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Levensverzekeringen en pen sioe nenMr. E.G. Hoepelman LLM MSc1
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De verplichting van de een, is een recht van de an-
der. Zo is de oudedagsverplichting een verplichting 
van – meestal – een BV, waar tegenover een recht 
staat van – meestal – de directeur-grootaandeelhou-
der. Vanuit privé bezien is dan sprake van een ‘oude-
dagsrecht’. Het recht is in de plaats gekomen van een 
recht op (toekomstige) pen sioen uit ke rin gen.

De oudedagsverplichting is een fiscale vinding. In het ka-
der van het uitfaseren van pen sioen in eigen beheer, is de 
mogelijkheid geboden de pen sioenverplichting (fiscaal 
geruisloos) om te zetten in een oudedagsverplichting.2 
Het pen sioen recht bezat nog kenmerken van een levens-
verzekering, zoals de kans op nadeel voor de pen sioen uit-
voer der. De oudedagsverplichting herbergt voor de ge-
rechtigde geen kans op voordeel (‘bonus’) meer in zich. In 
principe is het oudedagsrecht, vanuit fiscaal perspectief, 
dan ook geen levensverzekering.

Wel beschouwd is het recht op periodieke betalingen, op 
grond van een tegenover de oudedagsverplichting staand 
recht, een vermogensrecht. Of dit vermogensrecht kwali-
ficeert als stamrecht is maar de vraag. Alleen als sprake is 
van een stamrecht, zijn de termijnen daaruit periodieke 
uitkeringen. Met evenveel gemak, zo niet méér, kan wor-
den gesteld dat sprake is van een kapitaal dat in termij-
nen wordt betaald.3

Gerechtigde heeft recht op een reeks periodieke betalin-
gen. Deze reeks duurt, in principe, twintig jaren. De perio-
dieke betalingen zijn (licht) stijgend.4 Aan het einde van 
de looptijd is het (rentedragend) kapitaal op, het vermo-
gensrecht is dan uitgeput.

Alle betalingen zijn brutobedragen, waarover loon- en in-
komstenbelasting is verschuldigd. Alleen als aan fiscale 
voorwaarden voor periodieke betalingen wordt voldaan, 
is geen revisierente verschuldigd.5 Het ODV-recht is dan 
zogeheten ‘zuiver’ gebleven. Belangrijke voorwaarden om 
‘zuiver’ te blijven zijn: wie krijgen de betalingen, en wan-
neer.

  Contractuele vormgeving

De wet stelt geen eisen aan de contractuele bepalingen 
van de ODV-over een komst. Zo is het niet nodig een af-
koopverbod of vervreemdingsverbod op te nemen. Ook is 
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2 Art. 38n lid 2 onderdeel b Wet LB 1964.
3 Zie ook: Arends, Cursus Belastingrecht IB, 3.5.1.C.g.
4 Art. 38p lid 1 jo. lid 2 aanhef Wet LB 1964 jo. art. 12.3a Uitvoeringsregeling 

LB 2011.
5 Art. 38p lid 4 Wet LB 1964 jo. art. 30i AWR.

het niet nodig verbodsbepalingen tot prijsgeven op te ne-
men of beperkingen aan te brengen betreffende moge-
lijkheden tot inzekerheidgeving.6

Maar, ondanks dat het niet nodig is dergelijke bepalingen 
op te nemen in de over een komst, zijn de handelingen zélf 
weer wel aangeduid als belaste gebeurtenissen.7 In zo’n 
geval wordt, op het onmiddellijk daaraan voorafgaande 
tijdstip, de aanspraak aangemerkt als loon uit een vroege-
re dienstbetrekking. De belasting wordt dan geheven van 
de werknemer of gewezen werknemer dan wel, indien 
deze is overleden, van de gerechtigde tot de aanspraak. 
Dit geldt ook als het oudedagsrecht niet langer als oude-
dagsrecht is aan te merken.8

De ODV moet uitkeren in periodieke betalingen, met een 
gelijke tussenperiode van ten hoogste één jaar. De beta-
lingen zijn bestempeld als loon uit vroegere dienstbetrek-
king. De termijnen zijn licht stijgend. Het in één jaar uit te 
keren bedrag is gelijk aan de stand van de oudedagsver-
plichting aan het begin van dat jaar gedeeld door het aan-
tal op dat tijdstip nog resterende uitkeringsjaren. De ou-
dedagsverplichting rent jaarlijks op. Het rentepercentage 
bedroeg:
– in 2017: 0,059%;
– in 2018: 0,06%;
– in 2019: 0,269%.

