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PENSIOENREGISTER IN DE PERS

‘Nieuwe site ontsluit
alle pensioenrechten.’
Dagblad van het Noorden >> lees verder >>

Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2011

‘De site is een goede
aanleiding om weer
eens te kijken hoe
uw pensioenopbouw
ervoor staat’
Limburgs Dagblad >> lees verder >>

‘Elke dag je
pensioen bekijken.’

‘Handig, alles
op een rijtje!’

BN de Stem ed. Moerdijk >> lees verder >>

Money >> lees verder >>

‘Pensioenregister maakt
inventarisatie makkelijker
voor de adviseur.’
De Hypotheekadviseur >> lees verder >>

‘Pensioenregister
gaat nu ook ‘netto’’
Pensioen Advies >> lees verder >>
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VOORWOORD
Achteraf bezien hadden we geen beter moment kunnen
kiezen. Midden in een periode dat het pensioen volop in
de belangstelling stond, lanceerden wij op 6 januari 2011
mijnpensioenoverzicht.nl. Een website die burgers inzicht
geeft in de pensioenrechten die ze in Nederland hebben
opgebouwd. Zo maken wij het mensen gemakkelijker om
ervoor te zorgen dat zij na hun pensionering voldoende
inkomen hebben. Ook hopen wij een positieve bijdrage te
leveren aan het pensioenbewustzijn in zijn algemeenheid.
Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt, is
mijnpensioenoverzicht.nl alweer uitgebreid. Het is nu
bijvoorbeeld mogelijk om naast bruto bedragen ook
netto bedragen in te zien en er worden voorbereidingen
getroffen om verevening bij echtscheiding te tonen.
Sommigen zouden de website graag verder uitbouwen,
zodat burgers nog meer inzicht krijgen in hun pensioen

opbouw en gestimuleerd worden om maatregelen te nemen
als dat nodig is. Anderen zien zelfs mogelijkheden voor
financiële planning, inclusief rekenmodules en scenariotools.
Hoe die toekomst eruit ziet, is op dit moment nog niet
bekend, maar het doet ons goed om te zien dat de website
de pensioenwereld inspireert. Ook gezien de goede samen
werking binnen de pensioensector, die ten grondslag ligt
aan het succes van mijnpensioenoverzicht.nl, ben ik ervan
overtuigd dat de pensioengerechtigde leeftijd van de
website nog lang niet in zicht is.
Francine Giskes
Voorzitter Stichting Pensioenregister
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‘Het leven is niet afgelopen
na je pensioen! Dus zorg
ervoor dat je financieel
niet afhankelijk bent,
zodat je leuke dingen
kunt gaan doen.’
Elly (59) en Adri (61) Koot zijn
al 40 jaar getrouwd. En nog
steeds dromen ze samen van
dezelfde dingen. Een eigen
‘winkeltje’ was al jarenlang een
grote wens van ze, dus toen
ze mogelijkheden zagen met
een voormalige bakkerij in hun
dorp, grepen ze die met beide
handen aan.
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hoofdstuk 1

VOOR HET
VOETLICHT

Het doel van de campagne was: bekendheid geven aan
mijnpensioenoverzicht.nl als dé plek waar je in één oog
opslag inzicht krijgt in je AOW en bedrijfspensioen. Daar
naast is het belangrijk dat mensen de website ervaren
als een initiatief zonder commerciële bijbedoelingen, dat
de website zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens
en dat de pensioeninformatie helder en duidelijk wordt
gepresenteerd.
In 2012 gaat de stichting door met de campagne. Onder
zoek onder bezoekers laat zien dat de website relatief
minder wordt bezocht door vrouwen en jongeren (onder
34 jaar), een gebruikelijk beeld in de pensioenwereld. Door
extra aandacht aan deze doelgroepen te besteden, hoopt
de stichting hen ook te interesseren.

Lancering en campagne
2011 begon voor de Stichting Pensioenregister met een
mijlpaal van formaat. Na drie jaar van voorbereiding werd
mijnpensioenoverzicht.nl op 6 januari gelanceerd door
minister Henk Kamp. Dat bleef niet onopgemerkt. Na
twee weken was de website al door 1 miljoen burgers
bezocht.
De lancering ging samen met een communicatiecampagne
die de bekendheid van mijnpensioenoverzicht.nl moest
stimuleren. Dankzij die campagne wisten binnen korte tijd
de meeste Nederlanders van het bestaan van de website af.
Om mijnpensioenoverzicht.nl onder de aandacht te houden,
heeft de stichting ook de rest van het jaar actief gecom
municeerd en was mijnpensioenoverzicht.nl een belangrijk
onderdeel van de Pensioen3Daagse.

