
Bedrag ineens 
 

 

 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 

   
Interactie burgers/bedrijven   x   

Maakbaarheid systemen    nvt   

Handhaafbaarheid    x   

Fraudebestendigheid   x   

Complexiteitsgevolgen   x   

    

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

  

Uitvoeringskosten incidenteel structureel 

 Dienstverlening €            0 €             0 

 Handhaving/toezicht €  290.000 €   410.000 

 Automatisering €            0 €             0 

   

Personele gevolgen: 2,5 fte incidenteel 

 4,0 fte structureel 

   

Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2022 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 

 

 

Beschrijving voorstel/regeling 

Het wetsvoorstel bevat onder meer de mogelijkheid tot 

afkoop van een deel van de aanspraken op 

ouderdomspensioen. Beoogd is met ingang van 1 

januari 2022 een afkoop van maximaal 10% van het 

ouderdomspensioen mogelijk te maken. Aan die afkoop 

worden voorwaarden gesteld om zo veel mogelijk te 

waarborgen dat (1) deelnemers bij opname van een 

bedrag ineens worden beschermd tegen een te grote 

achteruitgang in de hoogte van de periodieke 

levenslange pensioenuitkering en (2) de solidariteit 

binnen pensioenfondsen zo min mogelijk onder druk 

komt te staan. 

Het keuzerecht gaat ook gelden voor een zogenoemd 

bevroren pensioen in eigen beheer en het nettopensioen 

en voor oudedagsvoorzieningen die zijn opgebouwd in 

de derde pijler, alsmede de nettolijfrente. 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Verwacht wordt dat niet-ingezetenen vaker met vragen 

contact op zullen nemen met Belastingtelefoon 

buitenland. Naar verwachting zullen die vragen niet 

eenvoudig te beantwoorden zijn en zal de inspecteur 

meer terugbelverzoeken ontvangen. 

 

Voor 2020 en 2021 wordt een toename verwacht in 

verzoeken om een beschikking als bedoeld in artikel 19c 

van de Wel LB. Beoordeling daarvan is een 

arbeidsintensief proces.  

 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen: 

o.a. de toelichtingen op de aangiftemiddelen IH, de 

website en het Handboek Loonheffingen worden 

aangepast.  

 

Maakbaarheid systemen 

Niet van toepassing. 

 

Handhaafbaarheid 

Bij afkoop van pensioen in eigen beheer kan het zo zijn 

dat er toezicht moet worden uitgeoefend om te beoor-

delen of de eigen beheer BV de voorwaarden juist heeft 

beoordeeld. Het wordt daarbij lastiger om te controleren 

of aan alle voorwaarden is voldaan. Daarnaast is er een 

te verwachten toename van het aantal verzoeken om 

een verdragsverklaring. Er is tevens een toename te 

verwachten van het aantal verzoeken om een 

verdragsverklaring. Afkoop van 10% van pensioen in 

eigen beheer kan met name tot extra werkzaamheden 

leiden als er ook een deel van het pensioen extern bij 

een verzekeraar is opgebouwd. 

 

Fraudebestendigheid 

Deze maatregel is minder fraudebestendig omdat de BV 

in eigen beheer makkelijker om de voorwaarden heen 

kan. 

 

Complexiteitsgevolgen 

De maatregel vormt een complexiteitstoename door de 

toename van het aantal wetten en regels met een 

verslechtering van de handhaafbaarheid voor de 

uitvoering. 

Risico procesverstoringen 

Het risico op procesverstoringen is gemiddeld. 

 

Uitvoeringskosten 

De kosten voor handhaving zijn incidenteel € 290.000 

en structureel € 410.000.  

 

Personele gevolgen 

Met het voorstel is een inzet gemoeid van 2,5 fte 

incidenteel en 4 fte structureel. 

 

Invoeringsmoment 

Invoering is mogelijk per: 1 januari 2022. 

 

Eindoordeel 

Het voorstel is uitvoerbaar. 

 

 


