afhankelijk van het inkomen en de  van de medisch 
specialist en de deeltijdfactor (= het aantal gewerkte uren gedeeld door de volledige, voor 
zijn functie geldende  werktijd). Op basis van de  deeltijdfactor kan het aantal uren worden 
vastgesteld, dat realiter per jaar aan de beroepsuitoefening als medisch specialist wordt 
besteed. Bij minder dan 1.750 uur op jaarbasis is er sprake van werken in deeltijd.  
Zie rekenhulp: https://rekenmodule.spms.nl/#/intro 

Inkomsten na (deels) staken van de praktijk
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Tabel 22: inkomen, bedrag pensioenopbouw en premie 2020 SPMS**
Inkomen zelfstandige 
(fiscale winst uit onder-
neming) in €

Inkomen werknemer 
(loon) in €

Pensioenop-bouw: 
aanspraak per jaar 
in €

Premie OP en 
PP* in €

Premie OP*  in €

154.560 of meer 125.580 of meer 832,44 32.123 26.735
128.800 tot 154.560 104.650 tot 125.580 693,70 26.842 22.279
103.040 tot 128.800 83.720 tot 104.650 554,96 21.560 17.823
77.280 tot 103.040 62.790 tot 83.720 416,22 16.278 13.367
51.520 tot 77.280 41.860 tot 62.790 277,48 10.996 8.911
25.760 tot 51.520 20.930 tot 41.860 138,74 5.717 4.456
0 tot 25.760 0 tot 20.930 0 0 0

*OP is ouderdomspensioen; PP is partnerpensioen 
**De cijfers in deze tabel gelden voor 2020 en zijn gebaseerd op de in dat jaar geldende wet-en regelgeving. 
Hoewel aan de samenstelling van deze informatie vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorg is besteed, 
kunnen  redacteur  en/of  uitgever en/of de SPMS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, 
noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend.

Pensioenleeftijd (en het nieuwe pensioenakkoord)  
Bij de SPMS gaan deelnemers met 65 jaar met pensioen. Dit betekent dat die medisch 
specialist pas later AOW ontvangt, omdat de AOW leeftijd hoger is en de komende jaren 
nog verder zal stijgen (zie de leeftijdsgrenzen  AOW en de uitkeringen per 1 januari 2020 in 
hoofdstuk 5.1.1 en de tabellen 27 en 28) 
Een temporisering van de AOW-leeftijd is als onderdeel van het in het najaar 2019 
afgesloten pensioenakkoord tussen kabinet, werkgevers en werknemers opgenomen.  
Andere belangrijke afspraken in dit akkoord (dat in 2020 en 2021 zal worden uitgewerkt en 
dat naar verwachting nauwelijks van invloed is op het huidige SPMS-pensioenstelsel) zijn: :   
-  de doorsneepremie (alle pensioendeelnemers betalen hetzelfde percentage premie voor 

hetzelfde percentage pensioen) wordt vervangen door een leeftijdsonafhankelijke premie
-  verhogen of verlagen van uitkeringen bij een dekkingsgraad boven de 110%  of 90% (was 

100%).
-  zware beroepen kunnen gemakkelijke eerder stoppen met werken (vast te leggen in cao’s 

of individuele arbeidscontracten) (versoepeling fiscale strafheffing bij regeling voor 
vervroegde uittreding; eerder stoppen met werken door verdubbeling van het belastingvrij 
verlofsparen van 50 naar 100 weken) (de wetgeving hiervan zou per 1 januari 2021 
moeten ingaan) 

-  op de datum, dat het pensioen ingaat, kan maximaal 10% van het opgebouwde pensioen 
worden opgenomen (voor hypotheekaflossing; betalen van vakanties, studie e.d.) 
(wetgeving hierover per 1 januari 2022 moeten ingaan)

-  een fiscaal gunstige en verplichte pensioenregeling voor zzp’ers. De Stichting van de 
Arbeid heeft in maart 2020 een voorstel hierover gepubliceerd (zie paragraaf 5.2.5). 

 
Bij de discussies over het pensioenakkoord is er een groeiend voornemen bij de 
sociale partners voor een stelsel te kiezen, waarbij de ingelegde premies plus behaalde 
beleggingsresultaten leidend zijn (projectie-rendement) voor het opgebouwde 
pensioenkapitaal, welk stelsel grotendeels nu ook de basis vormt voor de pensioenregeling 
van de SPMS. Invoering nieuw pensioenstelsel in Nederland: 1 januari 2022, maar de kans 
dat dat niet eerder dan in 2027 gebeurt lijkt een betere schatting.