Francine Giskes (voorzitter Stichting Pensioenregister) en minister Henk Kamp (van SZW)
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Prijzen
Mijnpensioenoverzicht.nl is voor een jong initiatief al vaak in
de prijzen gevallen:

Wettelijke grondslag
Op grond van artikel 51 van de Pensioenwet en artikel
62 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn
pensioenuitvoerders verplicht een pensioenregister in te
richten. Deze wetsartikelen geven aan dat de pensioensector zelf verantwoordelijk is voor de totstandkoming
van het register. Ook de kosten worden door de pensioen
sector zelf gedragen.

– Gouden Schild 2011 voor de beste klantcommunicatie
– NAF Architectuurprijs 2011 voor de ‘bijzondere
vakmatige prestatie’ op het gebied van ICTinfrastructuur, ‘op tijd en beneden budget’
– Nominatie voor de Computable Award 2011 voor
ICT-project van het jaar in de publieke sector.
De stichting beschouwt de onderscheidingen als een mooi
compliment voor de hele pensioensector.

Persaandacht
In de communicatiestrategie speelde timing natuurlijk een
belangrijke rol. Stichting Pensioenoverzicht begon pas met
communiceren over mijnpensioenoverzicht.nl nadat de web
site live was. Vanaf dat moment is er sprake geweest van
continue persaandacht in verschillende media, waaronder
landelijke dagbladen, radio, tv, online media en vakmedia.
Uit de praktijk blijkt dat de pers de stichting uitstekend weet
te vinden, naar aanleiding van persberichten of op eigen
initiatief.
De berichtgeving in 2011 was overwegend positief of feite
lijk informatief en droeg bij aan een goede positionering
en de autoriteit van mijnpensioenoverzicht.nl. Ook wordt er
steeds vaker vanzelfsprekend naar mijnpensioenoverzicht.nl
verwezen als pensioenen ter sprake komen. Dat is een mooi
resultaat. De stichting constateert dan ook dat mijnpensioen
overzicht.nl in een heel korte tijd een waardevol en geaccep
teerd instrument voor pensioencommunicatie is geworden.

1.000.000
één miljoen bezoekers op mijnpensioenoverzicht.nl
twee weken na de lancering
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DigiNotar

Uitgevoerde uitbreidingen

Net als veel andere publieke websites in Nederland maakte
mijnpensioenoverzicht.nl gebruik van de beveiligings
certificaten van DigiNotar. Toen begin september bekend
werd dat deze certificaten niet veilig meer waren, heeft
de stichting direct actie ondernomen om ze te vervangen.
Op geen enkel moment is de vertrouwelijkheid van
persoonsgegevens in het geding geweest, omdat naast
deze certificaten verschillende andere vormen van bevei
liging zijn ingebouwd, zowel in de site zelf als in de com
municatie met pensioenuitvoerders. Toch bleek het nodig
om mijnpensioenoverzicht.nl op 8 september uit de lucht
te halen. Op 5 oktober 2011 was de site weer volledig
operationeel en beschikbaar.

In 2011 is mijnpensioenoverzicht.nl enkele keren uitgebreid
met nieuwe functionaliteit. Na de livegang op 6 januari van
wat binnenskamers ‘plateau 1’ wordt genoemd, heeft de
stichting direct besloten om enkele aanvullende functio
naliteiten te ontwikkelen die het gebruiksgemak bevorderen:
– Bezoekers kunnen gebruikmaken van de zogenoemde
‘single sign on’-faciliteit van DigiD: als ze mijnpensioen-
overzicht.nl benaderen vanuit een andere site waar ze
al met DigiD zijn ingelogd, hoeven ze niet opnieuw in
te loggen met hun DigiD. Dat geldt ook andersom als
een bezoeker vanuit mijnpensioenoverzicht.nl naar een
andere site surft waar inloggen met DigiD nodig is
– Bezoekers hoeven de gebruiksvoorwaarden slechts één
keer te accepteren.
Deze functionaliteiten (‘plateau 1.1’) waren niet in het program
maplan geformuleerd, maar bleken in de praktijk bijzonder
wenselijk.
In de loop van 2011 heeft de stichting een besluit genomen
over ‘plateau 2’ (zie hierna). Een van de onderdelen daaruit
is in oktober 2011 al in gebruik genomen: de mogelijkheid
om ‘een schatting’ van het netto pensioeninkomen te bekijken.
Tot dat moment toonde mijnpensioenoverzicht.nl alleen
brutobedragen. Dankzij de presentatie van de schatting van
het netto pensioeninkomen krijgen bezoekers beter inzicht
in wat ze na hun pensionering werkelijk te besteden hebben.

