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Interne nieuwsbrief nr. 6 

 

De laatste interne ontwikkelingen…… 
 
De afgelopen periode zijn we op verschillende manieren druk geweest met de 

pensioenontwikkelingen en onze externe pensioenuitstraling. 

In deze interne nieuwsbrief praten we jullie graag over het onderdeel Permanent Actueel, de 

Pensioen3daagse, het pensioencongres in Londen en de overname van DGA Software door 

Finact. Tot slot hebben we nog een aantal fiscale vraagstukken voorgelegd bij het CAP o.a. 

naar aanleiding van onze inloopsessies in Oktober. 

Permanent Pensioen Actueel 

Allereerst wijzen wij je graag op onze PE-vragen binnen de module Kenniscentrum. Met het 

beantwoorden van meerkeuze- en open vragen voldoen we aan de ‘open norm’ om 

permanent actueel te blijven. Naast de 4 pensioenupdatedagen en de 4 inloopsessies, is dit 

een extra toetsing waar de pensioenadviseur pro-actief mee om dient te gaan. Na deelname 

zullen we eind van dit jaar certificaten uitreiken. 
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Pensioen3daagse 

Vanuit Pensioendesk hebben wij mede het expertise-team van de Pensioen3daagse ingevuld 

bij de Telegraaf Media Groep (3, 4 en 5 november 2015). Samen met onder andere experts 

van de AFM, DNB en Wijzer in Geldzaken zijn meer dan  750 schriftelijke vragen beantwoord 

over pensioen. Zelfs de meest complexe vraagstukken zijn uiteindelijk door ons afgehandeld. 

Voor ons een belangrijk aspect om ook vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen 

(MVO) geheel belangeloos deel te nemen aan het verbeteren van het pensioenbewustzijn 

van deelnemers. 
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Pensioencongres Londen 

Het klinkt gek, maar het is verstandig om af en toe ook bij andere partijen in de keuken te 

kijken. Vandaar de keuze om begin deze maand de ‘Retirement Conference’ in Londen bij te 

wonen. In Engeland zien wij dezelfde ontwikkeling als in Nederland om meer 

pensioenkeuzes bij de deelnemers neer te leggen (met bijbehorende complexiteiten).  

Verder zijn er vraagstukken behandeld over het jaarlijks informeren van klantrelaties, het 

managen van verwachtingen en het visualiseren van persoonlijke doelstellingen. De allocatie 

van pensioenkapitaal, het toepassen van risicoprofielen en de gewenste ‘pensioenopnames’ 

zijn nog slecht te monitoren.  
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Finact Software neemt DGA Software over 

Deze maand zijn we tevens eigenaar geworden van DGA Software. Met deze strategische 

overname zien wij de toekomstige ontwikkelingen met veel vertrouwen tegemoet. DGA 

Software was voornamelijk actief binnen de accountantsmarkt. 

Een aardige bijkomstigheid is dat wij nu formeel in eigen huis DGA Roadshows kunnen geven 

met de benodigde PE-punten voor accountants. Hierdoor zijn we niet meer afhankelijk van 

externe organisaties.  

Voor volgend jaar willen wij op meerde locaties accountantslezingen/roadshows verzorgen, 

uiteraard in samenwerking met de regionale pensioendeskkantoren.  
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Technische vragen Centraal Aanspreekpunt Pensioen 

In het kader van DGA-advisering hadden wij nog een aantal prangende vragen aan de 

belastingdienst. Er bestaat immers nogal wat onduidelijkheid over verzekerde regelingen in 

combinatie met eigen beheer alsmede het terugbrengen van pensioengelden bij de 

verzekeraar naar de eigen vennootschap. 

De volgende vragen hebben we voorgelegd: 

1. Het komt veel voor dat in geval van eigen beheer de ‘pensioenen’ premievrij zijn 

gemaakt per 1-1-2014. In hoeverre is het mogelijk om pensioenpolis ad. 1 door te 

laten lopen, ondanks het feit dat de pensioenen premievrij zijn gemaakt. 

