
Pensioenmanagement    
             

 
 

 

KWPS hanteert voor de hierna vermelde dienstverlening in beginsel vaste tarieven. Hierdoor weet u dat het beheer van uw pensioenregeling in kundige handen is en zal de 

prijs nooit een verrassing zijn. De genoemde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van wijzigingen. U ontvangt van ons altijd een offerte. 

 

 

 

 

Administratie Diensten Kosten Toelichting 

Mutaties  aan- en afmelden deelnemers, 

tussentijdse mutaties 

 

€       10  

 

+ €         1 

Het bedrag betreft de fee per werknemer per maand, inclusief de eerste vaststelling 

van de pensioenpremie voor de payroll. 

Opslag voor bepaald partnersysteem in verband met aan- en afmelden partners. 

Pensioenbijdragen  vaststellen jaarlijkse pensioenbijdrage 

werkgever en werknemers 

€     500 Op 1 januari van ieder jaar veranderen de wettelijke pensioenbedragen. Daarom 

moeten de pensioenbijdragen opnieuw worden berekend. 

Verlof en ziekte  melden onbetaald verlof en ziekte p.m. De tijdsbesteding is sterk afhankelijk van de uitvoerder en situatie. De kosten worden 

op basis van uren maal tarief in rekening gebracht. 
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Overig Diensten Kosten Toelichting 

HR-Analytics  jaarlijkse analyse pensioengedrag 

werknemers 

Gratis Wij analyseren hoe vaak werknemers inloggen, of zij bijsparen en risicoprofielen 

invullen. Hiervoor hebben wij toegang nodig tot de portal van de uitvoerder. Op basis 

van de uitkomsten kunnen acties worden gedefinieerd, waarmee de werkgever zijn 

zorgplicht kan invullen. 

Pensioencoaching  pensioeninformatiegesprek (nieuwe 

werknemer) 

 pensioenanalyse 

 (vervroegde) pensionering 

 jaarlijkse informatiebrief voor alle 

werknemers 

 basispensioenopleiding HR/OR/PVT 

€     175 

 

€     350 

€     525 

€     750 

 

€   1.000 

Wij komen op locatie langs om de werknemer persoonlijk uitleg en aandacht te 

geven. Dit is een wereld van verschil ten opzichte van de standaardcommunicatie 

door de uitvoerder. De werkgever geeft hiermee invulling aan de zorgplicht. 

Pensioengids  opstellen pensioengids op maat 

 jaarlijkse update pensioengids 

€  2.500 

€     250 

Een leesbare brochure over de bedrijfseigen pensioenregeling. De jaarlijkse wijziging 

betreft wettelijke bedragen. 

Quick scan 

bedrijfstakpensioen-

fonds 

 __-jaarlijks €     500 Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen hun werkingssfeer wijzigen, net zoals 

ondernemingen hun activiteiten wijzigen. Door deze scan worden risico’s gemitigeerd. 

Controle premienota Maak een keuze: 

 bij start pensioenregeling 

 jaarlijks  

 maandelijks 

 

€  1.500 

€  1.000 

€    250 

 

Door controle van de premienota gaan wij na of alle personen aangemeld zijn en is er 

duidelijkheid of de uitvoerder de juiste premies in rekening brengt. 

 monitoren en versturen premienota naar 

financiële afdeling  

€      90 Voor dit (maandelijkse) bedrag sturen wij de premienota maandelijks door naar de 

financiële afdeling. 

Beleggingsanalyse Maak een keuze: 

 __-jaarlijks, vergelijken uitvoerders 

 

 __-jaarlijks, interne beleggingscommissie 

 

€  2.500 

 

€  5.000 

 

De vergelijking wordt gemaakt met andere uitvoerders. Wijzigingen binnen de 

portefeuille worden gemonitord. De bevindingen worden gedeeld in een rapport. 

KWPS zit, in aanvulling op het rapport, het jaarlijks overleg met de 

beleggingscommissie (werkgever en afvaardiging werknemers) voor. 

Marktconformiteit 

contract onbepaalde 

tijd 

 __-jaarlijks €  1.000 Een controle op de marktconformiteit (kosten en risicopremies) gebeurt altijd bij een 

contractverlenging. Bij een contract voor onbepaalde tijd is het daarom van belang 

actief een check in te bouwen. 
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