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Met de verhoging van de AOW-leeftijd, het verlagen van 
pen sioenen en de structureel lage rekenrente neemt de 
on zeker heid over het pensioen sterk toe. In deze context wordt 
het voor mensen steeds belangrijker om inzicht te krijgen 
in hun situatie. Het belang van Mijnpensioenoverzicht.nl 
groeit dus ook. Het afgelopen jaar was cruciaal voor 
Mijnpensioenoverzicht.nl.  

Gelukkig kunnen we vaststellen dat we met een stabiel 
functionerende website, 5 miljoen bezoekers en een hoge 
waardering de belofte ruimschoots hebben waargemaakt. 
Bovendien hebben wij Pensioenkijker.nl in onze gelederen 
verwelkomd. Met deze aanvulling komen inzicht in pensioen 
en informatie over pensioen onder één dak. 

De vragen aan Mijnpensioenoverzicht.nl en de druk om  
nog meer informatie te ontsluiten, nemen toe. Ook is  
ons gevraagd een rol te vervullen in het denken over een  

pensioendashboard. Het bestuur heeft zich daarom  
gebogen over de toekomst van Mijnpensioenoverzicht.nl.  
Wat willen we en kunnen we doen om mensen in een tijd van 
toenemende onzekerheid meer inzicht te bieden? Prioriteit  
blijft dat Mijnpensioenoverzicht.nl onbetwistbare, actuele en 
heldere pensioeninformatie geeft. Daar blijven we ons hard 
voor maken, want alles begint tenslotte met inzicht.

Aan het eind van het jaar ontvingen wij weer een prijs: de 
rubriek Over Geld van De Telegraaf beloonde ons met een 
derde plaats bij de verkiezing van Financieel Product van 2012. 
De jury gaf ons mee dat er nog veel verbeterd kan worden en 
dat we de derde plaats konden zien als een aanmoediging.  
Dat nemen wij serieus en wij hopen ook de komende jaren weer 
samen met alle partijen in de sector een waardevolle bijdrage  
te leveren aan de inzichtelijkheid van de pensioensituatie.

Francine Giskes
Voorzitter Stichting Pensioenregister

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 pensioen-
sector zelf verantwoordelijk is voor de totstandkoming van 
het register. Ook de kosten worden door de pensioensector 
zelf gedragen.

voor 
woord
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rudolf de vlugt (68) en zijn vrouw 
Mavis vink (62) hebben het goed 
geregeld. Tijdens hun werkende 
leven hebben ze regelmatig extra 
geld opzij gezet voor later, waarbij 
ze altijd hebben gekeken naar  
de mogelijke belastingvoordelen.  
dit geld vormt nu een mooie  
aanvulling op hun pensioen.

Zorg ervoor dat je niet  

alles opmaakt als je jong 

bent en zet geld opzij met 

belastingvoordeel of spaar 

gewoon. Geef dat ook 

door aan je kinderen!
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Mijlpalen en evenementen 
Mijnpensioenoverzicht.nl heeft zich in korte tijd ontwikkeld 
tot een gewaardeerd initiatief in pensioencommunicatie.  
Een jaar na de succesvolle lancering werd in januari 2012  
de mijlpaal van 3 miljoen bezoekers bereikt. Aan het eind  
van het jaar stond de teller al op meer dan 5 miljoen.

Beheer Pensioenkijker.nl
Op 1 mei 2012 is de Stichting Pensioenkijker.nl opgegaan  
in de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenkijker.
nl heeft als doel Nederlanders aan het denken te zetten over 
hun pensioen en te voorzien van begrijpelijke, objectieve 
informatie over pensioenen. Het bestuur van de Stichting 

Pensioenkijker.nl is formeel van alle taken ontheven.  
In oktober is de overdracht geheel afgerond. Sindsdien voert 
de Stichting Pensioenregister alle beheerwerkzaamheden  
voor de website Pensioenkijker.nl uit. Deze werkzaamheden 
bestaan vooral uit het actueel houden van de website en het 
beantwoorden van vragen van bezoekers. Pensioenkijker.nl 
heeft zijn eigen naam en logo behouden.

Inrichting plateau 2
De website is technisch ingericht voor ‘plateau 2’, waarmee de 
uitbreiding van Mijnpensioenoverzicht.nl met onder andere  
het AOW-pensioen voor alleenstaanden en de gevolgen  
van verevening bij echtscheiding wordt bedoeld.

Deelname Pensioen3Daagse
Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van  
Financiën, organiseerde op 27, 28 en 29 september 2012  
de tweede editie van de Pensioen3Daagse. De Stichting  
Pensioenregister was betrokken bij de open dag van 
De Nederlandsche Bank (DNB) in het kader van de 
Pensioen3Daagse: medewerkers van de Stichting verzorgden 
enkele presentaties en beantwoordden vragen van bezoekers.  
De Pensioen3Daagse heeft als doel pensioen onder de  
aandacht te brengen en mensen inzicht te geven in hun  
eigen pensioensituatie. Tijdens de Pensioen3Daagse werd 
actief naar Mijnpensioenoverzicht.nl verwezen. Direct na  
de start steeg het aantal bezoekers van de website.