HELDER

EENVOUDIG

VERTROUWELIJK

71% van de bezoekers vindt de site helder,
73% eenvoudig en 53% vertrouwelijk
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Geplande uitbreidingen
Plateau 2 omvat nog meer uitbreidingen, maar die worden
in de loop van 2012 toegevoegd:
– De website gaat inzicht geven in de gevolgen van
verevening, het verdelen van pensioenrechten tussen
voormalige partners na een scheiding of een beëin
diging van geregistreerd partnerschap
– De website laat geen pensioengegevens meer zien
zodra iemand de pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt. Dat gaat veranderen. Fondsen krijgen de optie
om het nabestaandenpensioen ook na de pensioen
datum te tonen
– De website toont alleen het AOW-pensioen voor
gehuwden. Daarnaast zal de website ook het (hogere)
AOW-pensioen voor alleenstaanden laten zien
– Tot slot gaat de website de mogelijkheid bieden
om een bestand te downloaden met gegevens uit
mijnpensioenoverzicht.nl, zodat ze kunnen worden
gebruikt in software voor financiële planning.

De Servicedesk heeft in 2011 959 brieven,
6.854 e-mails en 11.184 telefoontjes ontvangen.
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‘Geef vooral geen geld uit
dat je niet eerst verdiend
hebt. Maak geen schulden,
leef een beetje zuiniger als je
jong bent en geef niet altijd
de laatste cent uit. Dat geeft
een heel veilig gevoel.’

Helga (68) en Werner (65) Herold
wilden ook tijdens hun pensioen
lekker doorleven en veel leuke
dingen blijven doen. Dat hebben
ze hun hele werkende leven ook
gedaan, maar de vrijheid om te
gaan en staan waar ze willen en
veel te reizen is nu wel heerlijk.
En dat doen ze dan ook in hun
knalgele VW-busje.
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hoofdstuk 2

ACHTER DE
SCHERMEN

Samenstelling van het bestuur
– Mw. drs. F.C. Giskes (onafhankelijk voorzitter)
– Dhr. E.F. Stoové (vicevoorzitter, SVB)
– Dhr. mr. R.J.J. Kragten (penningmeester tot augustus
2011, Pensioenfederatie)
– Dhr. mr. F. Prins (penningmeester vanaf augustus 2011,
Pensioenfederatie)
– Dhr. mr. R. Bastian (secretaris vanaf januari 2011,
Pensioenfederatie)
– Mw. drs. M. Quené MBA (SVB)
– Dhr. R. Degenhardt (vanaf februari 2011,
Pensioenfederatie)
– Dhr. drs. H.M. den Boer MBA (vanaf juni 2011, VvV).

Het bestuur
Het bestuur van Stichting Pensioenregister was in 2011
eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling, de exploitatie en
het beheer van mijnpensioenoverzicht.nl en voor alle andere
activiteiten van de stichting. Een stuurgroep stuurde namens
het bestuur de programmaorganisatie aan en legde verant
woording af aan het bestuur. Het bestuur onderhield daar
naast contact met achterban, politiek en bestuur,
belangenorganisaties en andere stakeholders.
In het bestuur van het Pensioenregister zijn de oprichtende
organisaties vertegenwoordigd:
– Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
(Pensioenfederatie)
– Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
(Pensioenfederatie)
– Unie van Beroepspensioenfondsen (Pensioenfederatie)
– Verbond van Verzekeraars (VvV)
– Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Doelstellingen Stichting Pensioenregister
a. het ontwikkelen en beheren van een pensioenregister
waarin iedere burger de in Nederland verworven (en in
de toekomst te verwerven) collectieve en individuele
pensioenrechten kan opvragen
b. het verwerven van draagvlak voor medewerking aan
het Pensioenregister onder de uitvoerders van collec
tieve en individuele pensioenvoorzieningen (pensioen
fondsen en -verzekeraars)
c. het informeren van burgers over het pensioenregister
en de daaraan gerelateerde onderwerpen
d. het verrichten van alle verdere handelingen die met
het voorgaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn
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Activiteiten van het bestuur
Het bestuur is in 2011 vijf keer bijeengekomen. Een over
zicht van de belangrijkste onderwerpen die op de agenda
stonden:
Overlegstructuur AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht
op mijnpensioenoverzicht.nl. In dat kader vond periodiek
overleg plaats tussen de AFM en het bestuur.
Plateau 1
In april heeft het bestuur decharge verleend aan de
stuurgroep van ‘plateau 1’.

van de stichting onzeker was geworden. De gesprekken
hebben ertoe geleid dat op 1 mei 2012 het beheer van
www.pensioenkijker.nl is ondergebracht bij de Stichting
Pensioenregister.
Aansluiting APPA
Aan het eind van het jaar is een wetswijziging aangenomen
waardoor ook pensioenregelingen binnen de Algemene
Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) opgenomen
dienen te worden in mijnpensioenoverzicht.nl. Omdat de
APPA niet onder de Pensioenwet valt, was opname in
mijnpensioenoverzicht.nl tot dat moment wettelijk niet
verplicht. De verwachting is dat de uitvoerders van de APPA
met ingang van 1 oktober 2012 zijn aangesloten.

