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In steeds meer bedrijfstakken en bedrijven
bestaan er à la carte-CAO’s. Bij deze CAO’s is er
sprake van een zogenoemd cafetariasysteem,
waarbinnen de werknemer naar eigen
goeddunken kan kiezen voor de onderlinge ruil
van bepaalde beloningsbestanddelen. Een deel
van het salaris wordt bijvoorbeeld ingeruild voor
kinderopvangfaciliteiten, of de dertiende maand
wordt besteed aan een computer of omgezet in
extra vakantiedagen. Indien regulier salaris wordt
ingeleverd voor een andere beloningsvorm, kan
dit echter effect hebben op de pensioenopbouw. 

Flexibele beloningselementen hebben ef f ect op pensioenopbouw
A R B E I D S V O O R W A A R D E N

Mr. E. Schols-van Oppen

Cafetariasysteem 
en pensioenopbouw

EMILIE SCHOLS

Begin dit jaar heeft de staatssecretaris van Financiën een
besluit gepubliceerd waarin is aangegeven hoe omgegaan moet
worden met de pensioenopbouw wanneer het salaris in hoogte
fluctueert. 
Het besluit gaat eerst in op de situatie waarin er, bij een fluctue-
rend salaris, gebruik wordt gemaakt van verschillende pensioen-
opbouwstelsels. 
Vervolgens wordt in het besluit aangegeven in welke gevallen
onderlinge ruil van beloningselementen zonder gevolgen kan
blijven voor de pensioenopbouw. 

Bij de totstandkoming van de Wet fiscale behandeling van pen-
sioenen is uitgebreid aandacht besteed aan het begrip ‘pensioen-
gevend loon’. 
In de Wet op de loonbelasting wordt in artikel 18g in het twee-
de lid aangegeven dat bij algemene maatregel van bestuur een
nadere invulling kan worden gegeven aan het begrip loon, aan
de loonbestanddelen die voor een opbouw volgens het eind-
loonstelsel in aanmerking komen en aan het loonbegrip bij
demotie of deeltijdwerken voorafgaand aan pensionering. 
Vervolgens is in het Uitvoeringsbesluit loonbelasting bepaald
dat alle loonbestanddelen, met uitzondering van de ter beschik-
king gestelde auto, kunnen worden aangemerkt als loon. Ook is
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bepaald dat voor een opbouw volgens het eindloonstelsel alleen
de regelmatig genoten inkomsten in aanmerking genomen
mogen worden. Tevens is bepaald dat, met uitzondering van een
salarisverhoging als gevolg van een reguliere functieverhogin-
gen, in de vijf jaar voorafgaande aan pensionering in een eind-
loonstelsel salarisverhogingen niet door mogen werken in de
pensioenopbouw indien deze verhogingen meer dan 2 procent
hoger zijn dan de loonindex voor CAO-lonen. 
Ondanks deze uitgebreide regelgeving blijkt er in de praktijk
nog onduidelijkheid te bestaan. Dat wordt veroorzaakt door
de opkomst van het cafetariasysteem. In dit beloningssysteem
kan de werknemer zelf beslissen op welke wijze en in welke

vorm hij of zij de beloning wil ontvangen. Als gewoon salaris
of in de vorm van vrije dagen, de aanschaf van een PC, kin-
deropvang, scholingsfaciliteiten of als vrijwillige bijdrage in de
pensioenregeling. De ruil van een gedeelte van het gewone
salaris in een andere beloningsvorm heeft in principe tot
gevolg dat er een verlaging optreedt van het pensioengevend
loon. 