Eerder of later met (deel)pensioen  
Het is mogelijk om de ingangsdatum van het SPMS-pensioen met maximaal 5 jaar te 
vervroegen, dus tot 60 jaar. Als er met vervroegd pensioen wordt gegaan en tegelijkertijd  
ander betaald werk wordt verricht, dan ontvangt de medisch specialist naast zijn pensioen 
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ook inkomen uit die werkzaamheden. Het vervroegen van de datum van ingang van het 
pensioen impliceert een lagere uitkering van het pensioen.  
Het is ook mogelijk de ingangsdatum van het pensioen met vijf jaar (tot 70jaar) uit te 
stellen. De verplichting om door te werken (en de verklaring aan de SPMS, dat het werk 
als medisch specialist wordt voortgezet) is per 1 juli 2017 vervallen en in het reglement 
vastgelegd. Tijdens de jaren na de 65ste verjaardag wordt er geen premie betaald, maar ook 
geen pensioen opgebouwd. Wie zijn pensioen uitstelt, krijgt een hogere uitkering omdat 
deze over een kortere periode (bv. vanaf 67 jaar) wordt uitgesmeerd en er langer een hoger 
bedrag belegd blijft.  
 
De 3% regeling en de conversie 
De SPMS pensioenregeling heeft de bepaling dat de pensioenen jaarlijks onvoorwaardelijk 
met 3% wordt verhoogd. Dat geldt voor de pensioenen die worden opgebouwd, als ook voor 
de pensioenen, die worden uitgekeerd.  
 
Medisch specialisten die met pensioen gaan, kunnen bij het ingaan van hun pensioen 
ervoor kiezen om de toekomstige stijgingen vanaf die datum als extra pensioen te laten 
uitkeren. Dit heet conversie. Kiest men voor een hoge conversie, dan is het pensioen bij 
aanvang ruim 40% hoger en blijft gedurende de jaren daarop onveranderd.
Wordt er voor een lage conversie gekozen, dan wordt de komende jaren de stijging beperkt 
tot 1,25 % in plaats van 3 % en is het pensioen bij aanvang ruim 22% hoger.  
Wie geen voorkeur uitspreekt, krijgt automatisch te maken met de hoge conversie (dus met 
het verhogen van het pensioen met ruim 40%, waarna het bedrag van het pensioen in de 
jaren daarna in principe gelijk blijft). 
Binnen de SPMS is de afspraak gemaakt dat, indien de stijging van de loonontwikkeling  
hoger is dan 3%, dit percentage naar boven kan worden aangepast  (voorwaardelijke uitkering 
boven de 3%).  Het bestuur kan dan, indien de financiële middelen van het fonds voldoende 
zijn, de pensioenen met meer dan 3% verhogen in de lijn van de dan vigerende CBS index. 
Deelnemers, die hebben gekozen voor een hoge conversie, krijgen de stijging boven de 3% 
dan alsnog uitbetaald.

Waardeoverdracht 
Waardeoverdracht betekent dat de waarde van een eerder opgebouwd pensioen zorgt voor 
een extra opbouw in de andere pensioenregeling, waaraan het eerdere pensioen wordt 
overgedragen. Waardeoverdracht is een wettelijk recht, maar geen verplichting.  
Als een medisch specialist van loondienst overgaat naar vrije vestiging (en dus deelnemer 
wordt in de SPMS-regeling) kan hij of zij de opgebouwde pensioenaanspraken (bv. bij  
PFZW of ABP) laten staan, waar ze zijn opgebouwd of  die aanspraken overhevelen naar  
SPMS (inkomende waardeoverdracht). 
Het jaarbedrag van de SPMS-aanspraken lijkt na de overdracht in eerste instantie lager dan 
dat van ABP/PFZW.  
Dit lagere bedrag kent de volgende oorzaken:  
1.  De opbouw bij SPMS wordt jaarlijks met ten minste 3% verhoogd. Bij het vaststellen 

van de hoogte van de aanspraken die bij SPMS worden ingekocht, is met deze stijging 
rekening gehouden. Deze verhogingen moeten echter in de toekomst nog worden 
bijgeschreven.

2.  Bij het PFZW is het partnerpensioen tijdens deelname voor 50% op risicobasis verzekerd. 
Bij het ABP is pas in 2018 bij het partnerpensioen waarde-opbouw ingevoerd en was het 
partnerpensioen tot 2018 op risicobasis verzekerd. Bij verzekeren op risicobasis wordt 
er geen partnerpensioen opgebouwd, maar wordt  ‘slechts’ het risico, dat de deelnemer 
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overlijdt verzekerd. Dat betekent dat alleen in het geval, dat de deelnemer overlijdt, 
terwijl hij nog pensioen opbouwt (en premie betaalt), de partner partnerpensioen 
krijgt. Wordt voor en door die deelnemer geen premie meer betaald, dan is er geen 
partnerpensioen meer, als de deelnemer overlijdt. Dit geldt als de deelnemer ophoudt 
met pensioen opbouwen door wijziging van werkkring maar ook als de pensioenleeftijd 
wordt bereikt. Als men dan toch een hoger partnerpensioen wil verzekeren kan een deel 
van het ouderdomspensioen worden uitgeruild in partnerpensioen. Hierdoor zal het 
ouderdomspensioen lager worden. 

