PENSIOEN

Pensioendossiers

UITBESTEDEN LOONT
Pensioenadvisering is meer dan het afsluiten van een
verzekeringspolis alleen. Nieuwe vereisten vragen van
de pensioenexpert een gedegen kennis van de markt
en van de producten. Pensioenadvisering betekent
ook een vertaling maken naar de specifieke vraag van
een individuele zakelijke relatie.

Pensioenregelingen
dga’s staan onder druk
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E

en pensioenadviseur kan dit alleen maar goed
doen als hij zich regelmatig verdiept in de pensioenmaterie. Met een paar dossiers per jaar kun
je beter de hulp inschakelen van een expert, zeggen André en Sander Deelstra van het in Amsterdam gevestigde
Daems Pensioenstrategen. Daems is een pensioen-juridisch
bureau met negen medewerkers, van wie 3,5 fte consultant is.
Het bedrijf adviseert uitsluitend de zakelijke markt. Daems
bemiddelt niet in producten en heeft geen agentschappen.
Vader en zoon Deelstra zien voor de onafhankelijke pensioenadviseur of bemiddelaar vooral kansen op het gebied van de
bedrijfstakpensioenfondsen (bpf), advisering over collectieve
pensioenregelingen en de dga(pensioen)-advisering.
Sander Deelstra heeft zich gespecialiseerd in de problematiek
rond de bedrijfstakpensioenfondsen. “Stel, de onderneming
die u begeleidt valt onder een bpf, bepaald door de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel. Het is een onderschat
fenomeen dat die bepaling bij nader inzicht niet klopt. In dat
geval kan de onderneming grote besparingen behalen én met
terugwerkende kracht premies terugvorderen. Het komt nog
regelmatig voor dat bedrijven vanuit hun onwetendheid niet
zijn aangesloten bij een verplicht bpf. Problematisch wordt het
als een bedrijf op dat moment een verzekerde regeling heeft.
Wij zoeken voor bedrijven uit of zij verplicht aangesloten
moeten zijn en voor de bedrijven die dat al zijn, of ze wel bij de
juiste bpf zitten.”

De pensioenregelingen voor dga’s
staan onder druk en ondernemers
hebben op dit gebied een goed advies
nodig, zegt Sander Deelstra: “De dga
krijgt te maken met de vorming van
een pensioen in eigen beheer, ook al
is het maar voor een deel. Dat heeft
direct invloed op de hoeveelheid
dividend die de dga kan opnemen,
bijvoorbeeld ter aflossing van rekening-courantschulden. De fiscus eist
immers een commerciële waardering
van de pensioenreserve. Een uitkering
van dividend kan snel worden bezien
als een ‘afkoop’ van pensioen; dit leidt
snel tot een heffing van 72%.”

Dga-pensioen

Het is slechts een van de veranderingen die op de dga afkomt, vult
André Deelstra hem aan. “Bij de
Eerste Kamer ligt een reeks voorstellen die het pensioenlandschap van
de dga fors zal veranderen. Een goed
en gedegen advies van zijn kundige
pensioenadviseur is hierbij onontbeerlijk. Een analyse van collectieve
regelingen, bijvoorbeeld bij contractsverlengingen, vereist een objectieve
actuariële vergelijking. Dat is heel
lastig en vereist dat je het veel gedaan
moet hebben om dit binnen een
redelijk tijdsbestek te kunnen afronden. Verzekeraars maken het wat dat
betreft niet makkelijk. We kunnen
daarin andere adviseurs ondersteunen
en een toegevoegde waarde leveren.”
Het is volgens André Deelstra aantoonbaar dat de omzet per pensioendossier toeneemt als partijen de
werkzaamheden onderling verdelen.
“De pensioenadviseur kan zijn positie
naar de klant toe versterken door
gebruik te maken van de expertise die
andere experts hem kunnen bieden.”
Daems wordt bijvoorbeeld ingeschakeld door adviseurs die vanuit
hun klantenkring benaderd worden
met ingewikkelde pensioenvraagstukken. Afhankelijk van de vraag
kiest de adviseur zelf hoever deze
samenwerking gaat. Een belangrijk
voordeel is dat de verantwoordelijkheid van het gegeven advies onder de
beroepsaansprakelijkheid van Daems
valt. Bij de fullservice optie werkt de

pensioenexpert het volledige pensioendossier samen met de adviseur
uit. Daems neemt daarin de volledige
verantwoordelijkheid voor het gehele
advies- en uitvoeringstraject. De adviseur voert het beheer en de administratie zelf uit. De fee wordt in overleg
met de adviseur en de eindklant
vastgesteld, waarbij de adviseur een
percentage van de fee ontvangt.

