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VOORWOORD
Het jaar 2015 begon voor de Stichting Pensioenregister
met een flink aantal lopende trajecten:
Er lag een wetsvoorstel Pensioencommunicatie en
de Pensioendialoog was in de afrondingsfase. In het
wetsvoorstel stond een aantal wensen en eisen met
betrekking tot het Pensioenregister, maar er was nog
niets definitief. Er waren wel al keuzes gemaakt voor
nieuwe functionaliteiten en nieuwe schermen voor
Mijnpensioenoverzicht.nl, maar de uitwerking ervan
was nog in volle gang. Kortom, er was nog veel te doen.
Eind 2015 keken we met trots terug op een zeer
productief jaar:
– Het bestuur formuleerde op 20 februari het Visievierluik
van de Stichting Pensioenregister (SPR). Dit betekende
een verbreding van de eigen doelstelling, van overzicht
naar inzicht en motiveren tot bewuste financiële keuzes
en acties.
– Diezelfde maand ging een geheel vernieuwde versie van
Pensioenkijker.nl live.
– Op 5 maart 2015 stemde de Tweede kamer unaniem
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in met de Wet Pensioencommunicatie. Naast de
meer centrale rol voor het Pensioenregister staat in
deze nieuwe wet ook een aantal eisen en wensen ten
aanzien van de verdere uitbreiding van de inhoud en
functionaliteiten.
– Met de enorme inzet van de programma-organisatie, de
diverse werkgroepen, de stuurgroep, alle aangesloten
pensioenuitvoerders en de beheerorganisatie
realiseerden we een vernieuwd Mijnpensioenoverzicht.nl.
De site is sinds 30 juni 2015 beschikbaar voor het publiek.
Op 5 oktober volgde een tweede release met o.a. de
mogelijkheid om het gezamenlijk pensioen te bekijken.
– Van 26 oktober tot en met 16 november organiseerde
de SPR de landelijke publiekscampagne ‘Even snel je
pensioen checken? Wel zo makkelijk!’. Deze campagne
zorgde voor een blijvende verhoging van het gemiddeld
aantal unieke bezoeken per week: van 49.000 naar
70.000.
– Tenslotte volgde op 20 november een 2e strategiedag
waar het bestuur als strategie voor de komende
jaren koos voor ‘gepaste doorontwikkeling van
Mijnpensioenoverzicht.nl en de nadruk op communicatie’.
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Gepaste doorontwikkeling en nadruk op
communicatie
Ondanks de vernieuwing die Plateau 3 heeft
gebracht, vraagt de wet om nóg meer uitbreiding van
Mijnpensioenoverzicht.nl, zoals het opnemen van de
pensioengerechtigden en de toepassing van de URM
(Uniforme Rekenmethodiek). Daarnaast legt ook de
Tweede Kamer regelmatig nieuwe wensen bij ons neer
en vragen ook de bezoekers van de website zelf om
verbeteringen.
Als SPR vinden we dat we bij iedere vereiste of gewenste
uitbreiding van het Pensioenregister goed moeten bekijken
in hoeverre deze toevoeging meerwaarde heeft voor de
bezoekers. En ook in hoeverre de vernieuwing uitvoerbaar
is voor de pensioenuitvoerders. Daar is tijd voor nodig,
daarom kiezen we bewust voor ‘gepaste doorontwikkeling’.
Mijnpensioenoverzicht.nl heeft steeds meer een
vanzelfsprekende plek in de pensioencommunicatie. Niet
alleen in de wet, maar juist ook in de dagelijkse communicatie over pensioen. Sinds de lancering van de vernieuwde website en de publiekscampagne vinden steeds
meer mensen de weg naar Mijnpensioenoverzicht.nl.

Echter, een belangrijk deel van onze doelgroepen kent de
website niet. Daar is dus nog veel werk te verrichten.
Samen met de aangesloten pensioenuitvoerders en
samenwerkingspartners als de AFM, Wijzer in geldzaken
en Nibud zetten we daarom de komende jaren actief in
op communicatie.

Afscheid Francine Giskes
Tot 1 november 2015 vervulde Francine Giskes de rol
van voorzitter. Een rol die zij sinds de oprichting van de
Stichting Pensioenregister met verve vervulde. Mede door
haar inzet is Mijnpensioenoverzicht.nl voor veel mensen
uitgegroeid tot baken in pensioenland.
Vanaf deze plek wil ik Francine nogmaals namens alle
betrokkenen bedanken voor haar rol als boegbeeld van het
Pensioenregister gedurende de afgelopen jaren.
Josine Westerbeek-Huitink
Voorzitter Stichting
Pensioenregister
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deel 1