Bij SPMS daarentegen  wordt voor de partner een levenslang pensioen opgebouwd als de 
deelnemer overlijdt. Alleen  het tijdelijke partnerpensioen is wel op risicobasis verzekerd. 
Dat betekent, dat bij PFZW en ABP geen of een heel laag bedrag aan partnerpensioen 
wordt opgebouwd, dat kan worden overgedragen. SPMS moet dan ook een gedeelte 
van de waarde van het bij deze fondsen opgebouwde ouderdomspensioen gebruiken om 
partnerpensioenaanspraken (ouderdomspensioen én partnerpensioen) in de SPMS-regeling 
te kunnen inkopen. Op de pensioendatum kan (met toestemming van de partner) (een deel 
van) het partnerpensioen worden uitgeruild in een hoger ouderdomspensioen. 
 
Als het deelnemerschap bij SPMS wordt beëindigd en de medisch specialist gaat elders 
werken, dan kan de waarde van het opgebouwde SPMS pensioen worden meegenomen naar 
het nieuwe pensioenfonds (uitkomende waardeoverdracht). Dit is alleen mogelijk indien er 
sprake is van een individuele waardeoverdracht. 
 
Pensioenuitvoerders kunnen volgens de  wet Waardeoverdracht klein pensioen nieuwe 
kleine pensioenen automatisch overdragen. In de wet is het recht op afkoop vervangen door 
een recht op automatische waardeoverdracht. Het kleine pensioen (minder dan 470 euro per 
jaar) wordt niet afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder. Bestaande 
kleine pensioenen kunnen dus automatisch worden overgedragen.  
 
Pensioenaftopping 
De huidige wetgeving zegt dat de premies, die worden betaald voor een latere 
pensioenuitkering, niet meer fiscaal aftrekbaar zijn boven de maximale pensioengrondslag 
of aftoppingsloon (2020: € 110.111). 
  
Uitruil  
Deelnemers van het SPMS kunnen, als hun pensioen ingaat, (een deel van ) het 
partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen, als de partner hiermee akkoord 
gaat. Andersom kan ook. Wie voor de uitruil kiest, ontvangt een hoger ouderdomspensioen, 
maar dan is er voor de partner geen SPMS-pensioen, als degene die uitruilt eerder overlijdt.  
 
Arbeidsongeschiktheid 
De  pensioenregeling van de SPMS kent geen arbeidsongeschiktheidspensioen. 
Voor wie arbeidsongeschikt is, kan gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid 
(maximaal tot de 65-jarige leeftijd) de pensioenopbouw (deels) worden voortgezet. Er geldt 
een wachttijd van een jaar en er moet sprake zijn van minimaal 50% arbeidsongeschiktheid. 
Er geldt een staffel voor de premie-overname. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt 
beoordeeld op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid.  
Beroepsarbeidsongeschiktheid betekent dat bij de vaststelling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid (en het uitkeren van het verzekerde bedrag) het al dan niet en in 
welke mate kunnen uitoefenen van het eigen (verzekerde) beroep bepalend is. Het gaat erom 
of het beroep (waarvoor verzekerd) is nog kan worden uitgeoefend. 
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De QuickScan 
De SPMS maakt gebruik van de mobiele app Ockto ontwikkeld ten behoeve van een 
QuickScan die snel laat zien, hoe de SPMS-deelnemer er financieel voor staat. Ockto (te 
downloaden via de Appstore of Playstore) verzamelt informatie van o.a. de belastingdienst 
(de laatst ingevulde belastingaangifte) en Mijnpensioenoverzicht, waarna berekeningen 
op basis van die gegevens plaatsvinden. Bij het opvragen van informatie bij elke instantie 
moet (via Digid) expliciet toestemming worden gegeven. Ockto slaat geen gegevens op. Na 
kennisname van de berekeningen wordt alle informatie, die is opgevraagd, gewist.  
De informatie uit de QuickScan is een ideale informatiebasis voor een gesprek met een 
financieel planner van de SPMS.

BPMS, Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS) 
De SPMS is een  verplicht beroepspensioenfonds voor medisch specialisten. De 
inhoud van de collectieve pensioenregeling van de SPMS wordt bepaald door de 
Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten (BPMS). De BPMS benoemt het bestuur 
gebruik ban van de SPMS en draagt de leden van de Raad van Toezicht voor.  
Gewone leden van de BPMS zijn vrijgevestigde medisch specialisten, die deelnemen aan de 
pensioenregeling. Buitengewone leden zijn medisch specialisten, die hun beroep niet meer 
uitoefenen omdat zij met pensioen zijn en medisch specialisten die vroeger vrijgevestigd 
waren en nu in loondienst werken. 
 
