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1a. DGA-verklaring: eigen verklaring vennootschap

DGA-verklaring (graag invullen in blokletters)

Ten behoeve van de heer/mevrouw   

Geboren op     (DDMMJJJJ)

Polisnummer(s)    

Datum       (DDMMJJJJ)

De heer/mevrouw   is voor wat betreft de opbouw van het pensioen in bovengenoemd(e) polisnummer(s)

van tot aan te merken als directeur-grootaandeelhouder voor de 

toepassing van de Pensioenwet. 

Als directeur-grootaandeelhouder in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet kwalificeert een aan een naamloze vennootschap of een besloten 
vennootschap verbonden persoon, die: 

•  persoonlijk houder of indirect persoonlijk houder is van aandelen die ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de 
vennootschap vertegenwoordigen, en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; of

•  houder is van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende 
deel in het bestuur vertegenwoordigd is, die ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen 
en aan welke aandelen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; en

•  ten opzichte van de werkgever schriftelijk ermee heeft ingestemd dat de toezegging (gedeeltelijk) wordt uitgevoerd in ‘eigen beheer’, onder de 
met betrekking tot dit onderdeel bij ministeriële regeling vastgestelde nadere regels. 

Ondertekening namens vennootschap  bv

Naam    

Functie    

Handtekening  
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1B. DGA-verklaring: assurance-rapport accountant

Assurance-rapport (graag invullen in blokletters) 
Aan: opdrachtgever 

Opdracht en verantwoordelijkheden

Wij hebben onderzocht of bijgevoegde DGA-verklaring 1A (DGA-verklaring: eigen verklaring vennootschap) van 

per  (datum opgave) de gegevens over de directeur-grootaandeelhouder juist weergeeft in overeenstemming 

met de voorwaarden zoals vermeld in deze verklaring. De verklaring is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake de verklaring te verstrekken. 

Werkzaamheden

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A, ‘Assurance-opdrachten 
anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie (attest-opdrachten)’. Dienovereenkomstig dienen wij ons 
onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de DGA-verklaring geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. 

Wij zijn onafhankelijk van de entiteit zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 
andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).

Wij passen de ‘Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten (RA/AA)* toe. Op grond daarvan beschikken wij over 
een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, 
accountantsstandaarden en andere relevante wet- en regelgeving.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Oordeel

Naar ons oordeel geeft DGA-verklaring 1A (DGA-verklaring: eigen verklaring vennootschap) van 

per  (datum opgave) de gegevens over de directeur-grootaandeelhouder in alle van materieel belang zijnde 

aspecten juist weer in overeenstemming met de voorwaarden zoals vermeld in deze verklaring. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De DGA-verklaring betreffende de gegevens over directeur-grootaandeelhouder is opgesteld voor Nationale-Nederlanden Levensverzekering 

Maatschappij N.V. met als doel om  (naam vennootschap) in staat te stellen te voldoen aan de 

voorwaarde zoals vermeld in verklaring 1A (DGA-verklaring: eigen verklaring vennootschap). Hierdoor is de DGA-verklaring mogelijk niet geschikt 

voor andere doeleinden. Ons assurance-rapport is daarom uitsluitend bestemd voor   naam vennootschap) 

en Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

Plaats             datum (DDMMJJJJ)

 

Naam accountantsorganisatie**   

Naam ondertekenaar     

Lidnummer RA of AA    

Handtekening  

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

** Let op: dit moet een onafhankelijke accountantsorganisatie zijn (niet een vennootschap van de DGA zelf). 

Uitgave september 2017

Copro 17053C



2A. Binnenlands ondernemingsvermogen: eigen verklaring vennootschap

Verklaring overname pensioenverplichting (graag invullen in blokletters)

Naam (pensioen-)bv     

gevestigd te      

verklaart:       

1. de pensioenverplichting van

 Naam pensioengerechtigde:   

 Geboren op:      (DD-MM-JJJJ)

 voor wat betreft de opbouw van het pensioen van  tot  aan te merken

  als directeur grootaandeelhouder voor de toepassing van de Pensioenwet 

2. deze pensioenverplichting volledig over te nemen van Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. te Rotterdam en hierbij te 
voldoen aan artikel 18 lid 1 van de Wet op de loonbelasting 1964.

3. deze pensioenverplichting voor de heffing van de vennootschapsbelasting per datum van overname te rekenen tot het binnenlandse 
ondernemingsvermogen

4.  dat er zich hierbij geen belastbare feiten zullen voordoen, waardoor artikel 19b van de Wet op de loonbelasting 1964 van toepassing wordt op 
de pensioenaanspraken waar deze waardeoverdracht betrekking op heeft.

5. dat zij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. te Rotterdam zal vrijwaren tegen elke claim die wordt ingediend met 
 betrekking tot de waardeoverdracht van de pensioenaanspraken die op grond van deze verklaring wordt uitgevoerd. 

Plaats             datum (DDMMJJJJ)

 

Naam   

Functie    

Handtekening  
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2B. Binnenlands ondernemingsvermogen: assurance-rapport accountant

Assurance-rapport (graag invullen in blokletters) 

Aan: opdrachtgever 

Opdracht en verantwoordelijkheden

Wij hebben onderzocht of de in bijgevoegde verklaring 2A (Binnenlands ondernemingsvermogen: eigen verklaring vennootschap) van 

 per  (datum opgave) opgenomen pensioenverplichting 

voor de heffing van vennootschapsbelasting per datum van overname tot het binnenlandse ondernemingsvermogen wordt gerekend. De 
verklaring is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een assurance-
rapport inzake de verklaring te verstrekken. 

Werkzaamheden

Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 3000A, ‘Assurance-opdrachten 
anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie’ (attest-opdrachten). Dienovereenkomstig dienen wij ons 
onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de DGA-verklaring geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens. 

Wij zijn onafhankelijk van de entiteit zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).

Wij passen de ‘Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten (RA/AA)* toe. Op grond daarvan beschikken wij 
over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische 
voorschriften, accountantsstandaarden en andere relevante wet- en regelgeving. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Oordeel

Naar ons oordeel wordt de in bijgevoegde verklaring 2A (Binnenlands ondernemingsvermogen: eigen verklaring vennootschap) van 

 per  (datum opgave) opgenomen pensioenverplichting

voor de heffing van vennootschapsbelasting tot het binnenlandse ondernemingsvermogen gerekend. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring

De verklaring overname pensioenverplichting is opgesteld voor Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. met als doel om 

  (naam vennootschap) in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarde zoals vermeld in 

verklaring 2A (Binnenlands ondernemingsvermogen: eigen verklaring vennootschap). Hierdoor is de verklaring mogelijk niet geschikt voor andere 

doeleinden. Ons assurance-rapport is daarom uitsluitend bestemd voor  (naam vennootschap) en 

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V. en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

Plaats             datum (DDMMJJJJ)

 

Naam accountantsorganisatie**   

Naam ondertekenaar     

Lidnummer RA of AA    

Handtekening  

* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

** Let op: dit moet een onafhankelijke accountantsorganisatie zijn (niet een vennootschap van de DGA zelf). 
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