Bij in leven zijn van de gerechtigde moeten de periodieke 
betalingen toekomen aan de gerechtigde zelf. De termij-
nen starten:9

– op zijn vroegst vijf jaar vóór de AOW-gerechtigde 
leeftijd en eindigen dan twintig jaar na het bereiken 
van de AOW-gerechtigde leeftijd (i.e. maximaal 25 
jaar);10

– op zijn laatst twee maanden ná de AOW-gerechtigde 
leeftijd en eindigen – ook – twintig jaar na het berei-
ken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Indien de gerechtigde overlijdt zijn er twee mogelijkheden:
– de periodieke betalingen waren al ingegaan.11 Om fis-

caal ‘zuiver’ te blijven moet de lopende serie van be-
talingen:
• worden voortgezet; en:
• toekomen12 aan zijn erfgenamen (mits natuurlij-

ke personen); of

6 Bij pen sioen volgen de voorwaarden uit art. 18 lid 1 onderdeel b Wet LB 
1964. Bij lijfrente volgen de voorwaarden uit art. 1.7 lid 1 Wet IB 2001.

7 Art. 38p lid 4 Wet LB 1964 jo. art. 19b lid 1 onderdeel b Wet LB 1964 (tekst 
2016).

8 Art. 38p lid 4 Wet LB 1964 jo. art. 19b lid 1 onderdeel a Wet LB 1964 (tekst 
2016).

9 Art. 38p lid 2 onderdeel a onder 1° Wet LB 1964. 
10 Art. 38p lid 2 onderdeel a onder 2° Wet LB1964. 
11 Art. 38p lid 3 Wet LB 1964. 
12 Het is mw. mr. M. Schuurman-van Nifterik (KWEP 2018/3) opgevallen dat 

de wetgever verwacht dat de termijnen overgaan op de erfgenamen. Dat 
impliceert een overgang krachtens erfrecht. Zij vraagt zich af of de wetge-
ver dit zo heeft bedoeld. 
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• alsnog worden aangewend ter verkrijging van 
een lijfrente.13

– de periodieke betalingen waren nog niet ingegaan.14 
Om fiscaal ‘zuiver’ te blijven moeten:
• de periodieke betalingen binnen twaalf maan-

den alsnog ingaan; en
• toekomen aan zijn erfgenamen (mits natuurlijke 

personen).

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de aan-
spraak ‘onzuiver’ geworden. Zoals hiervoor al opgemerkt 
wordt dan, op het onmiddellijk daaraan voorafgaande 
tijdstip, de aanspraak belast. Ik meen dat de belasting dan 
wordt geheven van erflater.15 Ook is revisierente ver-
schuldigd.16

Het ligt voor de hand in de ODV-over een komst niets te 
bepalen over wat er bij overlijden gebeurt met het recht 
op de ODV-termijnen. Als daarover contractueel niets is 
bepaald, valt het ODV-recht in de nalatenschap van be-
trokkene. Door middel van het erfrecht kan dan worden 
bepaald wie gerechtigd is tot dat vermogensrecht. Als de 
uiterste wil geen bijzondere bepalingen bevat, komt het 
ODV-recht toe aan erfgenamen.

Toch zie ik overwegend ODV-over een kom sten welke wel 
een bepaling bevatten wat bij overlijden dient te geschie-
den met de ODV-aanspraak. Dat kan verstrekkende ge-
volgen hebben.

