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VOORWOORD
3,1 miljoen unieke bezoekers voor Mijnpensioenoverzicht.nl.
Een pracht resultaat waar we niet alleen als Stichting
Pensioenregister, maar zeker als hele pensioensector trots
op mogen zijn!
In mijn eerste kalenderjaar als voorzitter van Stichting
Pensioenregister heb ik van dichtbij mogen ervaren met
hoeveel inzet en passie er dagelijks door de sector wordt
gewerkt aan begrijpelijke pensioencommunicatie. We reali
seren ons allemaal dat we mensen geen zekerheid kunnen
bieden over de exacte eindstand op het moment dat ze echt
met pensioen gaan. We proberen wel te helpen om onzeker
heid en onwetendheid weg te nemen, door mensen inzicht
en overzicht te geven in hun actuele pensioensituatie.
In april 2016 vierden we ons eerste lustrum; vijf jaar
Mijnpensioenoverzicht.nl. Een prachtige mijlpaal waarin we
hebben teruggeblikt en vooruitgekeken naar de toekomst.
De website heeft in al haar facetten een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Ondertussen is de functie van
Mijnpensioenoverzicht.nl niet meer weg te denken uit het
pensioenlandschap. Dat brengt verantwoordelijkheden met
zich mee, maar vraagt soms ook van de stichting om een
kritische blik bij iedere vereiste of gewenste uitbreiding
van het Pensioenregister. In hoeverre heeft een toevoeging
meerwaarde voor de bezoekers? En in hoeverre zijn
vernieuwingen uitvoerbaar voor de pensioenuitvoerders?
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Als bestuur kozen we voor 2016 daarom voor een gepaste
doorontwikkeling van de website en legden we de nadruk op
communicatie. Hiermee hebben we ontzettend veel mensen
weten te bereiken en inzicht weten te bieden. U leest er alles
over in dit jaarverslag.
Om het succes van de afgelopen vijf jaar verder uit te
bouwen heeft het bestuur in 2016 na een aanbestedings
procedure gekozen voor een nieuwe samenwerking met
een consortium van drie organisaties: hoofdaannemer
digital agency Mirabeau, pensioenbureau Montae en
communicatiebureau Enof. Deze partijen vormen vanaf
1 april 2017 onze nieuwe beheer- en ICT-organisatie.
Hiermee namen we op 1 april 2017 afscheid van de SVB als
beheerorganisatie. De stichting dankt alle betrokken
medewerkers van de SVB voor hun enorme inzet voor en
betrokkenheid bij het Pensioenregister. Op een later moment
in 2018 nemen we ook afscheid van onze ICT-leverancier
ATOS.
Hoewel dit jaarverslag vooral terugblikt, kijken we al weer
volop vooruit. Namens het bestuur dank ik alle betrokkenen
voor hun inzet. We gaan 2017 vol vertrouwen tegemoet.
Josine Westerbeek-Huitink
Voorzitter Stichting Pensioenregister
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deel 1

EEN VERSLAG VAN 2016

GEPASTE DOORONTWIKKELING,
NADRUK OP COMMUNICATIE
Stichting Pensioenregister heeft de ambitie om de kennis
van zoveel mogelijk mensen in Nederland over het
opgebouwd en totaal te bereiken pensioen te vergroten.
Zo stellen we hen in staat betere financiële keuzes te
maken voor de toekomst en motiveren we hen tot
bewuste acties. Dit doen we door op een overzichtelijke
en begrijpelijke manier via Mijnpensioenoverzicht.nl
veilige toegang te bieden tot de persoonlijke basis
informatie over de opgebouwde AOW en het werkgevers
pensioen. De informatie van het Pensioenregister biedt
de burger de mogelijkheid om te bepalen of dat
toekomstig pensioen toereikend is en motiveert hem om
actie te ondernemen om dat inkomen te beïnvloeden.
In 2016 lag de strategische focus van Stichting Pensioen
register op gepaste doorontwikkeling van Mijnpensioen
overzicht.nl met de nadruk op communicatie. De website is
in 2016 wederom uitgebreid met nieuwe functionaliteiten
conform de wet pensioencommunicatie, als vervolg op het in
2015 uitgevoerde programma Plateau 3.
Zo is 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 deze bedragen via een koppelvlak uit te
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wisselen of om alleen de rekenfactoren (‘flexfactoren’) aan te
leveren, waarmee de stichting vervolgens de bedragen
berekent. Er is ook gebouwd aan de functionaliteiten
voor uitkeringsgerechtigden. Vanaf eind 2017 kunnen
gepensioneerden hun pensioenuitkeringen ook op
Mijnpensioenpoverzicht.nl inzien.
Daarnaast is er in 2016 met alle betrokken partijen in het
pensioenlandschap gesproken over het toevoegen van
scenario’s aan Mijnpensioenoverzicht.nl conform de
zogenoemde Uniforme Rekenmethode (URM). Hier is ook in
het kader van de FVP-gelden onderzoek naar gedaan.
Uit het onderzoek blijkt het communiceren van reële
bedragen in combinatie met nominale bedragen voor veel
consumenten nog verwarrend te zijn. In 2016 is er door de
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
nog geen definitief besluit genomen op welke wijze URM
geïmplementeerd moet worden door de sector.
Op het snijvlak van doorontwikkeling en communicatie,
ligt de ontwikkeling van de mobiele versie van de website
Mijnpensioenoverzicht.nl. Deze versie van de website is
geschikt voor smartphones en hierdoor is de website nu op
alle devices (PC, tablet en smartphone) op een gebruiks
vriendelijke manier te bekijken.
Op het gebied van communicatie heeft de stichting in het

