
betaah dan eenmalig voor een bosperceeltje 
zo'n /5.500,- en vervolgens negentien jasr lang 
ongeveer /550,· per jaar. Hat te verwachten 
rendement li91 lussan de 15 en 25%, wat kan 
oplopen tot een aardig bedrag. 
Verzekeringsadviseurs ziJn doorgaans huiverig 
voor dele nieuwe variant, omdat niemand er 
nag ervarlng mee heeft. Bovendien gaal het 
feest niet door als het tropische regenwoud door 
oon cycloon of een andere natuUrTSrJ1> wordt 
getroffen. Wei garanderen de 
verzekeringsmaatschappijen dat je in dat geval 
je inleg terug krijgt. 

Lijfrente 
Voor ondernemers kunnen lijfrenteverzekeringen 
en koopsompotissen al snct interessanter ziln. 
Ais je een lijfrenteverzekering afsluit, moet je 
jaarlijks een premie betalen. Er zijn 81 
lijfrenteverzekeringen vanaf fl00,' per maand. 
Deze premiss zijn aftrekbaar en de bedragen 
hiervoor worden jaarlijks wettelijk vastgesteld. 
Voor 1995 ligt hat maximum op /5.634,-. Ais je 
getrouwd bent, kun ie dil bedrag verdubbelen 
door ook de aftrek van je echtgenoot te 
gebruiken. Oat kan iets voordeliger zijn, 
bijvoorbeeld wanneer jij in een veel hoger 
betastingtariet wit dan je echtgenoot. Als je 
samenwoont, kan dat niet, behalve wanneer je 
partner geen inkomen of een heel laag inkomen 
heeft en jullie de belast~vrijevoel ovemevelen. 
Soms mag je een hoger bedrag aan premies 
aftrekken. De welgever gaat ervan uit dat een 
ideaal pensioen beslaat uit 70% van je laatst 
verdiende inkomen. Oal bedrag wordt gevormd 
door de AOW an de aanvullende 
lijfrenleverzekering die ja afsluil. Als je op latere 
leeftljd een lijfrenleverzekering afsluit, is hel 
vaak onmogclijk om op basts van zo'n /5.500,
premia per jaer straks aan een inkomen van 
70% te komen. In die gevallen kan de fiscus 
toeslemming geven om een eXira hoog bedrag 
aan premies af te trekken. 
Aan het einde van de Til, meastal op je 655te, 
heb je een aanzienlijk bedrag opgebouwd. Oat 
bedrag krijg je niet vrij in handen, maar je moet 
er een pensioenvoorziening van kopen. $oms 
ben je verplioht om dat bij dezelfde 
verzekeringsmaatschappij te doen. Met die 
maatschappij maak js afspraken over de manier 
van uitbctalen. Het is dan gebrulkelijk om te 

kiezen voor een levenslang pensioen, maar je 
kunt bijvoorbeeld ook afspreken dat je je geld in 
lien jaar uitbetaald krijgt. 
De hoogte van de ultkering wordt bepaald aan 
de hand van slerftetabellen. Ais je kiest voor 
een levenslang pensioen en ie overlijdt eerder 
dan verwacht, is dat uileraaJd gunstig voor de 
verzekeringsmaalschappij. Ais je echter veel 
ouder wordl, heb jij geluk en de verzekeraar 
pech. 
Ook kun je kiezen wal voor pensioen je wilt, 
bljvoorbeeld aileen een ouderdomspensioen 
voor jezelf of ook nog een 
nabestaandenpensioen voor je parlner. Over het 
inkomen dat de lijfrenteverzekedng oplevert. 
moet je weI fnkomslenbelasting betalen. 

Koopsompolis 
Een koopsompolis lijkl op een 
lijfrenteverzekering, aileen betaal js nu niet 
jaarlijks, maar eenmalig. Oat is vooral gunstig 
voor ondernerners die moeile hebbsn om de 
elndjes asn elkaar te knopen, maar die toevallig 
in dit ene jaar wei een pasr duizend gulden 
kunnen missen. (Je kunt in de loop der liJd 
meerdere koopsompolissen afsluiten.) Ook nu 
krijg je na het verslrijken van de Icrmijn het 
bedrag niet in handen, maar meet je het weer 
onderbrengen bij sen verzekeringsmaatschappij, 
waarmee je vervolgens pensioenafspraken 
maakt. 
Overigens hoef je bij een lijfrenteverzekering 
ook niel elk jaar het minimum- of het 
maximumbedrag te betalen. Tal van 
ondememers bepalen jaarlijks hoevcel ze 
kunnen missen, de ene keer is dal /2000,- en 
de andere keer halen ze het fiscaal toegestane 
maximum of betalen ze nog meer. 
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Voordelen 
"Het voordeel van de lijfrenteverzekering en de 
koopsompolissen is dat je de premie mag 
aftrekken, en dat gebeurt doorgaans in die fase 
van je leven waarin aftrekposten lucratief zijn 
omdat je veel verdient en veel belasting betsatt. 
Tegen de tiJd dat je je pensioen krijgt, betaal je 
toch al vaak minder belasting en is het niet erg 
dat dit bedrag wei belast is. Wat constructie 
betreft is dit dus precies het tegenovergestelde 
van belastingvrij sparen", aldus Marja de Bruijn. 
Een ander voordeel van lijfrenteverzekeringen 
boven belastingvrij sparen is dat je er 
gemakkelijk een 
arbeidsongeschiktheidsvcrzekering aan vast 
kunt koppelen. De premie daarvoor is dan 
relatief iets lager. Bovendion bestaat de 
mogelijkheid van premtevrijstelling bij 

