
 
Deze eerste nieuwsbrief staat met name in het teken van de rekentool Financiële Analyse
Pensioenakkoord. Met de Financiële Analyse Pensioenakkoord maak je online snel en makkelijk
een financiële, bedrijfsspecifieke projectie van tien scenario’s. Het rapport geeft een indicatie
van de kosten van de overstap naar een nieuwe regeling en geeft een schat aan informatie en
inzicht voor de Finance- en HR-afdeling van je cliënten. Hierdoor komt jouw cliënt in beweging.

  
Aanpassing Financiële Analyse Pensioenakkoord aan Wet toekomst pensioenen (Wtp)

 Op 30 maart 2022 is het wetsvoorstel Wtp ingediend bij de Tweede Kamer. Daarom zijn enkele
wijzigingen aangebracht in de tekst van de rapportage:

De Financiële Analyse Pensioenakkoord is taalkundig in lijn gebracht met de Wtp.
Er is op suggestie van een collega-adviseur een passage opgenomen waarin wordt
verduidelijkt dat de Financiële Analyse Pensioenakkoord in beginsel uitgaat van een
compensatie in vorm van loon. Compensatie in de vorm van pensioen is op basis van het
wetsvoorstel natuurlijk ook mogelijk, maar leidt tot een (verdere) stijging van de
pensioenlasten.
Er zijn lastenprognoses toegevoegd als het partnerpensioen in de toekomst wordt
verzekerd op basis van 20%, 30% of 40% van het pensioengevend salaris. De 50%-
variant was al opgenomen. De lastenprognoses worden vergeleken met de kosten van het
partnerpensioen in de huidige regeling, zodat de budgettaire gevolgen inzichtelijk zijn.

Hulpdocumenten in cliëntportaal Financiële Analyse Pensioenakkoord
 In het cliëntportaal van BerekenBenefits is de knop ‘gegevensformats’ toegevoegd. Hiermee

kunnen twee hulpdocumenten worden gedownload. Je kunt deze formats delen met jouw cliënt,
zodat je de benodigde gegevens voor de analyse eenvoudig kunt verzamelen. Dit scheelt weer
tijd.

  
Gratis rekentool ‘ontwerp zelf je pensioenregeling’

 Binnenkort verschijnt de nieuwe gratis rekentool Ontwerp zelf je pensioenregeling op de website
van BerekenBenefits. Met deze rekentool kunnen kleine werkgevers snel en eenvoudig een
eerste blauwdruk (laten) maken voor een pensioenregeling. Op deze wijze wil BerekenBenefits
een bijdrage leveren aan het verminderen van de witte vlekken.

  
Tot slot
Heb je na het bekijken van de site feedback, vragen of ideëen voor rekentools? Geef het
door via info@berekenbenefits.nl of neem contact met ons op.
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