Volgens het cafetariasysteem kan een deel van het
salaris bijvoorbeeld worden ingeruild voor
kinderopvangfaciliteiten. 
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Eindloonstelsel 
Het komt veelvuldig voor dat in een bedrijf voor de variabele
beloningsbestanddelen een ander pensioenopbouwsysteem
wordt gehanteerd dan voor het vaste salaris. Zeker is dit het
geval indien voor het vaste salaris pensioenopbouw plaatsvindt
volgens het eindloonsysteem. Zou ook voor het variabele sala-
risdeel de eindloonsystematiek worden gevolgd, dan zouden
pieken in de variabele beloning onbedoeld tot enorme backser-
vice-lasten kunnen leiden. 
In het Uitvoeringsbesluit loonbelasting wordt opbouw volgens
het eindloonstelsel bovendien alleen toegestaan met betrekking
tot het vaste inkomen. Wordt derhalve een eindloonstelsel
gehanteerd, dan zal voor de variabele loonbestanddelen, als
over deze loonbestanddelen al pensioenopbouw plaatsvindt, een
middelloonsysteem of een opbouw volgens het beschikbare pre-
miesysteem gelden. 

Fiscaal gezien kan er een probleem ontstaan indien een werkne-
mer aan het eind van de carrière geen variabele loon meer ont-
vangt. Strikt genomen kan hij dan, indien al het pensioen dat hij
heeft opgebouwd bij elkaar wordt geteld, uitkomen boven de
fiscale grens van 100 procent van het laatstgenoten pensioenge-
vend inkomen. Een voorbeeld verduidelijkt dit: 
Gegevens: 
Pensioendatum: leeftijd 60.
Pensioengrondslag op basis van vaste beloning 50.000 euro van
leeftijd 20 tot 60. Hierover vindt opbouw plaats volgens het
eindloonstelsel met 2 procent per jaar.
Variabel loon van leeftijd 20 tot 50 ad 25.000 euro. Hierover
vindt opbouw plaats volgens het middelloonstelsel met 2,25
procent per jaar

Leeftijd Soort regeling Opbouw Ouderdomspensioen

20-50 basis eindloon 30 x 2 % x 50.000 30.000 euro

variabel middelloon 30 x 2,25% x 25.000 16.875 euro

50-60 basis eindloon 10 x 2% x 50.000 10.000 euro

Totaal ouderdomspensioen op leeftijd 60 56.875 euro

Uit dit voorbeeld blijkt dat de grens van 100 procent van de
pensioengrondslag al geruime tijd voor de pensioendatum is
bereikt. Strikt genomen zou op dat moment afgezien moeten
worden van verdere pensioenopbouw. In het besluit wordt ech-
ter, via een overigens onnodig ingewikkelde constructie, aange-
geven dat dit fiscale gevolg achterwege kan blijven en dat over
het vaste salaris opbouw plaats mag blijven vinden tot de pensi-
oendatum.

Vrije en belaste vergoedingen
Zoals al vast is komen te staan bij de totstandkoming van de
Wet fiscale behandeling van pensioenen, kan niet in geld geno-

ten salaris gerekend worden tot het pensioengevend loon. De
auto van de zaak is weliswaar nadrukkelijk hiervan uitgesloten,
maar de waarde van andere voordelen in natura, zoals de fiets
van de zaak of een OV-jaarkaart mogen, mits het maar geen
eigen-beheer-situatie betreft, tot het pensioengevend loon wor-
den gerekend. 
Vrije vergoedingen of verstrekkingen mogen niet tot het pensi-
oengevend loon worden gerekend, omdat het hier vergoedingen
betreft voor uitgaven die zich doorgaans na pensionering niet
meer voordoen. Belaste vergoedingen mogen, indien deze ver-
goedingen meer bedragen dan de werkelijk te maken kosten,
wél tot het pensioengevend inkomen worden gerekend. Ook de
ingehouden premies voor VUT, pensioen, werknemersverzeke-
ringen en verlofsparen mogen, hoewel zij niet tot het fiscale
loon worden gerekend, in aanmerking worden genomen bij de
vaststelling van het pensioengevend loon. Tot slot mag ook sala-
ris dat wordt gespaard in de vorm van een spaarloonregeling en
salaris als gevolg van een winstdelingsregeling tot het pensioen-
gevend loon worden gerekend.

