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DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 
  
 
Wij adviseren 80 bedrijven over hun collectieve pensioenregeling. En we 
bemiddelen bij de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomst met hun 
pensioenuitvoerders. Dit is ons enige vakgebied.  
 
Uitsluitend werkgevers met een collectieve regeling zijn onze opdrachtgever. Wij 
geven geen advies aan DGA’s of particulieren.  
De gemiddelde werkgever in ons bestand heeft 50 werknemers. Ruim 90% van onze 
klanten heeft een beschikbare premieregeling.  
 
Het Pensioenbureau wordt gerund door Max, Cas en Mies Ligtenberg.   
 
 
DIENSTEN  
 

1. Opzetten of aanpassen van een pensioenregeling  
• We stellen de werkgever in staat om de pensioenregeling in Excel vorm te 
geven waarbij de gevolgen van keuzes direct te zien zijn, hierbij rekening 
houdend met wensen, kosten, risico’s, financiële positie en een benchmark 
met andere regelingen  
• Ons specialisme: omzetting van middelloon in beschikbare premie.  

2. Instemming verkrijgen van OR, PVT en van werknemers  
• Hierbij krijgen werkgever en werknemers dezelfde informatie, dus ‘open 
kaart’.  

3. Selecteren van een pensioenproduct en een pensioenuitvoerder  
• Wij zijn in alle opzichten onafhankelijk van de 10 pensioenuitvoerders 
waarmee we samenwerken, en daar handelen we ook naar. Naast de 
gebruikelijke vergelijkingsaspecten zoals beleggingsmethodiek en kosten 
kijken we ook of de cultuur van de uitvoerder past bij het bedrijf.  

4. Informeren van werknemers over hun individuele situatie m.b.t. de regeling 
tijdens presentaties en individuele gesprekken.  
• Nieuwe deelnemer: ontvangt bij indiensttreding tijdens een individueel 
gesprek een compleet pensioenoverzicht in Excel, en advies over 
waardeoverdracht.  
• Actieve deelnemer: ontvangt tijdens regelmatige individuele gesprekken 
een bijgewerkte pensioenprognose en informatie over mogelijke 
maatregelen.  
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• Pensionerende deelnemer: ontvangt een prognose van het netto inkomen 
in de komende jaren en wordt volledig begeleid met advies over uitstellen en 
vervroegen, en bij het omzetten van het pensioenkapitaal in een levenslange 
uitkering (inclusief de benodigde bemiddeling hierbij en het opvolgen van 
eventuele waardeoverdrachten).  

 
Wat doen we niet? De zogenaamde administratieve beheertaken, dus aanmelding 
van nieuwe werknemers en het aanpassen van salarisgegevens gebeurt online door 
de werkgever in het portal bij de uitvoerder. We zorgen weer wel voor een goede 
samenwerking tussen werkgever en pensioenuitvoerder. 
 
 
BELONING  
 
90% van onze klanten heeft een onderhoudsovereenkomst waar alle bovenstaande 
diensten onbeperkt onder vallen. Hierdoor hebben wij een zakelijk belang om 
dingen eenvoudig te houden en zo efficiënt mogelijk te werken, in plaats van om 
zoveel mogelijk uren te declareren. De beloning is afhankelijk van het aantal 
deelnemers aan de regeling en varieert van € 100 tot € 400 per deelnemer per jaar.  
 
10% van onze klanten neemt een deel van bovenstaande diensten af en betaalt ons 
op declaratiebasis achteraf, of op projectbasis tegen een vooraf afgesproken 
maximumbedrag. Het uurtarief in deze varianten is € 165.  
 
Eenmalige projecten variëren van € 1.500 voor het opzetten van een eenvoudige 
regeling voor een bedrijf met een paar werknemers, tot € 8.000 voor een uitgebreid 
project met OR en collectieve waardeoverdracht. Alle bedragen hierboven zijn 
exclusief 21% BTW.  
 
 
DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST  
 
Dit dienstverleningsdocument is een slechts een eenzijdige voorbode van een 
eventuele samenwerking, want alle wederzijdse verplichtingen tijdens de 
samenwerking worden vooraf vastgelegd in een door beide partijen ondertekende 
dienstverleningsovereenkomst.  
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PERSOONSGEGEVENS  
 
Uw personeelsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor pensioendoeleinden en 
uitsluitend in het belang van werkgever en werknemers. Ze worden op geen enkele 
wijze met derden gedeeld, m.u.v. pensioenuitvoerders die offerte uitbrengen voor 
een collectieve regeling. De verwerking geschiedt in overeenstemming met de Wet 
bescherming persoonsgegevens. 
 