EEN VERSLAG VAN 2015

DE UITVOERING VAN PLATEAU 3
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In 2015 heeft Mijnpensioenoverzicht.nl een nieuwe
look & feel gekregen. Bovendien is de website
uitgebreid met nieuwe functionaliteiten.
De voorbereidingen daarvoor waren al gestart in
2014, toen het bestuur een programmaorganisatie in het leven riep. In 2015 zijn de
aanpassingen (‘plateau 3’ in de ontwikkelcyclus)
uitgevoerd. Dat is gebeurd in twee stappen: een
release op 30 juni en een release op 5 oktober.
De release van 30 juni
De release van 30 juni was in 2015 de meest in het oog
springende verandering van Mijnpensioenoverzicht.nl.
De belangrijkste aanpassingen in deze release:
– De website heeft een nieuwe ‘look & feel’ met onder
andere een duidelijke tijdlijn. Daarop zien gebruikers
de jaren waarop het AOW-pensioen en eventuele
werkgeverspensioenen van start gaan.
– De website toont nettobedragen en biedt de
mogelijkheid om brutobedragen te bekijken (in de
oude website was dat andersom).
– Verschillende ‘life-events’ geven inzicht in de gevolgen
van veranderingen in de privé- of werksfeer voor de
hoogte van het pensioen.

De opmaak van de nieuwe website is vooraf uitvoerig
getest. In een aantal ‘usability-tests’ werden de
schermontwerpen voorgelegd aan verschillende
doelgroepen. Daarnaast legden studenten van de
Universiteit van Utrecht een demoversie voor aan
111 proefpersonen met vragen over de vindbaarheid en
begrijpelijkheid van informatie. Eén van de conclusies:
‘De nieuwe website wordt beschouwd als een grote
verbetering ten opzichte van de oude.’

6

DE UITVOERING VAN PLATEAU 3
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De release van 5 oktober

Programmaplan en programma-organisatie

Op 5 oktober werd Mijnpensioenoverzicht.nl opnieuw
uitgebreid met enkele nieuwe functionaliteiten.
De belangrijkste:
– Gebruikers wordt gevraagd om hun netto-inkomen in
te vullen. Dat maakt het mogelijk om het toekomstige
pensioen met het huidige inkomen te vergelijken.
– Gebruikers kunnen samen met hun partner inloggen om
hun pensioen op huishoudniveau te bekijken.
– Gebruikers kunnen hun pensioengegevens automatisch
meenemen naar de website van pensioenuitvoerders
die ook gebruikmaken van de ‘single sign-on’-versie van
DigiD.

Plateau 3 is uitgevoerd binnen het programma
Doorontwikkeling Pensioenregister. Op 28 januari 2015
heeft het bestuur het programmaplan vastgesteld. Op
20 november heeft het bestuur decharge verleend aan
de stuurgroep en de programmamanager op basis van
de opgeleverde onderdelen uit dit plan.
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OVERIGE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
Rol van het bestuur

Herijking missie en toekomstvisie

Het bestuur van de Stichting Pensioenregister is eind
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van
Mijnpensioenoverzicht.nl en voor alle andere activiteiten
van de stichting. In 2015 stuurde het bestuur de
programma-organisatie met de verschillende werkgroepen
aan en onderhield contacten met de achterban, politiek en
bestuur, belangenorganisaties en andere stakeholders.

Op 20 februari 2015 organiseerde het bestuur een
strategiedag voor een stakeholdersanalyse en het herijken
van de eigen visie en missie. De herijkte visie werd
opgetekend in het zogenaamde ‘visievierluik’. Dit beschrijft
de kernwaarden, de kernkwaliteiten, het hoger doel en het
gewaagde doel van de stichting.

Het bestuur kwam zes keer bij elkaar voor een reguliere
vergadering en twee keer voor een strategiebespreking.
De belangrijkste aandachtspunten waren de aanpassingen aan de websites Mijnpensioenoverzicht.nl
en Pensioenkijker.nl, de herijking van de missie en
toekomstvisie van de stichting, de wijziging van het
reglement en de publiekscampagne in het najaar.
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Gepaste doorontwikkeling website en nadruk
op communicatie
Tijdens de tweede strategiedag, op 20 november 2015,
nam het bestuur het besluit voor de te volgen strategie
voor de komende twee jaar: gepaste doorontwikkeling
van de website en nadruk op communicatie. Met deze
aanpak wil het bestuur de eigen activiteiten de komende
jaren zo goed mogelijk laten aansluiten op het doel van de
stichting: het vergroten van de kennis van zo veel mogelijk
burgers over hun opgebouwde en totaal te bereiken
pensioen.
Als gevolg van deze strategische keuze blijft de
doorontwikkeling van Mijnpensioenoverzicht.nl in 2016
beperkt tot de wettelijke verplichte functionaliteiten
(toevoegen pensioengerechtigden en een uitbreiding
met verschillende koopkrachtscenario’s). De nadruk
komt te liggen op een continue communicatie richting
de verschillende doelgroepen om het gebruik van
Mijnpensioenoverzicht.nl te stimuleren. Daarbij
staat samenwerking met de aangesloten partijen en
stakeholders als de AFM, Wijzer in geldzaken en het
Nibud centraal.
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‘We vergroten de kennis van zo veel mogelijk burgers over
het opgebouwde en totaal te bereiken pensioen. Zo stellen
we hen in staat betere financiële keuzes te maken voor de
toekomst en motiveren we hen tot bewuste acties.’
Uit het visievierluik van de Stichting Pensioenregister
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OVERIGE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR

Samenstelling van het bestuur
In 2015 is het stichtingsbestuur van samenstelling
veranderd. Onder andere voorzitter Francine Giskes
nam afscheid. Zij is één van de grondleggers van
Mijnpensioenoverzicht.nl en heeft zich sinds de oprichting
in 2008 enorm ingezet voor de stichting. Een waardige
opvolger werd gevonden in Josine Westerbeek-Huitink,
die onder andere als bestuurslid en vicevoorzitter
van Vakcentrale CNV veel bestuurlijke ervaring heeft
opgedaan. In die functie was zij onder meer lid van het
Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening (CBA), de Raad voor
Werk en inkomen en de Sociaal Economische Raad (SER).
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De bestuursleden van de stichting in 2015:
Francine Giskes
Josine Westerbeek-Huitink
Ronald Barendse
Harold Herbert
Tomas Wijffels
Frits Bart
Ruurd Koopmans
Rob Kragten
Peggy Wilson
Cathrin van der Werf

onafhankelijk voorzitter
tot 1 november
onafhankelijk voorzitter
vanaf 1 november
vicevoorzitter, SVB
penningmeester,
Verbond van Verzekeraars
secretaris, Pensioenfederatie
bestuurslid,
Verbond van Verzekeraars
bestuurslid tot 16 maart,
SVB (vacature)
bestuurslid tot 16 maart,
Pensioenfederatie
bestuurslid vanaf 16 maart,
Pensioenfederatie
bestuurslid,
Pensioenfederatie

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR

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.

Samenwerking met achterban
In aanloop naar beide releases van plateau 3 heeft de
stichting een groot beroep gedaan op de achterban.
Vertegenwoordigers van pensioenuitvoerders hebben
meegedacht en meegewerkt in verschillende werkgroepen
en de stuurgroep. De stichting heeft dankbaar gebruik
gemaakt van hun inzicht en kennis.
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In de doorontwikkeling van Mijnpensioenoverzicht.nl
probeert de stichting zo goed mogelijk rekening
te houden met de uiteenlopende ICT-omgevingen
van pensioenuitvoerders. In 2016 wordt de website
uitgebreid met een mogelijkheid om na te gaan
wat de gevolgen zijn van eerder of later stoppen
met werken. Voor deze functionaliteit zijn bedragen
nodig van de pensioenuitvoerders. De stichting biedt
pensioenuitvoerders de mogelijkheid om die bedragen
via een koppelvlak uit te wisselen of om alleen de
rekenfactoren (‘flexfactoren’) aan te leveren, waarmee
de stichting vervolgens de bedragen berekent.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR

Aanpassing van het reglement
De uitbreiding van de functionaliteit van
Mijnpensioenoverzicht.nl is in 2015 aanleiding geweest
om het Reglement Pensioenregister aan te passen.
De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de
termijn waarbinnen pensioenuitvoerders een wijziging
van pensioenaanspraken en -rechten doorgeven aan
de stichting.
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Pensioenuitvoerders zijn verplicht om de gevolgen
van collectieve wijzigingen uiterlijk vier maanden na
verwerking in hun administratie door te geven. Is er
sprake van een korting? Dan geldt de termijn van
vier maanden na de ingangsdatum van de wijziging. Vanaf
1 juli 2017 gelden deze bepalingen ook voor individuele
wijzigingen (wijzigingen die betrekking hebben op
slechts één pensioengerechtigde). Op 8 december 2015
heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW) het herziene reglement
goedgekeurd.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR

Wettelijke grondslag en bijdrage
pensioenuitvoerders
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.
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De stichting heeft de bijdrage van pensioenuitvoerders
in 2014 vooral gebruikt om de volgende activiteiten te
bekostigen:
– het beheer van de website (door de Beheerorganisatie
Pensioenregister)
– de exploitatie en het technisch beheer (door Atos)
– de programma-organisatie
– ontwerp en realisatie van de nieuwe website.

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. Het bestuur
heeft de bijdrage voor 2015 vastgesteld op € 0,41 per
deelnemer. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag in 2014.

* Deelnemers zijn over het algemeen bij één pensioenuitvoerder 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.

OVERIGE ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR

Samenwerking met andere partijen
Er zijn verschillende partijen in het pensioendomein actief
die doelen nastreven die aansluiten op de doelstellingen
van de stichting. Een bekend voorbeeld is Wijzer in
geldzaken, een initiatief van het ministerie van Financiën
om verantwoord financieel gedrag te bevorderen. Het
bestuur heeft in 2015 besloten om intensiever samen te
werken met partijen die een vergelijkbare doelstelling
hebben.

