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ACTUARIËLE STAMRECHT UITKERINGSBEREKENING 

Wil je een actuariële uitkeringsberekening voor je lijfrentevoorziening dan kun je die bij 
ons laten maken. Doorgaans zal je naast de hoogte van de uitkering ook een berekening 
nodig hebben voor de jaarrekening en aangifte aan het einde van het boekjaar. Deze 2 
actuariële berekening worden geleverd in 2 stamrechtrapport en is uiteraard gebaseerd 
op de juiste commerciële en fiscale actuariële grondslagen. Voor een normale 
jaarberekening kun je onze actuariële stamrechtberekening bestellen. 

Daarnaast kun je bij ons andere en meer bijzondere stamrechtberekeningen laten maken 
indien er in het verleden fouten zijn gemaakt en een correctieberekening noodzakelijk is. 
Neem hiervoor contact met ons op. Verder kun je denken aan de eerder genoemde 
actuariële stamrechtberekening, direct ingaande dan wel uitgestelde 
stamrechtovereenkomsten, stakingslijfrentes bij het staken van je eenmanszaak en 
omzetting naar een BV, gouden handdruk lijfrentes, scheidingen. Maar ook 

jaarrekeningen voor stamrecht BV’s, stamrechtadviezen voor ondernemers, bezwaar en 
beroepsprocedures inzake stamrechten of gouden handdrukken. Hiervoor dien je de 
betreffende overeenkomst of berekening te bestellen dan wel contact met ons op te 
nemen om een en ander af te stemmen. 

Bestel de actuariele uitkeringsberekening en reken af. Verstuur vervolgens de 
onderstaande gegevens op naar info@pensioenberening.nl en wij sturen je per 

mail de uitkeringsberekening naar je toe. Voor een snelle afhandeling van je 
actuariële berekening stuur je ons de volgende gegevens toe: 

 De stamrechtovereenkomst; 

 De stamrechtberekening van het voorgaande boekjaar dan wel het overzicht van 
de opbouw; 

 NAW gegevens incl. geboorte datum van de gerechtigde en zijn partner; 

 Gegevens van de onderneming; 

 Financiële gegevens betreffende de start van de opbouw van het stamrecht indien 
van toepassing, etc.; 

 Eventuele wensen, opmerkingen of bijzonderheden aangaande je 
stamrecht/lijfrente; 

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 lijfrenteberekening wel op te maken 
zonder alle voornoemde essentialia. Sommige gegevens zijn echter essentieel en te 
beschouwen als een conditio sine qua non. 
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