KPS Studiebijeenkomst donderdag 20 april 2017
Thema: Fiscale en Juridische actualiteiten …….. en de praktijk
Geachte deelnemer,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de studiebijeenkomst op donderdag 20 april 2017 in Hotel Mitland,
Ariënslaan 1, 3573 PT te Utrecht.
Tijdens deze bijeenkomst staan fiscale en juridische pensioenactualiteiten centraal. Tegelijkertijd is er
ruimschoots aandacht voor de vraag “Wat betekent deze wet- en regelgeving voor de dagelijkse praktijk van de
pensioenadviseur?” De bijeenkomst staat onder leiding van dagvoorzitter Adriaan Smits, bestuurslid KPS.

Programma
13.30 - 14.00

Ontvangst met koffie en thee

14.00 - 14.10

Opening en inleiding
Dagvoorzitter: Adriaan Smits, bestuurslid KPS

14.10 - 15.00

DGA – Wet uitfasering eigen beheer
Inleider: Masha Bril –pensioenexpert ABN AMRO MeesPierson




15.00 - 15.40

Resultaten recent onderzoek ABN AMRO MeesPierson onder DGA’s en hun keuzes
n.a.v. de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer
Compensatie partner
Praktijkcasus

Beschikbare premieregelingen (1) - Nieuwe premiestaffels
Inleider: Ben Schuurman - Belastingdienst Centraal Aanspreekpunt
Pensioenen (spreekt op persoonlijke titel)







Nieuwe premiestaffel per 1-1-2017 voor de beschikbare premieregelingen
Wettelijke staffel en de mogelijkheid om lagere rekenrente dan 3% te hanteren
Bovenmatigheidstoets aangepast en ruimere begunstiging bij afromen
Voorlopige staffels 2018 i.v.m. verhoging pensioenleeftijd naar 68 jaar
Hoe komt de belastingdienst tot deze staffels?

15.40 - 16.00

Pauze

16.00 - 16.30

Beschikbare premieregelingen (2) - Wet verbeterde premieregeling
Inleider : Gert Bos - partner van Fonteijn en Jacobson





16.30 - 17.00

Korte inleiding op de wet verbeterde premieregeling
Schets van beeld van de markt (de aanbieders).
Is het aanbod voldoende en passend voor de deelnemer die wil doorbeleggen op
pensioendatum?
Praktijkcasus, inclusief knelpunten en aanbevelingen

De verplichtstelling

Inleider: Jeroen Los – pensioenadvocaat Onno Blom Advocaten




17.00 - 18.00

Al dan niet verplichte aansluiting bij bedrijfstakpensioenfondsen
Wat betekent dit voor ondernemingen die niet zijn aangesloten, maar dit wel
hadden moeten zijn?
Praktijkvoorbeelden/jurisprudentie

Afronding, Borrel & Netwerken

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden via: info@kps.nl.
Na aanmelding ontvangt u de bevestiging met een routebeschrijving.
Met vriendelijke groet,
Kring van Pensioenspecialisten

Jannet Kroes,
beleidsmedewerker
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