
Het pensioen, dat is voor velen een ver-van-
mijn-bedshow. We staan er niet bij stil, maar 
willen wel allemaal een zorgeloze oude dag met 
wat meer in het handje dan alleen de karige 
AOW. PensioenKompaan zoekt samen met de 
ondernemer uit welke pensioenvoorziening het 
beste past bij hem en zijn medewerkers.  
Maximaal op maat gesneden.

INVENTARISEREN EN ADVISEREN
Tot drie jaar geleden 
was Menno Kuperus 
pensioenadviseur bij een 
grote assurantiemakelaar. 
Toen die als gevolg van de 
gewijzigde wet- en regelgeving 
besloot om te stoppen met 
pensioendienstverlening zag 
Kuperus zijn kans schoon: 
hij nam een groot deel van 
de pensioenportefeuille over 
en begon voor zichzelf.

Hij vertelt: ‘Een aantal jaren 
geleden was het leveren van 
een pensioenvoorziening 
eenvoudig: je zorgde voor 
twee offertes en de klant 
kon kiezen, bij wijze van 
spreken tussen de laagste 
premie en de hoogste 
opbrengst. De tussenpersoon 
toucheerde provisie, dat 
was dan zijn verdienste. 
Met de nieuwe wet behoort 
het provisiesysteem tot het 
verleden. De pensioenadviseur 
legt zich toe op adviseren. Hij 
inventariseert en begeleidt 
de opdrachtgever bij het 
maken van een verstandige 

keuze. Voor deze diensten 
stuurt hij een adviesfactuur.’

ZORGVULDIG COMMUNICEREN
PensioenKompaan is 
gevestigd in Hoogeveen 
in gebouw De Compaen. 
Samen met zijn partner 
adviseert Kuperus kleine 
en grote ondernemers in 
verschillende branches 
op het gebied van zowel 
collectieve als individuele 
pensioenvoorzieningen. 
‘Ik adviseer om te komen 
tot de meest passende 
pensioenregeling en zoek daar 
dan een pensioenuitvoerder 
bij. Omdat continu sprake is 
van wijzigingen in de wet- en 
regelgeving en aanpassingen 
in het wensenpakket van de 
klant is beheer een essentiële 
aanvulling op het advies. 
Ik zorg voor regelmatige 
updates en informeer en 
adviseer voortdurend. 
Dat komt dus neer op 
zorgvuldig communiceren 
over bijvoorbeeld de 
pensioenleeftijd, de maximale 
opbouw en aanvullende 

regelingen voor extra’s 
als sparen, beleggen en 
aflossen van de hypotheek.’

FISCAAL AANTREKKELIJK
Pensioenregelingen worden 
steeds meer maatwerk, zeker 
als het gaat om individuele 
pensioenen voor DGA’s 
of zelfstandigen. ‘Samen 
met de ondernemer zet 
ik zijn wensen en risico’s, 
bijvoorbeeld aangaande 
arbeidsongeschiktheid en 
overlijden, op een rij en kom 

dan tot een arrangement 
dat past binnen de totale 
financiële planning.

Nu het sinds afgelopen juli 
niet meer mogelijk is voor 
DGA’s om hun pensioen 
op te bouwen in eigen 
beheer ligt er een enorme 
uitdaging. Wat doen we met 
de pensioenreserve? Laten 
we die staan, kopen we die 
af of zetten we die om in 
een oudedagsverplichting? 
Tot 1 januari 2020 heeft 

PensioenKompaan 
boetseert pensioen 
op maat

36 



de DGA de tijd om een keus te 
maken. Maar als hij kiest voor afkoop 
is het fiscaal aantrekkelijk om dit 
vóór 1 januari 2018 te doen. 

STEEDS MEER KEUZEMOGELIJKHEDEN
Of het nu gaat om een individuele 
of een collectieve pensioenregeling, 
PensioenKompaan is dé professionele 
partner die ondernemers lastige en 
complexe zorgen uit handen neemt. 
Als specialist legt Kuperus zich 
helemaal toe op pensioenen; hij is er 
zeer bedreven in om complexe materie 
duidelijk uit te leggen. Werken met 

PensioenKompaan betekent werken met 
de specialist zelf, zonder tussenkomst 
van een accountmanager, zonder 
lastige organisatorische leemlagen. 

Dat Kuperus succes heeft blijkt uit de 
groei van zijn bedrijf: binnenkort komt 
er iemand bij. ‘Op het gebied van 
pensioenen komen er steeds meer 
keuzemogelijkheden. Denk aan de 
pensioenleeftijd, aan doorbeleggen 
in de uitkeringsfase, aan wel of niet 
partnerpensioen, noem maar op.’ Een 
goed advies voor een stuk maatwerk 
loont, zowel nu als straks als het nieuwe 

Kabinet ongetwijfeld aan de gang moet 
met de herziening van het pensioenstelsel 
naar aanleiding van onder meer de 
dekkingsgraad, de indexering en de 
behoefte aan maatwerk. Kuperus is er 
klaar voor… 

PENSIOENKOMPAAN 
De Vos van Steenwijklaan 75 
7902 NP Hoogeveen 
T. 0528 - 745 080 
M. 06 - 5025 1746 
m.kuperus@pensioenkompaan.nl 
www.pensioenkompaan.nl 
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