5

Gepaste doorontwikkeling, Nadruk op communicatie

voorjaar en najaar van 2016 succesvolle campagnes gevoerd.
Deze werden door het jaar heen ondersteund met een waak
vlamcampagne door de inzet van Google Adwords. Ook is er
in samenwerking met partners als Women Inc. en Wijzer in
geldzaken veel bereik en bezoek gegenereerd. In het jaarver
slag wordt hier op pagina 12 in de paragraaf ‘Communicatie
en persaandacht’ verslag van gedaan.
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ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
Rol van het bestuur
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 2016 stuurde het bestuur de beheer
organisatie aan en onderhield contacten met de
achterban, politiek en bestuur, belangenorganisaties
en andere stakeholders.
Het bestuur kwam acht keer bij elkaar voor een reguliere
vergadering en één keer voor een strategiebespreking.
De belangrijkste aandachtspunten waren de aanpassingen
aan de websites Mijnpensioenoverzicht.nl en Pensioenkijker.nl,
het implementeren van wijzigingen voortvloeiend uit de wet
pensioencommunicatie, de aanbesteding van de beheer- en
ICT-organisatie, het vijfjarig jubileum, FVP-onderzoeken en
de publiekscampagnes in het voor- en najaar.
Strategie: gepaste doorontwikkeling website en nadruk
op communicatie
Eind 2015 nam het bestuur het besluit voor de te volgen
strategie voor Mijnpensioenoverzicht.nl: gepaste door
ontwikkeling van de website en nadruk op communicatie.
Met deze aanpak heeft het bestuur in 2016 de eigen
activiteiten zo goed mogelijk laten aansluiten op het doel
van de stichting: het vergroten van de kennis van zo veel
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mogelijk burgers over hun opgebouwde en totaal te
bereiken pensioen. Als gevolg van deze strategische keuze
bleef de doorontwikkeling van Mijnpensioenoverzicht.nl in
2016 beperkt tot de wettelijke verplichte functionaliteiten
(vervroegen/uitstellen, toevoegen pensioengerechtigden
en het verkennen van een uitbreiding met verschillende
koopkrachtscenario’s). De nadruk lag op een continue
communicatie richting de verschillende doelgroepen om het
gebruik van Mijnpensioenoverzicht.nl te stimuleren. Daarbij
stond samenwerking met de aangesloten partijen en
stakeholders als de AFM, Wijzer in geldzaken, Women Inc.
en het Nibud centraal.
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Activiteiten van het bestuur

Samenstelling van het bestuur
In 2016 is het stichtingsbestuur van samenstelling veranderd.
Afscheid is genomen van onder andere Ronald Barendse
(vicevoorzitter), hij is opgevolgd door Maarten Schurink.
De bestuursleden van de stichting in 2016:
Josine Westerbeek-Huitink onafhankelijk voorzitter
Ronald Barendse
vicevoorzitter tot 1 mei 2016,
SVB
Maarten Schurink
vicevoorzitter vanaf
18 mei 2016, SVB
Harold Herbert
penningmeester, Verbond
van Verzekeraars
Tomas Wijffels
secretaris, Pensioenfederatie
Frits Bart
bestuurslid, Verbond van
Verzekeraars
Christward Gradenwitz
bestuurslid tot 23
november 2016, SVB
Cornelie van Bergen-	
bestuurslid vanaf 23 november
henegouwen-Bolhuis
2016, SVB
Peggy Wilson
bestuurslid, Pensioenfederatie
Cathrin van der Werf
bestuurslid, Pensioenfederatie
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Wettelijke grondslag en bijdrage pensioenuitvoerders
Op grond van artikel 51 van de Pensioenwet en artikel 62 van
de Wet verplichte beroepspensioenregeling zijn pensioenuit
voerders verplicht een pensioenregister in te richten. Deze
wetsartikelen geven aan dat de pensioensector zelf verant
woordelijk is voor de totstandkoming van het register. Ook
de kosten worden door de pensioensector zelf gedragen.
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
2016 opnieuw vastgesteld op € 0,41 per deelnemer. Dit
bedrag is gelijk aan het bedrag in 2015.
De stichting heeft de bijdrage van pensioenuitvoerders in
2016 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 publiekscampagnes.

