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A A N  D E  B A K  M E T  H E T  U I T F A S E R E N 
V A N  H E T  P E N S I O E N  I N  E I G E N  B E H E E R

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer is eindelijk 
aangenomen. U moet er dus mee aan de slag. Waar u in elk geval 
voor moet zorgen, is het stopzetten van de verdere opbouw. Als 
u verder niets doet, zal het bevroren pensioen blijven bestaan en 
te zijner tijd tot uitkeringen leiden. Dat is feitelijk ook een keuze. 
Besef dat dit u later kan worden tegengeworpen als uw cliënten 
hun licht gaan opsteken bij een andere adviseur. Als de dga er met 
zijn partner niet uitkomt, zit er trouwens niets anders op dan het 
pensioen te laten staan.

Het uitstel van de invoeringsdatum van de wet door het 
geschutter van de Staatssecretaris is een anti‐climax. U stond 
eind 2016 in de startblokken, maar het startschot liet drie 
maanden op zich wachten. Het effect van de warming up was al 
weer uitgewerkt.

Dit ondanks dat het lastige materie is en zeker geen exacte 
wetenschap. De pensioenadviesbureaus maken overuren om 
de accountants en belastingadviseurs bij te staan. De wat 
grotere kantoren hebben een of meer specialisten in huis voor 
de noodzakelijke ondersteuning. Ook bij veel specialisten 
overheerst de onzekerheid. Met behulp van MFAS kan iedere 
belastingadviseur die zich een redelijke inspanning getroost, de 
klus klaren. Laat u niet van de wijs brengen en doe in elk geval iets.

Voor uw oriëntatie laten wij een aantal vuistregels volgen:

“Hoe het ook zij, voor uw omzet kan het uitfaseren 
een zegen zijn.”

1. Doorgaan met het bevroren pensioen is voordelig bij lage  
 pensioenrechten en een naar verwachting laag box 1‐  
 inkomen na pensionering.
2. Afkoop is voordelig bij hoge pensioenrechten en in geval  
 van hoge reeds uitkerende pensioenrechten. Hiervoor is   
 wel vereist dat de cliënt de investering in de met de afkoop  
 gepaard gaande fiscale afdracht fiscus wil doen.
3. Kies in geval van twijfel voor omzetting in een     
 oudedagsverplichting.
4. De partnerproblematiek kunt u oplossen door middel   
 van de toezegging dat de benadeling bij echtscheiding zal  
 worden berekend en gecompenseerd. Ter    



3

M
FA

S 
M

ag
az

in
e,

 tw
ee

de
 k

w
ar

ta
al

 2
01

7

 commpensatie van het vervallen nabestaandenpensioen is  
 een risicoverzekering in het algemeen een prima oplossing.
5. Het bij afkoop in privé beschikbaar komende kapitaal zal   
 men bij een laag rendement het beste in de bv of in de   
 TBS‐sfeer kunnen laten renderen.
6. Gebruik het uitfaseren van het pensioen als opstap voor   
 financiële planning.

U moet aan de bak. Hoe het ook zij, voor uw omzet kan het 
uitfaseren een zegen zijn. Als u het goed aanpakt wordt 2017 
financieel gezien vast een goed jaar.
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R E K E N M O D E L 
I N G R O E I R E G E L I N G

Een vrije beroeper gaat een maatschap vormen met degene bij wie 
hij 5 jaar in loondienst is geweest. Voor de overdracht van het 50%‐
winstaandeel is een goodwill overeengekomen van €250.000. 
De te verwachten winst bedraagt €300.000. De goodwill zou 
in plaats van via een bedrag ineens ook via een ingroeiregeling 
kunnen worden vergolden, waarbij de ingroeier start met een lager 
winstaandeel en in bijvoorbeeld 7 jaar toegroeit naar 50%.

Hiervoor dient het rekenmodel 05‐04 Goodwill. Hiermee 
berekent u een zodanige ingroeiregeling dat de contante waarde 
van de extra winst van de overdrager gelijk is aan €250.000. 

Bij een disconteringsvoet van 10%, wat voor risicokapitaal 
geen gek percentage is, komt het rekenmodel tot de volgende 
winstverdeling (figuur 1).