Product van de maand
In november 2012 werd Mijnpensioenoverzicht.nl in de  
rubriek Over Geld van De Telegraaf uitgeroepen tot ‘product 
van de maand’. De rubriek noemde de website ‘een baken  

deel 1

EEN  
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vAN 2012



Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2012 5

in pensioenland’. Voor de derde pijler blijft de hulp van  
een pensioenadviseur nodig, zo luidde het oordeel,  
maar ‘Mijnpensioenoverzicht.nl is een goed en belangrijk  
instrument om pensioen dichter bij mensen te brengen.’ 
Met deze waardering maakte Mijnpensioenoverzicht.nl  
ook kans op de award ‘Financieel Product van 2012’.  
Bij deze verkiezing bereikte Mijnpensioenoverzicht.nl 
uiteindelijk een derde plaats.

Aansluiting APPA
In 2012 is de Stichting begonnen met het aansluiten van 
uitvoerders van pensioenregelingen die vallen onder de 
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA).  
Als gevolg van een wetswijziging aan het eind van 2011  
is opname van deze pensioenregelingen in Mijnpensioen-
overzicht.nl wettelijk verplicht. In februari 2013 is deze 
aansluiting succesvol afgerond.

Nieuwe functionaliteiten 
In de loop van 2012 is de functionaliteit van Mijnpensioen-
overzicht.nl op verschillende momenten uitgebreid en 
verbeterd. Een overzicht van de belangrijkste veranderingen:

Juni: nabestaandenpensioen na pensioendatum
In juni is de eerste uitbreiding in het kader van ‘plateau 2’ in 
productie genomen: een mogelijkheid voor pensioenfondsen 
om het nabestaandenpensioen ook na de pensioendatum te 
tonen. Tot dat moment liet Mijnpensioenoverzicht.nl geen 
gegevens meer zien zodra iemand de pensioengerechtigde 
leeftijd had bereikt.

Juni: pensioengegevens downloaden
Mijnpensioenoverzicht.nl is in juni uitgebreid met de 
mogelijkheid om gegevens uit het pensioenoverzicht te 
downloaden, zodat ze kunnen worden gebruikt in software 
voor financiële planning van bijvoorbeeld financieel adviseurs.

Juli: AOW voor alleenstaanden zichtbaar
Met ingang van juli 2012 toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet 
alleen de bedragen van een AOW-pensioen voor gehuwden 
maar ook — als dat van toepassing is — de (hogere) bedragen 
van een AOW-pensioen voor alleenstaanden.

September: browserondersteuning
Sinds september 2012 ondersteunt Mijnpensioenoverzicht.
nl naast Internet Explorer en Firefox ook de internetbrowsers 
Chrome en Safari. Daarmee ondersteunt de website de vier 
populairste browsers in Nederland.
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Oktober: verevening bij echtscheiding
Sinds oktober 2012 krijgen bezoekers van Mijnpensioen-
overzicht.nl inzicht in het pensioenbedrag dat zij na een 
echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd 
partnerschap aan hun ex-partner moeten betalen.  
De functionaliteit van deze ‘verevening bij echtscheiding’  
was eind 2011 al geïmplementeerd. De eerste helft van  
2012 is gebruikt om pensioenuitvoerders in staat te  
stellen hun gegevensstroom aan te passen.

Activiteiten van het bestuur
Het bestuur van Stichting Pensioenregister is eind-
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van 
Mijnpensioenoverzicht.nl en voor alle andere activiteiten  
van de Stichting. Zij stuurt de programmaorganisatie en  
de verschillende werkgroepen aan en onderhoudt contacten  
met de achterban, politiek en bestuur, belangenorganisaties  
en andere stakeholders. In 2012 is het bestuur zes keer 
bij elkaar gekomen. Een overzicht 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.

Decharge programmaorganisatie
Het bestuur was in 2012 formeel eindverantwoordelijk voor  
de totstandkoming van ‘plateau 2’. 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 programmaorganisatie was 
toevertrouwd aan Cor Franke. In oktober heeft het bestuur 
decharge verleend aan de programmaorganisatie en de 
stuurgroep van ‘plateau 2’.

Adviesgroep
Met het wegvallen van de stuurgroep verdween een 
gewaardeerd onafhankelijk adviesplatform. Naar aanleiding 
daarvan heeft het bestuur een adviesgroep in het leven 
geroepen. De adviesgroep, samengesteld uit deskundigen 
uit de pensioensector, adviseert het bestuur over inhoudelijke 
vragenstukken en de verdere ontwikkeling van de website.

Doelstellingen Stichting Pensioenregister
– 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.

– Het verwerven van draagvlak voor medewerking aan  
het Pensioenregister onder de uitvoerders van collectieve  
en individuele pensioenvoorzieningen (pensioenfondsen  
en -verzekeraars).