Volgens de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) mag alleen een 
beroepspensioenvereniging een verplichte pensioenregeling aanbieden. Daarom is de 
BPMS opgericht. Volgens de Wvb moet er voldoende draagvlak bij de deelnemers voor de 
pensioenregeling zijn om de verplichtstelling te rechtvaardigden. Daarom is het van belang, 
dat iedere (actieve/premiebetalende) deelnemer aan de SPMS (buitengewoon) lid is of wordt 
van de BPMS. Hoe meer SPMS-deelnemers lid zijn van de vereniging BPMS, hoe groter de 
legitimiteit van de verplichtstelling. Het lidmaatschap BPMS is kosteloos. 
Bij de in 2016 gehouden representativiteitstoets die eens in de 5 jaar moet worden 
gedaan, bleek het lidmaatschapspercentage (gewone leden) ruim 80%. te zijn, waarmee 
het bestaansrecht van de SPMS-pensioenregeling bleek verzekerd. Er is sprake van een 
belangrijke meerderheid wanneer de berekening van de representativiteit leidt tot een 
uitkomst van ten minste 60%. De verplichtstellingsbeschikking wordt afgegeven door het 
Ministerie van SZW. De volgende toets in 2021 moet weer beoordelen of er nog steeds 
een belangrijke meerderheid van de SPMS-deelnemers achter de verplichtstelling van het 
beroepspensioenfonds staat.  
  
Door de verplichte deelname van alle betrokken medisch specialisten kan de SPMS een 
groot vermogen collectief beleggen. Door het collectief deelnemen kan rekening worden 
gehouden met een gegarandeerde stroom van inkomsten. Collectiviteit is, zo blijkt uit 
onderzoek, goedkoper dan individueel sparen. De kosten zijn lager (geen reclamecampagnes; 
geen tussenpersponen; geen aandeelhouders, aan wie een winstuitkering wordt betaald; 
geen vennootschapsbelasting) en de risico’s zijn beter te spreiden. Daardoor levert beleggen 
in een collectieve regeling gemiddeld een hoger rendement op dan zelf beleggen. Ook zijn 
bepaalde risico’s, zoals premieovername bij arbeidsongeschiktheid en vroegtijdig overlijden, 
in collectief verband makkelijker te verzekeren.
Het is een besluit van de  BPMS  om de pensioenaanspraken ieder jaar onvoorwaardelijk 
met 3% te verhogen. 
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4.1.2 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Aard van het fonds en deelnemers 
Het PFZW is een  verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Deelnemers aan de pensioenregeling 
PFZW zijn werknemers die in loondienst werkzaam zijn in de zorg, welzijnswerk, 
maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang, kunstzinnige vorming, rechtsbijstand en 
de protestante kerk in Nederland 
Een organisatie in de hierboven genoemde  sectoren is verplicht verzekerd, omdat deze 
behoort tot een bedrijfstak, die verplicht is om deel te nemen in de pensioenregeling 
van PFZW volgens een besluit van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(verplichtstellingbeschikking).  De minister stelt deelneming verplicht op verzoek van 
een representatieve vertegenwoordiging (werkgevers en werknemers) van de betreffende 
bedrijfstak. Zo’n verzoek kan tot stand komen tijdens onderhandelingen over de cao tussen 
werkgevers- en werknemersorganisaties.  
Eens in de vijf jaar moet de representativiteit van de vertegenwoordigingen van de 
betreffende bedrijfstak voor de verplichtstelling van een bepaalde sector worden 
aangetoond. 
PFZW wil in 2021 starten met een pensioen voor zzp’ers in de culturele sector, waarbij 
overigens zelfstandigen met een (te) laag inkomen worden uitgesloten, omdat uit 
berekeningen (van het Ministerie van Financiën) zou blijken, dat de pensioenregeling 
uiteindelijk  financieel nadelig uitpakt.

Samenstelling pensioenregeling 
De PFZW kent een eigen levenslang ouderdomspensioen en levenslang partnerpensioen. 
De kinderen hebben  recht op een wezenpensioen, als de deelnemer op het moment van 
zijn overlijden pensioen opbouwt bij PFZW. Het wezenpensioen stopt aan het eind van de 
maand waarin het kind 21 jaar wordt. 
 
Basis pensioenregeling  
Het pensioen bij de PFZW is een middelloonregeling. 
Bij de middelloonregeling verkrijgt de deelnemer jaarlijks een aanspraak op pensioen 
(pensioenrecht), waarvan de hoogte is gebaseerd op het gemiddelde salaris en de tijd dat de 
werknemer in dienst is. 
De hoogte van het op te bouwen pensioen bij de PFZW wordt berekend door de volgende 
som:  
- het aantal dienstjaren, 
- vermenigvuldigd met het opbouwpercentage (volgens huidig pensioenreglement 1.75%) , 
- vermenigvuldigd met de pensioengrondslag, die voor dat deelnemingsjaar is vastgesteld.  
De pensioengrondslag is pensioengevend salaris minus de franchise.  
Het pensioengevend salaris bestaat uit het salaris per kalenderjaar, vakantietoeslag en de 
eindejaarsuitkering plus een aantal afgesproken toeslagen. 
 De franchise (ook wel AOW-franchise genoemd) is het bedrag dat in mindering wordt 
gebracht op het pensioengevend salaris, omdat er bij de pensioenopbouw rekening wordt 
gehouden, dat men naast het ontvangen van pensioen altijd recht heeft op een AOW-
uitkering. De franchise is dus dat deel van het salaris, waarover geen pensioen wordt 
opgebouwd. De AOW-franchise is voor 2020 vastgesteld op € 12.770 (conform het bepaalde 
in artikel 18a lid 8 Wet Loonbelasting 1964), dat behoort bij een opbouwpercentage tussen 
1,701% en 1,788% zoals bedoeld in artikel 10aa lid 1 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 
1965). Zie verder tabel 41.
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De pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus franchise) wordt bij de begin van de 
deelneming en daarna elk jaar op 1 januari vastgesteld tot de datum, waarop de deelneming 
eindigt. Het opbouwpercentage is opgenomen in het pensioenreglement: aanpassen van het 
opbouwpercentage vereist dan aanpassing van dit reglement.  
Het maximum van het pensioengevend salaris worden wel jaarlijks vastgesteld. In 2020 is 
dit maximum € 110.111 (2019: € 107.593) 
 