De ingroeier start met een winstaandeel van 22,63% en groeit 
in 7 jaar naar 50%. Men kan hiermee spelen, bijvoorbeeld door 
uit te rekenen wat de gevolgen zijn van een kortere of langere 
ingroeiperiode.

Wij denken dat een ingroeiregeling zowel voor de overdrager als 
voor de overnemer een betere oplossing kan zijn dan een bedrag 

ineens. Een alternatief 
voor een ingroeiregeling 
is een tijdelijk, vast hoger 
winstaandeel van de 
overdrager. Ook deze 
berekening kunt u met het 
rekenmodel maken. Bij een 
periode van 7 jaar is de 
uitkomst 67,12% voor de 
overdrager en 32,88% voor 
de ingroeier.

Rekenmodel Ingroeiregeling
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F R A U D E  M E T  V R I J E  
T O E R E K E N I N G  H Y P O T H E E K R E N T E

John en Eveline zijn in 2011 in het huwelijk getreden. Het stel heeft 
dat jaar een eengezinswoning in Almere gekocht voor €245.000 
met een financiering van €260.000. In 2012 werd hun eerste 
kind geboren en in 2014 hun tweede. De zorg voor de kinderen 
was grotendeels in handen van Eveline’s moeder, een gescheiden 
vrouw. John en Eveline werken beiden fulltime en verdienen elk 
een salaris van circa 30% boven het minimum loon. Vanaf 2014 
begon hun huwelijk te rammelen.

Beiden namen het niet zo nauw met de huwelijkstrouw. 
Aanvankelijk gebeurde dat in het geniep, maar later kwam John 
nachten achtereen niet thuis en kwam de minnaar van Eveline 
zo ongeveer om de week de verwarmingsketel repareren. Als 
het stel samen was, ontstond steevast ruzie over van alles en 
nog wat. Wat onvermijdbaar was, gebeurde. Het stel besloot uit 
elkaar te gaan. Dat was in het najaar van 2015. Een slechter 
moment konden zij nauwelijks kiezen, omdat de woning 15% 
in waarde was gedaald. Het huis stond liefst 50 mille onder 
water. Er was ongeveer €14.000 belastingvrij gespaard in de 
spaarrekening eigen woning (SEW). Het plan was dat Eveline 
de woning van John zou overnemen. De restschuld voor John 
zou daarbij uitkomen op €25.000, verminderd met zijn aandeel 
in de SEW van €7.000: €18.000. Dit bedrag zou hij schuldig 
blijven aan Eveline tegen 4% rente. Omdat sprake was van een 
restschuld eigen woning, zou John de rente nog 15 jaar kunnen 
aftrekken.

 
Het plan kon echter niet worden gerealiseerd, omdat Eveline de 
financiering niet rond kreeg. Haar voorstel aan haar minnaar om 
haar reguliere levenspartner te worden en bij haar in te trekken, 
werd afgewezen. De minnaar liet het vanaf dat moment zelfs 
helemaal afweten. John en Eveline wachtten nog even met het 
aanvragen van de echtscheiding.

Uiteindelijk diende John en Eveline in april 2016 het 
echtscheidingsverzoek in. De woning bleef noodgedwongen 
nog onverdeeld. Maar in september 2016 lukte het dankzij 
het aantrekken van de woningmarkt de woning te verkopen 
voor €225.000. In de SEW zat inmiddels € 17.000. Rekening 
houdend met verkoopkosten resteerde een schuld aan de bank 
van €5.500. Per persoon slechts €2.250. Daarvoor wilde de 
bank wel een persoonlijke lening verstrekken.
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Het stel liet de gezamenlijke aangifte IB altijd doen door Winston, 
eigenaar van een administratiekantoor in Almere. Winston was 
een kennis van Eveline. John zou zelf wel iemand vinden om 
zijn aangifte IB 2015 te doen. Adviseur Winston overlegde met 
Eveline hoe de negatieve inkomsten uit de eigen woning van 
€8.700 tussen de partners zouden moeten worden verdeeld. In 
2015 waren Eveline en John nog fiscaal partner. Uit sympathie 
voor Eveline stelde Winston voor het hele bedrag bij haar in 
aanmerking te nemen. “Dat scheelt je bijna €2.000.” Dat vond 
Eveline een prima plan en zo geschiedde. Winston gebruikte de 
aangiftesoftware van zijn kantoor.