* 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.
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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 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. In 2016 is invulling gegeven
aan het besluit van het bestuur om intensiever samen te
werken met partijen die een vergelijkbare doelstelling hebben.
Uitbesteding ontwikkeling en beheer
Ontwikkeling en beheer waren in 2016 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 Beheer
organisatie 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 2016 heeft het bestuur de
overeenkomst met de SVB verlengd tot 1 april 2017.
Na een intensieve aanbestedingsprocedure is gekozen voor
samenwerking met een consortium van drie organisaties:
hoofdaannemer Mirabeau samen met Montae en Enof.
Dit consortium zal het beheer op 1 april 2017 overnemen van
de SVB en per 1 april 2018 de ICT-organisatie van Atos.
Het consortium legt zich de komende jaren toe op het
beheer en het doorontwikkelen van Mijnpensioenoverzicht.nl.
Daarnaast wordt de website vernieuwd met als belangrijkste
doel het vergroten van de technische wendbaarheid door de
website naar de cloud te brengen en de gebruiksvriendelijk
heid voor bezoekers.
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Ontwikkelingen 2017
Het bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten alleen de
waakvlamcampagne door te laten lopen. Medio 2017 zal
worden bezien of en op welke wijze een vervolg aan de
publiekscampagne zal worden gegeven.
Ook heeft het bestuur besloten de website
Mijnpensioenoverzicht.nl te herbouwen. Doel is om de
website beter toegankelijk te maken. Daarnaast wordt met
de herbouw de website eenvoudiger aan te passen en
worden de beheerkosten van de website verlaagd.
Het bestuur heeft in de begroting 2017 rekening gehouden
met de afschrijvingskosten van deze investering. Ook heeft
het bestuur rekening gehouden met de benodigde transitie
kosten. Op de balans is een verplichting opgenomen voor
de transitie- en herbouwkosten. De algemene reserve blijft
met deze extra verplichting op het door het bestuur
gewenste niveau.
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TECHNISCH ONDERHOUD
Beveiliging
Alle organisaties die DigiD gebruiken, zijn verplicht om elk
jaar een ICT-beveiligingsassessment uit te voeren. Omdat
eind 2015 nog een assessment heeft plaatsgevonden, was
deze geldig voor heel 2016. In 2017 wordt een nieuw
onafhankelijk assessment uitgevoerd. Het assessment in
2015 werd uitgevoerd door de auditdienst van de SVB.
Daaruit bleek dat Mijnpensioenoverzicht.nl volledig voldoet
aan de eisen van Logius.
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Beschikbaarheid
In 2016 is het servicelevel agreement met leverancier Atos
(99% beschikbaarheid) weer ruimschoots gehaald.
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WEBSITE EN SERVICEDESK
Aantallen bezoekers website
Tot en met 2016 trok Mijnpensioenoverzicht.nl 3,1 miljoen
unieke bezoekers.* Dat zijn er bijna 600.000 meer dan in
2015. Er werd voortgebouwd op de publiekscampagne die
in 2015 werd ontwikkeld.
* Een unieke bezoeker is een bezoeker die vanaf één apparaat (zoals
een pc of mobiele telefoon) Mijnpensioenoverzicht.nl bezoekt met
één browser. Meer dan 90% van de unieke bezoekers logt in met
DigiD.

Aantallen vragen aan de Servicedesk en 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 2016 ontving de Service
desk gemiddeld ongeveer 2.000 vragen per maand van
burgers. Daarnaast behandelde de Servicedesk maandelijks
enkele tientallen functioneel-technische vragen van aan
gesloten pensioenuitvoerders.
Vergeten pensioenen
Medewerkers van de Servicedesk beantwoorden ook vragen
die binnenkomen over Vergeten Pensioenen. Voor oudwerknemers 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
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geeft advies over vervolgstappen. In 2016 had een groot
deel van de binnenkomende vragen betrekking op Vergeten
Pensioenen. Echter, sinds juni 2016 is er een trend dat het
aantal vragen over vergeten pensioenen verhoudingsgewijs
aan het afnemen is.
Pensioenkijker.nl
In 2016 trok Pensioenkijker.nl meer dan 287.000 unieke
bezoekers. Dat is 13% meer bezoek dan in 2015. Bezoekers
bleven langer op de website dan eerdere jaren. Eind
2016 werd de tool ‘Pensioenplanner’ van de website
verwijderd. Deze was verouderd en voegde weinig toe aan
de informatie die al op Mijnpensioenoverzicht.nl is te vinden.
Sinds de campagnes van Mijnpensioenoverzicht.nl stijgt
het aantal bezoekers van 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.
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COMMUNICATIE EN
PERSAANDACHT
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Publiekscampagne
In het voorjaar van 2016 kreeg de landelijke publieks
campagne die ontwikkeld werd in 2015 een eerste vervolg.
Het concept en de strategie erachter werden wederom
uitgewerkt door de klankbordgroep communicatie, samen
met de bureaus Clockwork en Starcom.
De voorjaarscampagne liep van 21 maart tot en met
10 april 2016 en bestond uit verschillende uitingen via radio
en internet:
• Het aantal unieke bezoekers op Mijnpensioenoverzicht.nl
steeg tijdens de campagne met meer dan 10% naar
gemiddeld 79.000 per week. Na de campagne blijven de
dagelijkse bezoekersaantallen hoger dan ervoor.
• Tijdens de campagne werd Mijnpensioenoverzicht.nl
bezocht door ruim 237.000 bezoekers.
De najaarscampagne liep van 24 oktober tot en met
11 november 2016 en bestond uit verschillende uitingen via
radio en internet. De belangrijkste doelstellingen werden
eveneens behaald of overtroffen:
• Het aantal unieke bezoekers op Mijnpensioenoverzicht.nl
steeg tijdens de campagne naar gemiddeld 84.000 per
week. 80% van de bezoekers logde daadwerkelijk in
(t.o.v. van 72% tijdens de voorjaarscampagne en 58% in
het najaar van 2015). Na de campagne blijven de dage
lijkse bezoekersaantallen hoger dan ervoor.

