FinRust Handleiding
Automatisch omrekenen pensioenen naar gewenste leeftijd
Veel mensen hebben recht op meerdere pensioenuitkeringen met verschillende ingangsdata of een
ingangsdatum die niet aansluit bij de AOW-datum. Voor pensioenplanning en -inzicht is het handig om
alle pensioenen naar een gewenste leeftijd van een persoon om te rekenen.
FinRust biedt de mogelijkheid om alle pensioenen van een persoon om te rekenen naar de gewenste
leeftijd. Tevens biedt FinRust de mogelijkheid om de pensioenen van de partner naar dezelfde datum (of
een andere datum indien gewenst) om te rekenen.
Let op: De AOW, lijfrente of andere uitkeringen in pijler 3 worden niet omgerekend naar de gewenste
leeftijd.
Let op: FinRust rekent de pensioenen om op basis van gemiddelde actuariële waarden van diverse
pensioenuitvoerders. De bedragen die FinRust uitrekent zijn een benadering van de werkelijkheid en
komen dus nooit exact overeen met de werkelijke uitkering. Raadpleeg voor exacte bedragen altijd de
betreffende pensioenbeheerder. Als de exacte bedragen essentieel zijn, dan kun je deze handmatig
overnemen in FinRust
In de pagina’s ‘Huidig inkomen’, ‘Toekomstig inkomen’, ‘Uitgaven’ en ‘Overzicht’ is het nu mogelijk de
gewenste pensioenleeftijd in te voeren (zie afbeelding). Voer je hier geen Pensioendatum in, dan werkt
FinRust op de manier zoals u al gewend was. U hoeft het ‘Omrekenen pensioenleeftijd’ niet te gebruiken.

U gebruikt het ‘Omrekenen pensioenleeftijd’ als volgt:
•
•

Maak een pensioenberekening zoals gebruikelijk in FinRust. Alles werkt op de manier zoals u
gewend bent in FinRust. Dit is het basis scenario.
Je kunt met dit scenario direct aan de slag of kopieer eventueel de berekening op de pagina
‘Berekeningen’. Hieronder gaan we uit van een nieuw gekopieerd scenario.
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•

Open de kopie berekening en pas links in scherm ‘Huidig inkomen’ (of een van de andere
pensioenschermen) boven in het scherm de naam van de berekening aan.

•

Ga naar de pagina ‘Toekomstig Inkomen’, klik op ‘Omrekenen pensioenleeftijd’ en vul de gewenste
pensioenleeftijd voor die persoon in.

•

Bevestig dat je wilt omrekenen door op het ‘vinkje’ te klikken en FinRust doet 2 dingen:
o FinRust past bij huidige inkomen de einddatum van het salaris, salaris DGA en Winst ui
onderneming aan met de datum van de gekozen pensioenleeftijd (deze staat namelijk
standaard op de ingangsdatum van de AOW-leeftijd)
o FinRust rekent alle 2e pijler (werkgevers)pensioenen om naar de gekozen pensioenleeftijd.
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•
•
•
•

Vul daarna ook voor de eventuele partner de gewenste pensioenleeftijd in en FinRust beëindigt het
huidige inkomen op de gekozen leeftijd en rekent de pensioenen om.
Klik je op het vakje achter de pensioenleeftijd en voor de ‘i’ dan rekent FinRust automatisch de
pensioenen van de partner naar diezelfde pensioendatum om.
U kunt de pensioenen meerdere keren omrekenen naar verschillende leeftijden. U kunt dit doen in
een apart berekening door een berekening te kopiëren en in de kopie verder te werken.
FinRust plaatst automatisch een melding over het omrekenen in het aantekeningenveld bij
‘Toekomstig inkomen’

LET OP:
•

Tijdelijke pensioenen. Bij gebruik van ‘Omrekenen’ zet FinRust alle ‘Tijdelijke pensioenen’ om naar
een levenslang pensioen.

•

Toondatum kan wijzigen. Afhankelijk van de situatie en datums, past FinRust bij gebruik van
‘Omrekenen’ automatisch de ‘Toondatum’ aan. FinRust hanteert voor de ‘Toondatum’ automatisch
de 1e ingangsdatum van een pensioeninkomen. Dus als alle 2e pijler pensioeninkomens van een
klant omgerekend worden naar 67 jaar, dan schuift de ‘Toondatum’ naar die datum. Handmatig kan
natuurlijk een andere ‘Toondatum’ gekozen worden.

•

Ingangsdatum gewenst NBI kan wijzigen. Bij gebruik van ‘Omrekenen’ wijzigt de ingangsdatum van
de Gewenste NBI op de pagina ‘Overzicht’ mee met de ‘Toondatum’. Hierdoor berekent FinRust het
verschil tussen het Gewenste NBI en werkelijke NBI en het benodigde kapitaal vanaf de 1e
pensioendatum.

•

Nieuwe XML uploaden na omrekenen. Als u in een bestaande berekening waarin u omrekenen
gebruikt heeft een nieuwe XML inlaadt, dan rekent FinRust de pensioenen automatisch om naar de
pensioenleeftijd zoals weergegeven in de berekening!

•

Omrekenen invloed op ‘Overlijden’. Het gebruik van ‘Pensioenen omrekenen’ kan invloed hebben op
de inkomenssituatie bij ‘Overlijden’ doordat b.v. het ‘Huidige inkomen’ eerder of later eindigt.
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Hoog/laag constructie bij pensioenen
Bij een gewenste pensioenleeftijd voor de AOW-leeftijd kan een hoog/laag constructie handig zijn om
grote schommelingen in het netto inkomen per maand op te vangen. FinRust maakt het mogelijk om
voor elk 2e pijler pensioen hoog/laag bedragen en data in te vullen. Het werkt als volgt:
•
•
•

Maak gebruik van de gegevens van de pensioenuitvoerder of bereken de hoog/laag bedragen (bruto
per maand!) voor het betreffende pensioen.
Open het pensioeninkomen, klik op ‘Gebruik hoog/laag bedragen’ en vul de gegevens in.
De bedragen dienen bij de pensioenuitvoerder te worden opgevraagd.

LET OP: Als bij een pensioen ‘hoog/laag’ is gebruikt en u gaat daarna pensioenen ‘omrekenen’ zoals
hiervoor beschreven, dan gebruikt FinRust het ‘te bereiken’ pensioenbedrag als uitgangspunt en worden
de hoog/laag bedragen overschreven.
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