
Pensioen Management



Introductie

• Momenteel zijn de volgende ontwikkelingen gaande bij commerciële pensioenuitvoerders:

o lagere kosten en minder personeel

o meer concurrentie

o meer risico in de beleggingsstrategieën om de markt en de concurrentie te kunnen overtreffen

• In de praktijk kunnen deze ontwikkelingen een negatief effect hebben op de dienstverlening, dekkingen, de 

foutmarges en de beleggingsresultaten

• De (mogelijke) gevolgen zijn ontevreden werkgevers en werknemers en (onbekende) risico’s

• Pensioen management door een externe specialist geeft de werkgever zijn zorgplicht vorm. Daarnaast worden  

risico’s beter inzichtelijk gemaakt
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1. Administratie

2. Werknemersgesprekken

3. Pensioengids

4. Steekproeven

5. Benchmark resultaten pensioenbeleggingen

Modules

2



Standaard werkzaamheden

1. Administratie van de regeling:

• aan- en afmelden van deelnemers

• behandelen en doorgeven van mutaties

• verzenden brief bij aanvang en beëindiging van deelname

2. Het voeren van gesprekken met nieuwe werknemers waarin de volgende onderwerpen behandeld worden:

• contouren van de regeling

• de effecten van deelname aan de pensioenregeling op de loonstook

• uitleg van de aanvullende keuzes die gemaakt moeten worden en de consequenties hiervan (financieel, fiscaal

en flexibiliteit)

• invullen van het keuzeformulier (indien van toepassing)

• specifieke persoonlijke pensioenonderwerpen als waardeoverdracht en aanvullend pensioenvermogen

• niet pensioengerelateerde onderwerpen als huwellijkse voorwaarden, hypotheken en beleggingen worden

slechts op hoofdlijnen behandeld

3. Pensioengids

• praktische samenvatting waarin de pensioenregeling van de werkgever en de AOW behandeld wordt

• uitleg van de portal

• contactpersonen

• frequently asked questions 

• uitleg van de UPO en www.mijnpensioenoverzicht.nl

Inhoud modules(1)
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Standaard werkzaamheden

4. Jaarlijkse steekproef:

• zijn de pensioenaanspraken en de pensioenpremies juist geadministreerd; 

• zijn de gekozen dekkingen door de verzekeraar juist toegepast;

• zijn de juiste premies voor de verschillende verzekeringen juist vastgesteld, ingehouden en afgedragen;

• zijn de loonstroken correct;

• zijn de investeringskosten juist vastgesteld en ingehouden door de pensioenuitvoerder;

• zijn de premies in de juiste fondsen geïnvesteerd?

5. Jaarlijkse benchmark waarbij aan de werknemers inzichtelijk wordt gemaakt:

• dat de pensioenuitvoerder nog steeds het meest gunstig is, of

• dat een andere uitvoerder beter aansluit

• dat aanpassing van de default Life Cycle (niet) nodig is

Inhoud modules(2)
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Indicatieve prijzen

onderhoud voor frequentie prijs per prijs

1. administratie iedere werknemer doorlopend jaar € 1.000

(plus € 100 per persoon)

2. werknemersgesprekken werknemer bij

indiensttreding

periodiek persoon € 175

3. opstellen pensioengids gehele populatie eenmalig jaar € 2.500

onderhoud pensioengids populatie één keer per 

jaar

jaar € 500

4. steekproef 5% van de populatie

(met een minimum van 4 

en een maximum van 20 

personen)

jaarlijks steekproef € 2. 500

5. Benchmark resultaten

op de 

pensioenbeleggingen

totale populatie jaarlijks benchmark € 2. 500
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Tot slot

• Maatwerk is altijd mogelijk

• Voorafgaand aan het uitbrengen van een offerte gaan wij graag met u in gesprek om de specifieke situatie

van uw onderneming en uw wensen te bespreken. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. 
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