Pensioenpremie  
Het PFZW kent een (doorsnee)premie. Iedere deelnemer betaalt als premie  hetzelfde 
percentage namelijk (in 2019) 23,5 % van zijn salaris, verminderd met de franchise (2020:  
€ 12.770) vermenigvuldigd met de deeltijdfactor (= het aantal gewerkte uren gedeeld door 
de volledige, voor zijn functie geldende  werktijd).  
De premie wordt betaald door werkgever en werknemer. De verhouding tussen 
werkgeversdeel en werknemersdeel is in de CAO van het betrokken zorgsector (zie hierboven 
over de aard van het fonds) vastgelegd. Daarnaast betaalt men in 2020  0,5% van de 
pensioengrondslag voor de premie van het arbeidsongeschiktheidspensioen. De franchise 
voor de Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt voor het jaar 2020 (volgens art. 
18, lid 8 van de Wet Inkomstenbelasting) € 22.430. Premiepercentages en franchises worden 
jaarlijks vastgesteld. 
 
Pensioenleeftijd 
De pensioenleeftijd is de AOW-leeftijd: in 2020 66 jaar en 4 maanden. Daarna gaat de 
leeftijd stapsgewijs omhoog  naar 67 jaar in 2025 (zie tabel 27) 
Het  PFWZ hanteert vanaf 1 januari 2018 als pensioenrekenleeftijd of pensioenrichtleeftijd 
68 jaar. Dit is de leeftijd, die in de fiscale wetgeving wordt gebruikt voor de berekening van 
de maximaal toegestane pensioenopbouw. Dit betekent dat PFZW bij pensioen dat vanaf 
2018 wordt opgebouwd er rekenkundig van uitgaat dat het pensioen ingaat op 68 jaar. Het 
verhogen van de pensioenrichtleeftijd heeft geen invloed op en is dus iets anders dan de 
AOW-leeftijd (de leeftijd, dat men AOW ontvangt) of pensioenleeftijd (de leeftijd, dat men 
daadwerkelijk met pensioen gaat).  
 
Eerder of later met (deel)pensioen 
Het is mogelijk eerder te stoppen met werken en het ouderdomspensioen eerder te laten 
ingaan. Is de deelnemer geboren vóór 1965, dan kan (een deel van) het pensioen vanaf 55 
jaar ingaan. Wie geboren is in 1965 kan 5 jaar, voordat de AOW ingaat, (een deel van) het 
ouderdomspensioen ontvangen. Voorwaarde voor het eerder laten ingaan van het pensioen 
is dat voor het deel waarvoor het ouderdomspensioen ingaat er geen werk mag worden 
verricht of het plan hebben weer werk te gaan verrichten.  
 
Wie vóór 2006 een pensioen opbouwde bij de PFZW bouwde toenmaals flexpensioen 
op. Deze regeling is na 2006 gestopt voor degenen die geboren zijn in of na 1950. Het 
flexpensioen, dat is opgebouwd, blijft gewoon staan.  
Is er gekozen het flexpensioen te behouden en is men geboren vóór 1965, dan kan de 
betrokkene vanaf zijn 55ste voor dat deel  dat er minder of niet meer wordt gewerkt, 
flexpensioen opnemen. Is men geboren in of na 1965 dan kan men flexpensioen opnemen 
vanaf 60 jaar.  
 
Volledig arbeidsongeschikten kunnen niet eerder (een deel van) hun pensioen opnemen. 
Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten is de mogelijkheid eerder met pensioen te gaan 
beperkt.  
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Het is  mogelijk het pensioen later te laten ingaan. Men kan het pensioen uitstellen tot 5 
jaar na de AOW-leeftijd. Vanaf de AOW-leeftijd behoeft er geen premie te worden betaald.  
 
Pensioenaftopping 
De huidige wetgeving zegt. dat de premies, die worden betaald voor een latere 
pensioenuitkering niet meer fiscaal aftrekbaar zijn boven de maximale pensioengrondslag 
of aftoppingsloon (2020: € 110.111). Deelnemers aan de pensioenregeling PFZW zijn dan 
ook aangewezen op het zelf regelen van een netto lijfrente-uitkering. 
 
Uitruil voor extra ouderdomspensioen 
Deelnemers PFZW kunnen, als hun pensioen ingaat, (een deel van ) het partnerpensioen 
inruilen voor extra ouderdomspensioen, als de partner hiermee akkoord gaat.  
 
