Infoblad
Pensioen
Veel zelfstandige ondernemers zien pensioen als een ingewikkelde materie waarover
ze liever nog niet nadenken. Als ondernemer bouwt u echter niet automatisch een
oudedagsvoorziening op. Het is daarom goed om tijdig maatregelen te treffen.
Hoe ziet het Nederlandse pensioenstelsel er uit?
Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit 3 pijlers:
•
•
•

1e pijler: de AOW
2e pijler: de collectieve pensioenregelingen van werkgevers en werknemers
3e pijler: de door private verzekeraars en banken aangeboden verzekeringen
(lijfrenten) en bankspaarproducten
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De meeste zelfstandigen zijn voor hun oudedagspensioen aangewezen op de producten in
de derde pijler. Strikt genomen is dit geen pensioen. Voor enkele beroepsgroepen en
bedrijfstakken moeten zzp’ers verplicht deelnemen in het pensioenfonds.
Hoe kan ik mijn pensioen als zzp’er regelen?
1. ‘Nablijven’ in het pensioenfonds
Start u vanuit loondienst, dan heeft u als uw pensioenfonds dit toestaat de mogelijkheid om
maximaal 10 jaar bij dit pensioenfonds aangesloten te blijven. Uiteraard betaalt u zowel het
werkgevers- als het werknemersdeel van de pensioenpremie. De premie is bij vrijwillige
voortzetting maximaal 3 jaar fiscaal aftrekbaar.
2. Fiscale Oudedagsreserve (FOR)
De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een faciliteit in de Wet op de Inkomstenbelasting.
Voorwaarde voor het gebruikmaken van de FOR is dat u voldoet aan het urencriterium van
1.225 uur per jaar. Maakt u gebruik van de FOR, dan bouwt u niet echt pensioen op, maar
u vormt een fiscale reserve op uw balans. Jaarlijks mag u 12% van uw jaarwinst tot een
bepaald maximum toevoegen aan uw FOR. Over deze toevoeging betaalt u op dat moment
geen belasting. Op het moment dat u met pensioen gaat, moet u alsnog de verschuldigde
belasting betalen, ook als er geen voldoende liquiditeit aanwezig is.
3.Lijfrenteverzekeringen en banksparen
U kunt als zzp’er ook sparen voor de oudedag door een verzekering (lijfrente) af te sluiten
of door gebruik te maken van de bankspaarregeling. De premie of inleg voor dergelijke
producten is binnen bepaalde fiscale grenzen aftrekbaar. Op het moment dat het product
tot uitkering komt, is deze uitkering belast. Met zowel een lijfrentepolis als een
bankspaarregeling bouwt u vermogen op waarmee op enig moment een periodieke
uitkering wordt gedaan. Het opgebouwde tegoed in een bankspaarregeling moet over een
periode van minimaal 20 jaar na het (nu nog) 65e jaar worden uitgekeerd. Als het
spaarpotje leeg is, eindigt de uitkering. Bij een lijfrente wordt de hoogte van de uitkering
gerelateerd aan de levensverwachting en ontvangt u een uitkering tot aan uw overlijden. Bij
een lijfrentepolis ligt het risico van overlijden dus in principe bij u en het risico van langer
leven in principe bij de verzekeraar.
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4. Zelf vermogen opbouwen
Met het oog op een toekomstig pensioen, kunt u ook vermogen opbouwen door te
investeren, te sparen of te beleggen. U mist daarbij wel diverse fiscale voordelen. Denk ook
goed na over de bescherming en de aansprakelijkheid op het vermogen. Dit vermogen valt
als IB-ondernemer in Box 3 onder de vermogensrendementsheffing.
5. Mogelijkheden voor de directeur-grootaandeelhouder
Onderneemt u vanuit een bv, dan kunt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) binnen uw
eigen onderneming pensioen opbouwen. Dit heet “pensioen in eigen beheer”. U reserveert
ten laste van de winst een bedrag voor uw pensioen. In feite gaat het hier – net als bij de
FOR voor de IB-ondernemer – om een balansreservering. In plaats van het reserveren van
pensioenvermogen binnen uw eigen onderneming, kunt u ook een eigen pensioen-bv
oprichten. Eigenlijk richt u daarmee uw eigen pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij
op. De pensioen-bv is aan strikte regels van het ministerie van Financiën gebonden. Als
dga kunt ook u gebruik maken van de levensloopregeling en zo fiscaal voordelig sparen bij
een bank of verzekeraar.
Tip:
Pensioen is een gecompliceerd onderwerp. Laat u daarom altijd goed adviseren over de
verschillende mogelijkheden. Vaak worden oplossingen ook als combinatie aangedragen,
let dus goed op welke regeling bij u past.
Kosten
U kunt gebruik maken van een onafhankelijk adviseur, een tussenpersoon of een adviseur
van een verzekeraar of bank. Aan dat advies zijn kosten verbonden. Vaak zitten die kosten
als provisie in de premie verwerkt.
Verzekeraars en banken bieden steeds meer nieuwe producten aan. Zo bestaan er
collectieve verzekeringsarrangementen die aanzienlijk de kosten kunnen drukken. Laat u
dus regelmatig adviseren over de mogelijkheden.
Hoe zit het met pensioen voor mijn nabestaanden?
Bij het woord 'pensioen' denken de meeste mensen aan het ouderdomspensioen. Maar
hoe zit het als u komt te overlijden? In de meeste pensioenregelingen voor werknemers zit
niet alleen een regeling voor het ouderdomspensioen, maar ook een voor het
nabestaandenpensioen. Zodra uw dienstverband eindigt en u begint als zzp’er, eindigt
vaak ook deze nabestaandenverzekering. U kunt deze wel zelf privé verzekeren.
Waar staat PZO voor?
Meer mogelijkheden voor vrijwillige collectieve en transparante pensioenregelingen.
Geen verplichte deelname voor zzp'ers in een pensioenregeling; een ondernemer bepaalt
zelf hoe hij spaart voor zijn pensioen.
Meer fiscale ruimte voor ondernemers met een aantoonbaar pensioentekort en een fiscaal
gelijke behandeling van pensioen in de tweede en derde pijler.
Contactinformatie
Wilt u meer informatie over pensioen, PZO of het lidmaatschap? Kijk dan op de site
www.pzo.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen met het secretariaat: 070 3490233 of mailen
aan secretariaat@pzo.nl.
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