John deed enige tijd later aangifte en trok, onwetend van de 
handelwijze van zijn ex, 50% van de €8.700 af. Als echtelieden 
geen afspraak maken over de verdeling, is het 50/50. In 
november 2016 kreeg hij een correctie op zijn aangifte met 
de motivering dat de volledige negatieve inkomsten uit eigen 
woning reeds in de aangifte van Eveline waren vergolden. Hoe 
kan dat nou, dacht John, ik heb daar toch niet voor getekend! 
Naspeuringen brachten aan het licht dat Eveline de rente 
volledig had afgetrokken, dus ook zijn aandeel.

Ondertussen had John bij deze en gene wat kleine schulden 
opgebouwd en hen beloofd af te zullen lossen met zijn 
belastingteruggaaf. Hij belde op hoge poten naar Winston, maar 
deze was telkens in bespreking of op vakantie. Mails bleven 
onbeantwoord.

Vervolgens probeerde hij bij de Belastingdienst zijn recht te 
halen. Maar voor dat je via de Belastingtelefoon je probleem hebt 
duidelijk gemaakt … Uiteindelijk lukte het door te dringen tot 
een aangiftemedewerker. Deze meldde dat het systeem aangaf 
dat er voor 100% toerekening aan de partner was gekozen en 
dat hij het maar met de partner moest uitvechten. Maar ja … 
met Eveline was hierover niet te praten. Bovendien had zij de 
belastingteruggaaf al weer uitgegeven. Van een kale kip is het 
lastig veren plukken.

Uiteindelijk lukte het de door John ingeschakelde 
belastingadviseur om de Belastingdienst te vermurwen akkoord 
te gaan met aftrek van 50% van de negatieve inkomsten 
eigen woning in de aangifte van John. Door zelf ook op tijd 
aangifte te doen, maakte John duidelijk er vanuit te gaan dat 
het administratiekantoor niet ook zijn aangifte zou doen. De 
aangiftemedewerker kondigde aan een onderzoek in te stellen 
naar het administratiekantoor. In feite was sprake van ordinaire 
(digitale) valsheid in geschrifte. De ambtenaar vermoedde dat er 
bij dat kantoor waarschijnlijk wel vaker wat fout gaat. 

Vrij naar Hof Den Bosch 20 oktober 2016, nr. 14/00943.

“In feite was sprake van ordinaire valsheid in geschrifte.”
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O P L E I D I N G  F I N A N C I Ë L E  
P L A N N I N G  M F A S

Financiële planning is aan een enorme opmars bezig bij MKB‐
accountantskantoren. Wij durven de stelling aan dat zij over 
een aantal jaren out of business zijn als dit niet wordt opgepakt. 
De standaarddiensten worden steeds meer als vanzelfsprekend 
ervaren en de prijzen daarvoor staan onder druk. Van de accountant 
en de belastingadviseur wordt tegenwoordig iets extra’s verwacht. 
Financiële planning hoort bij het ‘eisenpakket’ van de moderne 
cliënt. Zo wil de ondernemer weten of hij zijn zakenpartner kan 
uitkopen, voldoende spaart voor de oudedag, wanneer hij kan 
stoppen met werken, wat er bij zijn overlijden is geregeld en of 
hij zich dat duurdere huis kan veroorloven. Ook wil men advies 
over de gevolgen voor de persoonlijke financiën bij bijzondere 
gebeurtenissen, zoals echtscheiding en overlijden. 

U kunt bij diverse opleidingsinstituten opleidingen volgen. MFAS/
Meijer Fiscale Adviessystemen bv meldt zich daar nu ook bij met 
een bescheiden opleiding van 5 middag/avondbijeenkomsten, 
die zich onderscheidt door een super praktische aanpak. Aan 
de basis staat ons rekenmodel Financiële Planning. De theorie 
wordt in combinatie met het rekenmodel aangeboden. Het 
gaat om euro’s nu en later, rendement, belastingheffing etc. We 
gaan in op emotie, huwelijkse voorwaarden en asset allocation. 
Maar uiteindelijk gaat het om het bieden van een financieel 
perspectief. Daarvoor moet je nu eenmaal rekenen. Grafieken financiële planning van een 49 jarige dga
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U gaat aan de slag met casusposities. Het leerdoel is dat u goed 
met het rekenmodel kunt werken en uw cliënten daarmee naar 
behoren kunt bedienen. Met deze opleiding richten wij ons 
primair op accountants en belastingadviseurs. Dit is van belang 
voor de voorkennis die wij aanwezig veronderstellen. Voor de 
goed orde: onze opleiding leidt niet op voor het FFP‐examen 
en/of geeft geen recht op die titel. Het is maar dat u het weet!