Overeenkomst SVB
In juni heeft het bestuur goedkeuring verleend aan de
overeenkomst met de SVB voor de inrichting van de
Beheerorganisatie Pensioenregister. Vervolgens is het
beheer van mijnpensioenoverzicht.nl aan de SVB uitbesteed.
Plateau 2
Na de lancering van mijnpensioenoverzicht.nl heeft het
bestuur veel suggesties ontvangen voor uitbreiding van de
website. In overleg met pensioenuitvoerders zijn deze sug
gesties beoordeeld op relevantie voor gebruikers en haal
baarheid op de korte termijn. Op basis daarvan heeft het
bestuur in 2011 besloten om mijnpensioenoverzicht.nl met
enkele functionaliteiten uit te breiden (‘plateau 2’,
zie pagina 8).
Pensioenkijker.nl
In het najaar heeft het bestuur gesprekken gevoerd met de
stichting Pensioenkijker, die Nederlanders aan het denken
wil zetten over hun pensioen en begrijpelijke, objectieve
informatie over pensioenen geeft. Aanleiding voor die
gesprekken was de beëindiging van de jaarlijkse subsidie
aan de stichting Pensioenkijker, waardoor het voortbestaan

76% van de bezoekers vindt mijnpensioenoverzicht.nl
een goed of zeer goed initiatief
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Samenwerking met achterban

Programmaorganisatie

Ook in 2011 is er op een positieve en constructieve manier
samengewerkt met fondsen en verzekeraars. De communi
catie verloopt via direct contact of via de nieuwsbrief van
de programmaorganisatie. Net als in voorgaande jaren
werden aangesloten organisaties in 2011 nauw betrokken
bij de uitvoering van mijnpensioenoverzicht.nl, onder meer
via de werkgroep Functionaliteit en de klankbordgroep
Communicatie.

Het stichtingsbestuur was in 2011 formeel eindverantwoordelijk
voor de totstandkoming van het mijnpensioenoverzicht.nl.
De uitvoering was in handen van een programmaorganisatie,
die onder leiding stond van een stuurgroep (voorzitter:
Martin te Beek, SVB). De dagelijkse leiding van de programma
organisatie was toevertrouwd aan Cor Franke.

De investering in de samenwerking van de afgelopen jaren
betaalt zich duidelijk terug. Vanuit de sector is er veel
belangstelling voor mijnpensioenoverzicht.nl. Fondsen
en verzekeraars laten weten dat de communicatieactiviteiten
van de stichting direct merkbaar zijn in de bezoekers
aantallen op hun websites.

Al in 2009 besloot het bestuur dat het beheer van mijn
pensioenoverzicht.nl uitgevoerd zou moeten worden door
een externe organisatie. Na ondertekening van een beheer
overeenkomst met de SVB is de Beheerorganisatie Pensioen
register in 2011 van start gegaan. De organisatie ondersteunt
de Stichting Pensioenregister met verschillende diensten:

Brieven over vergeten pensioenen werden in 77%
van de gevallen binnen 10 werkdagen beantwoord.

Beheerorganisatie

– Uitvoering van de Servicedesk, inclusief de Helpdesk
Vergeten Pensioenen, die voorheen werd verzorgd
door de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen.
De Servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor
burgers die via telefoon of e-mail een vraag willen
stellen over de werking van de site. Voor antwoorden
op inhoudelijke vragen over hun pensioenoverzicht
worden ze verwezen naar het betreffende fonds.
Daarnaast beantwoordt de Servicedesk vragen van
aangesloten pensioenfondsen die bijvoorbeeld tech
nische problemen hebben met het uitwisselen van
pensioengegevens
– Beheer en onderhoud van pensioenoverzicht.nl.
De Beheerorganisatie zorgt ervoor dat storingen
worden opgelost, laat wijzigingen doorvoeren in de
functionaliteit en verzorgt in dat kader het contract
management met de partij die het technisch beheer
uitvoert (Atos)
– Woordvoering en communicatiemanagement
– Bestuursondersteuning: van secretariële werkzaamheden
tot en met juridisch advies.
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Bijdrage pensioenfondsen
De Stichting Pensioenregister vraagt jaarlijks een bijdrage
van pensioenuitvoerders ter dekking van de kosten in het
komende jaar. Net als in voorgaande jaren is eind 2011 naar
alle pensioenfondsen een nota gestuurd voor de benodigde
financiële bijdrage. De verrekening voor de pensioen
verzekeraars vond plaats via het Verbond van Verzekeraars.
De nota ging vergezeld van een toelichting op de financiële
situatie van 2011 en een overzicht van de stand van zaken
rond de ontwikkeling van het Pensioenregister. De nota aan
pensioenuitvoerders was vooral nodig om de volgende
activiteiten in 2011 te bekostigen:
– het functionele beheer van de website, inclusief
de helpdesk (door SVB)
– de exploitatie en het technisch beheer van de
website (door Atos)
– de programmaorganisatie, die verantwoordelijk
was voor de realisatie van de plateaus 1.1 en 2.0
– de publiciteitscampagne.
De financiële bijdrage van de pensioenuitvoerders is geba
seerd op het aantal actieve deelnemers dat zij hebben opge
geven aan DNB. Deelnemers zijn over het algemeen bij één
pensioenuitvoerder actief, terwijl ze bij meerdere uitvoerders
kunnen zijn geregistreerd als ‘slaper’ (een ex-deelnemer
die niet langer actief pensioen opbouwt). Door de bijdrage
te baseren op het aantal actieve deelnemers wordt zoveel
mogelijk voorkomen dat pensioenuitvoerders voor sommige
deelnemers meer dan één keer betalen. Het totale aantal
actieve deelnemers in 2011 bedroeg circa 7,8 miljoen per