– Het informeren van burgers over het pensioenregister  
en de daaraan gerelateerde onderwerpen.

– Het verrichten van alle verdere handelingen die met  
het voorafgaande in de ruimste zin verband houden  
of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Samenwerking met achterban
Ook in 2012 heeft de Stichting op een positieve en 
constructieve manier samengewerkt met pensioenfondsen 
en verzekeraars. Daarbij valt op dat er in de sector veel 
belangstelling is voor de plannen van de Stichting en de 
bezoekersaantallen van de website. Net als vorig jaar laten 
fondsen en verzekeraars weten dat de communicatie-
activiteiten rond Mijnpensioenoverzicht.nl direct merkbaar 
zijn in het bezoek aan hun websites. Pensioenfondsen en 
verzekeraars verwijzen zelf ook steeds vaker door naar 
Mijnpensioenoverzicht.nl. Dat is een positieve ontwikkeling.

Aanvullende overeenkomst plateau 2
Ten tijde van de decharge van de programmaorganisatie 
waren enkele onderdelen van ‘plateau 2’ nog niet afgerond. 
Deze werkzaamheden zijn na de decharge overgeheveld 
naar de Beheerorganisatie Pensioenregister. Daarvoor is een 
aanvullende overeenkomst opgesteld. De werkzaamheden  
zijn in de loop van 2012 afgerond.

Upgrade koppelvlak 2.1
Eind 2012 heeft het bestuur besloten om de Beheerorganisatie 
een upgrade te laten uitvoeren (‘koppelvlak 2.1’). De upgrade 
bestaat uit enkele kleine wijzigingen, zoals de mogelijk heid 
voor pensioenuitvoerders om de hoogte van een partner-
pensioen na een echtscheiding door te geven.

Samenstelling van het bestuur
In 2012 is het stichtingsbestuur van samenstelling 
veranderd. De aanleiding daarvoor is dat de drie 
pensioenkoepels voor ondernemings-, beroeps- 
en bedrijfstakpensioenfondsen samenwerken in 
de Pensioenfederatie. Het bestuur telt niet langer 
twee vertegenwoordigers van elke koepel maar drie 
vertegenwoordigers van de Pensioenfederatie. Deze 
verandering is vastgelegd in de statuten van de Stichting.

– Mw. drs. F.C. Giskes, onafhankelijk voorzitter
– Dhr. E.F. Stoové (vicevoorzitter tot 1 juni 2012, SVB)
– Mw. drs. N.A. Vermeulen MBA (vicevoorzitter vanaf  

1 juni 2012, SVB)
– Dhr. mr. F. Prins (penningmeester tot 2 februari 2012,  

Pensioenfederatie)
– Dhr. mr. R.J.J. Kragten (penningmeester vanaf  

2 februari 2012, Pensioenfederatie)
– Dhr. mr. R. Bastian (secretaris tot 1 maart 2012,  

Pensioenfederatie)
– Dhr. R. Degenhardt (secretaris vanaf 1 maart 2012,  

Pensioenfederatie)
– Dhr. H.M. den Boer (Verbond van Verzekeraars)
– Mw. drs. M. Quené MBA (SVB)
– Mw. drs. M.J. Zaal (vanaf 1-2-2012, Pensioenfederatie)
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Toekomstvisie
De pensioensector is sterk in beweging, de onzekerheid  
onder deelnemers aan bedrijfspensioenen neemt toe.  
Inzicht in het pensioen is urgenter dan ooit tevoren.  
De Stichting Pensioenregister blijft bijdragen aan dat inzicht 
door een steeds beter en completer overzicht te bieden van 
persoonlijke pensioengegevens, samen met pensioenfondsen, 
pensioenverzekeraars en de SVB. Daarnaast zoekt de Stichting 
actief de samenwerking met anderen in het pensioendomein.

De basis voor de betrouwbaarheid van Mijnpensioen -
overzicht.nl is en blijft een complete en foutloze  
levering van pensioen gegevens, met relevantie en 
begrijpelijkheid voor de burger als uitgangspunt. 
Alleen dan kan Mijnpensioenoverzicht.nl ook op 
langere termijn toege  voegde waarde bieden in het 
aanbod van pensioencommunicatie. Dat betekent dat 
Mijnpensioenoverzicht.nl zich verder moet ontwikkelen.  
Het bestuur heeft een aantal prioriteiten benoemd die  
de komende tijd verder worden uitgewerkt:

Toepasbaarheid van gegevens
Het pensioendashboard is een veelbesproken idee voor 
een online platform dat burgers in staat stelt hun financiële 
planning voor de oude dag in kaart te brengen. Lenen de 
gegevens uit Mijnpensioenoverzicht.nl zich voor toepassing 
in een dashboard-omgeving? De Stichting Pensioenregister 
neemt deel aan de gedachtewisseling over een dergelijk 
platform met het ministerie van SZW, toezichthouders en 
pensioenuitvoerders.