CAP :De beëindiging van de opbouw heeft niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de polis 

moet worden beëindigd. Zolang de verzekerde bedragen niet uitgaan boven het 

kapitaal dat nodig is ter dekking van het slapersrecht, zie ik geen probleem. 

2. Is bij het premievrij maken van pensioen in eigen beheer, in combinatie met 

doorbetaling aan de pensioenpolis ad. 1, feitelijk sprake van een dekkingspolis ad. 2. 

Immers, de pensioentoezegging is premievrij gemaakt. Dient hiervoor een splitsing 

gemaakt te worden binnen de polis. 

CAP : Ik ga ervan uit dat de DGA de begunstigde is bij wat u als ad 1-polis aanduidt. Dat 

wordt dan nooit een dekkingspolis, want bij een dekkingspolis is juist de BV de 

begunstigde. 
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3. In het verleden maakten de pensioenverzekeringen ad. 1 onderdeel uit van een 

‘onbepaald deel’. 

Een aantal verzekeraars hebben deze pensioenverzekering omgezet naar een bepaald 

deel, andere verzekeraars zetten juist een bepaalde toezegging juist om in een 

onbepaalde verzekerd deel.  

Welke gevolgen heeft dit voor de inbouw van de pensioenverzekering? 

Heeft een onbepaalde toezegging nog consequenties voor premievrij gemaakte 

pensioentoezeggingen in eigen beheer? 

CAP : Als het om een DB regeling gaat kan ik me niet voorstellen dat je van een bepaald 

deel kan spreken. Daarvoor zou nodig zijn dat er een uitgestelde pensioenuitkering 

wordt verzekerd, dat zie je zelden of nooit, bijna altijd is een kapitaal verzekerd. 

 

4. De DGA heeft de mogelijkheid om het pensioengeld, opgebouwd bij een verzekeraar, 

terug te halen naar de vennootschap. 

Is het hiervoor noodzakelijk dat een (actieve) pensioentoezegging aanwezig is? 

CAP : Nee, althans wanneer u daarmee bedoelt dat sprake is van een regeling waarin de 

opbouw van aanspraken (nog) niet is beëindigd. Wel nodig is dat de regeling wordt 

gewijzigd ten aanzien van de partij waar de verplichting is ondergebracht. 
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5. Is het verschil tussen commerciële overdrachtswaarde en de fiscale voorziening 

belast voor de Vpb of kan de DGA hiervoor een extra voorziening treffen onder de 

noemer ‘toekomstige kosten en lasten actiefpost’ (TOEKLAP). 

CAP : Na overdracht moet de BV de verplichting, die dan geheel in eigen beheer wordt 

gehouden, waarderen met inachtneming van de fiscale waarderingsvoorschriften 

omtrent rente en sterftekansen. Een vrijval kan daarvan het gevolg zijn. 

 

 

Inloopsessies DGA en Collectief 

Op woensdag 30 september en woensdag 14 oktober hebben we 2 inloopsessies voor de 

pensioen(desk)adviseurs gehouden. Wat ons betreft 2 geweldige bijeenkomsten waarbij veel 

vaktechnische onderwerpen aan bod zijn gekomen. Dankzij onze sessies zijn verschillende 

verzekeraars ‘op scherp gezet’ en hebben ze in een aantal gevallen hun beleid aangepast. (of 

bleek dat standpunten niet houdbaar waren…..) 
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Op het collectieve vlak zijn er vragen gesteld over uitruil van NP (na uitdiensttreding), 

pensioenportals en indexatiebeleid van uitvoerders.  

Kortom, dankzij de inloopsessies zijn er diverse pensioendossiers behandeld en vooral 

achteraf hebben we nog veel aanvullende praktijkvragen gekregen, dank hiervoor!! 

 

Tot slot 

Onze eerstvolgende pensioenupdatedag is woensdag 2 december, we zien ernaar uit om de 

technische ontwikkelingen gezamenlijk te bespreken. In de middag hebben we Ben 

Schuurman als externe spreker van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen. 

 

 
 

Team Pensioendesk Nederland 


