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Behoefte aan informatie: Er blijkt behoefte te bestaan aan pensioenadvies door een onafhankelijke adviseur, die geen product verkoopt (zie o.a. NRC 3 april 2005 pag. 25 geld@nrc.nl). Denk hierbij aan vragen
als: recht op nabestaandenpensioen na overlijden ex-echtgenote, alleenstaande en toch premie voor nabestaandenpensioen, wijziging werkingssfeer bedrijf, afkoop buitenlands pensioen, voortzetting pensioenopbouw bij werkeloosheid etc.. Ook aan een second opinion inzake een antwoord of de informatie van verzekeraar en/of pensioenfonds blijkt grote behoefte! Lahaye kan als onafhankelijk adviseur aanspreekpunt zijn
voor werkgevers, werknemers(organisaties) en (klanten van) adviseurs via een abonnementscontract.
Wet VPL 22-02-2005 door Eerste Kamer aangenomen. Op 22 februari j.l. werd het wetsvoorstel “aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie Levensloopregeling” door de Eerste Kamer
aangenomen (zie ook ons infomagazine 2004.3) en op 10 maart 2005 gepubliceerd in het staatsblad. De wet
is ingegaan 1 januari 2005. Wat betreft de onderdelen, die later ingaan, zoals de levensloopregeling, heeft
minister de Geus, naar aanleiding van de motie Leijnse, de toezegging gedaan in september met een duidelijke rapportage te komen en alsdan te overwegen of de voorbereidingen in een voldoende vergevorderd stadium zijn om de verwachting te wettigen dat invoering op 1 januari 2006 zonder ongelukken mogelijk is.
Nederlandse ondernemingen mogen pensioen in andere EU-lidstaat onderbrengen. Dit stond boven het
persbericht van 11 maart 2005 (nr. 05/009) van SZW. Het betreft de implementatie van richtlijn 2003/41/EG
(de pensioenfondsenrichtlijn), die in de Nederlandse wetgeving uiterlijk 23 september 2005 geïmplementeerd moet zijn. Gezien de tekst van de richtlijn, zijn wij van mening, dat deze wet c.q. richtlijn vooral interessant is voor internationale concerns die nu de mogelijkheid krijgen, om de pensioenen voor al hun werknemers binnen Europa onder te brengen bij één pensioenfonds, welk pensioenfonds men daar kan vestigen,
waar de vestigingsfaciliteiten het gunstigste zijn.
Vaststelling pensioenbijdragen bij eigen beheer. Op 12 januari 2005 heeft de belastingdienst besluit
CPP2004/2422M inzake genoemd onderwerp laten uitgaan. Kernpunt is de verdeling conform art. 10c lid 2
UBLB (Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965). Kosten voor een inhoudsplichtige in zijn hoedanigheid van
verzekeraar, denk aan actuariële oprenting van in het verleden opgebouwde aanspraken, worden niet gerekend tot de premie. Backservicepremie behoort wel tot de premie.
Aanpassing Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965: Op 1 april j.l. heeft het ministerie van financiën de
aanpassing van het UBLB gepubliceerd. Hierin is o.a. een nieuw artikel 10aa ingevoegd met de (jaarlijks
aan te passen) AOW-franchises bij lagere opbouwpercentages. Er komen nog afzonderlijke tabellen voor beschikbare-premiestelsels.
Wijziging Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2001: Op 1 april j.l. heeft het ministerie van financiën de
wijziging van genoemde regeling gepubliceerd. Hierin is na art. 61 een nieuw hoofdstuk ingevoegd: “levensloopregeling”. De werking van de levensloop in de praktijk is hier terug te vinden.

