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ACTUARIELE UITSTEL PENSIOENINGANGSDATUM BEREKENING 
 
Wil je een actuariële uitstelberekening hebben omdat je je pensioeningangsdatum wilt wijzigen? 
Dan kun je die bij ons laten maken. Deze pensioen berekening wordt geleverd in een 
pensioenrapport en is uiteraard gebaseerd op de juisteactuariële grondslagen voor fiscale en/of 
commerciele doeleinden. Uit dit overzicht blijkt dan wat de gevolgen van het uitstel zijn. Dit is 
een ander type berekening dan de berekening voor de hoogte van de voorziening zoals benodigd 
voor jaarrekening en aangifte. 
 
Daarnaast kun je bij ons ook gewone actuariële jaarberekeningen laten maken. Ook andere meer 
bijzondere pensioenberekeningen laten maken inzake echtscheiding, inkoop dienstjaren, pensioen 
uitstellen en vervroegen, pensioenpremie berekenen indien de voorziening en arbeidsrelatie in 
verschillende BV's zitten (pensioenfinanciering), pensioen variabiliseren, pensioenoverdracht 
behoren tot de mogelijkheden. 
 
Verstuur vervolgens de onderstaande gegevens en wij sturen je per mail de pensioenberekening 
toe. Voor een snelle afhandeling van je pensioenberekening stuur je ons de volgende gegevens 
toe per mail, info@pensioenberekening-dga.nl: 
 
 Verzamelloonstaat van het betreffende boekjaar of het jaaroverzicht indien er geen loon 

wijziging is geweest; 
 De pensioenberekening van het voorgaande boekjaar; 
 NAW gegevens incl. geboorte datum van de pensioen-, lijfrentegerechtigde en zijn partner, 

en/of kinderen; 
 Gegevens van de onderneming, uittreksel KvK; 
 De pensioenovereenkomst; 
 Eventuele overige opmerking/bijzonderheden in de bijgaande mail, hoeveel uitstel wordt 

beoogd; 
 
Mocht je niet alle gegevens hebben en dat komt in de praktijk wel eens voor, dan kun je dat 
uiteraard vermelden in je mail. Vaak is een pensioenberekening wel op te maken zonder alle 
voornoemde essentialia. Sommige gegevens zijn echter essentieel en te beschouwen als een 
conditio sine qua non. 
 
Voor vragen zijn wij ook telefonisch bereikbaar op 015 – 700 9714 
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