NIEUWS

28 februari 2017

Wiebes: geen signalen ontvangen over
desinteresse dga's in afkoop PEB
Het kabinet heeft geen signalen ontvangen dat veel dga’s niet geïnteresseerd zouden zijn in de
afkoopmogelijkheid vanwege de per 1 januari 2017 herziene forfaitaire vermogensrendementshe

ng.

Dat staat in een nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet uitfasering
pensioen in eigen beheer (PEB) en overige scale pensioenmaatregelen. Volgens Wiebes kunnen de aanpassingen van
de vermogensrendementshe

ng zoals die met ingang van 2017 van kracht zijn geworden ook gunstig uitpakken voor

dga's.
Volgens Wiebes komt dit omdat "het veronderstelde rendement bij een nettovermogen – dus na aftrek van schulden –
van minder dan € 265.000 door de aanpassingen in box 3 juist lager uitvalt. Voor scale partners geldt dit voor een
gezamenlijk nettovermogen van ongeveer € 530.000. Ik ga er dan ook van uit dat de gewijzigde regels rond de
forfaitaire vermogensrendementshe

ng van weinig invloed zullen zijn op de beslissing om al dan niet tot afkoop over

te gaan."
Wiebes gaat in de nota verder nog in op enkele andere vragen over de uitfasering van het PEB en geeft aan dat hij
erkentelijk is aan de Kamer "voor de voortvarendheid waarmee het wetsvoorstel is opgepakt".

Uitfasering PEB
Wiebes heeft het concept-beleidsbesluit Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB) samen met de Nota naar
aanleiding van het verslag over de novelle bij de 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige scale
pensioenmaatregelen' begin februari naar de Tweede Kamer gestuurd. Begin maart stemt de Eerste Kamer over het
wetsvoorstel.
Streven is de maatregelen uit het wetsvoorstel op 1 april 2017 in te laten gaan. Wiebes denkt niet dat dit leidt tot een
beperking van de mogelijkheden om het PEB af te kunnen kopen tegen het meest gunstige tarief. Dga’s die in 2017
willen afkopen zijn waarschijnlijk al met de voorbereidende handelingen hiervoor begonnen en hebben nog steeds tot
en met 31 december 2017 de gelegenheid om van het meest gunstige tarief gebruik te maken, aldus de staatssecretaris.

Nota naar aanleiding van het verslag
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07 mei 2018

De ODV: wat kan of moet de dga er mee
Op 1 april 2017 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer in werking getreden. In het kader van die wet heeft de
dga de keuze om zijn in eigen beheer opgebouwde... 
NIEUWS

16 juni 2017

Wiebes: geen verlenging coulanceperiode PEB
Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vindt verlenging van de coulanceperiode met betrekking tot de uitfasering
van het pensioen in eigen beheer (PEB), die... 

NIEUWS

01 juni 2017

MKB Belangen en ZZP Nederland: verleng
coulanceperiode PEB
MKB Belangen en ZZP Nederland willen dat de einddatum van de
coulancetermijn waarbinnen directeur-grootaandeelhouders een beslissing
moeten nemen over de bestemming... 

NIEUWS

26 april 2017

'Een op drie ondernemers niet bewust van uitfasering
PEB'
Ruim een derde van de ondernemers met een pensioen in eigen beheer (PEB)
is niet op de hoogte van de uitfasering van het PEB. Dat zou onder meer liggen
aan slechte... 

PENSIOENEN

21 april 2017

Wft bij uitfasering PEB moeilijk te omzeilen
Bij de advisering aan de dga betre ende de Wet uitfasering PEB, is het al snel
het geval dat advieswerkzaamheden onder de Wet nancieel toezicht (Wft)
vallen.... 