Verlaging
Indien een deel van het vaste salaris ingeruild wordt voor een
ander beloningsbestanddeel, leidt dit in principe tot een verla-
ging van het pensioengevend loon. Dit is alleen niet het geval
indien een loonbestanddeel dat (al voor de ruil) niet behoorde
tot het pensioengevend loon omgezet wordt in een onbelaste
uitkering of verstrekking of indien de ruil niet leidt tot een lager
privaatrechtelijk salaris. Dit kan zich voordoen in de volgende
gevallen: 
– Salaris in geld wordt geruild voor deelname aan een bedrijfs-

spaarregeling.
– Salaris in geld wordt geruild tegen een vrijwillige pensioen- of

VUT-module, waarbij de premies worden betaald door
middel van inhouding op het loon.

– Salaris in geld wordt geruild tegen een aanspraak op verlof in
de vorm van geldsparen.

In alle andere situaties zou een ruil kunnen leiden tot een verla-
ging van het pensioengevend loon. Ook indien het slechts een
tijdelijke situatie betreft. In een eindloonregeling zou een derge-
lijke tijdelijke verlaging op den duur echter weinig effect heb-
ben, omdat bij een terugkeer naar het oorspronkelijke, hogere,
salaris onmiddellijk een backservice-verhoging plaatsvindt. Ook
brengt een verlaging, zeker als deze van tijdelijke aard is, een
aanzienlijke administratieve rompslomp met zich. In het besluit
van februari 2002 wordt daarom goedgekeurd dat onder voor-
waarden een verlaging van het pensioengevend loon achterwege
kan blijven. Deze voorwaarden luiden als volgt: 

Onder voorwaarden 
kan een verlaging van het
pensioengevend loon
achterwege blijven

Het eindloonstelsel 
geldt alleen voor het 
vaste inkomen



Schriftelijke regeling met driekwartseis
Er moet sprake zijn van een schriftelijk vastgelegde regeling
waaraan deelname openstaat voor tenminste driekwart van de
werknemers. Deze driekwartseis geldt voor elk van de afzonder-
lijke beloningsbestanddelen zoals die hieronder beschreven zijn.

Tijdelijke verlaging van fiscale loon
Het moet een regeling betreffen waarbij het fiscale loon tijdelijk
en niet structureel wordt verlaagd. De werknemer moet ten
minste eenmaal per jaar de keuze hebben om de samenstelling
van zijn beloning te wijzigen;

In aanmerking te nemen beloningsbestanddelen
Het moet gaan om de ruil van salaris in geld tegen een aantal
omschreven beloningsbestanddelen, zoals de vrije vergoeding of
verstrekking van vakliteratuur, de vergoeding van cursussen en
dergelijke, de vergoeding van apparatuur en gereedschap, ver-
huiskostenvergoeding, de vrije vergoeding of verstrekking van
een opleiding of studie, de reiskosten per openbaar vervoer,
extraterritoriale kosten, de kosten voor computers en dergelijke,
vergoeding voor werkruimte, jubileumuitkeringen, een vermin-
dering van de werktijd met ten hoogste 10 procent, vrije vergoe-
ding of verstrekking van kinderopvang, bedrijfsfitness, of een
fiets van de zaak. Zelfs deze uitgebreide lijst is nog niet uitput-
tend. Alle beloningsbestanddelen die zich er naar hun aard
geschikt zijn om te ruilen en die in de praktijk ook daadwerke-
lijk tijdelijk worden gebruikt tegen inlevering van een deel van
het salaris, komen hiervoor in aanmerking. 

Maximale verlaging van 30 procent
Het verschil tussen het oorspronkelijk pensioengevend salaris en
het (na ruil) verlaagde salaris mag niet meer bedragen dan 30
procent. 
Anders is dit voor werknemers die gebruikmaken van de demo-
tieregeling. Op grond van de demotieregeling mag een werkne-
mer na een demotie in de tien jaar voorafgaand aan pensione-
ring, pensioen blijven opbouwen over het eerdere, hogere
salaris. 
Bij de werknemer die gebruikmaakt van deze demotiefaciliteit,
wordt de 30 procent-regel toegepast op het na de demotie ver-
laagde salaris en niet op het hogere pensionerend loon dat op
grond van de demotieregeling gehanteerd mag worden. 
Wordt de 30 procent-grens overschreden, dan hoeft dit overi-
gens niet altijd een verlaging van het pensioengevend loon tot
gevolg te hebben. Een dergelijke verlaging kan achterwege
blijven indien de mogelijkheid bestaat binnen de pensioenrege-
ling de AOW-inbouw te verlagen. Een dergelijke verlaging is
echter wel aan te merken als een wijziging van de pensioenre-
geling, waardoor de regeling onmiddellijk zal moeten voldoen
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aan de bepalingen van de Wet fiscale behandeling van pensioe-
nen.

