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En hoe zit het met úw pensioen?

Kent u die TV-reclame waarbij een ondernemer door zijn (nu) lege fabriekshal
loopt en belt met het uitzendbureau? Hij vraagt of Jan al een baan heeft.
‘Natuurlijk’, zegt het uitzendbureau (want wiens TV-reclame is het nu?) En heeft
ook Piet al een baan, was de volgende vraag. ‘Dat is (natuurlijk; domme vraag!)
bijna rond’, antwoordt het uitzendbureau.
Toen ik die TV-reclame zag, dacht ik: ‘en hoe is het die ondernemer nu zèlf
vergaan?’ Is hij ‘ridder te voet? En: ‘is ook zijn pensioen in rook opgegaan?’

De keuze voor pensioen ‘in eigen beheer’ was/is veelal fiscaal gestuurd. ‘Je
hoeft zo minder belasting te betalen’ klinkt vanzelfsprekend iedere rechtgeaarde
ondernemer als muziek in de oren. Maar: zijn ‘de muntjes’ er wel op
pensioendatum?
Heel veel ondernemers beschouwen hun bedrijf als ‘hun pensioen’ en zijn bij
hun plannen voor later daar ook van uitgegaan. Al dan niet in de vorm van
of in combinatie met pensioen ‘in eigen beheer’. Het is een feit dat er veel
ondernemers zijn – en zelfs heel veel con-collega’s van mij – die echter bij
lange na niet het bedrag krijgen bij verkoop van hun onderneming als waar
van zij nog geen tien jaar geleden van uitgingen.

Een tweede probleem bij pensioen ‘in eigen beheer’ is het feit, dat het
bedrag van de reservering (voor het pensioen) in de jaarrekening
dikwijls bij lange na niet voldoende is om het de DGA toegezegde
pensioen te kunnen aankopen. En als u nu denkt: ‘ach dan neem ik maar
genoegen met ietsje minder pensioen’, dan ben ik nu de boodschapper die niet
onthoofd wil worden: dat heet ‘afzien van pensioen’ en dat wordt progressief
belast.
Dus nogmaals: hoe zit het met úw pensioen?
Is het niet tijd om daar eens goed naar te (laten) kijken?
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