Arbeidsongeschiktheid 
De PFZW kent een verplicht arbeidsongeschiktheidspensioen als onderdeel van 
de collectieve regeling. Iedere deelnemer betaalt dezelfde premie (2020:0,5%) van 
het pensioengevend salaris verminderd met de franchise (in 2020: € 21.430). Een 
arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering die men ontvangt wanneer men 
arbeidsongeschikt wordt en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.  
Dit pensioen wordt uitgekeerd indien de deelnemer een WIA-uitkering heeft en ziek is 
geworden tijdens de opbouw van het pensioen bij de PFZW. Iemand is arbeidsongeschikt 
voor de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) als de betrokkene door ziekte 
minder dan 65 % van het loon, dat men laatstelijk verdiende toen men nog arbeidsgeschikt 
was, kan verdienen. Het gaat dan niet alleen om het eigen werk, maar om al het werk 
waartoe de betrokkene nog in staat is. 
Het WIA bestaat uit een IVA-uitkering (IVA: Inkomensvoorziening volledig 
arbeidsongeschikten) voor volledig arbeidsongeschikten zonder uitzicht op herstel en een 
WGA-uitkering (WGA: Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) voor gedeeltelijk of 
volledig arbeidsongeschikten met uitzicht op herstel (zie verder paragraaf 5.1.5)  
Het arbeidsongeschiktheidspensioen PFZW kan worden verstrekt zowel tijdens de IVA-
uitkering als de WGA-uitkering. De IVA- of WGA-uitkering (zie paragraaf 5.1.5)  is nooit 
hoger dan 75% of 70% van het maximumjaarloon (in 2020: € 57.232) en PFZW vult deze 
uitkering aan tot 75% of 70% van het salaris van de deelnemer.  
 
De definitie die de WIA hanteert voor arbeidsongeschiktheid is dus minder breed dan de 
definitie, die bij de SPMS wordt gehanteerd (beroepsarbeidsongeschiktheid) 
Andere criteria om de (mate van) arbeidsongeschiktheid vast te stellen zijn passende 
arbeid; (of nog algemeen geaccepteerde arbeid binnen de eigen praktijk of onderneming 
kan worden verricht) en (als het meest ruime criterium) gangbare arbeid  (het kunnen  
verrichten van werk in algemene zin). Overigens is er maar een beperkt aantal 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dat dit laatste criterium nog hanteert. 
 
4.1.3 Stichting Pensioenfonds ABP 
 
Aard van het fonds en deelnemers 
Het ABP is evenals het PFZW een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Deelnemers aan de 
pensioenregeling ABP zijn werknemers, die in loondienst werkzaam zijn bij de overheid 
en in het onderwijs. Een organisatie in de genoemde sectoren is verplicht verzekerd (zie 
over de verplichtstelling bij dit pensioenfonds de –vergelijkbare- informatie over de PFZW, 
paragraaf 4.1.2). 
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Samenstelling pensioenregeling 
Het ABP kent een eigen levenslang ouderdomspensioen en levenslang 
nabestaandenpensioen voor de partner en de kinderen tot 25 jaar.  
 
Basis pensioenregeling 
Het pensioen bij het ABP is een middelloonregeling (met uitzondering van 
beroepsmilitairen, die een eindloonregeling kennen). 
Bij de middelloonregeling verkrijgt de deelnemer jaarlijks een aanspraak op pensioen 
(pensioenrecht), waarvan de hoogte is gebaseerd op het gemiddelde salaris en de tijd, dat de 
werknemer in dienst is. 
 
De hoogte van het op te bouwen pensioen bij het ABP wordt berekend door de volgende som:  
- het aantal dienstjaren, 
-  vermenigvuldigd met het opbouwpercentage (1.788% of 1,875 %). Als brutosalaris minus 

de franchise lager is dan € 42.972, wordt jaarlijks 1,788 % opgebouwd. Is het hoger, dan 
wordt 1,875 % opgebouwd. 

-  vermenigvuldigd met de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus de franchise). 
Het pensioengevend salaris bestaat uit het salaris per kalenderjaar, vakantietoeslag en de 
eindejaarsuitkering plus een aantal afgesproken toeslagen. 
De franchise (ook wel AOW-franchise genoemd) is het bedrag dat in mindering wordt 
gebracht op het pensioengevend salaris, omdat er bij de pensioenopbouw rekening wordt 
gehouden, dat men naast het ontvangen van pensioen altijd recht heeft op een AOW-
uitkering. De franchise is dus dat deel van het salaris, waarover geen pensioen wordt 
opgebouwd. De AOW-franchise bij een pensioengevend salaris lager dan € 42.972 is in 
2020 € 12.800 en de AOW-franchise bij een pensioengevend salaris hoger dan € 42.972 is 
€ 14.200.