Vergroting van kennis op dit vlak is van belang als u uw zakelijke 
activiteiten wilt verrijken met family‐office‐achtige diensten. Te 
denken valt aan administratie voor particulieren, het beheren 
van persoonlijke vermogens, het managen van verzekeringen 
en andere financiële producten en directievoering van spaar/
beleggings‐bv’s.

De key‐docent voor deze cursus is Bert Otten. Bert is sinds 
2003 de maker van het rekenmodel. Hij is werkzaam als 
zelfstandig financieel planner en fiscalist. Dit staat borg voor 
praktijkgerichtheid. Henry Meijer, directeur van MFAS/Meijer 
Fiscale Adviessystemen bv, zal een van de bijeenkomsten 
verzorgen.

Voor iedere bijeenkomst wordt 5 à 10 uur voorbereiding 
verwacht.

Opleiding financiële planning MFAS

08 - 05 - 2017 | 22 - 05 - 2017 | 12 - 06 - 2017 
18 - 09 - 2017 | 02 - 10 - 2017

DATA

14.00 - 21.30 uur

TIJDEN

Fletcher Hotel, Buizerdlaan 10, Nieuwegein

LOCATIE

drs Bert A. Otten FFP - Otten Advies en programmeur van 
het rekenmodel financiële planning 
drs Henry J. Meijer, MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv

DOCENT(EN)

€ 2.000,- exclusief btw.

PRIJS

PE‐punten 
NOB, RB 30 (15 fiscaal, 15 algemeen) 
I.g.v. deelname van accountants zullen ook PE‐punten voor het NBA worden 
aangevraagd.
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D U B B E L E  A F T R E K  
E I G E N W O N I N G S C H U L D

Ondeugend als u bent, voert u uw eigenwoningschuld in de aangifte 
IB zowel op in box 1 als in box 3. In box 1 trekt u de rente af en in 
box 3 verlaagt u het vermogen met deze schuld. Dubbel profijt, zo 
gezegd. Controle door de Belastingdienst stelt tegenwoordig weinig 
voor. Jarenlang wordt uw aangifte gevolgd. Maar dan opeens 
krijgt u bericht dat uw aangiften worden gecorrigeerd. U vindt 
een drietal navorderingsaanslagen op uw deurmat. Wat doet u? 
Neemt u uw verlies of probeert u onder de navorderingsaanslagen 
uit te komen? Oh ja, natuurlijk “de fiscus heeft geen nieuw feit. 
Ze hadden die dubbele aftrek gewoon kunnen zien bij het regelen 
van de primitieve aanslagen.” Er was een belastingplichtige die dat 
inderdaad dacht en de juridische strijd aanging.

De hoofdpersoon van dit verhaal is een vrouw met een 
eigenwoningschuld van €650.000. Zij heeft in haar aangiften 
IB voor de jaren 2009, 2010 en 2011 deze schuld (en rente) 
zowel vermeld bij de inkomsten uit eigen woning als in box 3. 
De inspecteur heeft deze fout na het opleggen van de aanslagen 
ontdekt en vordert voor meerdere jaren na. De zaak komt bij 
de Rechtbank Gelderland terecht. De inspecteur stelt zich 
allereerst op het standpunt dat navordering sowieso mogelijk 
is wegens kwade trouw van de belastingplichtige. Dat lijkt 
niet onlogisch. Dat de vrouw niet vrijwillig akkoord gaat met 
het herstellen van haar fout, is ons inziens op zichzelf al een 
aanwijzing voor kwade trouw. Je hebt je vergist en dan verzet je 
je als goedwillende belastingbetaler niet tegen herstel. Als je je 

wel verzet, wijst dat er toch in zekere zin op dat je niet van goede 
wil bent. De rechtbank concludeert echter dat niet aannemelijk 
is dat vrouw opzettelijk onjuiste aangiften heeft gedaan, zodat 
niet kan worden geoordeeld dat zij te kwader trouw was.