Even snel je pensioen checken? Wel zo makkelijk!
Het campagneconcept bestaat uit twee stappen. Eerst een
onverwachte ‘trigger’ die de aandacht trekt 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. In
de najaarscampagne werd ingespeeld op het feit dat er heel
veel mensen hun pensioen hebben gecheckt. Dus waar
wacht je op? Nu jij nog!

13

Communicatie en persaandacht

•

Tijdens de campagne werd Mijnpensioenoverzicht.nl
bezocht door ruim 252.000 unieke bezoekers.

T.a.v. de eerste campagne volgens dit concept (najaar 2015),
wordt met steeds minder financiële middelen (mediabudget),
meer bereikt in termen van unieke bezoekers, ingelogde
bezoekers en campagnebereik. Stichting Pensioenregister
ziet hierbij het effect van de kracht van herhaling elke
campagne sterker toenemen. Voor Pensioenkijker.nl is geen
aparte campagne gevoerd. De website lift mee op de
campagne voor Mijnpensioenoverzicht.nl.
Pensioen3daagse
Zoals gebruikelijk was de stichting aanwezig op de jaarlijkse
Pensioen3daagse, die in 2016 plaatsvond op 1, 2 en
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3 november. Samen met Wijzer in geldzaken organiseerde
de stichting de ‘login en win’-actie, die meer dan 4.300
inzendingen opleverde. Medewerkers van de Servicedesk
beantwoordden met collega’s van de SVB, de AFM,
pensioenuitvoerders en andere organisaties via de Pensioen
3daagse Helpdesk in drie dagen ongeveer 1.000 vragen.
De Pensioen3daagse leidde tot een grote groei in het
verkeer naar de website. Op 1 november bereikte het
bezoek een piek van meer dan 21.500 bezoeken op 1 dag.
Feedbacktool website
Sinds eind november 2015 is een feedbacktool actief op de
website. Deze tool neemt dagelijks een willekeurige steek
proef uit de bezoekers en stelt kort enkele vragen over de
website. Elke maand rapporteert de tool de bevindingen.
In de periode januari tot en met december 2016 antwoordde
77% van de 38.293 mensen die feedback gaven dat zij de
gezochte informatie hadden gevonden. Daarvan vond
94% dat de informatie makkelijk te vinden was. De feedback
wordt benut om de website verder te optimaliseren.
Persaandacht
De stichting heeft de pers in 2016 verschillende keren actief
benaderd met persberichten. Daarnaast wordt
Mijnpensioenoverzicht.nl vaak genoemd zodra pensioen in
de media werd besproken. In 2016 leidde dat onder andere
tot artikelen over Mijnpensioenoverzicht.nl in FD Pensioen
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Pro, de Volkskrant, De Telegraaf, RTL Nieuws en
verschillende online nieuws-sites.
Interne communicatie
De stichting houdt de achterban en andere betrokkenen
actief op de hoogte, onder andere met een digitale
nieuwsbrief. In 2016 werd het vijfjarige jubileum van
Mijnpensioenoverzicht.nl gevierd met pensioenuitvoerders
tijdens een ‘tribune’ bijeenkomst op 12 april in Amersfoort.
Maar liefst 150 bezoekers waren deze middag aanwezig. Het
succes van vijf jaar Mijnpensioenoverzicht.nl is te danken aan
de gezamenlijke inspanningen van pensioenuitvoerders en
van de Stichting Pensioenregister. Tijdens deze bijeenkomst
werd met behulp van een carrousel van interactieve
presentaties getoond hoe verschillende organisaties
Mijnpensioenoverzicht.nl inzetten om de burger te helpen
bij het verkrijgen van financieel inzicht en het maken van de
juiste keuzes.
Onderzoek en kennisontwikkeling dankzij FVP subsidie
De Stichting FVP heeft in het voorjaar van 2016 een subsidie
van 1 miljoen euro toegekend aan Stichting Pensioenregister.
De subsidie is bedoeld voor het realiseren van vijf onder
zoeken en projecten die moeten bijdragen aan een
Pensioenregister met een betere toegankelijkheid en meer
bekendheid. De projectvoorstellen moeten binnen een
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periode van vijf jaar, eindigend op 31 december 2021, zijn
uitgevoerd. In 2016 is hiervoor een projectleider aangesteld.
De volgende projectvoorstellen zijn gerealiseerd.
1. Pensioengerechtigden
Hoe kan het beste worden voldaan aan de wettelijke
verplichting die voortvloeit uit de Wet pensioencommunicatie om gepensioneerden voor 1 januari 2018 op te nemen
in het Pensioenregister?
Onderzoek naar de informatiebehoefte onder de doelgroep
heeft geleid tot de bouw van een geïntegreerde weergave
van wat iemand aan pensioen opbouwt en ontvangt binnen
de bestaande omgeving van Mijnpensioenoverzicht.nl
(MPO). De doelgroep heeft geen specifieke extra informatie
behoefte naast de mogelijkheid die nu wordt geboden om
op elk gewenst moment digitaal de uitkering te kunnen zien.
Usabilitytests na de bouw hebben geleid tot een rapport met
aanbevelingen. Diverse verbeterpunten zijn relevant voor alle
bezoekers van MPO en daarom per direct doorgevoerd.
2. Presentatiescenario’s URM
Hoe kan de wettelijk verplicht gestelde communicatie over
koopkrachtscenario’s – de Uniforme Rekenmethode (URM) –
op MPO worden getoond zodat deze scenario’s meer inzicht
bieden aan de bezoekers dan vooralsnog het geval is.
Daarbij gaat het om inzicht over de onzekerheid van de
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pensioenuitkomst en het feit dat de getoonde bedragen
indicaties zijn.
Voortbordurend op bestaande onderzoeken is uit nieuw
onderzoek gebleken dat van alle mogelijke plaatjes die de
koopkrachtscenario’s verbeelden, het label ‘het schuifje’ de
boodschappen het beste overbrengt. Dit label toont op een
horizontale as het netto te verwachten
pensioenmaandbedrag en het optimistisch en het
pessimistisch scenario. Terwijl het getoonde netto maand
bedrag op MPO een te verwachten bedrag is, zijn in de
koopkrachtscenario’s rekening gehouden met de invloed van
beleggingen, rentestanden en inflatie. Onderzoek onder
pensioendeelnemers maakt duidelijk dat deze combinatie
van factoren te complex is en de koopkrachtscenario’s
mensen op het verkeerde been zetten. Conform de
Wet pensioencommunicatie zouden pensioendeelnemers
vóór 1 januari 2018 het te bereiken pensioenbedrag in
drie scenario’s moeten kunnen zien op MPO. Onder andere
op grond van het onderzoek heeft staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Jetta Klijnsma, de
Tweede Kamer geïnformeerd dat meer tijd nodig is om te
bezien op welke wijze de drie koopkrachtscenario’s het
beste kunnen worden gecommuniceerd en dat invoering van
de URM daarom wordt uitgesteld naar 2018.

Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2016

3. Inrichting website voor smartphones
Hoe kan MPO worden aangepast zodat deze ook geschikt
wordt voor smartphones? Enerzijds om de drempel voor
jongeren te verlagen, anderzijds om ook social media in te
kunnen zetten bij campagnes.
Op grond van onderzoek naar de informatiebehoefte is in
het najaar een basisversie van MPO gebouwd die geschikt is
voor smartphones. De belangrijkste functionaliteiten en
pagina´s zijn aanwezig. Wie inlogt, krijgt een overzicht van
zijn pensioensituatie op de pagina’s Mijn pensioen nu en
Mijn pensioen straks. Voor de uitgebreide versie van MPO
wordt op de homepage verwezen naar laptop, tablet en
desktop.
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4. Communicatiecampagnes voor specifieke doelgroepen
Op welke specifieke doelgroepen die nu nog weinig
aanwezig zijn op MPO, kan de SPR zich het beste richten om
zoveel mogelijk burgers te bereiken? Waarbij kennis van
gedrag gewenst is voor zowel effectieve communicatie naar
en facilitering van de bezoekers.
In 2016 is een start met dit project gemaakt.
1) In een partnership met Women Inc. is onderzoek gedaan
naar het pensioenbewustzijn onder vrouwen. De resultaten
zijn gebruikt voor een social mediacampagne rondom de
Pensioen3daagse en hebben als basis gediend voor
verder onderzoek bij het life event scheiden.

Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2016

2) Deskresearch plus data-analyse door het CBS hebben
geleid tot de keuze van drie doelgroepen die vooralsnog
weinig aanwezig zijn op MPO steeds gecombineerd met
een life event waarbij de doelgroep relatief vaak inlogde.
Dat heeft de volgende selectie opgeleverd:
• Vrouwen en scheiden
• Jongeren t/m 34 jaar en trouwen/(geregistreerd)
samenwonen
• ZZP’ers die 5 jaar of langer geleden zelfstandig zijn
geworden
In 2017 vindt vervolgonderzoek plaats onder deze
doelgroepen en de voor hen belangrijkste beïnvloeders bij
de life events. Hiermee zet de stichting verder in op
kennisontwikkeling rondom het Pensioenregister om
hiermee de website en dienstverlening verder uit te breiden
en in te kunnen spelen op klantbehoeften en
pensioenontwikkelingen.
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Balans

Staat van baten en lasten SPR over 2016

per 31 december 2016 na bestemming van het saldo
1 = €1

1 = €1

2016

2015

413.997

2.467.860

Liquide middelen

2.382.081

1.986.497

Totaal activa

2.796.079

4.454.357

1.253.297

1.756.492

1.542.782

2.697.865

Bestemmingsreserve ontwikkelprogramma3
Kortlopende schulden en overlopende
passiva4
Totaal passiva

Realisatie
2015

Deelnemersbijdragen

2.707.306

2.766.500

2.703.407

-

200.000

-

468.023

-

-

3.175.329

2.966.500

2.703.407

Bestuurskosten

13.907

15.500

13.085

Projectkosten5

756.054

600.000

1.726.862

Algemene kosten6

1.094.557

535.000

515.440

Beheerkosten7

1.814.879

1.822.000

1.946.841

Totaal lasten

3.679.397

2.972.500

4.202.227

-504.068

-6.000

-1.498.820

873

6.000

1.500

-

-

-

Financiële baten en lasten

873

6.000

1.500

Saldo van baten en lasten

-503.195

-

-1.497.320

-

-

-953.812

-503.195

-

Bestemmingsreserve programma

-

-

-

Overige reserve

0

-

-543.508

Onttrekking bestemmingsreserve
programma
Bijdrage overige instanties
Totaal baten
Lasten

Passiva
Eigen Vermogen2

Begroting
2016

Baten

Activa
Vlottende activa en overlopende activa1

Realisatie
2016

2.796.079

4.454.357

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

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

Bestemming resultaat
Mutatie bestemmingsreserve
ontwikkelingsprogramma
Algemene reserve

De posten 5, 6 en 7 worden gespecificeerd en toegelicht bij
“Toelichting de rekening van baten en lasten”.
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Kasstroomoverzicht Stichting Pensioenregister
1 = €1

2016

Algemene Toelichting
Algemeen
Door middel van deze jaarrekening legt Stichting Pensioenregister
verantwoording af over de werkzaamheden die de stichting in
2016 heeft uitgevoerd.

2015

Kasstromen uit operationele
activiteiten
Nettoresultaat

-503.195

Afschrijvingen

-

Cash flow
Dotatie voorzieningen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

-503.195

-

-

-1.497.320
-

2.053.863

45.338

-1.155.083

-389.264

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Investeringen/desinvesteringen
in vaste activa

-1.497.320

898.780

-343.926

395.585

-1.841.246

-

-

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten

-

Opgenomen leningen

-

-

Aflossingen leningen

-

-

Kasstroom uit
finacieringsactiviteiten
Netto-kasstroom

-

-

-

395.585

-1.841.246

Specificatie netto-kasstroom
Eindstand liquide middelen

2.382.081

Beginstand liquide middelen

1.986.497

Mutatie liquide middelen =
netto kasstroom

1.986.497
3.827.743
395.585

-1.841.246

Boekjaar
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016. Het boek
jaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
Activiteiten
Stichting Pensioenregister, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 30241879, 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.
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Waarderingsgrondslagen
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.
De stichting is niet BTW-plichtig; derhalve worden de lasten en
baten inclusief BTW opgenomen.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de
reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een loop
tijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaar
deerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar
deerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden
in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs.

Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2016

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaar
deerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden – met uitzondering van de onafhankelijke voor
zitter – 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 investerings
activiteiten en anderzijds onder de kasstroom uit financierings
activiteiten gepresenteerd.
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Toelichting op de balans

Ultimo 2016 bestaat de te vorderen bijdrage pensioenuitvoerders uit
de bijdrage van 2015 en 2016. Voor de dubieuze debiteuren heeft
het pensioenregister een voorziening gevormd tegen oninbaarheid.

per 31 december 2016

1. Vlottende activa en overlopende activa

1 = €1

2016

2015

Bijdrage APPA

11.373

55.788

2.452.206

Bijdrage 2014

-

55.788

138.035

11.373

Bijdrage 2015

28.681

175.725

19.174

-

Nog te factureren bijdrage

8.330

-

Bijdrage 2016

254.249

2.220.693

Te vorderen op leverancier

-

2.781

Voorziening dubieuze debiteuren

-46.718

2.220.693

873

1.500

247.585

2.452.206

413.997

2.467.860

1 = €1

2016

2015

Te vorderen bijdragen pensioenuitvoerders

247.585

Te vorderen bijdragen overige instanties
Vooruitbetaalde kosten

Nog te ontvangen rente-opbrengst
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 pensioen
regeling(en) die zij uitvoeren. Ultimo 2015 zijn de nota’s voor het
boekjaar 2016, met een bijdrage van € 0,41 per actieve deelnemer,
verstuurd.