 
Pensioenpremie 
Deelnemers aan de pensioenregeling ABP betalen als premie in 2020 24,9 % van het 
pensioengevend salaris, verminderd met de franchise (zie hierboven) vermenigvuldigd met 
de deeltijdfactor (= het aantal gewerkte uren gedeeld door de volledige, voor de functie 
geldende werktijd).  
De premie wordt voor 70% betaald door de werkgever (17,43 %) en voor 30% door 
de werknemer (7,47 %). Daarnaast betaalt de werkgever 2,6 % overgangspremie VPL 
(staat voor: Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie 
levensloopregeling).  
De premie wordt verhoogd met een premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen, welk 
percentage per sector verschilt (zie verderop in de alinea over de arbeidsongeschiktheid). 
 
Pensioenleeftijd 
De pensioenleeftijd is de AOW-leeftijd: in 2020 66 jaar en 4 maanden, naar 67 jaar 
in 2025 (zie tabel 27). Het ABP hanteert (net als PFZW) vanaf 1 januari 2018 als 
pensioenrekenleeftijd of pensioenrichtleeftijd 68 jaar (zie toelichting in paragraaf 6.1.1)  
 
Eerder of later met (deel)pensioen 
Het is bij het ABP mogelijk zelf te bepalen, wanneer (tussen 60 jaar en 5 jaar na de AOW-
leeftijd) met pensioen te gaan (ABP-Keuzepensioen)  
Het is mogelijk eerder te stoppen met werken en het ouderdomspensioen eerder te laten 
ingaan en wel in de maand, waarin men 60 jaar wordt. Het is ook mogelijk voor een deel te 

78

Inkomsten na (deels) staken van de praktijk



stoppen en voor een deel te blijven werken.  
Het is mogelijk het pensioen later te laten ingaan. Men kan het pensioen uitstellen tot 5 jaar 
na de AOW-leeftijd. Vanaf de AOW-leeftijd behoeft er geen premie meer te worden betaald. 
  
Pensioenaftopping 
Het is wettelijk niet meer toegestaan dat iemand met een pensioengevend salaris boven de  
e 110.111 (2020)  een pensioen opbouwt, waarbij de premie fiscaal aftrekbaar is. Bij 
het ABP is het mogelijk een nettopensioenregeling af te sluiten waarmee de deelnemer 
op vrijwillige basis een pensioen opbouwt over het salarisdeel boven de e 110.111. Wie 
deelneemt aan deze regeling, betaalt maandelijks een premie vanuit het netto salaris, 
welke premie wordt belegd. De hoogte van het te beleggen kapitaal is afhankelijk van de 
premie-inleg en behaalde rendementen op de beleggingen. Wie met pensioen gaat, kan 
met dit beleggingskapitaal een netto-pensioenuitkering (bij het ABP) inkopen. Volgens de 
Nederlandsche Bank is een inkoop bij een ander pensioenfonds of verzekeraar (“shoprecht”) 
niet mogelijk. 

Uitruil voor extra ouderdomspensioen 
Deelnemers bij ABP kunnen, als hun pensioen ingaat, (een deel van ) het partnerpensioen 
inruilen voor extra ouderdomspensioen, als de partner hiermee akkoord gaat.  
 
Arbeidsongeschiktheid 
Het ABP kent een verplicht arbeidsongeschiktheidspensioen als onderdeel van de collectieve 
regeling. De hoogte van de premie is afhankelijk van de sector, waarin men werkzaam is 
en varieert van 0,5 tot 1,1 % van het pensioengevend salaris. De franchise voor de regeling 
arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt voor het jaar 2020 e 21.400. 
Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een uitkering die men ontvangt wanneer men 
arbeidsongeschikt wordt en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.  
Dit pensioen wordt uitgekeerd indien de deelnemer een WIA-uitkering heeft en ziek is 
geworden tijdens de opbouw van het pensioen bij het ABP. (Voor nadere informatie over 
de WIA: zie de informatie in de alinea over arbeidsongeschiktheid bij de PFZW, paragraaf 
4.1.2 en ook paragraaf 5.1.5).  
 
4.1.4 Pensioen in eigen beheer
Een dga mocht tot 1 juli 2017 een pensioen in eigen beheer binnen de BV (of in een 
aparte pensioen BV) opbouwen op basis van het middelloon- of eindloonstelsel of 
beschikbare premieregeling. In de pensioenovereenkomst tussen de BV (werkgever) 
en de DGA (werknemer) werden de pensioenaanspraken vastgelegd, waarbij naast 
het ouderdomspensioen ook afspraken konden worden gemaakt over een partner- en 
wezenpensioen alsmede het voortzetten van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid. 
 
Het pensioen in eigen beheer is sinds 1 juli 2017 niet meer mogelijk.   
Tot 1 januari 2020 had de dga (Wet uitfasering pensioen in eigen beheer) de mogelijkheid de 
opgebouwde pensioenrechten  
1.  af te kopen 

Let op: de uitkering aan de dga, die toenmaals (tot 1 januari 2020) met de afkoop van 
het pensioen is gemoeid, maakt geen onderdeel uit van het loon. 

