De Wert Pensioen
Zeker van je zaak
Wegwijs in pensioenzaken voor werkgever/DGA
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 fiscale- en civiel rechtelijke aspecten zijn opgenomen.
Maar ook de betaalbaarheid voor werkgever en werknemer.
De Wert Pensioen is er voor al je vragen op gebied van pensioen voor je werknemers maar ook voor
jezelf als ondernemer/DGA.

Collectieve pensioenregeling
voor je werknemers
Collectief pensioen.
Collectief pensioen is een gezamenlijke
pensioenregeling voor een groep werknemers.
Hoe vul je als werkgever zo’n collectief pensioen
het beste in? Wij als pensioenadviseur denken
graag met jou mee.
Is pensioen voor jouw werknemers verplicht?
Het is niet wettelijk verplicht om werknemers een pensioen te bieden, behalve als dit in de collectieve
arbeidsovereenkomst (CAO) staat. In Nederland is het pensioen van de werkgever wel een belangrijke
en veel voorkomende arbeidsvoorwaarde.
Pensioen van de werkgever: fiscaal aantrekkelijk, lage kosten
De overheid stimuleert het opbouwen van pensioen door de werkgever. Dit doet zij door de
pensioenpremies fiscaal aftrekbaar te maken. Je hoeft als werkgever niet alle kosten zelf te betalen. Je
kunt de kosten delen met je werknemers. De werkgever en de werknemer betalen dan elk een deel van
de pensioenpremie. Het deel van de werknemer wordt ingehouden op het bruto salaris.
Kortom: een pensioenregeling via de werkgever is een gunstige manier om je werknemers, ook na hun
pensionering van inkomen te voorzien en is een goede secundaire arbeidsvoorwaarde
Wat kost een pensioen voor de werkgever?
Voor de werkgever zijn vooral de kosten van de pensioenregeling belangrijk. Deze zijn afhankelijk van
de keuzes die je maakt. Zo stijgen de kosten als je kiest voor meer garanties voor je werknemers. Wij
maken deze kosten inzichtelijk op basis van het aantal medewerkers, gemiddelde leeftijd en inkomen.
Professioneel pensioenadvies
De keuze voor het juiste financiële product is vaak niet eenvoudig. Wij kunnen als onafhankelijk
pensioenadviseur in dit geval uitkomst bieden. Wij hebben een uitstekende relatie met een groot aantal
professionele pensioenverzekeraars en staan persoonlijk voor je klaar om jouw vragen te
beantwoorden.
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Financiële planning ondernemer/DGA
Wil je weten waar je aan toe bent, 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.

.

Pensioenopties DGA
Vanaf 2017 is het voor de DGA niet meer mogelijk pensioen in de eigen BV op te bouwen. Hoe kan een
DGA nu op een fiscaal aantrekkelijke manier zijn oudedagsvoorziening regelen? Dat kan op twee
manieren:
1. Pensioenregeling afsluiten bij een verzekeraar
De DGA sluit een MKB-pensioenregeling bij een verzekeraar. Er worden vaste afspraken gemaakt qua
premie-inleg. Op pensioendatum wordt met het opgebouwde kapitaal een levenslang pensioen
aangekocht. Optioneel zijn hierbij een nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
2. Banksparen bij een bank of vermogensbeheerder
Het is ook mogelijk een spaar- of beleggingsrekening te openen. Onder voorwaarden is de inleg fiscaal
aftrekbaar. De DGA heeft hier een redelijk vrije keuze in hoeveel jaren (bijvoorbeeld 10, 15 of 20 jaar)
de uitkering moet plaatsvinden. Bij overlijden gaat de uitkering over naar de erfgenamen.
Keuze pensioen of banksparen?
Welke optie in jouw geval de aantrekkelijkste is hangt af van je persoonlijke wensen. Als
pensioenadviseur kunnen wij je hierin begeleiden en zorgen voor een oplossing op maat.

Meer informatie voor de pensioenregeling voor werknemers of uzelf als ondernemer/DGA
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met Wim de Wert of Arthur van Houts.
Je kunt ons kantoor 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 ook eens op onze website: www.dewertpensioen.nl.