Uitbesteding ontwikkeling en beheer
Ontwikkeling en beheer zijn op dit moment belegd bij
twee verschillende partijen:
– Atos verzorgt de exploitatie en het technisch beheer
van Mijnpensioenoverzicht.nl, Pensioenkijker.nl en alle
koppelvlakken met pensioenuitvoerders.
– De Sociale verzekeringsbank (SVB) verzorgt de
Beheerorganisatie Pensioenregister, die
verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud
van Mijnpensioenoverzicht.nl en Pensioenkijker.nl,
de Servicedesk, de woordvoering en het
communicatiemanagement.
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Het bestuur geeft er de voorkeur aan om deze taken bij
één partij onder te brengen. In 2015 heeft het bestuur de
overeenkomst met de SVB met een jaar verlengd. In deze
periode gaat een aanbestedingsprocedure van start.

WEBSITE EN SERVICEDESK
Aantallen bezoekers website
In 2015 trok Mijnpensioenoverzicht.nl 2.519.397 unieke
bezoekers.* Dat zijn er meer dan in 2014, een jaar waarin
geen publiekscampagne werd gevoerd. Daarbij moet
worden aangetekend dat de manier van meten sinds
oktober 2015 is verbeterd en aangescherpt.

Aantallen bezoekers website

2.015.001

2.519.397

2014

2015

bezoekers

Aantallen vragen aan de Servicedesk
Pensioenregister
De Servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor burgers
die via brief, telefoon of e-mail een vraag stellen over de
werking van Mijnpensioenoverzicht.nl. In de eerste helft
van 2015 ontving de Servicedesk gemiddeld ongeveer
1.000 vragen per maand. Na de eerste release van eind
juni liep het aantal op van 1.600 tot 2.000 vragen per
maand. In november bereikte de belangstelling een piek
met 2.370 vragen. Daarnaast behandelde de Servicedesk
2061 functioneel-technische vragen van aangesloten
pensioenuitvoerders.
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bezoekers

Aantallen vragen aan Servicedesk Pensioenregister
2.500
2.000
1.500
1.000
maart

juni

sept

* Een unieke bezoeker is een bezoeker die vanaf één apparaat (zoals een pc of mobiele telefoon) Mijnpensioenoverzicht.nl
bezoekt met één browser. Gemiddeld 71% van de unieke bezoekers logt in met DigiD.

WEBSITE EN SERVICEDESK
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Vergeten pensioenen

Pensioenkijker.nl

Medewerkers van de Servicedesk beantwoorden ook
vragen die binnenkomen op Vergeten Pensioenen. Voor
oud-werknemers is het soms lastig om na te gaan bij welk
fonds of verzekeraar hun pensioenrechten uit het verleden
zijn ondergebracht. De Servicedesk kan dat voor hen
nagaan en geeft advies over vervolgstappen. In 2015 had
tweederde van de binnenkomende vragen betrekking op
Vergeten Pensioenen.

De website Pensioenkijker.nl is sinds 2012 in beheer bij
de stichting. In 2014 is de ‘look & feel’ aangepast om
de website aantrekkelijker te maken en beter te laten
aansluiten op Mijnpensioenoverzicht.nl. Tegelijkertijd is alle
content herschreven en geactualiseerd. Eind januari 2015
is de vernieuwde website ‘live’ gegaan.
In 2015 trok Pensioenkijker.nl meer dan 254.000 unieke
bezoekers. Dat is minder dan in vorige jaren, een gevolg
van het feit dat veel externe websites verouderde
hyperlinks gebruiken. Daar staat tegenover dat bezoekers
langer op de website blijven. Op de oude website haakten
veel bezoekers af op de homepage. Sinds de vernieuwing
klikken ze verder en blijven ze langer op de website.
Sinds de najaarscampagne van Mijnpensioenoverzicht.nl
stijgt het aantal bezoekers Pensioenkijker.nl. Vanuit
Mijnpensioenoverzicht.nl wordt namelijk op veel plekken
naar Pensioenkijker verwezen. Het bestuur streeft ernaar
om beide websites op een nader te bepalen moment
verder te integreren.

COMMUNICATIE EN PERSAANDACHT
Publiekscampagne
In het najaar van 2015 ging de landelijke
publiekscampagne van start. Het concept en de strategie
erachter zijn uitgewerkt door de klankbordgroep
communicatie, samen met de bureaus Clockwork en
Starcom. Het concept is zo uitgewerkt dat het de komende
jaren bruikbaar blijft voor Mijnpensioenoverzicht.nl.