Afgesproken fee

Bij de execution service werkt Daems
op basis van een met de adviseur
afgesproken fee een pensioenadvies
uit, waarvoor de adviseur de gegevens
aanlevert. De presentatie, communicatie en de volledige uitvoering van
het pensioenadvies, alsook het beheer
en de administratie, worden door de
adviseur zelf verzorgd. De adviseur
berekent een eigen fee door, waarin
hij ook de kosten voor de werkzaamheden van Daems verwerkt. Een pensioenadviseur kan ook kiezen voor de
auditing service. Hierbij worden de
door de adviseur uitgewerkte dossiers
door een pensioenexpert van Daems
gescand en beoordeeld. André Deelstra: “Op grond van onze bevindingen
doen wij de adviseur aanbevelingen
en wanneer nodig voeren wij correcties uit. Na deze werkzaamheden bieden wij tevens aan om de dossiers te
certificeren, waardoor ze onder onze
beroepsaansprakelijkheid vallen.”

Free Brain picking

Adviseurs met koudwatervrees voor
het uitbesteden van pensioendossiers wordt de mogelijkheid geboden
gebruik te maken van de ‘60 minutes
Free Brain picking’. Dit is een desk
waar adviseurs telefonisch een dossier
kunnen laten analyseren. Sander
Deelstra: “Onze doelstelling hierbij is
de adviseur op weg te helpen. Na deze
telefonische analyse kan de adviseur
zelf de potentie, risico’s en status van
het betreffende pensioendossier in
grote lijnen vaststellen. Voor alle aangemelde kantoren is dat voor de eerste
60 minuten gratis; zonder verdere
verplichtingen of abonnementen. De
adviseur hoeft zich hiervoor alleen
maar bij ons aan te melden via pensioenstrategen.nl/pensionsupport.”

“De dga krijgt te
maken met de vorming van een pensioen
in eigen beheer, ook
al is het maar voor
een deel. Dat heeft
direct invloed op de
hoeveelheid dividend
die de dga kan opnemen, bijvoorbeeld ter
aflossing van rekeningcourantschulden. De
fiscus eist immers een
commerciële waardering van de pensioenreserve. Een uitkering
van dividend kan snel
worden bezien als een
‘afkoop’ van pensioen;
dit leidt snel tot een
heffing van 72%.”

Consument krijgt
niet het volle pond
mr. Dries Beljon
advocaat-partner bij
Tonino& Partners
Wat was de casus? Een consument sluit in
1999 via een tussenpersoon een effectenleaseovereenkomst die (deels) wordt betaald middels
een tweede hypothecaire lening. De looptijd is
twintig jaar, met de mogelijkheid van tussentijdse beëindiging na vijf jaar. Waarschijnlijk uit
angst voor verdere koersdalingen maakt de consument gebruik van deze mogelijkheid. Er is dan
een restschuld van zo’n 10.000 euro. Ondanks
jarenlange correspondentie komt het niet tot
een schikking.
In 2011 vordert de consument bij het Kifid
vergoeding van alles wat hij heeft betaald: aanbetaling, betaalde hypotheekrente en restschuld.
Als hij goed was voorgelicht, zo stelt hij, had hij
de overeenkomst nooit gesloten. Hij trekt alles
uit de kast en beroept zich op bedrog, dwaling,
misbruik van omstandigheden en misleiding
en hij meent dat de bank zijn zorgplicht heeft
geschonden.
Volgens de Commissie van Beroep is een
bank die zich ‘bedient’ van een tussenpersoon
aansprakelijk voor de gedragingen van deze
tussenpersoon, waaronder ook tekortkomingen
in de advisering. Maar een bank of verzekeraar
‘bedient’ zich (pas) van een tussenpersoon als
de consument aannemelijk kan maken dat de
bank in belangrijke mate invloed op de tussenpersoon uitoefent of kan uitoefenen.
De consument kan dit niet hard maken en haalt
bakzeil. De vorderingen op grond van misleiding, dwaling en bedrog worden niet toegewezen. Toch volgt wel enige vergoeding, omdat de
bank zijn bijzondere zorgplicht heeft verzaakt.
De Commissie wikt en weegt en stelt vast
dat de consument ook schuld heeft. Op basis
van de verstrekte informatie had hij kunnen
– en moeten – begrijpen dat er risico’s waren
verbonden aan het beleggen met geleend geld.
De bank moet daarom 60% van de restschuld
terugbetalen.
Voor de consument zal deze ‘overwinning’
teleurstellend zijn geweest; de bank was jaren
aangeboden dit bedrag te voldoen.
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