
APK voor testament en oudedagsverplichting

Is jouw testament 
fiscaal optimaal?



De ODV en het testament
Wat is een ODV?
Een ODV in de eigen bv is een pensioenvoorziening. Het is als het ware een pensioenspaarpot binnen de eigen onderneming. Sinds 2017 
zijn veel pensioenen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting. Dit heeft echter gevolgen voor de nalatenschap in geval van 
overlijden van de DGA of zijn/haar partner. De waarde van de ODV is onderdeel van de nalatenschap. De ODV-uitkeringen gaan na overlijden 
van de DGA over op de erfgenamen.  De uitkeringen worden bij de ontvanger belast in box 1. 

Testament
Als het goed is, heb je als ondernemer een testament op laten stellen. Wanneer je een ODV hebt, zijn twee punten in het testament essentieel:
 1. Aan wie wil je de ODV laten toekomen?
 2. Is jouw testament voldoende flexibel om optimaal gebruik te kunnen maken van de vrijstellingen?

In de afgelopen jaren is door veel directeuren grootaandeelhouder (DGA’s) de pensioenvoorziening 
in de eigen bv omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) in hun eigen bv. 

Wanneer de DGA of de partner van de DGA overlijdt, is de ODV van invloed op de nalatenschap en de 
verschuldigde erfbelasting. De exacte invloed die de ODV heeft, hangt af van diverse factoren, zoals het 
huwelijksvermogensregime en het testament. 

In deze brochure gaan wij kort in op de ODV en het testament. Heb je na het lezen vragen over de ODV 
en/of jouw eigen testament? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Is jouw testament fiscaal optimaal?

KORTE UITLEG

Bepaal aan wie je de 
ODV laat toekomen en 
zorg ervoor dat deze 
persoon erfgenaam is!

Aan wie wil je de ODV laten toekomen?
Een DGA kan zelf bepalen aan wie de (termijnen van de) ODV toekomt (toekomen) na zijn of haar 
overlijden. Dit kan de partner zijn, maar ook bijvoorbeeld de kinderen of een broer/zus. 

Hier is één voorwaarde aan verbonden. Degene aan wie de ODV toekomt, moet erfgenaam zijn (al 
is het maar voor 1%). Wanneer hier niet aan voldaan wordt, is over de volledige ODV-aanspraak 
loonheffing en revisierente verschuldigd in box 1. Bij een ODV met een waarde van € 200.000, 
leidt dit al snel tot een heffing van in totaal € 135.000.



Is het testament flexibel genoeg?
De ODV is verbonden (verknocht) aan de gerechtigde/DGA. Hierdoor valt de 
waarde van de ODV in de nalatenschap bij jouw overlijden. Afhankelijk van 
het huwelijksvermogensregime zal dit de gehele waarde zijn of de helft  van de 
waarde. 

Van belang is dat het testament voldoende ruimte en keuzemogelijkheden biedt 
om een fiscaal optimale verdeling te kunnen bewerkstelligen na het overlijden 
van de DGA of de partner van de DGA. Een goed opgezet testament is altijd aan te 
raden, omdat er fors erfbelasting bespaard kan worden. 

De nalatenschap van Mark bestaat uit:
Eigen woning € 400.000
Aandelen B.V. € 275.000
Bankrekeningen € 25.000
Waarde ODV € 200.000
Mark laat zijn partner Ellen en hun twee kinderen achter.

Geen testament/onvoldoende flexibel testament
 Ellen en de kinderen erven ieder 1/3 deel.
 Ellen is geen erfbelasting verschuldigd in verband met de partnervrijstelling. 
 De kinderen zijn ieder € 42.868 erfbelasting verschuldigd.
 Totaal verschuldigde belasting: € 85.736

Flexibel keuzetestament
 Ellen en de kinderen erven in beginsel ieder 1/3 deel.
 Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de vrijstellingen

 (de kinderen erven hierdoor minder)
 Ellen is geen erfbelasting verschuldigd.
 De kinderen zijn ieder € 9.276 aan erfbelasting verschuldigd.
 Totaal verschuldigde belasting: € 18.552

Omdat de waarde van de ODV deel uitmaakt van jouw nalatenschap, 
wordt het belang van een goed testament alleen maar groter.

Jouw ODV kan ook van invloed zijn op de 
nalatenschap van jouw partner. Zorg dus dat 
ook het testament van jouw partner actueel 
en optimaal is!

Hoe heb je het geregeld? Check jouw testament 
en neem bij twijfel contact met ons op!

* Het voorbeeld is slechts bedoeld ter illustratie van de mogelijke impact. 

De uiteindelijk ‘fiscaal beste keuze’ is afhankelijk van diverse factoren.

VOORBEELD



Meer informatie?
Heb je na het lezen vragen over jouw persoonlijke testament (al dan niet in combinatie met de 
ODV), neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Arnhem
Mr. E.N. van Kleff ensstraat 4
6842 CV Arnhem

  +31 (0)26 351 02 28
  arnhem@crop.nl

Ede
Rubensstraat 215 C
6717 VE Ede

  +31 (0)318 648 148
  ede@crop.nl

Hoofddorp
Opaallaan 1208
2132 LN Hoofddorp

  +31 (0)23 562 62 48
  hoofddorp@crop.nl

Nieuwegein
Marconibaan 59 B
3439 MR Nieuwegein

  +31 (0)30 604 00 35
  nieuwegein@crop.nl

Amersfoort
De Brand 40
3823 LL Amersfoort

  +31 (0)33 463 57 27
  amersfoort@crop.nl

Puck van de Vlasakker
Tax consultant

e-mail
pvandevlasakker@crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 32 40

pvandevlasakker@crop.nl

Ernst Meijer
Tax manager

e-mail
emeijer@crop.nl

telefoon
+31(0)88 426 30 64

CROP.NL

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. 
Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de 
gevolgen hiervan. Verschijningsdatum: juni 2021.