Totaal
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2. Eigen Vermogen
1 = €1
Eigen Vermogen per 31 december van
voorgaand jaar
Resultaatbestemming 2016
Eigen Vermogen per 31 december van
lopend jaar

3. Reserves
2016

2015

1.756.492

2.300.000

-503.195

-543.508

1.253.297

1.756.492

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 2016 wordt € 503.195
onttrokken van het Eigen Vermogen.

1 = €1

2016

2015

Bestemmingsreserves per 31 december 2016

-

953.812

Resultaatbestemming 2016

-

-953.812

Totaal

In 2016 hebben er geen mutaties plaatsgevonden in de
bestemmingsreserve.
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4. Kortlopende schulden en overlopende passiva
1 = €1
Crediteuren

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

2016

1 = €1

2015

398.562

473.887

-

2.223.938

Nog te besteden bijdrage

678.342

41

Nog te betalen kosten

444.000

-

21.879

-

1.542.782

2.697.865

Vooruit gefactureerde bijdrage

Nog te ontvangen facturen
Totaal

Verplichtingen
tot 1 jaar

Verplichtingen Verplichtingen
tussen 1 en 5
langer dan 5
jaar
jaar

Beheerovereenkomst website

760.542

508.136

-

Beheerovereenkomsten
Service Centre

806.417

5.139.423

-

1.566.959

5.647.559

-

Totaal

Verplichtingen:
In het boekjaar 2015 zijn voor de financiering van het Pensioen
register voor 2016 voorschotnota’s verstuurd naar de pensioen
uitvoerders.
In 2016 heeft het Pensioenregister een bijdrage gekregen van de
stichting FVP in het kader van diverse projectonderzoeken. De totale
bijdrage bedroeg € 1.000.000, waarvan in 2016 € 321.658 besteed
is. Het restant wordt de komende jaren aangewend voor de diverse
projectonderzoeken.
In juni 2016 is de beheerovereenkomst met de SVB formeel
opgezegd. In het kader van de transitie fase is een bedrag overeen
gekomen van € 444.000. Deze is in december 2016 formeel goed
gekeurd door het bestuur.
Van de kortlopende schulden heeft € 1.320.782 een looptijd korter
dan 1 jaar en € 222.000 een looptijd langer dan 1 jaar.

• De beheerovereenkomst website betreft de overeenkomsten
voor het beheer van de website.
• Per 1 april 2017 stopt het contract met de Sociale Verzekerings
bank aangaande de beheeractiviteiten. De beheeractiviteiten
worden per 1 april 2017 overgenomen door Mirabeau,
waarbij de stichting een contract aangegaan is tot en met
31 december 2022.
• In de verplichtingen zijn ook de transitiekosten van de
Sociale Verzekeringsbank opgenomen ten behoeve van het
overdragen van de beheeractiviteiten aan Mirabeau.
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Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2016
5. Projectkosten
De projectkosten voor 2016 bestaan uit de volgende onderdelen:
1 = €1

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie 2015

Algemeen programma

-

-

497.773

Applicatie ontwikkeling

-

-

204.230

Aansluiting koppelvlakken plateau 3

-

-

142.546

Aansluiting APPA

-

-

-

Communicatie

-

-

54.190

Infrastructuur en exploitatie

-

-

815.573

Doorontwikkeling mijnpensioenoverzicht.nl

434.396

600.000

10.890

Project FVP onderzoek

321.658

-

-

-

-

1.661

756.054

600.000

1.726.862

Roadmap
Totaal

In oktober 2015 is het programma doorontwikkeling afgerond en
daarmee ook afgesloten. In 2016 is door de Stichting opdracht
gegeven om verder onderzoek naar de verbetering van de website
mijnpensioenoverzicht.nl. Hiervoor is in 2016 een bedrag van
€ 600.000 begroot, waarbij de realisatie uitgekomen is op € 434.396.
Dit wordt mede veroorzaakt door meevallende kosten vanuit de
IT leverancier.
Daarnaast heeft stichting Pensioenregister een bijdrage toegekend
gekregen van stichting FVP voor een bedrag van € 1.000.000,

waarbij projecten en onderzoeken gerealiseerd kunnen worden op
het terrein van aanvullende pensioenen. In 2016 is in dit kader voor
€ 321.658 besteed. Het niet bestede bedrag is als schuld opge
nomen en zal in de komende jaren verder aangewend worden.
6. Algemene kosten
De algemene kosten voor 2016 bestaan uit de volgende onderdelen:
1 = €1
Telefoonkosten
Advieskosten
Drukwerk, brochures e.d.
Publiekscampagne
Dubieuze debiteuren
Transitiekosten SVB
Overige kosten
Totaal

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

-

-

-

164.766

-

29.618

9.166

35.000

9.228

427.359

500.000

473.642

47.475

-

-

444.000

-

-

1.792

-

2.953

1.094.557

535.000

515.440

De advieskosten zijn licht gedaald ten opzichte van 2015. De opzeg
ging van de beheerovereenkomst heeft ook in 2016 geleid tot het
inzetten van externe adviseurs.
De kosten voor publiekscampagne zijn onder de begroting
gebleven. De promotie van de nieuwe website heeft eind 2015 al
plaatsgevonden. Dit heeft een doorloop gekend in 2016, waarbij de
kosten lager zijn gebleven.
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De transitiekosten hebben betrekking op de beëindiging van de
overeenkomst met de SVB.