'.
 
arbeidsongeschiktheid. Je hoeft dan niet meer te
 
bctalen, terwijl je Iijfrenteverzekering gewoon 
doorloopt. Let er dus op of de maatschappij van 
jouw keuze zo'n koppeting mogelijk maakt. 

• 

Wie zich verdiept in Iijfrcntcs, ontdekt dat aile 
verzekeringsmaatschappijen en banken een 
lnteressant aanbod habben. Elke verzekering 
beweert in duur kleurig drukwerk dat zijn polis 
de moost flexibele en variabele is die er bastaat. 
Bij nadere beschouwing bUJkt dal de polissen 
nogal op elkaar lijken. Het oudedagspensioen 
\formt de basis en daamaast kun je nag opteren 
voor alt>eidsongeschiktheidsverzekeringen en 
voorzieningen voor eventuele naOOstaanden. 
Veel mensen vinden het veilig om een grate 
bekende moatschappij te kiezen die allang 
bcstaat. Oak persoontijke affiniteit kan bij de 
keuze een rol spelen. 
Een fiscaal voordeel VOor ondememers en voor 
beoefenaren van vrije beroepen is de Rscale 
oudedagsreserve (FOR). Op basis van de FOR 
mag je 10 tot 11% van je jaarwinst aftrekken. 
Deze aftrek is gebonden aan een maximum 

bedrag. dat jaarlijks verandert (/18.500,- in 
1993). De belastingdienst past daze aftrek 
automatisch toe en als je er niet voor in 
aanmerking witt komen, moet je dat lelt op je 
aangifteformulier aangeven. Er zitten namelijk 
wat haken an ogen aan. 

Beleggen 
Een veel avontuurlijkar manier om iets voor lator 
te regelen, is beleggen. "Als je dal leuk vindt, 
moet je delt doen, maar ik zou mensan ahijd 
aanraden dat uit te besteden. Ik heb nag nooit 
meegemaakt dat een particuliere belegger op de 
lange termijn meer renclement kreeg dan een 
beleggingskas van cen 
verzekeringsmaatschappij. Oat is ook geen 
wonder, want biJ fondsen zijn mensen fulltime 
met de beurs bezig, terwijl de meeste 
particulieren het als een hobby naast een baan 
doen. Om goed te kunnen beteggen heb je heel 
veel vrije tijd nodig. Ecn geschikte tussenvorm 
zijn de verzekeringsmaatschappijen die met ean 
beleggingskas werken. Daar heb je als klant een 
aetieve rol, je mag gewoon meespelen terwijl de 
risico's klein blijven." 

Onroerend goed 
Tenslotte kan onroerend goed een goade 
oudedagsvoorziening vormen. "Je kunt 
overwegen je huis te verkopen en te huron of 
kleiner te gaan wonen als je ouder bent. Maar 
ook als je niet wilt verhuizen kan aen eigen huis 
rendabel zijn. Als de hypotheek afgelost is, kun 
je opnieuw een hypotheek opnomen en daarvan 
leven. Oat is iets dat ik vooral mensen zonder 
kinderen aanraadt", zegt Matja de 8ruijn. "Zo 
kun js js huis gedeeltelijk opetan an er toch in 
blijven wonen. Bovendien is de betaalde rente 
weer een aftrekpost en wordt eventuele 
varmogensbelasting omzeild." 

Bericht
 
uit
 

het land
 
door RIco Harloy 

Maandsg 7 augustus togen Pascale en ik met ons koffertje vol Rode Draad 
materiaal naar het zandpad in Utrecht. Daar hebben we Blacklights verkocht en 
ander materiaal uitgedceld en oog gepraat met een aantal dames over 
belastingen en 25Obis. Voor het landpad hadden we een afspraak staan met de 
Utrechtse belastingdienst. Het volgende leerden we van dhr. Roos en dhr. 
Hendriksen : 

Over de huur van de boten moet 17,5 % BTW betaald wordan, wat van 
de belasting aftrekbaar is. 
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