  Derdenbeding

Van een derdenbeding is sprake wanneer een over een-
komst voor een derde (erfgenamen) het recht creëert een 
prestatie (periodieke betalingen) van een der par tij en 
(meestal BV) te vorderen en de derde (erfgenamen) dit 
beding aanvaardt.17

Aanvaarding is een rechtshandeling. Voor zo’n rechtshan-
deling is vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die 
zich door een verklaring heeft geopenbaard.18 Die verkla-
ring zelf is vormvrij en kan dan ook in (een) gedraging(en) 
besloten liggen.19 Als de derde nakoming vordert van een 
te zijnen gunste overeengekomen derdenbeding, impli-
ceert dat (ook) een aanvaarding.

Zodra een ODV-over een komst een bepaling bevat dat bij 
overlijden een ander gerechtigd wordt, is sprake van een 
derdenbeding. Dat is ook zo wanneer die ander ‘de erfge-

13 Besluit van 24 november 2017, onderdeel 5.4 (Stcrt. 2017, 70301-n1). 
14 Art. 38p lid 2 onderdeel b Wet LB 1964. 
15 Art. 38p lid 4 Wet LB 1964 jo. art. 19b lid 1 onderdeel a Wet LB 1964 (tekst 

2016). 
16 Art. 30i AWR. 
17 Art. 6:253 BW. Zie ook art. 4:126 en 4:127 BW aangaande legitieme en in-

korting. 
18 Art. 3:33 BW. 
19 Art. 3:37 BW. 

namen’ zijn.20 Na aanvaarding ontstaat voor de begun-
stigde erfgenamen een eigen recht op de ODV. Zij verkrij-
gen dan niet krachtens erfrecht, maar krachtens 
derdenbeding.

Vanuit fiscaal perspectief is dan relevant of de begunstig-
den (verkrijgers onder bijzondere titels) óók erfgenamen 
(verkrijgers onder algemene titel) zijn.21 Mochten de in 
het derdenbeding aangewezen begunstigden niet tevens 
erfgenamen zijn, dan is de aanspraak ‘onzuiver’ gewor-
den. De belasting (en revisierente) wordt geheven van 
erflater, en vermindert daarmee de nalatenschap. Het 
vermogensrecht komt toe aan begunstigde. Deze is daar-
over geen belasting meer verschuldigd. Het recht heeft 
immers de loon(belasting)sfeer verlaten.

  Negotium mixtum cum donationes mortis 
causa

Het derdenbeding om niet is vernietigbaar zodra de be-
dinger overlijdt, tenzij het is vastgelegd in een notariële 
akte.22 De ratio hiervan is dat bevoordelingen bij overlij-
den notarieel dienen te geschieden. Dat geldt niet alleen 
voor de bevoordeling bij testament, maar ook voor de be-
voordeling bij ‘giften ter zake des doods’.23 Een derdenbe-
ding met bevoordelingsbedoeling, zonder dat dit met be-
giftigde is overeengekomen, is een gift.24

Art. 7:177 lid 1 BW:

“Voor zover een schenking de strekking heeft dat zij 
pas na het overlijden van de schenker zal worden uit-
gevoerd, en zij niet reeds tijdens het leven van de 
schenker is uitgevoerd, vervalt zij met het overlijden 
van de schenker, tenzij de schenking door de schenker 
persoonlijk is aangegaan en van de schenking een no-
tariële akte is opgemaakt.”

Art. 7:187 lid 2 BW:

“In het geval, bedoeld in artikel 177 lid 1, vervalt de gift 
niet, doch is zij vernietigbaar. De ver nie ti ging werkt te-
rug tot het overlijden van degene die de gift doet. De 
bevoegdheid tot ver nie ti ging vervalt indien de begif-
tigde tijdig een aanvullende prestatie toezegt, die de 
handeling haar in artikel 186 lid 2 bedoelde strekking 
ontneemt. Bovendien kan de rechter op verlangen van 
een erfgenaam of van de begiftigde, in plaats van de 
ver nie ti ging uit te spreken, te dien einde de gevolgen 
van de handeling wijzigen.” 

De sanctie van vernietigbaarheid bij overlijden is alleen te 
voorkomen door niet alleen de ODV-over een komst nota-

20 Is het voldoende dat ze – slechts – als erfgenamen tot de nalatenschap 
zijn geroepen? Of dienen ze ook te hebben aanvaard? Zie ook art. 7:967 
lid 4 en 5 BW.

