
Pensioenrisico’s bij faillissement

Intern
eigen beheer

DGA krijgt vordering op 
werkmaatschappij

Pensioen wordt opgebouwd in de
werkmaatschappij

DGA wordt schuldeiser

Minst veilige situatie

Faillissement BV

• art 7:986 lid 4 BW
• art 22a FW

Rechtercommissaris
Onredelijk benadeeld

Extern
eigen beheer

Pensioen redelijk veilig gesteld
mits geen garantieverklaring door

holding of Pensioen BV

Pensioen wordt opgebouwd in 
holding of Pensioen BV

DGA verzekeringnemer en 
begunstigde

Mogelijkheid DGA is mede 
aansprakelijk voor faillissement

Waarde pensioenverzekering blijft
buiten de boedel van de BV

Afkoopverbod Wet LB opnemen

Als afkoopverbod is opgenomen
wordt voorkomen dat de curator

de polis kan afkopen

Let op bij faillissement DGA privé

BV verzekeringnemer
DGA begunstigde

Afkoopverbod Wet LB opnemen

Waarde pensioenverzekering valt
in de boedel van de BV

Door afkoopverbod Wet LB, het
BW en de FW zal de curator geen
succes behalen bij het verzoek de
waarde in de boedel te brengen

Extra zekerheid: DGA begunstiging
laten aanvaarden

Zakenpolis BV
BV verzekeringnemer en 

begunstigde

Kan in principe worden uit-
gewonnen door de curator

Polis is een activum van de BV en
dus bezit van de BV

Polis verpanden aan de DGA

Eigen beheer versus verzekeren z.o.z.

eigen beheer (deels) verzekerde regelingen
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De franchise (deel waarover geen pensioen mag worden opgebouwd) is
10/7 maal de werkelijke AOW voor een gehuwde. 
Voor 2008 bedraagt deze E 12.209,-

Bij een verzekerde regeling vindt er geen liquiditeitsverruiming plaats.

Bij een verzekerde pensioenopbouw mag extra rendement of winstdeling 
beschikbaar komen voor indexatie.

Bij een verzekerde pensioenopbouw kan gekozen worden voor premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid. Hierdoor gaat in geval van arbeidsongeschiktheid de 
pensioenopbouw gewoon door.

Bij een verzekerde pensioenopbouw is het overlijdensrisico afgedekt en zal het verzekerde
partnerpensioen en/of wezenpensioen bij overlijden van de DGA uitgekeerd worden.

Bij een verzekerde pensioenopbouw mag gerekend worden met de marktconforme tarieven. 

Bij een verzekerde pensioenopbouw mag de eigen bijdrage van de werknemer (DGA) 100%
bedragen.

Bij het bepalen van het doelvermogen mag er bij een verzekerde pensioenopbouw een 
leeftijdsterugstelling plaatsvinden.

Bij een verzekerde pensioenvoorziening wordt het langlevenrisico in de uitkeringsfase gedekt.

Eigen beheer versus verzekeren

De franchise (deel waarover geen pensioen mag worden opgebouwd) is 10/7 maal de 
werkelijke AOW voor een ongehuwde. Voor 2008 bedraagt deze E 17.804,-
In het geval van (deels) eigen beheer kan over E 5.595,- van het salaris geen pensioen 
worden opgebouwd (2008)

In geval van eigen beheer vindt er wel een liquiditeitsverruiming plaats, doordat over de 
reserve geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden.

In geval van eigen beheer mag er niet voor indexatie gereserveerd worden.

In het geval van eigen beheer kan de pensioenopbouw mogelijk in gevaar komen als er 
onvoldoende reserves beschikbaar zijn.

In het geval van eigen beheer kunnen de opgebouwde reserves mogelijk onvoldoende 
zijn om het verzekerde partnerpensioen en/of wezenpensioen aan te kopen.
Het extern verzekeren van dit risico is dan ook aan te bevelen.

In het geval van eigen beheer moet de rekenrente tenminste 4% zijn.

In het geval van eigen beheer mag de eigen bijdrage van de werknemer (DGA) 
maximaal 50% zijn.

In het geval van eigen beheer mag er geen leeftijdsterugstelling plaats vinden.

In geval de uitkeringfase in eigen beheer wordt gehouden krijgt de DGA te maken met 
het langlevenrisico.
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Pensioenrisico’s bij faillissement  z.o.z.

Pensioenopbouw via verzekering Pensioenopbouw via eigen beheer

Onderdeel van DGA Pensioen informatieset

Het eigendom van en het auteursrecht op deze uitgave berusten bij Legal & General Nederland Levensverzekering Maatschappij N.V. Het gebruik van deze informatie door anderen dan het met Legal & General samenwerkende Intermediair is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan.




