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Hoofdpijndossier:  
pensioen in eigen beheer
Heel graag had ik u in deze column verteld dat het fiscale wetsvoor-
stel uitfasering pensioen in eigen beheer op 20 december 2016 na 
jaren van onzekerheid over de positie van de directeur groot aandeel-
houder (dga) en zijn pensioen in eigen beheer zou zijn aangenomen 
door de Eerste Kamer der Staten Generaal. 

Een beetje beschaamd vertel ik u het echter niet. Op precies 
20 december 2016 kwam er als een duveltje uit een doosje een 
brief van onze staatssecretaris de heer Eric Wiebes gericht aan 
de Eerste Kamer. Daarin verzocht hij de Eerste Kamer om het 
wetsvoorstel voorlopig aan te houden.
Misschien vindt u mij te kritisch maar ik heb er geen woorden 
voor.
Jarenlang is de wetgever al bezig een oplossing te vinden voor 
het fenomeen pensioen in eigen beheer. Op Prinsjesdag 2016 
lijkt er aan de onzekerheid eindelijk een einde te worden ge-
maakt door het ingediende wetsvoorstel. De behandeling in de 
Tweede Kamer leidt tot veel vragen maar eindelijk wordt het 
goedgekeurd. Iedereen gelukkig zou je zeggen. In de begroting 
van het kabinet werd vanwege dit wetsvoorstel immers gere-
kend met een belastingopbrengst van twee miljard euro waarbij 
de gekozen oplossingsrichtingen voor de dga ook nog accep-
tabel lijken. Sterker nog, een paar van mijn klanten waren zelfs 
enthousiast over de variant afkoop dan wel omzetting in een 
oudedagsverplichting.
Helaas … met de finish in zicht struikelde de heer Wiebes over 
een door hem zelf neergelegde bananenschil. De twee miljard 
belastingopbrengst lijkt opeens om te slaan in een belasting-
nadeel van ettelijke miljarden.
Gevolg is dat er ten tijde van het schrijven van deze column 
nog steeds geen duidelijkheid is voor de dga en zijn pensioen 
in eigen beheer. Naast het ontbreken van de benodigde duide-
lijkheid voor deze dga is er ook geen oplossing voor het kabinet 
rondom dit hoofdpijn dossier. En dit terwijl het afschaffen van 
het pensioen in eigen beheer zo hoog op de verlanglijstje van de 
heer Wiebes stond. Verder mist het kabinet door deze onjuiste 
inschatting een belastingopbrengst van twee miljard waar de 
heer Wiebes zo van overtuigd was dat hij die binnen zou halen.
Hoezo iedereen blij?

Een flater van de eerste orde. We zijn naar mijn mening weer 
terug bij af. Ik hoop oprecht dat vlak nadat ik de tekst voor deze 
column heb ingeleverd ik wederom word verrast met een brief 
van de heer Wiebes. Uiteraard met daarin de opmerking dat zijn 
eerdere rekenwerk toch juist bleek te zijn en het wetsvoorstel 
alsnog zal kunnen worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. 
In dat geval zal deze column uiter-
aard het levenslicht nooit zien.
Heel eerlijk gezegd verwacht ik 
echter niet dat het zo gaat lopen. 
Hopelijk staan we er met kerst 2017 
beter voor en weten we eindelijk hoe 
deze klucht is afgelopen. gerbert@lt-advies.nl

All inclusive vakantie 4 dagen / 3 nachten  
op basis van eigen vervoer

• Uw drankjes tussen 18.00 uur en 24.00 uur helemaal 
gratis. (bieren, wijnen, frisdrank, vruchtensappen, 
koffie, thee, jenevers, apfelkorn, vieux)

• 3 maal een uitgebreid ontbijtbuffet
• 3 maal een heerlijk 3 gangen diner
• Geheel nieuwe autoroutes en wandelroutes met 

lunch pakket
• 1 avond met gezellige live muziek
• Gratis gebruik van het suptropisch zwembad in Bad 

Fredeburg
• Dagelijks een gratis lunch pakket

Voor februari en maart 2017
4 DAGEN / 3 NACHTEN

slechts
€ 129,00

Kom naar ons mooie Landhotel Am Park 
Bad Fredeburg, Sauerland

Aankomstdata
Vrijdag 3 februari, Maandag 6 februari , Maandag 13 februari
Donderdag 16 februari, Maandag 20 februari, Donderdag 23 februari
Maandag 27 februari, Vrijdag 3 maart, Maandag 6 maart
Vrijdag 10 maart, Maandag 13 maart, Vrijdag 17 maart
Maandag 20 maart, Vrijdag 24 maart, Maandag 27 maart
Vrijdag 31 maart

UNIEKE AANBIEDING

Landhotel Am Park
In der Schmiedinghausen 36 - 57392 Bad Fredeburg Sauerland - www.hotelampark.nl

De arrangementen kunt u rechtstreeks reserveren 
Nederlands gesproken  0049-2974-96250
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En maak kans op één van de vijf 
Outdoorchef Minichef  
electro BBQ’s t.w.v. € 279,00.* 

Word abonnee 
van 50VitaalPlus!

Doe het nu 
en ontvang 
de eerste 

10 nummers 
voor maar 

€ 9,50.

U abonneert zich via www.50vitaalplus.nl/abonnee-worden
*Kijk voor de voorwaarden op onze website www.50vitaalplus.nl