Gebruikelijkheidstoets
Het verschil tussen het gebruikelijke loon en het feitelijke loon
mag door toepassing van de cafetariaregeling niet meer bedra-
gen dan 30 procent van het gebruikelijke loon. 
Wanneer de situatie zich voordoet dat een werknemer een lager
pensioengevend loon verdient dan het gebruikelijke loon in de
beroepsgroep, kan men met gebruikmaking van bovenstaande
cafetariaregeling ten opzichte van het feitelijke loon binnen de
grens van de 30 procent blijven terwijl, gerelateerd aan het
gebruikelijke loon, deze grens wordt overschreden. Een derge-
lijke situatie wordt niet acceptabel geacht. 
Is het feitelijke loon lager dan het gebruikelijke loon, dan kan
slechts van de cafetariaregeling gebruik worden gemaakt indien
en voorzover het feitelijke salaris ten minste 70 procent
bedraagt van het in de beroepsgroep gebruikelijke loon. 

Voorbeeld gebruikelijkheidstoets: 
Gebruikelijk loon 100.000 euro

Oorspronkelijk pensioengevend loon 80.000 euro

Cafetariaruimte voor 

toepassing toets: 30 procent van 80.000 euro 24.000 euro

De cafetariaruimte loopt van 56.000 euro tot 80.000 euro

Gebruikelijkheidstoets: 30 procent van 100.000 euro 30.000 euro

Zonder gebruikmaking van de gebruikelijkheidstoets zou,
indien verlaging van het pensioengevend loon in de pensioenre-
geling achterwege blijft, de ruimte tussen 56.000 euro en
80.000 euro flexibel ingezet mogen worden voor tal van belo-
ningsbestanddelen. Door toepassing van de toets is dit echter
beperkt tot het bedrag tussen 70.000 euro en 80.000 euro.
Om onnodige rompslomp in de praktijk te voorkomen, hoeft de
gebruikelijkheidstoets echter niet altijd te worden toegepast.
Deze toetst moet uitsluitend plaatsvinden bij de aanmerkelijkbe-
langhouder. 

Voorkoming misbruik
Door de introductie van de cafetariaregeling is het denkbaar dat
werknemers tezamen met hun werkgevers een complot smeden
om op kunstmatige wijze het pensioengevend loon te verhogen.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de premiebetalingsplicht te
verschuiven van werkgever naar werknemer. Om deze en andere
kunstgrepen te verhinderen, wordt in het besluit aangegeven dat
constructies zullen worden bestreden. Ten overvloede wordt er
bovendien op gewezen dat een verhoging van het pensioenge-
vend loon door een kunstgreep aangemerkt zal kunnen worden
als een wijziging op een meer dan ondergeschikt punt, waar-
door de overgangsregeling van de Wet fiscale behandeling van
pensioenen komt te vervallen.
Het besluit van de staatssecretaris van Financiën geeft nauw-
keurig weer in welke situaties en onder welke voorwaarden
geschoven mag worden met beloningselementen, zonder dat dit
hoeft te leiden tot een verlaging van het pensioengevend loon.
Ook wordt duidelijkheid geschapen ten aanzien van de hante-
ring van de 100 procent-regeling bij onregelmatige beloning. En
dat is handig voor de praktijk. Het is wel jammer dat de over-
vloed aan fiscale pensioenregelgeving voor een leek nauwelijks
meer te bevatten is. 

Bij demotie mag werknemer
pensioen blijven opbouwen
over het hogere salaris

–C
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