Integratie Pensioenkijker.nl
Nu het beheer van Pensioenkijker.nl onder de 
verantwoordelijkheid van de Stichting Pensioenregister 
valt, dringt de vraag zich op of het wenselijk is om beide 
sites met elkaar te integreren. Aan die vraag kleven 
zowel technische aspecten (beide websites draaien op 
verschillende platforms) als inhoudelijke. Een belangrijke 
voorwaarde is dat de integratie niet ten koste gaat van 
de toegevoegde waarde van beide initiatieven en een 
verbetering vormt voor bezoekers.
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Actualiteit van gegevens
Pensioenuitvoerders zijn verplicht om de gegevens in 
Mijnpensioenoverzicht.nl eens per jaar te verversen.  
De peildatum daarvoor is 31 december. Voor bezoekers  
van de website is het wenselijk om op elk gewenst moment 
over de meest actuele gegevens te beschikken, ook als er 
gedurende het jaar een verandering plaatsvindt. Om die  
reden gaat de Stichting de sector vragen om de gegevens 
vaker te verversen. Bij een pensioenkorting zullen bezoekers 
per pensioenfonds te zien krijgen of de korting al in hun 
gegevens is verwerkt.

Volledigheid van gegevens
De Stichting streeft ernaar een zo compleet mogelijk over-
zicht van pensioengegevens te bieden. Bij elke uitbreiding 
wordt afgewogen of de meerwaarde opweegt tegen de 
inspanningen van pensioenuitvoerders, technische obstakels 
en kosten. Het bestuur richt zich de komende tijd in het 
bijzonder op de haalbaarheid van een uitbreiding met 
gegevens over:
– nabestaandenpensioen op risicobasis
– arbeidsongeschiktheid in relatie tot pensioen
– verevening bij echtscheiding voor de ontvangende  

partner (tot nog toe alleen zichtbaar voor de  
betalende partner).

Toegankelijkheid van gegevens
Het bestuur neemt verschillende initiatieven om de toeganke-
lijkheid van de gegevens van Mijnpensioenoverzicht.nl te 
vergroten:
– In 2012 heeft het bestuur besloten om een website te  

laten ontwikkelen voor mobiele apparaten. Een proof of 
concept is begin 2013 goedgekeurd.

– De Stichting werkt samen met andere partijen om pensioen-
gegevens toegankelijk te maken via andere digitale plat-
forms, zoals Qiy, een online kluis voor digitale gegevens.

– De toegankelijkheid van Mijnpensioenoverzicht.nl in het  
buitenland is afhankelijk van het project RNI (Registratie 
Niet-Ingezetenen). Zodra het mogelijk is om buiten  
Nederland een DigiD aan te vragen, sluit de Stichting 
daarop aan.

In 2012 is de website 2.211.229 keer bezocht.  
Het bezoekersaantal ligt lager dan in 2011 (ruim 3 miljoen).

Aantal bezoekers website:
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Beheerorganisatie
Sinds 2011 is de dienstverlening van de Beheerorganisatie 
Pensioenregister in handen van de SVB. De Beheerorganisatie 
verzorgt onder andere de Servicedesk, het beheer en onder-
houd van Mijnpensioenoverzicht.nl, de woordvoering en het 
communicatiemanagement.

Aantallen bezoekers website
In 2012 is de website 2.211.229 keer bezocht. Een bezoek  
is meegeteld als iemand succesvol heeft ingelogd via DigiD, 
het burgerservicenummer is herkend bij de SVB en de AOW-
gegevens zijn opgehaald uit het SVB-systeem. 

Het bezoekersaantal ligt lager dan in 2011 (ruim 3 miljoen), 
toen de communicatiecampagne en persaandacht rond de 
lancering zorgden voor een grote piek (1 miljoen bezoekers  
in de eerste twee weken).

Aantallen vragen aan de Servicedesk
De Servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor burgers die 
via brief, telefoon of e-mail een vraag willen stellen over de 
werking van Mijnpensioenoverzicht.nl. Medewerkers van de 
Servicedesk beantwoorden ook vragen aan de over ‘vergeten 
pensioenen’, die tot 2011 werd verzorgd door de Vereniging 
van Bedrijfstakpensioenfondsen. Daarnaast behandelt de 
Servicedesk vragen van aangesloten pensioenfondsen 
die bijvoorbeeld technische problemen hebben met het 
uitwisselen van pensioengegevens. In 2012 ontving de 
Servicedesk 16.543 vragen: 6.257 via e-mail, 594 in een  
brief en 9.692 telefonisch.

Vragen per onderwerp
Pensioen algemeen: 344
Tekst/beeld website: 1.198
Vergeten Pensioenen: 10.049
Overig: 3.947

In 2012 ontving de Servicedesk 16.543 vragen: 6.257 via e-mail, 
594 in een brief en 9.692 telefonisch.