De campagne liep van 26 oktober tot en met 31 december
2015 en bestond uit bijna negentig verschillende uitingen
via radio, internet en buitenreclame. De belangrijkste
doelstellingen zijn behaald of overtroffen:
– Het aantal bezoekers aan Mijnpensioenoverzicht.nl
steeg tijdens de campagne van gemiddeld 49.000 naar
gemiddeld 90.000 per week. Na de campagne blijven de
dagelijkse bezoekersaantallen hoger dan ervoor.
– Tijdens de campagne werd Mijnpensioenoverzicht.nl
bezocht door ruim 101.000 extra bezoekers.
– Het aantal bezoekers is vooral gestegen onder jongeren
(20-30 jaar), een lastige doelgroep als het gaat om
het onderwerp pensioen. Vooral dankzij uitingen op
Facebook is dat effect groter onder vrouwen dan onder
mannen.
– De campagne had een groot bereik: 83% van de
doelgroep (20- tot 60-jarigen) heeft minstens één
uiting gezien of gehoord. Vooral de inzet van radio en
Facebook was succesvol.
Op basis van de resultaten van de campagne van 2015
is de communicatiestrategie voor 2016 aangescherpt.
Voor Pensioenkijker.nl is geen aparte campagne
gevoerd. De website lift mee op de campagne voor
Mijnpensioenoverzicht.nl.
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COMMUNICATIE EN PERSAANDACHT

Even snel je pensioen checken? Wel zo makkelijk!
Het campagneconcept bestaat uit twee stappen. Eerst
een onverwachte ‘trigger’ die de aandacht grijpt met een
knipoog. De gemeenschappelijke invalshoek: ‘dingen die
moeilijker zijn dan pensioen checken’. Daarna een tweede
boodschap die dieper ingaat op de vraag waarom een
bezoek aan Mijnpensioenoverzicht.nl de moeite waard is.
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COMMUNICATIE EN PERSAANDACHT

Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2015 20

Effectmeting naamsbekendheid

Pensioen3daagse

Om het effect van de publiekscampagne te meten, is
in oktober 2015 een nulmeting gedaan, gevolgd door
een effectmeting in november 2015. De nulmeting van
oktober laat zien dat het uitblijven van een grootschalige
publiekscampagne in 2014 niet zonder gevolgen is
geweest: de scores op naamsbekendheid en waardering
vertoonden een duidelijke daling in vergelijking met de
laatste meting van januari 2014. De effectmeting van
november 2015 laat zien dat de scores na de campagne
nog niet op het niveau van 2014 zitten, maar dat een
stijging is ingezet.

Zoals gebruikelijk was de stichting aanwezig op de
jaarlijkse Pensioen3daagse, die in 2015 plaatsvond van 3
tot en met 5 november. Samen met Wijzer in geldzaken
organiseerde de stichting de ‘login en win’-actie, die meer
dan 5.700 inzendingen opleverde. Medewerkers van de
Servicedesk beantwoordden met collega’s van de SVB,
de AFM en andere organisaties via de Pensioen3daagse
Helpdesk in drie dagen ongeveer 700
vragen. De Pensioen3daagse leidde
tot een grote groei in het verkeer naar
de website. Op 4 november bereikte
het bezoek een piek van meer dan
24.000 bezoeken. Dit is bijna het
drievoudige van het gemiddelde
aantal unieke bezoekers per dag.

COMMUNICATIE EN PERSAANDACHT
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Pensioenmonitor

Persaandacht

Wijzer in geldzaken voert jaarlijks een onderzoek uit naar
het pensioenbewustzijn onder Nederlanders. Daarbij
wordt ook de bekendheid van Mijnpensioenoverzicht.
nl gemeten. Het onderzoek uit 2015 is gehouden
onder mannen en vrouwen van 50 tot en met 67 jaar.
Mijnpensioenoverzicht.nl is bekend onder 83% van
de ondervraagden, 57% zegt de website wel eens te
hebben geraadpleegd. Andere informatiebronnen scoren
duidelijk lager: 40% raadpleegt de pensioenuitvoerder,
37% het jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO). Mensen die
Mijnpensioenoverzicht.nl recent hebben bezocht, zijn
overwegend positief: 80% van hen vindt de informatie
goed vindbaar, 77% vindt de informatie duidelijk en 69%
vindt dat de website voldoende informatie bevat.

De stichting heeft de pers in 2015 niet actief benaderd.
Dat neemt niet weg dat Mijnpensioenoverzicht.nl vaak
genoemd werd zodra het pensioen ter sprake kwam.
In 2015 leidde dat onder andere tot artikelen over
Mijnpensioenoverzicht.nl in Pensioen Pro, de Volkskrant,
DFT (De Financiële Telegraaf online) en verschillende
online nieuwssites.

Feedbacktool website
Sinds eind november 2015 is een feedbacktool actief op
de website. Deze tool neemt dagelijks een willekeurige
steekproef uit de bezoekers en stelt kort enkele vragen
over de website. Elke maand rapporteert de tool de
bevindingen. In de periode van eind november tot half
januari antwoordde 78% van de ondervraagden dat zij de
gezochte informatie hadden gevonden. Daarvan vond 94%
dat de informatie makkelijk te vinden was.

Interne communicatie
De stichting houdt de achterban en andere betrokkenen
actief op de hoogte, onder andere met een digitale
nieuwsbrief. In 2015 was er vanwege de aanpassingen aan
de website extra aanleiding voor onderlinge afstemming.
De stichting organiseerde voorafgaand aan de release
van 30 juni een ‘Tribunebijeenkomst’ in april. Tijdens
deze landelijke bijeenkomst werden pensioenuitvoerders
bijgepraat over de plannen met Mijnpensioenoverzicht.nl.

