Webinar DGA Pensioen
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2. Wat doet Zwitserleven met bestaande
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3. Zwitserleven Pensioen Individueel.
•

Kenmerken

•

Voordelen

Wetgeving en gevolgen voor DGA

Voorgestelde wetgeving.
• Pensioen Eigen Beheer wordt uitgefaseerd
• Inwerkingtreding per ? (was: 1 januari 2017)
•
•
•
•

Afstempelen, commercieel > fiscaal
Tot 34,5% korting
Netto uit te keren bedrag valt vrij in box 3
Toestemming partner noodzakelijk

Omzetten

•
•
•
•

Oudedagsverplichting na afstempeling
Geen verdere opbouw
Toestemming partner noodzakelijk
In 20 jaar uitkeren vanuit B.V. of (bancaire) lijfrente

Niets doen

•
•
•
•

Geen opbouw meer mogelijk
Huidige wetgeving blijft van toepassing
Dividendklem blijft bestaan
Actuariële berekening noodzakelijk

•
•
•

Kan nog tot inwerkingtreding wet
Geen korting over dit deel
Toestemming/handtekening partner vereist

Afkopen

Terug halen
naar EB

Jaar

Korting

2017

34,5%

2018

25,0%

2019

19,5%

?

Van €2 miljard winst naar €3 miljard verlies
Geen stemming in de Eerste Kamer.
Wat is er aan de hand?
Waar komt het genoemde bedrag van €5 miljard vandaan?
> 25% Vpb van (gemiddeld) €150.000 indexatielast * 140.000 DGA’s met EB = ruim 5 miljard.

Gevolgen voor DGA?
Gevolgen voor Advies?
Hoe nu verder met het wetsvoorstel?

?

Keuzes voor DGA

Zwitserleven Beleid bestaande portefeuille.
Mogelijkheid

Beleid

1. Volledig verzekerd

•

2. Overdragen naar eigen
beheer

• Initiatief DGA. Voor inwerkingtreding Wet PEB
• Ingevulde aanvraag, 1 maand voor inwerkingtreding Wet PEB
• Dekkingen Vervallen

3. Totale pensioenopbouw
stopt en verzekering gaat
onveranderd door

• Onveranderd door premiebetaling vanuit de BV
• Premiebetaling en uitkering onveranderd. Aanpassingen niet mogelijk
• Pensioenregeling is al vastgelegd in oude pensioenbrief

4. Alleen Pensioenopbouw EB
stopt en verzekering gaat
onveranderd door

• Totale toezegging is gelijk aan bestaande verzekering
• Premiebetaling en uitkeringen onveranderd. Aanpassingen niet mogelijk
• Toetsing door DGA / Adviseur als elders ook pensioen wordt
opgebouwd
• PensioenBrief door DGA

5. Premievrij maken

• Initiatief DGA door schriftelijk verzoek. Winstdeling blijft van kracht

6. Oude premievrij + Nieuwe
verzekering

•
•
•
•

Geen actie nodig

Geen garantie meer voor toekomstige opbouw
Premie en of pensioen aangepast aan salaris
Pensioenbrief door Zwitserleven
Actuele risicotarief, PVI en administratiekosten

Keuzes voor DGA

Alternatieven voor DGA.

Keuzes voor DGA

Voorbeeld van (Bancaire) Lijfrente en Pensioen.
(Bancaire) lijfrente (40 jarige)

Pensioen (40 jarige)

:
:
:

€ 40.000
- € 12.032
€ 27.968

Percentage in jaarruimte
:
Restduur tot pensioendatum :

13,80%
27 jaar

Salaris
Franchise
Grondslag

Maximale premie-inleg bij
gelijkblijvende pensioengrondslag

€ 104.209,00

Salaris
Franchise
Grondslag

:
:
:

€ 40.000
- € 12.953
€ 27.047

40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
66-67

:
:
:
:
:
:

€ 19.744,31
€ 22.989,95
€ 26.776,53
€ 31.509,76
€ 37.460,10
€ 17.039,61

Maximale premie-inleg bij staffel 2 (3%rr)

€ 155.521,00

14,60%
17,00%
19,80%
23,30%
27,70%
31,50%

Keuzes voor DGA

Waarom een echt Pensioen
verzekeren?
• Pensioenopbouw dat automatisch aansluit bij
salaris
• Gemak. Complete verzekering in 1 ‘pakket’.
Ouderdoms- en NabestaandenPensioen
• Pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid
• Via staffel meer premie opbouw mogelijk dan
fiscale jaarruimte
• Geen langlevenrisico

Keuzes voor DGA

Zwitserleven DGA oplossing.
Bestaande producten.