Door de Servicedesk behandelde 
vragen in 2012:
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Communicatie
Sinds de lancering van Mijnpensioenoverzicht.nl is er sprake 
geweest van continue persaandacht. De pers wist de Stichting 
ook in 2012 uitstekend te vinden en de berichtgeving was net 
als in 2011 vooral positief of feitelijk informatief. Vaak wordt 
vanzelfsprekend naar Mijnpensioenoverzicht.nl verwezen op 
het moment dat pensioenen ter sprake komen.

Om bekendheid met naam én inhoud van Mijnpensioen-
overzicht.nl te verhogen, voert de Stichting gericht campagne. 
In 2012 is dat tweemaal gebeurd. Zoals gebruikelijk bestonden 
de campagnes uit radiospots en online activiteiten, zoals 
banners en video’s. Eén van beide campagnes richtte zich 
eind 2012 op de nieuwe functionaliteit voor verevening bij 
echtscheiding. De speciaal daarvoor opgenomen radiospot 
was bijvoorbeeld rond de Top 2000 op Radio 2 te horen. 

Het bezoek aan de website steeg direct na de start van  
een campagne. Ook de aandacht van de pers nam toe.  
De Stichting blijft in 2013 campagne voeren om mensen te 
laten weten dat zij hun gegevens via Mijnpensioenoverzicht.nl
op een makkelijke en overzichtelijke manier gepresenteerd 
krijgen.

Ervaringen van bezoekers van 
Mijnpensioenoverzicht.nl:
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Bijdrage pensioenuitvoerders
De Stichting Pensioenregister vraagt jaarlijks een 
financiële bijdrage van pensioenuitvoerders ter  
dekking van de kosten in het lopende jaar. De bijdrage  
is  gebaseerd op het aantal actieve deelnemers* dat  
elke pensioenuitvoerder heeft opgegeven bij DNB.  
Net als in 2011 heeft het bestuur de bijdrage voor  
2012 vastgesteld op € 0,49 per deelnemer. 

De bijdrage van pensioenuitvoerders is vooral gebruikt  
om de volgende activiteiten te bekostigen:
– het beheer van de website (door Beheerorganisatie  

Pensioenregister)
– de kosten van de exploitatie en het technisch beheer 

(door Atos)
– de kosten van de programmaorganisatie
– de publiciteitscampagne.

* Deelnemers zijn over het algemeen bij één pensioen uitvoerder 
actief, terwijl ze bij meerdere uitvoerders geregistreerd  
kunnen zijn als ‘slaper’ (een ex-deelnemer die niet langer  
actief pensioen opbouwt). Door de bijdrage te baseren op het 
aantal actieve deelnemers wordt zo veel mogelijk voorkomen  
dat pensioenuitvoerders voor sommige deelnemers meer dan 
één keer betalen.

Periodieke effectmeting
In januari 2013 is een periodieke effectmeting uitgevoerd  
om onder andere de naamsbekendheid en waardering onder 
de doelgroep te toetsen. De belangrijkste conclusies:

– 76 procent van de Nederlanders vindt  
Mijnpensioen overzicht.nl een goed initiatief.

– Bezoekers ervaren de website als helder (74 procent),  
eenvoudig (74 procent) en vertrouwelijk (54 procent).

– De bekendheid van Mijnpensioenoverzicht.nl laat nog 
steeds een stijgende lijn zien.

– De bekendheid met de campagne is afgenomen,  
wat zich eenvoudig laat verklaren door de geringere  
media-inzet in vergelijking met de introductiecampagne.

– Het aantal herhaalbezoeken stijgt. Vooral oudere  
Nederlanders (55-65 jaar) logden meerdere keren in  
om het pensioenoverzicht te raadplegen.

– Vrouwen bezoeken de website minder dan mannen,  
jongeren bezoeken de website minder dan 45-plussers.  
Dat deze groepen minder belangstelling hebben voor hun 
pensioen, is een bekend verschijnsel in de pensioenwereld. 
Door extra aandacht te schenken aan deze doelgroepen, 
hoopt de Stichting ze ervan te overtuigen dat de site ook  
voor hen interessant is.



Cathy dubois (53) krijgt een  
klein nabestaandenpensioen en  
een uitkering, maar de hypotheek  
is al de helft van haar inkomen.  
Eigenlijk kan ze niet in het huis  
blijven wonen, maar het huis is  
haar dierbaar. Ze zou het verschrik
kelijk vinden om ergens te moeten 
wonen, waar ze niemand kent.

Verdiep je beiden in de 

pensioensituatie, dus niet 

alleen de man, maar ook 

de vrouw. Maak een stap-

penplan en zorg dat je 

écht snapt wat er staat.

13
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deel 2

jAAr
rEkENING

Balans Stichting Pensioenregister
per 31 december 2012, na bestemming van het saldo

Rekening van baten en lasten  
Stichting Pensioenregister
over 2012 

De posten 1, 2 en 3 worden gespecificeerd en toegelicht bij 
“Toelichting op de balans”.