sonen. Voor de activiteiten van het Pensioenregister in 2012
wordt gewerkt met een begroting van € 3.840.000. Op basis
hiervan heeft het bestuur besloten de bijdrage voor 2012
vast te stellen op € 0,49 per actieve deelnemer. De bijdrage
die eind 2011 voor 2012 is gefactureerd aan de pensioen
uitvoerders bedroeg in totaal € 3.412.339.

‘Laat je goed informeren
over je pensioen als je gaat
scheiden, alleen de gesprek
ken bij de mediator zijn
daarvoor niet genoeg.’

Toen Iris Moore (43) 2 jaar gele
den ging scheiden, kwam ook
haar pensioen ter sprake. Maar
omdat haar ex-man een eigen
bedrijf heeft en zelf ook nog
niet zo gek veel had geregeld
voor zijn pensioen, is er op dat
moment een oplossing voor
haar bedacht. Maar hoeveel die
later precies op gaat leveren?
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Rekening van baten en lasten Stichting Pensioenregister

hoofdstuk 3

1= € 1

JAAR
REKENING
Balans Stichting Pensioenregister per 31 december 2011 (na bestemming
van het saldo)
1= € 1

2011

2010

Activa
Vlottende activa en overlopende activa

Begroting
2011

Realisatie
2010

Baten
Deelnemersbijdragen
Bijdrage overige instanties
Totaal baten

3.736.118

3.840.000

5.014.841

21.421

-

-

3.757.539

3.840.000

5.014.841

13.313

15.000

10.892

Lasten
Bestuurskosten
Projectkosten

4

1.991.707

1.380.000

4.204.014

Algemene kosten

5

848.052

840.000

462.061

Beheerkosten

6

1.519.334

1.620.000

-

4.372.406

3.855.000

4.676.967

-614.867

-15.000

337.874

24.981

15.000

29.419

-

-

-

Financiële baten en lasten

24.981

15.000

29.419

Saldo van baten en lasten

-589.886

-

367.293

-589.886

-

367.293

Totaal lasten
Saldo van baten en lasten
voor financiële baten en lasten
Renteopbrengsten en

1.098.079

1.370.714

Liquide middelen

3.621.262

4.997.204

Totaal activa

4.719.341

6.367.918

1

Passiva
Eigen vermogen

2

1.096.223

1.686.109

Kortlopende schulden en overlopende passiva

3

3.623.118

4.681.809

4.719.341

6.367.918

Totaal passiva

Realisatie
2011

soortgelijke baten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Bestemming resultaat
Overige reserve

In 2011 zijn vanwege vertraging in Aanvulling Plateau 1 en in Plateau 2.0 kosten
genomen die in 2010 begroot waren. De reservepositie moet het opvangen van
tegenvallers mogelijk maken.
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Grondslagen

Kasstroomoverzicht Stichting Pensioenregister
1= € 1

2011

Algemeen
Door middel van deze jaarrekening legt Stichting Pensioenregister verantwoor
ding af over de werkzaamheden die de Stichting in 2011 heeft uitgevoerd.