2.   om te zetten in een oudedagsvoorziening (ODV) binnen bv of elders 
De opgebouwde pensioenrechten, die toenmaals premievrij werden omgezet op basis van 
de fiscale waarde vormen  een oudedagsvoorziening (een soort spaarrekening) binnen de 
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bv. De ODV kan, zodra een (boek)jaar voorbij is, worden opgehoogd met het wettelijk 
rentepercentage (in 2019: 0,269%), maar dient in 2020 gezien de renteontwikkelingen met 
1,107% te worden verlaagd (gemiddelde U-rendement 2019 = min 1,107%; zie art. 12.3a 
Uitvoeringsregeling loonbelasting). 
Uiterlijk 2 maanden na het bereiken van de AOW-leeftijd wordt een uitkering bij de bv 
aangekocht, die wordt uitbetaald in 20 jaarlijkse, gelijke termijnen waarover (inkomsten)
belasting moet worden betaald. Deze uitkering kan ook eerder ingaan, maar niet eerder 
dan 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. In het laatstgenoemde geval  is de 
uitkering dan over 25 jaar. Het oprenten (over het restant) (of afrenten, zie U-rendement 
van 2019) gaat tijdens de jaarlijkse uitkeringen door. 
Mocht de dga overlijden, dat gaat volgens de wet de aanspraak over op de erfgenamen, 
tenzij de dga bij testament van de wettelijke regeling is afgeweken. Indien er geen 
testament is, dan hebben de erfgenamen van de dga dus recht op uitkeringen uit de ODV. 
De oudedagsvoorziening kan ook op een later tijdstip alsnog worden afgekocht, maar 
dan is er de gebruikelijke loonbelasting en revisierente verschuldigd. 
De uitkering kan ook worden gebruikt voor de aankoop van een lijfrente (paragraaf 
5.2.3) of bancaire spaarrekening (paragraaf 5.2.6). Voor dga’s zal bij extern beheer met 
een verhoogde franchise (2020: e 20.837 bij middelloon; e 23.578 bij eindloon) rekening 
dienen te worden. 
 
De fiscus moet over de afkoop (zie punt 1) of omzetting binnen een maand na de 
afkoop of omzetting worden geïnformeerd via een te downloaden informatieformulier 
(belastingdienst.nl/informatieformulier afkoop of omzetting van pensioen in eigen 
beheer). Daarop kan ook de noodzakelijke schriftelijk instemming van de partner 
worden aangegeven. Indien een of meer ex-partners recht hebben op (een deel van) de 
pensioenvoorziening, dan is ook van die ex-partners schriftelijk instemming nodig. Die 
instemming kan in redelijkheid niet worden geweigerd, tenzij het zicht op de realisatie 
van de aanspraak van de (ex-)partner onvoldoende aanwezig is (lees het vonnis van 
Rechtbank Amsterdam, 31.01.2018 ECLI 1755). De ex-partner heeft aanspraak op een 
deel van het pensioen dat tot de scheiding is opgebouwd. 
Bij afkoop (zie punt 1) of omzetting krijgt de partner een compensatie voor het 
verlies van rechten. Dat kan in de vorm van een (onbelaste) directe uitkering aan 
de partner (voor de dga niet aftrekbaar). Is de compensatie onderdeel van een 
echtscheidingsconvenant, dan is de compensatie bij de partner wel belast en voor de dga 
aftrekbaar als onderhoudsverplichting. 

Let op: een te laat ingediend informatieformulier, dat binnen één jaar na de afkoop of de
omzetting van het pensioen in eigen beheer (PEB) bij de belastingdienst wordt aangeleverd,
wordt toch als tijdig aangemerkt, als aan de overige voorwaarden voor afkoop of omzetting en 
aan de verplichting tot de aangifte en afdracht loonheffingen is voldaan. Bij de constatering 
door de fiscus, dat het PEB correct is beëindigd, maar geen formulier (of een formulier zonder de 
medeondertekening van de (ex-)partner) is ingediend, stelt hij de dga in de gelegenheid binnen 
tenminste 6 weken het formulier alsnog juist en volledig ingevuld in te zenden.
3.  te handhaven of te bevriezen. 

De opbouw is per 1 juli 2017 gestopt en de pensioenvoorziening is op de balans blijven 
staan. De opgebouwde pensioenrechten blijven dan bestaan. Er is geen verdere opbouw. 
Heeft de bv een dergelijke pensioenvoorziening op de balans staan, dan moeten elk 
jaar de opgebouwde rechten worden geïndexeerd en de voorziening actuarieel worden 
gewaardeerd. Wordt dit achterwege gelaten, dan beschouwt de fiscus dit als het 
prijsgeven van rechten, waarna de waarde in het economisch verkeer van de gehele 
pensioenaanspraak wordt belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. De BV mag 
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alleen dividend uitkeren, als de BV voldoende middelen houdt om het toegezegde 
pensioen na te komen. Het opgebouwde pensioen wordt op de pensioendatum of bij 
overlijden conform de eerder gesloten pensioenovereenkomst uitgekeerd.  
Bij handhaven is sprake van het voortzetten van het pensioen in eigen beheer, ook al 
wordt er niet meer opgebouwd. 

 
Bij een faillissement van de BV vallen de in eigen beheer opgebouwde pensioengelden in 
het faillissement.
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