1 = € 1 2012 2011

Activa
Vlottende activa en overlopende activa

Liquide middelen

1

 

720.389 

 4.821.128 

 

1.098.079 

3.621.262 

Totaal activa  5.541.517  4.719.341 

Passiva
Eigen Vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

2

3

 

2.256.174 

 3.285.343 

 1.096.223 

 3.623.118 

Totaal passiva  5.541.517  4.719.341 

De posten 4, 5 en 6 worden gespecificeerd en toegelicht bij 
“Toelichting de rekening van baten en lasten”.

1 = € 1  Realisatie 
2012

Begroting 
2012

 Realisatie 
2011

Baten
Deelnemersbijdragen

Bijdrage overige instanties

 

3.410.044 

 38.206 

 

3.415.658 

 - 

 

3.736.118 

 21.421 

Totaal baten 3.448.250 3.415.658 3.757.539 

Lasten
Bestuurskosten

Projectkosten

Algemene kosten

Beheerkosten

4

5

6

 

10.767 

 498.327 

 443.495 

 1.363.162 

 

15.450 

 502.302 

 774.462 

 1.641.910 

 

13.313 

 1.991.707 

 848.052 

 1.519.334 

Totaal lasten 2.315.751 2.934.124 4.372.406 

Saldo van baten en lasten voor  
financiële baten en lasten

 
1.132.499 

 
481.534 

 
-614.867 

Renteopbrengsten en soortgelijke baten

Rentelasten en soortgelijke lasten

 27.452 

 - 

 15.000 

 - 

 24.981 

 - 

Financiële baten en lasten  27.452  15.000  24.981 

Saldo van baten en lasten  1.159.951  496.534  -589.886 

Bestemming resultaat
Overige reserve

 

1.159.951 

 

496.534 

 

-589.886



Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2012 15

Kasstroomoverzicht Stichting Pensioenregister Grondslagen

Algemeen
Door middel van deze jaarrekening legt Stichting 
Pensioenregister verantwoording af over de werkzaamheden 
die de stichting in 2012 heeft uitgevoerd.

Boekjaar
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2012. Het 
boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

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 deelnemers; 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.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijzen c.q. geamortiseerde kostprijs. 
Winsten op transacties worden genomen op het moment dat 
deze zijn uitgevoerd; verliezen worden genomen zodra deze 
bekend zijn. 

 1 = € 1 2012 2011

Kasstromen uit operationele activiteiten

Nettoresultaat

Afschrijvingen

Cash flow

 1.159.951 

 - 

 

1.159.951 

 -589.886 

 - 

 

-589.886 

Dotatie voorzieningen  -  - 

Mutatie vorderingen

Mutatie kortlopende schulden

 377.690 

 -337.775 

 

39.915 

 272.635 

 -1.058.691 

 

-786.056 

Kasstroom uit operationele  
activiteiten

 1.199.866 -1.375.942 

Investeringen/desinvesteringen  

in vaste activa

 -  - 

Kasstroom uit investerings-
activiteiten

 -  - 

Opgenomen leningen

Aflossingen leningen

 - 

 - 

 - 

 - 

Kasstroom uit financierings
activiteiten

 -  - 

Netto-kasstroom  1.199.866 -1.375.942 

Specificatie netto-kasstroom

Eindstand liquide middelen

Beginstand liquide middelen

Mutatie liquide middelen =  

netto-kasstroom

 4.821.128 

 3.621.262 

 

1.199.866 

 3.621.262 

 4.997.204 

 

-1.375.942
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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.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de 
geamortiseerde kostprijs.

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 financieringsactiviteiten 
gepresenteerd.

 

Toelichting op de balans 
per 31 december 2012

1 VLOTTENDE ACTIVA EN OVERLOPENDE ACTIVA
Vlottende activa en overlopende activa

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 uitvoeren. Eind 2012 zijn de 
nota’s voor het boekjaar 2013, met een bijdrage van € 0,49 
per actieve deelnemer, verstuurd. Ultimo 2012 bedraagt de te 
vorderen bijdrage pensioenfondsen uit bijdrage van 2012 en 
uit de bijdrage van 2013:

Te vorderen bijdragen pensioenuitvoerders

 1 = € 1 2012 2011

Te vorderen bijdragen pensioenuitvoerders

Te vorderen bijdragen overige instanties

Te vorderen op leverancier

Nog te ontvangen rente-opbrengst

 665.655 

 11.373 

 16.457 

 26.904 

 1.051.468 

 21.421 

 - 

 25.190 

Totaal  720.389  1.098.079

 1 = € 1 2012 2011

Bijdrage 2011

Bijdrage 2012

Bijdrage 2013

 - 

 5.142 

 660.513 

 2.513 

 1.048.955 

 - 

Totaal  665.655  1.051.468



Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2012 17

De te vorderen bijdragen overige instanties betreft de bijdrage van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake 
de aansluiting APPA.  

