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Zeker van je zaak

Een zeer actueel onderwerp is het verhogen van de pensioenleeftijd.
Wat zijn de gevolgen hiervan voor de pensioenregeling van je bedrijf?

De bevolking in Nederland wordt steeds ouder. Hierdoor lopen de AOW-uitkeringen en de

pensioenuitkeringen steeds langer door. Als gevolg hiervan wordt pensioen steeds duurder. Om AOW-

en pensioenuitkeringen beheersbaar te houden heeft de overheid ervoor gekozen de leeftijd waarop

iemand AOW ontvangt te verhogen. Daarnaast is ook de pensioenrichtleeftijd voor werkgeverspensioen

sinds 2014 naar 67 jaar bijgesteld.

Per 1 januari 2013 geldt voor pensioenadvies een provisieverbod. Traditionele assurantiekantoren

zullen vanaf deze datum hun vergoeding voor het advies rechtstreeks aan je in rekening brengen. Dat

hebben wij als accountant/adviseur altijd al gedaan! Als één van deweinige accountantskantoren in

Nederland beschikken wij over de vereiste WFT-pensioenvergunning van de AFM. Graag geven wij je

een onafhankelijk pensioenadvies voor jouw onderneming.

Wegwijs in pensioenzaken

Pensioenopbouw, pensioengeld, pensioenbeleggingen, pensioenkosten: het blijft de gemoederen van

werkgevers, werknemers, verzekeraars en adviseurs bezighouden. Het pensioenstelsel in Nederland is

continue in beweging en wet- en regelgeving veranderen met de dag. Een gegarandeerde

oudedagsvoorziening wordt steeds onzekerder. Hierdoor is een goed pensioenadvies zeer belangrijk.

Een onafhankelijk advies waarin onder andere de fiscaal- en civiel rechtelijke aspecten zijn opgenomen.

Maar ook de betaalbaarheid voor werkgever en werknemer.

De Wert Pensioen is er voor al je vragen met betrekking tot dit onderwerp.

Heb je al eens gekeken op

mijnpensioenoverzicht.nl?
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Meer informatie?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak voor meer informatie. Je kunt De Wert Pensioen bereiken op

telefoonnummer 040-2444288 of via dewert@dewert.nl.

De Wert Pensioen is een onderdeel van De Wert accountants & belastingadviseurs. Wij zijn een

middelgrote maatschap van accountants en adviseurs met ruime ervaring. Klein genoeg voor

een persoonlijke aanpak en groot genoeg om op een breed vlak te ondersteunen.

De Wert is in het bezit van een Wft-Pensioenvergunning van de Autoriteit Financiële Markten

(AFM). Kijk op onze website: www.dewert.nl/nl/dienst/pensioenadvies

De Wert Pensioen adviseert je graag in zaken als:

Pensioen in eigen beheer
Vanaf 2017 wordt de huidige regeling pensioen in eigen beheer afgeschaft. Wat gaat er veranderen:

1. Géén pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor nieuwe situaties. Vanaf 2017 is

pensioenopbouw voor de DGA slechts mogelijk bij een verzekeraar.

2. Voor bestaande regelingen die in de opbouwfase zitten zijn er 4 mogelijkheden:

- Fiscaal vriendelijk pensioenrechten afkopen.

- Pensioenaanspraken in eigen beheer omzetten in Oudedagsparen eigen beheer.

- Pensioenregeling in eigen beheer ongewijzigd laten.

- Overdracht opgebouwde pensioenaanspraken naar een verzekeraar.

Welke optie in jouw geval de aantrekkelijkste is hangt af van jouw persoonlijke individuele situatie en

toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld leeftijd, pensioendatum, gewenste pensioeninkomen,

financiële positie van de B.V. en wijzigingen in belastingtarieven.

Gevolgen voor uw partner

Er zal specifiek aandacht moeten worden besteed aan de positie van de huidige partner en/of ex

partner. Deze zal te maken kunnen krijgen met een aanzienlijk lager of zelfs géén partnerpensioen.

Financiële planning
De keuze die je maakt ten aanzien van het vraagstuk pensioen in eigen beheer heeft mogelijk gevolgen

voor jouw toekomstig inkomen. Wil je weten of je in de toekomst nog jouw wensen in vervulling kunt

laten gaan, dan raden wij je aan om een financiële planning te maken. Een financiële planning geeft

inzicht in bijvoorbeeld het besteedbaar inkomen na pensionering en de consequenties van het stoppen

met werken. Vraag ons naar de mogelijkheden hierin.

Collectieve pensioenregeling voor je werknemers
Heb je een middelloon- of een eindloonregeling gesloten voor jouw werknemers? Voldoet deze regeling

nog steeds? Heb je begeleiding nodig bij het selecteren van een nieuwe collectieve pensioenregeling

voor je werknemers?

Berekening pensioentekort
Je bent een aantal keren geswitcht van werkgever. Is hierdoor een pensioentekort ontstaan? En hoe

los je dat op?