21 Zie ook voetnoot 20.
22 Art. 7:187 lid 2 BW jo. art. 7:177 lid 1 BW.
23 Art. 4:94 BW (uiterste wil), art. 7:177 BW (schenking) en art. 7:186 BW 

(gift). 
24 Asser/Perrick 4, 2013/266. 
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rieel vast te leggen, maar ook de aanvaarding (bij leven) 
van het derdenbeding door begunstigden:

“Opmerking verdient dat het voorschrift van de notari-
ele akte mede betrekking heeft op de aanvaarding: na 
het overlijden van de schenker vervalt de schenking 
wanneer niet de hele schenkingsover een komst, en dus 
niet slechts het aanbod, notarieel is vastgelegd.”25

De ODV-over een komst, met daarin een derdenbeding, is 
een over een komst met een beding ter zake des doods. De 
begunstiging wordt, voor zover mij bekend, nimmer bij 
leven van stipulator aanvaard. Bij overlijden van stipula-
tor ontstaat dan voor erfgenamen de bevoegdheid de gift 
te vernietigen. Als de erfgenamen niet zelf begunstigden 
zijn van het derdenbeding, ligt de keuze voor de hand. Als 
de erfgenamen wel zelf begunstigden zijn van het der-
denbeding, staan ze voor de keuze of ze willen verkrijgen 
krachtens derdenbeding of krachtens erfrecht. De keuze 
heeft ook gevolgen voor de omvang van de nalatenschap, 
legitieme en de erfbelasting.

  Natuurlijke verbintenis

Het is ook mogelijk dat geen sprake is van een gift, wan-
neer kan worden gezegd dat wordt voldaan aan een na-
tuurlijke verbintenis.26, 27 Immers, voor zover wordt vol-
daan aan een natuurlijke verbintenis, is er geen gift. 
Overigens moet de vraag of sprake is van een natuurlijke 
verbintenis worden beoordeeld naar objectieve maatsta-
ven; geen beslissende betekenis komt toe aan het subjec-
tieve inzicht van degene die de prestatie voldoet.28

Vooral ten opzichte van de partner kan sprake zijn van 
een natuurlijke verbintenis. Zo moet het voorzien in de 
verzorging van de langstlevende echtgenoot, onder om-
stan dig he den, worden aangemerkt als het voldoen aan 
een natuurlijke verbintenis. De vervulling van een verzor-
gingsverplichting beantwoordt ‘zozeer aan hetgeen de 
echtgenooten van elkaar mogen verlangen, dat daarmede 
– voor zover de verzorging, gelet op de om stan dig he den 
waaronder de echtgenooten leefden en de langstlevende 
achterblijft, het redelijk niet te boven gaat – voldaan 
wordt aan een verplichting van den eenen echtgenoot je-
gens de ander, welke als een natuurlijke verbintenis moet 
worden erkend’; en dat daarom, zo vervolgde de Hoge 
Raad, ‘de nakoming van een zoodanige verzorgingsver-
plichting – hetzij bij handeling onder de levenden, hetzij 
bij uiterste wilsbeschikking – is voldoen aan een verbin-
tenis en niet is schenking’.29

Wanneer sprake is van het voldoen aan een natuurlijke 
verbintenis is in zoverre geen sprake van een gift. En als 
er geen gift is, is er ook geen sprake van een gift ter zake 
des doods, die wel of niet kan worden vernietigd. 

25 Kamerstukken II 1998/99, 17213, 4, p. 6. 
26 Art. 6:3 BW.
27 Zie ook art. 4:69 lid 1 onder a BW.
28 HR 9 november 1990, NJ 1992/212 en HR 15 september 1995, NJ 1996/616.
29 HR 30 november 1945, NJ 1946/62 (De Visser/Harms).

Interessant en relevant voor het aanwezig zijn van een 
natuurlijke verbintenis is dan ook ten opzichte van wie 
erflater een (ju ri disch niet afdwingbare) verzorgingsver-
plichting heeft. Ik ben geneigd daarbij aansluiting te zoe-
ken bij de verplichtingen tot verstrekken van levenson-
derhoud zoals die in het familierecht in Boek 1 BW 
gelden. En ook degenen die in aanmerkingen zouden 
kunnen komen voor nabestaandenvoorzieningen in 
socia le zekerheid en/of pen sioen.