Kapitaal bij leven.

Voor DGA’s die een garantiekapitaal willen opbouwen.
Aversie hebben tegen beleggen voor pensioen.
Nabestaanden goed willen achterlaten.

PartnerPensioen.
Bij afkoop Eigen Beheer of omzetting naar OudedagsVerplichting is er geen of minder PartnerPensioen. Kan
opgelost worden met een losse risicoverzekering of een
pensioentoezegging voor partnerpensioen.

DGA Pensioen op beleggingsbasis.
•

Gegarandeerde pensioen voor nabestaanden (PP, NOVP, WZP)

•

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, passende arbeid.

•

Keuring pas vanaf €500.000

•

Zwitserleven maakt Pensioenbrief en verzekeringsovereenkomst

•

Actuele tariefstelling. Garantietermijnen op kosten en tarieven van 5 jaar

•

Product met vrijheid. Minimale regeling met jaarlijkse koopsommen

•

Moderne lifecycle. Beleggen zonder omkijken: Horizonbeleggen

•

ProfielBeleggen en VrijBeleggen (ruime keuze beleggingsfondsen
inclusief indexfondsen)

•

Verantwoord beleggen in eerlijke bedrijven

•

DGA heeft eigen portaal voor inzicht en mutaties

•

Offerte aanvragen via formulier. Vanaf februari zelf offertes maken via
tool in PensioenNavigator.

Zwitserleven Pensioen Individueel

HorizonBeleggen
100%

overige beleggingen
wereld aandelen
bedrijfsobligaties

50%

staatsobligaties
0%
18

zwitserleven.nl

Leeftijd

67

Zwitserleven Pensioen Individueel

Profiel Beleggen.
Overige beleggingen

Voorzichtig: Beleggen
in obligaties past beter
bij een Voorzichtig
profiel dan beleggen in
aandelen. De kans op
verlies bij obligaties is
kleiner
dan
bij
beleggen in aandelen.
Specifieke risico's van
voorzichtig beleggen
zijn lage beleggingsresultaten. De kans op
hoog rendement is
gering.

wereld aandelen

Defensief: Bij Defensief profiel wordt meer
belegd in aandelen. De
kans op hogere rendementen is daarom groter dan bij het beleggersprofiel Voorzichtig.
De kans op verliezen is
hierdoor ook groter.

Bedrijfsobligaties

Neutraal: De kans op
hogere rendementen
en de kans op verliezen zijn gemiddeld ten
opzichte van de andere profielen.

Staatsobligaties

Ambitieus: Het Ambitieus profiel bestaat
voor een groot deel uit
aandelen. De kans op
hogere rendementen
is daarom groter dan
bij het profiel Neutraal, waarbij meer
belegd wordt in obligaties. Omdat aandelen
ook fors in waarde
kunnen dalen is er ook
een grote kans op
verliezen.

Offensief: Het Offensief profiel bestaat
voor nog een groter
deel uit beleggingen in
aandelen. De kans op
hogere rendementen
is groter dan bij het
beleggersprofiel Ambitieus. De verdeling van
de beleggingen is echter ook meer risicovol.
Er is daarom een grotere kans op verliezen
dan bij het beleggersprofiel Ambitieus.

VrijBeleggen
De werknemer bepaalt zelf hoe hij belegt.
Keuze uit Zwitserleven fondsen, ASN fondsen en iShares.
De werknemer geeft zelf online orders om de beleggingsportefeuille aan te
passen.
De afbouw van het risico richting de pensioendatum gebeurt niet automatisch.
Zwitserleven toetst de beleggingen minimaal 1x per jaar aan het
beleggersprofiel. Werknemer wordt hierover geinformeerd.

Vooral voor werknemers gedegen kennis hebben van pensioen. En alert zijn op
koerswijzigingen die de uiteindelijke pensioenuitkering kunnen beïnvloeden.

Meer informatie.
Website
Zwitserleven.nl

Offerte software

Productinfo en
productkaart

Aanvragen via de
adviseurs pagina.
Vanaf februari
offerte tool
beschikbaar.

Digitale brochures

Webinar

Alles over
producten en
beleggingen op
productpagina en
fondsenpagina.

Presentatie met
meer informatie
wordt toegestuurd

Op productpagina
en adviseurspagina.

