Rekentool Pensioenakkoord: de financiële impact op de organisatie
Voor werkgevers met een pensioenregeling bij een verzekeringsmaatschappij of PPI
Het pensioenakkoord is veelomvattend en complex.
Toch kan het nieuwe pensioenstelsel worden
samengevat in drie figuren.

Uitstelgedrag
Veel werkgevers nemen geen beslissing. Dat is een
risicovolle houding:
 Wachten kan tot hogere pensioen- en
compensatielasten leiden;
 In het kader van werving is een (hoge) vlakke
premie voor jongeren gunstiger;
 Nederland kent 50.000 pensioenregelingen. Deze
kunnen niet allemaal in op het laatst worden
gewijzigd.
De oplossing

Situatie nu: actuariële, stijgende premie
Financiële Analyse Pensioenakkoord
Onze dochteronderneming BerekenBenefits B.V.
verzorgt een financiële, bedrijfsspecifieke projectie op
basis van tien scenario’s. Vijf scenario’s met een vlakke
premie voor alle werknemers en vijf scenario’s waarin
de vlakke premie alleen van toepassing wordt op
nieuwe werknemers. Het bijna 20 pagina’s tellende
rapport geeft een schat aan informatie en inzicht.
Voorschrift pensioenakkoord: vlakke premie

Risico: kostenexplosie vanwege compensatie ’45-plus’
Wat maakt het pensioenakkoord zo lastig?
Een werkgever met een regeling bij een verzekeraar of
PPI moet zelf het antwoord op vijf vragen formuleren:
1. Gaan alle werknemers over naar een vlakke
premie?
2. Of alleen nieuwe werknemers?
3. Moet en ga ik ‘45-plus’ werknemers compenseren
voor pensioenachteruitgang?
4. Hoe hoog stel ik de vlakke premie vast?
5. Neem ik nu een beslissing of wacht ik tot het
uiterste wettelijke moment?

Online
BerekenBenefits heeft een online portal. Gegevens
worden door u geüpload en binnen enkele minuten
ontvangt u de Financiële Analyse Pensioenakkoord.
Prijs
De Financiële Analyse Pensioenakkoord kost € 295
(excl. btw) per rapportage. Hierin is geen overleg
begrepen. Door afname van een vooraf – ineens te
betalen – aantal berekeningen geldt een lagere prijs:
50 berekeningen: € 245 (excl. btw) per rapport
100 berekeningen: € 195 (excl. btw) per rapport
Demo
Bent u geïnteresseerd in een gratis en vrijblijvende
demo van de Financiële Analyse Pensioenakkoord?
Neem dan gerust contact met BerekenBenefits op.
Maatwerk en advies
De Financiële Analyse Pensioenakkoord is een
geautomatiseerde analyse. Het is geen advies. KWPS
blijft synoniem voor hoogwaardig advies en maatwerk.
Wij staan u graag te woord.
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