TECHNISCH ONDERHOUD
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Beveiliging

Beschikbaarheid

Alle organisaties die DigiD gebruiken, zijn verplicht om elk
jaar een ICT-beveiligingsassessment uit te voeren. Bij de
livegang van een nieuwe applicatie is een extra assessment
vereist. Dat gold ook voor de release van plateau 3.
Tegelijkertijd met deze release is de infrastructuur
aangepast: de eigen servers in een datacentrum zijn
vervangen door een cloudoplossing. Ook is in de software
een scheiding aangebracht tussen de website en de
database, wat niet alleen de beveiliging maar ook de
schaalbaarheid ten goede komt. Deze veranderingen
maakten het mogelijk om enkele aanbevelingen van Logius
uit voorgaande jaren op te volgen. Het assessment is
uitgevoerd door de auditdienst van de SVB. Daaruit bleek
dat Mijnpensioenoverzicht.nl volledig voldoet aan de eisen
van Logius.

In 2015 is het service level agreement met leverancier Atos
(98,5% beschikbaarheid) weer ruimschoots gehaald.
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Staat van baten en lasten over 2015
1=€1

Balans
per 31 december 2015 (na bestemming van het saldo)
1=€1
Activa
Vlottende activa en overlopende activa
Liquide middelen

2015

1

Totaal activa
Passiva
Eigen Vermogen
Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva

2
3
4

2014

2.467.860
1.986.497

2.513.198
3.827.743

4.454.357

6.340.941

1.756.492
2.697.865

2.300.000
953.812
3.087.129

4.454.357

6.340.941

De posten 1, 2, 3 en 4 worden gespecificeerd en toegelicht bij
‘Toelichting op de balans’.

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

Baten
Deelnemersbijdragen
Bijdrage overige instanties

2.703.407
-

2.652.323
-

2.787.617
-

Totaal baten

2.703.407

2.652.323

2.787.617

13.085
1.726.862
515.440
1.946.841

15.450
1.975.000
582.882
1.773.818

10.334
1.190.924
159.334
1.638.445

4.202.227

4.347.150

2.999.037

-1.498.820

-1.694.827

-211.419

1.500

15.000

5.706

-

-

-

Financiële baten en lasten

1.500

15.000

5.706

Saldo van baten en lasten

-1.497.320

-1.679.827

-205.713

Bestemming resultaat
Mutatie bestemmingsreserve
ontwikkelprogramma

-953.812

-953.812

-205.713

Overige reserve

-543.508

-726.015

0

Lasten
Bestuurskosten
Projectkosten
Algemene kosten
Beheerkosten

5
6
7

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

De posten 5, 6 en 7 worden gespecificeerd en toegelicht bij
‘Toelichting op de staat van baten en lasten’.
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Kasstroomoverzicht

Grondslagen

1=€1

2015

2014

Algemeen
Door middel van deze jaarrekening legt Stichting Pensioenregister
verantwoording af over de werkzaamheden die de stichting in
2015 heeft uitgevoerd.

Kasstromen uit operationele activiteiten
Nettoresultaat
Afschrijvingen
Cash flow
Dotatie voorzieningen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

-

-205.713

-

-2.466.015
2.277.580

-343.926

-188.435

-1.841.246

-394.148

-

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Opgenomen leningen
Aflossingen leningen

-1.497.320

45.338
-389.264

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Investeringen/desinvesteringen
in vaste activa

-205.713
-

-1.497.320
-

-

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto-kasstroom

-

-

-

-1.841.246

-394.148

Specificatie netto-kasstroom
Eindstand liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen =
netto-kasstroom

3.827.743
4.221.891

1.986.497
3.827.743
-1.841.246

-394.148

Boekjaar
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2015.
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.
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Verslaggevingstelsel
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn C1
‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’ uit de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende
activa en passiva.

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.

Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden – met uitzondering van de onafhankelijk
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.

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.
Bepaling baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben, tenzij anders vermeld.

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.
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Toelichting op de balans

Ultimo 2015 bestaat de te vorderen bijdrage pensioenuitvoerders
uit bijdrage van 2014, 2015 en 2016:

per 31 december 2015

1=€1

1 Vlottende activa en overlopende activa
1=€1

2015

2014

Te vorderen bijdragen pensioenuitvoerders
Te vorderen bijdragen overige instanties
Te vorderen op leverancier
Nog te ontvangen rente-opbrengst

2.452.206
11.373
2.781
1.500

2.496.119
11.373
5.706

Totaal

2.467.860

2.513.198

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. Ultimo 2015 zijn de nota’s
voor het boekjaar 2016, met een bijdrage van € 0,41 per actieve
deelnemer, verstuurd.