2010

Kasstromen uit operationele activiteiten
Nettoresultaat

-589.886

367.293

Afschrijvingen

-

-

Cash Flow
Dotatie voorzieningen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

-589.886

367.293

-

-

272.635

-577.172

-1.058.691

-692.025

Kasstroom uit operationele
activiteiten

-786.056

-1.269.197

-1.375.942

-901.904

-

Kasstroom uit investerings
activiteiten

-

-

-

Opgenomen leningen

-

-

Aflossing leningen

-

-

Kasstroom uit financierings
activiteiten
Netto-kasstroom

-

-

-1.375.942

-901.904

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de ver
krijgingsprijzen c.q. geamortiseerde kostprijs. Winsten op transacties worden
genomen op het moment dat deze zijn uitgevoerd; verliezen worden
genomen zodra deze bekend zijn.
De stichting is niet BTW-plichtig; derhalve worden de lasten en baten
inclusief BTW opgenomen.
Liquide middelen
Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die
binnen 12 maanden beschikbaar zijn voor de rechtspersoon.

Specificatie netto-kasstroom
Eindstand liquide middelen

3.621.262

4.997.204

Beginstand liquide middelen

4.997.204

5.899.108

Mutatie liquide middelen =
netto-kasstroom

Activiteiten
Stichting Pensioenregister, gevestigd te Utrecht, richt haar activiteiten
voornamelijk op het ontwikkelen en beheer van een pensioenregister;
het verwerven van een draagvlak en het bevorderen van het gebruik door
uitvoerders van collectieve en individuele pensioenvoorzieningen en deel
nemers; het informeren van de consument omtrent het door hem of haar
opgebouwde en op te bouwen pensioen en de daaraan gerelateerde
onderwerpen.
Verslaggevingstelsel
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn C1 ‘Kleine
Organisaties-zonder-winststreven’ uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Investeringen/desinvester
ingen in vaste activa

Boekjaar
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2011. Het boekjaar
loopt gelijk met het kalenderjaar.

-1.375.942

-901.904

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de geamortiseerde
kostprijs.
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Toelichting op de balans (per 31 december 2011)
Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden – met uitzondering van de onafhankelijke voorzitter –
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In
de opstelling wordt de cash flow, die bestaat uit het resultaat na belasting
vermeerderd met de afschrijvingslasten afzonderlijk gepresenteerd. Transacties
waarbij sprake is van directe in- en uitgaande kasstromen (zoals het aangaan
van investeringen en leningen) worden enerzijds onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten en anderzijds onder de kasstroom uit financierings
activiteiten gepresenteerd.

VLOTTENDE ACTIVA EN OVERLOPENDE ACTIVA
Vlottende activa en overlopende activa
1= € 1

2011

2010

Te vorderen bijdragen pensioenfondsen

1.051.468

1.341.295

Te vorderen bijdragen overige instanties

21.421

-

Nog te ontvangen rente-opbrengst

25.190

29.419

1.098.079

1.370.714

Totaal

Als maatstaf voor de financiering van ontwikkeling en beheer van het
pensioenregister wordt van pensioenuitvoerders een bijdrage gevraagd per
actieve deelnemer die opgenomen is in de pensioenregeling(en) die zij uit
voeren. Eind 2011 zijn de nota’s voor het boekjaar 2012, met een bijdrage van
€ 0,49 per actieve deelnemer, verstuurd. Ultimo 2011 bedraagt de te vorderen
bijdrage pensioenfondsen uit bijdrage van 2011 en uit de bijdrage van 2012.
De te vorderen bijdragen overige instanties betreft de bijdrage van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de
aansluiting APPA1.

Te vorderen bijdragen pensioenfondsen
1= € 1
Bijdrage 2008/2009

2011

2010
-

50

Bijdrage 2011

2.513

1.341.245

Bijdrage 2012

1.048.955

-

Totaal

1.051.468

1.341.295

1. APPA staat voor Algemeen Pensioenfonds Politieke Ambtsdragers
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EIGEN VERMOGEN
Eigen vermogen
1= € 1
Eigen vermogen per 31 december van voorafgaand jaar
Resultaatbestemming

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Uitsplitsing niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
2011

2010

1.686.108

1.318.816

-589.885

367.293

1= € 1

Claim DigiNotar
Eigen vermogen per 31 december van lopend jaar

1.096.223

1.686.109

Crediteuren
Vooruit gefactureerde bijdrage
Nog te betalen kosten
Totaal

2011
112.477

517.212

3.412.339

3.866.414

98.302

298.183

3.623.118

4.681.809

In het boekjaar 2011 is voor de financiering van het pensioenregister voor 2012
een bijdrage van € 3.412.339 aan de pensioenfondsen gefactureerd. Hiervan is
ultimo 2011 € 2.363.384 ontvangen. De schulden hebben een looptijd korter
dan een jaar.