2 EIGEN VERMOGEN
Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen van de stichting richt zich enerzijds op het 
opvangen van tegenvallers in het boekjaar en anderzijds om 
de kosten van de bedrijfsvoering gedurende een half jaar te 
waarborgen.
Door de negatieve resultaatbestemming in 2011 is er in de 
begroting 2012 een positief resultaat voorzien. De realisatie over 
2012 wordt toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

3 KORTLOPENDE SChULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 

1 = € 1 2012 2011

Eigen Vermogen per 31 december 

van voorgaand jaar

Resultaatbestemming

 1.096.223 

1.159.951

 1.686.108 

-589.885

Eigen vermogen per 31 december  
van lopend jaar

 2.256.174  1.096.223

In het boekjaar 2012 is voor de financiering van het pensioenregister 
voor 2013 een bijdrage van € 3.206.747 aan de pensioenfondsen 
gefactureerd. Hiervan is ultimo 2012 € 2.546.234 ontvangen.
De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLIChTINGEN
Uitsplitsing niet in de balans opgenomen verplichtingen

 1 = € 1 2012 2011

Crediteuren 

Vooruit gefactureerde bijdrage

Nog te betalen kosten

 29.165 

3.206.747

49.431

 112.477 

3.412.339

98.302

Totaal  3.285.343  3.623.118 

 1 = € 1 Verplichtingen 
tot 1 jaar 

 Verplichtingen 
tussen 1 en 5 jaar 

 Verplichtingen 
langer dan 5 jaar 

Beheerovereenkomst website

Beheerovereenkomst Service Centre

Investeringen

 727.003

800.000 

-

 957.688 

1.600.000

-

- 

-

-

Totaal  1.527.003  2.557.688 - 

Verplichtingen:
– De beheerovereenkomst website betreft de overeenkomsten voor 

het beheer van de website. 
– Stichting Pensioenregister is vanaf januari 2011 met de Sociale 

Verzekeringsbank (Beheerorganisatie Pensioenregister) 
een vijfjarig beheerovereenkomst aangegaan inzake de 
ondersteuning van de stichting. Uitgangspunt voor de 
verplichting is de begroting van 2013 welke niet is geïndexeerd 
voor de komende jaren.
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Toelichting op de rekening  
van baten en lasten
over 2012

4 PROJECTKOSTEN
De projectkosten voor 2012 bestaan uit de volgende onderdelen:
De totale projectkosten in 2012 zijn aanzienlijk lager dan 2011.  

 1 = € 1  Realisatie  
 2012

 Begroting 
2012

 Realisatie 
 2011

Projectkosten

Applicatieontwikkeling  287.833  220.140  235.676 

Aansluiting  28.348  95.700  96.024 

Aansluiting - APPA  13.206  -  21.421 

Communicatie  35.006  -  129.307 

Infrastructuur en exploitatie  -  -  813.796 

Beheerorganisatie  19.796  11.099  10.941 

Projectbureau  105.305  175.363  465.405 

Overige projectkosten  8.833  -  219.137 

Totaal  498.327  502.302  1.991.707 

Dit is conform de begroting van 2012. De aanloopkosten zijn tot  
en met 2011 gemaakt. Op 6 januari 2011 is de site  
www.mijnpensioenoverzicht.nl gelanceerd. 

 

5 ALGEMENE KOSTEN
De algemene kosten voor 2012 bestaan uit de volgende 
onderdelen:

 1 = € 1 Realisatie 
2012

Begroting   
2012

Realisatie 
2011

Algemene kosten

Telefoonkosten  -  225  - 

Advieskosten  10.384  13.900  13.495 

Drukwerk, brochures e.d.  6.623  5.549  11.649 

Publiekscampagne  426.085  547.995  822.629 

Overige kosten  403  206.793  279 

Totaal  443.495  774.462  848.052

Door de lancering van de site waren in 2011 veel kosten gemaakt 
voor de algemene voorlichting (publiekscampagne). In 2012 heeft 
geen lancering plaatsgevonden en derhalve was er voor deze post 
minder begroot. Gedurende het jaar is er besloten om minder uit te 
geven aan publiekscampagne.
In de begroting is bij de overige kosten een post onvoorzien 
opgenomen en deze is in 2012 niet gebruikt.
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6 BEhEERKOSTEN
De beheerkosten voor 2012 bestaan uit de volgende onderdelen:

 
 1 = € 1  Realisatie 2012 Begroting 2012 Realisatie 2011 

Beheerkosten

Functioneel beheer en 

informatiemanagement

 166.051  92.500  113.552 

Contractmanagement  61.527  86.950  90.275 

Relatiebeheer  309.710  384.430  398.789 

Communicatie  29.217  38.480  21.702 

Ondersteunende taken  51.763  118.640  43.504 

Pensioenkijker  9.775  -  - 

Beheerkosten website 

Pensioenregister

 727.404  920.910  783.919 

Beheerkosten website 

Pensioenkijker

 7.715  -  - 

Kosten DigiNotar  -  -  67.593 

Totaal  1.363.162  1.641.910  1.519.334

Ter ondersteuning van de Stichting Pensioenregister is een 
Beheerorganisatie Pensioenregister bij de Sociale Verzekeringsbank 
opgezet. De daarmee samenhangende kosten staan in deze 
rubriek. Stichting Pensioenregister heeft halverwege 2012 
Pensioenkijker overgenomen, waarvan de kosten niet begroot 
waren.
De realisatie is lager dan begroot door de beheerkosten website 
Pensioenregister.
 