Ter ondersteuning van de Stichting Pensioenregister is een Beheer
organisatie Pensioenregister bij de Sociale Verzekeringsbank
opgezet. De daarmee samenhangende kosten staan in deze rubriek.
De stijging van de beheerkosten en website, hangen samen met de
ingezette project doorontwikkeling mijnpensioenregister. Daarnaast
zijn er op IT vlak meer aanpassingen nodig geweest, dan eerder
begroot was.

7. Beheerkosten
De beheerkosten voor 2016 bestaan uit de volgende onderdelen:
1 = €1
Functioneel beheer en

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

-

162.000

107.263

-

59.000

68.083

Relatiebeheer

434.561

370.000

441.988

Communicatie

85.289

60.000

28.083

Ondersteunende taken

-

176.000

66.147

Pensioenkijker

-

37.000

42.660

Beheerkosten website Pensioenregister

1.268.480

958.000

1.145.744

Beheerkosten website Pensioenkijker

26.549

-

46.874

-

-

-

1.814.879

1.822.000

1.946.841

informatiemanagement
Contractmanagement

Kosten DigiNotar
Totaal

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan
met belangrijke financiële gevolgen voor het boekjaar.
Verwerking van het resultaat
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2016 sluit met een
negatief saldo van € -503.195. Dit resultaat is ten laste op het eigen
vermogen gebracht.

26

Jaarrekening 2016

Bestuursverklaring
Het bestuur van de Stichting Pensioenregister verklaart hierbij dat de
jaarrekening over het boekjaar 2016 overeenkomstig de voor dit jaar
geldende verslaggevingseisen is opgesteld.
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 steunstichtingen
of vriendenstichtingen, verbonden waarop het bestuur beleids
bepalende 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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bijlage 1

GOVERNANCE
Rechtsvorm en statutaire zetel
De Stichting Pensioenregister heeft zijn statutaire zetel in
Utrecht. Alle correspondentie geschiedt met ingang van
1 april 2017 via:
Stichting Pensioenregister
Verrijn Stuartlaan 1F
2288 EK Rijswijk
Statuten
De statuten geven regels over de samenstelling, taken en
bevoegdheden van het bestuur van de stichting. Verant
woording 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
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.
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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 verantwoor
delijkheden 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 verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid. Eventuele wijzigingen in het reglement
behoeven de goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid.
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bijlage 2

SAMENSTELLING BESTUUR, EXPERTGROEP,
KLANKBORDGROEP COMMUNICATIE
Bestuur
deelnemer
Josine Westerbeek-Huitink
Ronald Barendse
Maarten Schurink
Harold Herbert
Tomas Wijffels
Frits Bart
Christward Gradenwitz
Cornelie van Bergen-	
henegouwen-Bolhuis
Peggy Wilson
Cathrin van der Werf

namens
onafhankelijk voorzitter
vicevoorzitter tot 1 mei 2016,
SVB
vicevoorzitter vanaf
18 mei 2016, SVB
penningmeester,
Verbond van Verzekeraars
secretaris, Pensioenfederatie
bestuurslid,
Verbond va Verzekeraars
bestuurslid tot
23 november 2016, SVB
bestuurslid vanaf
23 november 2016, SVB
bestuurslid, Pensioenfederatie
bestuurslid, Pensioenfederatie

Expertgroep
deelnemer
Ingrid Louwerens
Valentijn van der Burgh
Remco Hindriks
Titus Sips
Martijn Leppink
Michel Snoep

namens
Verbond van Verzekeraars
Verbond van Verzekeraars
Verbond van Verzekeraars
Pensioenfederatie
Pensioenfederatie
Pensioenfederatie

Klankbordgroep Communicatie
deelnemer
namens
Frits Bart
Voorzitter
Joost de Bree
secretaris (SPR)
Nienke Sneller
SVB
Roos Kuip
Pensioenfederatie
Ellen van Amersfoort
Pensioenfederatie
Celeste de Quelerij
Pensioenfederatie
Gerard Tjallings
Verbond van Verzekeraars
Margje Goris
Verbond van Verzekeraars, tot
november 2016
Sandra van Dijkhuizen
Verbond van Verzekeraars,
vanaf november 2016
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Colofon
Tekst
Stichting Pensioenregister
Ontwerp
Enof creatieve communicatie
Uitgave
Stichting Pensioenregister, Utrecht (juli 2017)
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