Verplichtingen
langer dan
5 jaar
-

-

Huurcontract

-

52.370

-

-

Beheerovereenkomst website

-

682.81

2.028.849

-

-

721.000

2.163.000

-

-

25.832

-

-

-

-

-

-

71.258

1.482.019

4.191.849

-

Investeringen

2010

Verplichtingen
tussen 1
en 5 jaar

-

Contract externen

1= € 1

Verplichtingen tot
1 jaar

71.258

Beheerovereenkomst
Service Centre

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Rechten
tot 1 jaar

Totaal

Rechten:
– Tegen beveiligingscertificaten leverancier DigiNotar is een claim
ingediend.
Verplichtingen:
– De huurovereenkomst van de kantoorruimte met Cordares is verlengd
en loopt ten minste tot 30 april 2012.
– De beheerovereenkomst website betreft de overeenkomsten voor het
beheer van de website.
– Stichting Pensioenregister is met de Sociale Verzekeringsbank (Service
Centre Pensioenregister) een vijfjarig beheerovereenkomst aangegaan
inzake de ondersteuning van de stichting, vanaf januari 2011. Uitgang
spunt voor de verplichting is de begroting van 2012 welke niet is
geïndexeerd voor de komende jaren.
– De verplichting voortkomend uit het contract met de externe
programmamanager is opgenomen onder de post contract externen.
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Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011
PROJECTKOSTEN
De projectkosten voor 2011 bestaan uit de volgende onderdelen:
Projectkosten
1= € 1

Applicatieontwikkeling

Realisatie
2011

Begroting
2011

ALGEMENE KOSTEN
De algemene kosten voor 2011 bestaan uit de volgende onderdelen:
Algemene kosten
1= € 1

Realisatie
2010

235.676

324.793

922.722

Telefoonkosten

Aansluiting

96.024

166.972

474.359

Aansluiting - APPA

21.421

-

-

Communicatie

129.307

68.065

193.369

Infrastructuur en exploitatie

813.796

572.139

1.625.422

10.941

10.000

311.907

Projectbureau

465.405

193.906

550.877

Overige projectkosten

219.137

44.125

125.358

1.991.707

1.380.000

4.204.014

Beheerorganisatie

Totaal

De totale projectkosten in 2011 zijn aanzienlijk lager dan 2010 doordat op
6 januari 2011 de site www.mijnpensioenoverzicht.nl is gelanceerd. In de
realisatie 2010 waren beheerskosten Atos opgenomen welke nu in de rubriek
beheerskosten staan.
De totale realisatie is hoger dan begroot in 2011. Er zijn in 2011 vanwege
vertraging in Aanvulling Plateau 1 en in Plateau 2.0 kosten genomen die in
2010 begroot waren.

Realisatie
2011

Begroting
2011

Realisatie
2010

-

200

195

Advieskosten

13.495

32.505

31.388

Drukwerk, brochures e.d

11.649

35.000

27.155

822.629

565.000

401.135

279

207.295

2.188

848.052

840.000

462.061

Publiekscampagne
Overige kosten
Totaal

Door de lancering van de site op 6 januari 2011 zijn er in 2011 veel kosten
gemaakt voor de algemene voorlichting (publiekscampagne). In de begroting
is bij de overige kosten een post onvoorzien opgenomen.
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Overige gegevens

BEHEERKOSTEN
De beheerkosten voor 2011 bestaan uit de volgende onderdelen:
Beheerkosten
1= € 1

Realisatie
2011

Begroting
2011

Realisatie
2010

113.552

80.300

-

90.275

58.400

-

Relatiebeheer

398.789

365.000

-

Communicatie

21.702

37.960

-

Ondersteunende taken

43.504

158.340

-

Beheerkosten website

783.919

920.000

-

67.593

-

-

1.519.334

1.620.000

-

Functioneel beheer en informatiemanagement
Contractmanagement

Kosten DigiNotar
Totaal

Met ingang van 2011 is er ter ondersteuning van de Stichting Pensioenregister
een Service Centre Pensioenregister bij de Sociale Verzekeringsbank opgezet.
De daarmee samenhangende kosten staan in deze nieuwe rubriek. De beheers
kosten Atos zijn in deze rubriek opgenomen welke voorheen onder de
projectkosten stonden. De realisatie is lager dan begroot ondanks de extra
kosten vanwege DigiNotar.

Verwerking van het resultaat
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2011 sluit met een nadelig
saldo van € 589.886. Dit resultaat is ten laste op de overige reserves gebracht.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van
materiële invloed zijn op de jaarrekening.
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Accountantsverklaring

‘Zorg ervoor dat je niet alles
opmaakt als je jong bent en
zet geld opzij met belasting
voordeel of spaar gewoon.
Geef dat ook door aan je
kinderen!’

Rudolf de Vlugt (68) en zijn
vrouw Mavis Vink (62) hebben
het goed geregeld. Tijdens
hun werkende leven hebben
ze regelmatig extra geld op
zij gezet voor later, waarbij ze
altijd hebben gekeken naar de
mogelijke belastingvoordelen.
Dit geld vormt nu een mooie
aanvulling op hun pensioen.
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Het jaarverslag bevat tevens een uitgebreid deel met finan
ciële gegevens zoals de balans, de winst- en verliesrekening,
een kasstroomoverzicht en een accountantsverklaring.