2015

2014

Bijdrage 2013
Bijdrage 2014
Bijdrage 2015
Bijdrage 2016

55.788
175.725
2.220.693

564
276.168
2.219.387
-

Totaal

2.452.206

2.496.119

De te vorderen bijdragen overige instanties betreft de bijdrage van
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake
de aansluiting Algemeen Pensioenfonds Politieke Ambtsdragers.
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2 Eigen Vermogen
1=€1

3 Bestemmingsreserves
2015

2014

1=€1

2015
953.812
-953.812

1.159.525
-205.713

-

953.812

Eigen Vermogen per 31 december 2014
Resultaatbestemming 2015

2.300.000
-543.508

2.300.000
-

Bestemmingsreserve per 31 december 2015
Resultaatbestemming 2015

Eigen vermogen per 31 december 2015

1.756.492

2.300.000

Totaal bestemmingsreserve per 31 december 2015

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. Van het totale resultaat over 2015 wordt € 543.508,verminderd op het Eigen Vermogen.

2014

In de bestuursvergadering d.d. 27 november 2013 heeft het
bestuur besloten om het resterende positieve resultaat over 2013
á € 1.159.525,- aan te wenden om de voorgenomen ontwikkeling
van het pensioenregister te ontwikkelen. Per 31 december 2014
bedroeg deze reserve nog € 953.812,-.
In 2015 is besloten de bestemmingsreserve volledig aan te
wenden ter dekking van het negatieve resultaat á € 1.208.895,-.
Het restantbedrag á € 543.508,- is verminderd op het Eigen
Vermogen.
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4 Kortlopende schulden en overlopende passiva
1=€1

2015

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
2014

Crediteuren
Vooruit gefactureerde bijdrage
Nog te betalen kosten

473.887
2.223.938
41

702.606
2.246.033
138.490

Totaal

2.697.865

3.087.129

In het boekjaar 2015 zijn voor de financiering van het
Pensioenregister voor 2016 voorschotnota’s verstuurd naar de
pensioenfondsen.
De daling in de nog te betalen kosten wordt veroorzaakt door de
afronding van het programma. In 2014 heeft er een eindafrekening
van € 138.458,- plaatsgevonden tussen de beheerorganisatie
en het pensioenregister, welke in 2015 is afgerekend. Het
openstaande saldo in 2015 betreffen nog te betalen kosten
aangaande de publiekscampagne 2015.
De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

1=€1

Beheerovereenkomst website
Beheerovereenkomst Service
Centre
Investeringen
Totaal

Verplichtingen
tot 1 jaar

Verplichtingen
tussen 1 en
5 jaar

Verplichtingen
langer dan 5
jaar

744.156
880.668

950.678
-

-

-

-

-

1.624.824

950.678

-

Verplichtingen:
–D
 e beheerovereenkomst website betreft de overeenkomsten
voor het beheer van de website. Deze overeenkomsten lopen
door tot 1 april 2018.
– 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. In 2015 heeft het bestuur het contract
met de beheerorganisatie pro forma opgezegd. Tegelijkertijd is
het huidige contract met 1 jaar verlengd tot 1 januari 2017. Het
bestuur heeft daarbij het voornemen om voor 1 januari 2017 een
nieuw contract voor het uitbesteden van de beheer-activiteiten
af te sluiten.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
over 2015
5 Projectkosten
De projectkosten voor 2015 bestaan uit de volgende onderdelen:
1=€1

Algemeen programma
Applicatie ontwikkeling
Aansluiting koppelvlaken plateau 3
Aansluiting APPA
Communicatie
Infrastructuur en exploitatie
Pensioenplanner
Roadmap
Totaal

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

497.773
204.230
142.546
54.190
815.573
10.890
1.661

615.928
172.440
115.472
95.110
932.861
11.081
32.108

467.584
452.335
106.328
840
46.590
108.575
6.059
2.612

1.726.862

1.975.000

1.190.923

Doordat de nieuwe infrastructuur later werkzaam kon worden
opgeleverd dan voorzien, werd het Programma Doorontwikkeling
aanvankelijk met een vertraging geconfronteerd. In 2015 is dat
Programma niettemin succesvol afgerond met de live gang van de
plateau’s 3A op 5 juni en 3B op 5 oktober 2015.

JAARREKENING 2015

Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2015 31

6 Algemene kosten
De algemene kosten voor 2015 bestaan uit de volgende
onderdelen:

7 Beheerkosten
De beheerkosten voor 2015 bestaan uit de volgende onderdelen:
1=€1

1=€1

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

Telefoonkosten
Advieskosten
Drukwerk, brochures e.d.
Publiekscampagne
Overige kosten

29.618
9.228
473.642
2.953

14.317
5.549
547.995
50.000

11.888
10.506
133.542
3.398

Totaal

515.440

617.861

159.334

De stijging van de advieskosten ten opzichte van 2014 hangt
samen met de pro forma opzegging van de beheerovereenkomst
in 2015. De stichting heeft hiervoor meer gebruik gemaakt van
externe adviseurs.
De stijging van de publiekscampagne hangt samen met de
introductie van de nieuwe website. Deze is medio november,
gelijk met de pensioendriedaagse, breed gepromoot via diverse
kanalen.
In de begroting is bij de overige kosten een post onvoorzien
opgenomen en deze is in 2015 nagenoeg niet gebruikt.