De inspecteur laat dit punt schieten en gokt erop de zaak te zullen 
redden met het nieuwe feit. In geschil is of hier inderdaad sprake 
is van een nieuw feit. Had het bij het regelen van de primitieve 
aanslag niet moeten opvallen dat er twee hypotheekleningen 
van €650.000 bij dezelfde bank in voorkwamen: een in box 
1 en een in box 3? In hoger beroep overweegt Hof Arnhem‐
Leeuwarden dat de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid 
bestond dat de aangiften van belanghebbende juist waren. 
Niet uitgesloten is dat zij twee door hypothecaire zekerheid 
verzekerde schulden bij de Rabobank had dan wel dat sprake 
was van een lening van €1.300.000 die gedeeltelijk voor de eigen 
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woning was aangewend. Een nogal gekunstelde redenering 
vinden wij. Voor twijfel over de juistheid van de aangifte is geen 
aanleiding als de niet onwaarschijnlijke mogelijkheid bestaat 
dat de in de aangifte opgenomen gegevens juist zijn. Het hof 
verwijst hiervoor naar een arrest van de Hoge Raad. Dat is een 
nogal ruim criterium waar de fiscus mee uit de voeten kan. 

Artikel 5.3 Rendementsgrondslag

1 De rendementsgrondslag is de waarde van de bezittingen 
verminderd met de waarde van de schulden.

 
Mevrouw stelt nog dat haar aangifte over het jaar 2011 al 
eerder is gecontroleerd, dat daarover is gecorrespondeerd 
en dat zij daaraan het in rechte te beschermen vertrouwen 
mocht ontlenen dat de wijze waarop zij haar aangiften invulde 
juist was. Die controle en correspondentie had echter slechts 
betrekking op de verrekening van dividendbelasting en niet op 
de hypotheekschuld. Aan de enkele omstandigheid dat over 
een bepaald onderdeel van de aangifte is gecorrespondeerd kan 
mevrouw niet het vertrouwen ontlenen dat de inspecteur ook 
de andere onderdelen van de aangifte heeft gecontroleerd en 
akkoord bevonden.

De navorderingsaanslagen zijn terecht opgelegd. Wij hebben 
begrip voor de bescherming van de belangen van de fiscus die 

uit dit vonnis spreekt. Het is ook wel zo fair ten opzichte van 
de goedwillende belastingbetalers. Degenen die uit domheid 
of arglistigheid knoeperds van fouten in hun voordeel maken, 
moeten hier bij ontdekking hier niet mee weg komen. 

Hof Arnhem‐Leeuwarden, 28 februari 2017, 16/00472.
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T R A N S F E R  P R I C I N G  
D O C U M E N T A T I E

Er was eens een belastingcontroleur die bij een internationaal 
vertakte onderneming een onderzoek instelde. Deze onderneming 
leverde aan eigen verkoopdochters in België, Duitsland, Frankrijk 
en het Verenigd Koninkrijk. Hij verzocht om de onderbouwing van 
de verrekenprijzen. Het duurde een maand voordat het document 
werd aangeleverd. De controleur trok uit het tijdsverloop de 
conclusie dat de documentatie nog moest worden opgesteld. Het 
kostte hem weinig moeite om hier gaten in te schieten. Er werd voor 
meer dan een miljoen euro aan navorderingsaanslagen opgelegd.

Het doel van transfer pricing documentatie is om 
belastingautoriteiten in staat te stellen de verrekenprijzen te 
controleren. In de Wet VPB is in art. 8b, lid 3 is de verplichting 
tot documentatie opgenomen. Het luidt als volgt:

De (…) lichamen nemen in hun administratie gegevens op waaruit 
blijkt op welke wijze de (…) verrekenprijzen tot stand zijn gekomen 
en waaruit kan worden opgemaakt of er met betrekking tot de 
totstandgekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die in 
het economische verkeer door onafhankelijke partijen zouden zijn 
overeengekomen.