Overige gegevens
Verwerking van het resultaat
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2012 sluit met een 
voordelig saldo van € 1.159.951. Dit resultaat is ten gunste 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
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Accountantsverklaring
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Bestuursverklaring 

Het bestuur van de Stichting Pensioenregister verklaart hierbij 
dat de jaarrekening over het boekjaar 2012 overeenkomstig  
de voor dit jaar geldende verslaggevingseisen is opgesteld. 

Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogens-
positie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist 
weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze 
jaarrekening volledig zijn opgenomen. 

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steun-
stichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het 
bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening 
aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter 
beschikking staan.
Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum 
voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze 
jaarrekening.

Het bestuur,

Mw. drs. F.C. Giskes
Voorzitter

Dhr. R.J. Barendse
Vicevoorzitter

Dhr. drs. H.J. Herbert
Penningmeester



Als logopediste met een eigen 
praktijk, heeft Cornélie Berghoef 
(40) haar zaakjes goed voor elkaar. 
En dat pensioen was tot nu toe nog 
wat vervanhaarbed. Een ‘pensioen
verzekeringetje’ met een bescheiden 
premie ‘als begin’; verder is ze nog 
niet gekomen. Maar over 25 jaar 
is het wel zover en als zelfstandige 
bouw je geen pensioen op als je  
niet zelf in actie komt.

Als je 40 bent, mag je écht  

je kop niet meer in het zand 

steken. Sparen dus. Nu.

23
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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 
plaatsvindt. In dit verslag beschrijft de stichting de 
ontwikkelingen in de organisatie, met het personeel en de 
stand van zaken met betrekking tot het Pensioenregister. 
Het jaarverslag bevat tevens een uitgebreid deel met financiële 
gegevens zoals de balans, de winst- en verliesrekening, een 
kasstroomoverzicht en een accountantsverklaring.

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 
Klachtenregeling 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 
verantwoordelijk heden 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 inbe-
grip van de reikwijdte van de verantwoordelijkheid en aanspra-
kelijkheid. Eventuele wijzigingen in het Reglement behoeven 
de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid.

BIjlAGE
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Bestuur van de Stichting Pensioenregister

Naam organisatie
Mw. drs .F.C. Giskes (vz)  
Dhr. E.F. Stoové (vice vz tot 1-6-2012) SvB
Mw. drs. N.A. Vermeulen MBA (vice vz vanaf 1-6-2012) SvB
Dhr. mr. R.J.J. Kragten (penningmeester vanaf 2-2-2012) Pensioenfederatie
Dhr. mr. F. Prins (penningmeester tot 2-2-2012) Pensioenfederatie
Dhr. mr. R. Bastian (secretaris tot 1-3-2012)  Pensioenfederatie
Dhr. R. Degenhardt (secretaris vanaf 1-3-2012) Pensioenfederatie
Mw. drs. M. Quené MBA SvB
Dhr. H.M. den Boer vvv
Mw. drs. M.J. Zaal (per 1-2-2012) Pensioenfederatie

Bestuurssamenstelling, werk- en klankbordgroepen

Gebruikte afkortingen
SvB Sociale Verzekeringsbank

vvv Verbond van Verzekeraars

Stuurgroepleden

Naam organisatie

Dhr. M.J. te Beek (vz) SvB
Dhr. ing. H.A.M. Dado Pensioenfederatie
Dhr. A.W.J. van der Klugt (per juni 2010) vvv
Dhr. ir. A. Becker Pensioenfederatie
Dhr. mr. R.D. Upperman Pensioenfederatie

Werk- en klankbordgroepleden, actief in 2012

Werkgroep Functionaliteit

Deelnemer organisatie

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 (tot 1-5-2012) Pensioenkijker
Dhr. W. van Kouteren vvv
Dhr. G.J. Leeuwis Pensioenfederatie
Dhr. R.R.D. van Krogten Pensioenfederatie
Dhr. drs. D.W. Neuhaus Programma

Programmamanager
Dhr. drs. C. Franke

Klankbordgroep Communicatie

Deelnemer organisatie

Dhr. mr. F. Prins tot 2-2-2012 Pensioenfederatie
Mw. drs. M.J. Zaal Pensioenfederatie
Dhr. drs. A.B.M. Gunneweg vvv
Mw. drs. P. Boon SvB
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