Realisatie

Begroting

Realisatie

2015

2015

2014

Functioneel beheer en informatiemanagement
Contractmanagement
Relatiebeheer
Communicatie
Ondersteunende taken
Pensioenkijker
Beheerkosten website Pensioenregister
Beheerkosten website Pensioenkijker
Kosten DigiNotar

107.263

103.600

106.062

68.083
441.988
28.083
66.147
42.660
1.145.744
46.874
-

59.200
485.000
59.200
119.200
37.000
910.418
15.021
-

61.959
336.414
53.280
73.676
55.544
915.003
36.507
-

Totaal

1.946.841

1.788.639

1.638.445

Ter ondersteuning van de Stichting Pensioenregister is
een Beheerorganisatie Pensioenregister bij de Sociale
Verzekeringsbank opgezet. De daarmee samenhangende
kosten staan in deze rubriek.
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Overige gegevens

Bestuursverklaring

Verwerking van het resultaat
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2015 sluit met een
nadelig saldo van € 1.497.320,-. Dit resultaat is voor € 543.508,ten laste op de overige reserves gebracht en voor € 953.812,- ten
laste op de bestemmingsreserve gebracht.

Het bestuur van de Stichting Pensioenregister verklaart hierbij
dat de jaarrekening over het boekjaar 2015 overeenkomstig de
voor dit jaar geldende verslaggevingseisen is opgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan
die van materiële invloed zijn op de jaarrekening.

Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie
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. ir. J.M.J.C. Westerbeek-Huitink, voorzitter
Dhr. drs. H.J. Herbert, penningmeester
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BIJLAGEN

bijlage 1:

GOVERNANCE

35

Rechtsvorm en statutaire zetel

Klachtenregeling

De Stichting Pensioenregister heeft zijn statutaire zetel in
Utrecht. Alle correspondentie geschiedt via:

Burgers die klachten hebben over de website
Mijnpensioenoverzicht.nl kunnen deze indienen bij de
secretaris van het bestuur van de stichting. De stichting
heeft in de Klachtenregeling Stichting Pensioenregister
regels vastgesteld omtrent de wijze en termijn van
klachtafhandeling.

Serviceorganisatie Pensioenregister
Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen

Statuten

Reglement

De statuten geven regels over de samenstelling, taken
en bevoegdheden van het bestuur van de stichting.

De stichting heeft op grond van artikel 51 Pensioenwet
en artikel 62 Wet verplichte beroepspensioenregeling
de taak tot het ontwikkelen en beheren van het Pensioen
register; zij vervult een centrale en coördinerende rol
in de werking van het Pensioenregister als geheel.
Hieruit volgen verantwoordelijkheden 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 Pensioenregister,
met inbegrip van de reikwijdte van de verantwoordelijk
heid en aansprakelijkheid.

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 verlies
rekening, een kasstroomoverzicht en een accountants
verklaring.

Eventuele wijzigingen in het reglement behoeven de
goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

bijlage 2:

SAMENSTELLING BESTUUR, STUURGROEP,
KLANKBORDGROEP COMMUNICATIE
Bestuursleden
Francine Giskes
Josine Westerbeek-Huitink
Ronald Barendse
Harold Herbert
Tomas Wijffels
Frits Bart
Ruurd Koopmans
Rob Kragten
Peggy Wilson
Cathrin van der Werf

Leden Stuurgroep
onafhankelijk voorzitter
tot 1 november
onafhankelijk voorzitter
vanaf 1 november
vicevoorzitter, SVB
penningmeester,
Verbond van Verzekeraars
secretaris, Pensioenfederatie
bestuurslid,
Verbond van Verzekeraars
bestuurslid tot 16 maart,
SVB (vacature)
bestuurslid tot 16 maart,
Pensioenfederatie
bestuurslid vanaf 16 maart,
Pensioenfederatie
bestuurslid,
Pensioenfederatie

naam
Martin te Beek
Henk Dado
Omar Ruggenberg
Marco de Vries
Armin Becker
Rene Upperman

namens
(voorzitter) SVB
Pensioenfederatie
Verbond van Verzekeraars
Verbond van Verzekeraars
Pensioenfederatie
Pensioenfederatie

Programmamanager
naam
Ruud de Greef

Stichting Pensioenregister

Klankbordgroep Communicatie
deelnemer
Frits Bart
Michiel Arentshorst
Marco de Vries
Sara Leene
Ellen van Amersfoort
Résalieke Vlieger

namens
(voorzitter) Verbond van
Verzekeraars
Pensioenfederatie
Verbond van Verzekeraars
Pensioenfederatie
Pensioenfederatie
SVB
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