Bij veel internationaal opererende ondernemingen zijn deze 
gegevens echter afwezig of onvoldoende. Denk vooral aan 
ondernemingen voor wie de internationale expansie van recente 
datum is. Als men aan het onderbouwen slaat, komt men wellicht 
tot de conclusie dat de prijzen niet kloppen. Bijvoorbeeld dat de 
verkoopdochter op basis daarvan nooit winst kan maken of dat 
de productiemaatschappij onvoldoende vergoeding ontvangt 
voor haar immateriële activa. Onderbouwing vooraf verkleint de 
kwetsbaarheid voor correcties door de belastingautoriteiten aan 
beide kanten van de grens. Besef dat correcties tot internationale 
dubbele heffing kunnen leiden. Het vooraf tackelen van de 
transfer pricing is efficiënter en goedkoper dan het voeren van 
een strijd om correcties van tafel te krijgen.
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Het ontwikkelen van transfer pricing documentatie is in zekere 
zin specialistenwerk. Het vergt de nodige economische kennis 
en de beschikbaarheid van databases voor de zogenoemde 
benchmarking. De big four heeft hiervoor tal van specialisten in 
huis. Ook de fiscus is goed geëquipeerd, veelal met specialisten 
die van de grote kantoren afkomstig zijn en daar hun kennis 
hebben opgedaan.

Een zogenoemde local en master file zijn voorgeschreven bij 
een groepsomzet van €50 miljoen en meer. In de masterfile 
wordt de transferpricingsystematiek voor het concern als 
geheel beschreven. In de local file wordt de transfer pricing 
van een afzonderlijke vestiging uit de doeken gedaan. Deze 
files zijn in Nederland verplicht vanaf de aangifte 2016. Ook 
ondernemingen met een lagere groepsomzet doen er ons 
inziens verstandig aan om deze files op te stellen. In de Regeling 
aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen vindt 
u een opsomming van gegevens die hierbij worden verlangd.

Voor de middelgrote en kleine kantoren ligt hier een probleem. 
MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv organiseert voor deze 
doelgroep in samenwerking met DTS een workshop. DTS is 
een klein adviesbureau gevestigd in het WTC Amsterdam en 
in Arnhem, dat in transfer pricing is gespecialiseerd. DTS kan 
voor de benodigde benchmarks zorgen om u in staat te stellen 
zelf de wettelijk vereiste transfer pricing documentatie en 
onderbouwing te verzorgen. De keydocent voor deze cursus 
is Hendrik‐Jan van Duijn. De workshop wordt gehouden op 17 
mei 2017, 10.00 ‐ 17.00 uur te Soest. Het betreft een herhaling 
van de op 15 maart jl. gehouden workshop.

Hendrik‐Jan van Duijn werkt sinds 2002 in de internationale 
belastingadviespraktijk, waarvan 13 jaar in Nederland en 2 jaar 
voor PwC in New York. Hij publiceert regelmatig op het gebied 
van internationaal belastingrecht, laatstelijk bij het IBFD over 
vaste inrichtingenproblematiek. Wij stelden hem enkele vragen.

Hoe actief is de Nederlandse fiscus op het gebied van transfer 
pricing audits? En is dit in lijn met de ontwikkelingen in het 
buitenland?

“In Duitsland zijn de transfer pricing audits schering en in‐
slag. In Nederland valt dit wel mee. De Belastingdienst ver‐ 
trouwt er kennelijk op dat de belastingadviseur goed werk doet. 
Bij het indienen van een aangifte vennootschapsbelasting moet 
een standpunt dat ten grondslag ligt aan de aangifte pleitbaar 
zijn. Bovendien moet de aangifte stellig en zonder voorbehoud 
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worden ingediend. Als de transfer pricing onderbouwing fout is 
of ontbreekt, dan kan je je als adviseur niet (meer) redden met 
een aanname dat er zakelijk wordt gehandeld.”

Worden er bij correcties ook boetes opgelegd?

“De boetes die worden opgelegd, zijn significant. Immers 
de bedragen zijn meestal groot en men had moeten weten dat 
er te weinig belasting werd geheven door de wijze waarop de 
transacties werden verantwoord. Als er geen deugdelijke onder‐
bouwing ligt voor de gehanteerde verrekenprijzen dan kom je 
bewijstechnisch in lastig vaarwater.”

Lukt het bij positieve correcties in land A meestal om in land B 
een teruggaaf te krijgen?