Heeft erflater een (morele) verzorgingsplicht ten op-
zichte van zijn meerderjarige kinderen? En zo ja, tot 
welke leeftijd?

  Omvang nalatenschap

Bij een overlijden in de gezinssfeer, is sprake van een 
laatstlevende ouder en kinderen. De omvang van de nala-
tenschap heeft dan invloed op de hoogte van de onderbe-
delingsvordering van de kinderen.

Wanneer de ODV-over een komst een derdenbeding bevat, 
wat bij overlijden niet is vernietigd, is het ODV- ver mo-
gens recht geen onderdeel van de nalatenschap. De be-
gunstigden zijn dan, na aanvaarding van het beding, zelf 
gerechtigd tot het ODV-recht. Het ODV-recht wordt bui-
ten de nalatenschap om (door de erfgenamen) verkregen. 
Het is dan dus niet zo dat het recht op periodieke betalin-
gen alleen aan laatstlevende echtgenoot toekomt.

  Omvang legitieme

Doordat de werking van het derdenbeding de nalatenschap 
verkleint, kan deze ook van invloed zijn op de omvang van 
de legitieme. Echter, afhankelijk van de om stan dig he den 
kwalificeert de verkrijging krachtens derdenbeding als 
quasi-legaat, waardoor inkorting daarop toch mogelijk is.30

  Erfbelasting

Met erfbelasting worden belast de verkrijgingen krach-
tens erfrecht.31 Een verkrijging krachtens derdenbeding is 
geen verkrijging krachtens erfrecht. Een fictiebepaling 
voorkomt dat hierdoor een heffingslek zou kunnen ont-
staan. Art. 13 SW 1956 bepaalt dat ook verkrijgingen 
krachtens derdenbeding belast zijn.

De wetgever heeft de ODV gelijkgeschakeld met pen-
sioen.32 Door deze analogie is de waarde van aanspraken 
ingevolge een ODV-regeling vrijsteld.33 Maar, voor alleen 
de partner, geldt dat de waarde van de aanspraak voor de 
helft ‘imputeert’ op de vrijstelling.34 Aldus wordt – alleen – 

30 Art. 4:126 en 4:127 BW.
31 Art. 1 SW 1956.
32 Art. 38p lid 4 Wet LB 1964 jo. art. 32 lid 3 SW 1956.
33 Art. 32 lid 1 onder 5° SW 1956.
34 Art. 32 lid 2 SW 1956.
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de vrijstelling van de partner verminderd in verband met 
de verkregen ODV-aanspraak.

Voor de waardering van de aanspraak wordt aansluiting 
gezocht bij de waardering van periodieke uitkeringen.35 
Dat is gunstig. Zonder de wettelijke koppeling aan pen-
sioen had het zomaar recht op een hoofd som in termij-
nen kunnen zijn.

  Slot

Het moge duidelijk zijn dat het contractueel regelen wat 
bij overlijden dient te geschieden met de periodieke beta-
lingen, geen sinecure is. Met een derdenbeding is veel te 
bereiken, mits weloverwogen toegepast. Het mag geen 
‘standaard’ zijn!

Als het geen maatwerkoplossing is, lijkt het mij verstandi-
ger om daarover contractueel niets te bepalen. Het recht 
op (toekomstige of ingegane) periodieke betalingen is dan 
onderdeel van de nalatenschap. Via de bepalingen van het 
(testamentair of versterf-) erfrecht wordt dan bepaald 
aan wie het vermogensrecht zal toekomen. Als het testa-
ment geen bijzondere bepalingen bevat komt het vanzelf 
toe aan erfgenamen, en blijft het recht fiscaal ‘zuiver’.

Informatie: info@hoepelman.com

35 Art. 18 lid 2 SW 1956 jo. art. 25 lid 14 SW 1956 jo. art. 5 en 10 UB SW 
1956. En voor de belastinglatentie: art. 20 lid 5 en 6 SW 1956.