BIJLAGEN
Governance
Rechtsvorm en statutaire zetel
De Stichting Pensioenregister heeft zijn statutaire zetel in
Utrecht. Alle correspondentie geschiedt via:
Serviceorganisatie Pensioenregister
Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen
Statuten
De statuten geven regels over de samenstelling, taken en
bevoegdheden van het bestuur van de stichting.
Verantwoording
In de statuten van de stichting is bepaald dat de (financiële)
verantwoording via een jaarlijks te publiceren verslag plaats
vindt. In dit verslag beschrijft de stichting de ontwikkelingen
in de organisatie, met het personeel en de stand van zaken
met betrekking tot het Pensioenregister.

Klachtenregeling
Burgers die klachten hebben over de website mijnpensioen
overzicht.nl kunnen deze indienen bij de secretaris van het
bestuur van de stichting. De stichting heeft in de Klachten
regeling Stichting Pensioenregister regels vastgesteld om
trent de wijze en termijn van klachtafhandeling.
Reglement
De stichting heeft op grond van artikel 51 Pensioenwet en
artikel 62 Wet verplichte beroepspensioenregeling de taak
tot het ontwikkelen en beheren van het Pensioenregister;
zij vervult een centrale en coördinerende rol in de werking
van het Pensioenregister als geheel. Hieruit volgen verant
woordelijkheden met betrekking tot richtinggevende,
sturende en uitvoerende taken. Ter uitvoering van de wet
heeft de stichting in het Reglement Pensioenregister en
de daarbij behorende aanhangsels regels gesteld met
betrekking tot het ontwikkelen en beheren van het Pensioen
register, met inbegrip van de reikwijdte van de verant
woordelijkheid en aansprakelijkheid.
Eventuele wijzigingen in het Reglement behoeven de
goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid.
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Bestuurssamenstelling, werk- en klankbordgroepen

Werk- en klankbordgroepleden, actief in 2011

Gebruikte afkortingen
SVB Sociale Verzekeringsbank
Verbond van Verzekeraars
		 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven

Werkgroep Functionaliteit
Deelnemer			koepel
Dhr. R.A.P. van der Snoek
Pensioenfederatie
Dhr. L.P.J. Piels
Pensioenfederatie
Mw. J.M. van Kampen
VvV
Mw. mr. H.W.L.A. de Lange
Pensioenkijker
Dhr. W. van Kouteren
VvV
Dhr. G.J. Leeuwis
Pensioenfederatie
Dhr. R.R.D. van Krogten
Pensioenfederatie
Dhr. drs. D.W. Neuhaus
Programma

Bestuur van de Stichting Pensioenregister
Naam 			
Mw. drs .F.C. Giskes (vz)
Dhr. E.F. Stoové (vice vz)
Dhr. mr. R.J.J. Kragten
(penningmeester tot augustus 2011)
Dhr. mr. F. Prins
(penningmeester vanaf augustus 2011)
Dhr. mr. R. Bastian
(secretaris vanaf 1 januari 2011)
Mw. drs. M. Quené MBA
Dhr. R. Degenhardt
(vanaf 1 februari 2011)
Dhr. drs. H.M. den Boer MBA
(vanaf juni 2011)

koepel
SVB
Pensioenfederatie
Pensioenfederatie
Pensioenfederatie
SVB
Pensioenfederatie
VvV

Stuurgroepleden
Naam 			
Dhr. M.J. te Beek (vz)
Dhr. ing. H.A.M. Dado
Dhr. A.W.J. van der Klugt (tot juli 2011)

koepel
SVB
Pensioenfederatie
VvV

Dhr. P.J.J. Dreuning MBA (per juli 2011)
Dhr. ir. A. Becker
Dhr. mr. R.D. Upperman

VvV
Pensioenfederatie
Pensioenfederatie

Programmamanager
Dhr. drs. C. Franke

Klankbordgroep Communicatie
Deelnemer			koepel
Dhr. mr. F. Prins
Pensioenfederatie
Dhr. mr. J.J.T. Beerepoot (tot 1 juni 2011) Pensioenfederatie
Mw. drs. M.J. Zaal
Pensioenfederatie
Dhr. drs. A.B.M. Gunneweg
VvV
Mw. drs. G.E. van Rijssen
(tot 1 juni 2011)
Pensioenfederatie
Mw. drs. P. Boon
SVB
Dhr. P.T. Keestra (tot 1 juni 2011)
Programma

PENSIOENREGISTER IN DE PERS
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