“Nee. Meestal is Nederland het kleinste land en heeft 
het niet deze onderhandelingsruimte. Ons land houdt vast 
aan z’n eigen normen. De arbitrageprocessen duren lang. De 
kosten van de procedure vormen een belangrijke factor bij de  
beslissing tot het al dan niet starten ervan. Bovendien komt er 
niet altijd een oplossing. Het belastingverdrag houdt meestal 
een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. In 
veel gevallen zie ik de tendens om een beetje dubbele belasting 
op de koop toe te nemen om het risico van navorderingen te 
beperken.”

Hendrik‐Jan van Duijn,  
DTS

“Als er geen deugdelijke onderbouwing ligt voor 
de gehanteerde verrekenprijzen dan kom je 

bewijstechnisch in lastig vaarwater.”
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N I E U W E  
O V E R L E V I N G S T A F E L S

Verhogingen van de AOW‐leeftijd alsmede van de pensioenleeftijd 
volgen elkaar in rap tempo op. De gedachte is kennelijk dat als 
we gemiddeld 18 jaar AOW en pensioen moeten ontvangen 
en de levensverwachting 90 wordt, we tot onze 72ste moeten 
doorwerken. Voor iemand die medio 1974 is geboren is de 
verwachte AOW‐leeftijd 70 jaar. Dat zie je ook in ons rekenmodel 
voor financiële planning.

In februari zijn de overlevingstafels GB 2010‐2015 gepubliceerd. 
Ten opzichte van de vorige overlevingstafels GB 2009‐2014 is 
de levensverwachting weer ietwat opgelopen, namelijk 0,2 jaar 
voor mannen en 0,1 jaar voor vrouwen. Mensen worden steeds 
ouder, wordt dan gezegd. Is dat ook zo? Of worden steeds 
meer mensen oud? Het onderscheid is subtiel en kan met het 
volgende gestileerde voorbeeld worden toegelicht.

Stel in een representatieve groep A van 10 mensen zijn er 9 
die 80 jaar oud worden terwijl één persoon reeds op 50‐jarige 
leeftijd overlijdt. De (gemiddelde) levensverwachting van de 
groep is derhalve 77 jaar.

Op een vergelijkbare groep B wordt een experiment toegepast. 
De tien personen krijgen vanaf hun geboorte een speciaal dieet 
dat goed is voor de gezondheid. Hierdoor zijn er 9 mensen 
die 83 jaar oud worden en één persoon die desondanks niet 
ouder wordt dan 53 jaar. De (gemiddelde) levensverwachting 

van de groep is nu 80 jaar. Alle mensen uit deze groep worden 
daadwerkelijk ouder.

In een andere groep C worden geen experimenten met het dieet 
gedaan. Er wordt evenwel een geneesmiddel ontdekt tegen een 
dodelijke ziekte, die zich bij één op de tien personen voordoet 
op 50‐jarige leeftijd. Deze tiende persoon is nu ook in staat om 
80 jaar oud te worden. De (gemiddelde) levensverwachting van 
de groep is hier ook 80 jaar. Steeds meer mensen uit deze groep 
worden oud.

Zowel in groep B als in groep C is de (gemiddelde) 
levensverwachting met 3 jaar gestegen. Het is de vraag of 
de pensioenleeftijd nu ook met 3 jaar moet of kan stijgen. In 
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groep B is dat nog enigszins verdedigbaar. In groep C is het zeer 
de vraag of de 9 mensen die 80 jaar oud worden, voortaan 3 
jaar langer arbeid kunnen leveren omdat één persoon van een 
vroege dood wordt gered ...

In werkelijkheid zien we dat de levensverwachting toeneemt 
door het gecombineerde effect van minder sterfte onder jonge 
mensen en langer leven door oude mensen.

In de vorige eeuw was het de gewoonste zaak van de wereld 
dat mensen voor hun 60ste met pensioen of VUT ging. Die tijd 
ligt ver achter ons. Kabinet Rutte I heeft een heroïsche daad 
verricht door de AOW‐ en pensioenleeftijd flink op te hogen. 
Tijdens de recente verkiezen hebben enkele politieke partijen 
aangegeven zich sterk te zullen maken voor terugkeer naar 65 
jaar. Dit is echter weinig kansrijk.

Henri Pellemans, Pellemans Personal Finance, Maarheze

“Kabinet Rutte I heeft een heroïsche daad verricht.”
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