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VOORWOORD
Met bijna 3,2 miljoen ingelogde bezoekers in 2017,
een groei van ruim 14% ten opzichte van 2016, liet
Mijnpensioenoverzicht.nl opnieuw een mooi bezoekersaantal zien. Een resultaat dat we samen met de pensioen
sector hebben bereikt en waar we trots op mogen zijn.
Het laat zien dat Mijnpensioenoverzicht.nl voor veel
mensen dé plek is waar zij informatie over hun pensioensituatie vinden.
Vanaf het moment dat Mijnpensioenoverzicht.nl online
ging in 2011, heeft de website een grote ontwikkeling
doorgemaakt. Zowel in gebruiksvriendelijkheid als in
functionaliteit zijn er verbeteringen en aanvullingen gedaan.
We blijven leren en de ontwikkelingen in pensioenland
staan niet stil. Om die reden koos het bestuur er in 2016
voor om Mijnpensioenoverzicht.nl te laten herbouwen naar
een flexibel en modern platform, dat doorontwikkeld kan
worden naar een nog gebruiksvriendelijker website voor
bezoekers en aangesloten partijen.
2017 was voor Stichting Pensioenregister dan ook
een jaar van overgang naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie en bouwen aan een nieuw platform voor
Mijnpensioenoverzicht.nl. De nieuwe uitvoeringsorganisatie
startte op 1 april 2017 en bestaat uit een consortium dat
wordt gevormd door hoofdaannemer digital agency
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Mirabeau, pensioenbureau Montae en communicatiebureau
Enof. Hiermee nam de stichting afscheid van de uitvoerings
organisatie van de SVB. Op dat moment startte ook de
herbouw van de website. De herbouwde website ging in
mei 2018 live.
Nu staat er een gloednieuwe website, met de vertrouwde
functionaliteit, maar op een nieuw en flexibel platform dat
up-to-date is met de huidige technologische ontwikkelingen.
We zijn blij met dit resultaat, want hiermee kunnen we
Mijnpensioenoverzicht.nl verder ontwikkelen en het nóg
gemakkelijker maken voor gebruikers om inzicht en overzicht
te krijgen in hun actuele pensioensituatie. En daar gaat het
uiteindelijk om.
We hebben dit alleen tot stand kunnen brengen dankzij de
inspanningen van alle betrokkenen bij de herbouw van
Mijnpensioenoverzicht.nl. Vooral van de aangesloten
partijen hebben we veel medewerking mogen ontvangen.
Namens het bestuur bedank ik alle betrokkenen voor
hun inzet.
Josine Westerbeek – Huitink
Voorzitter Stichting Pensioenregister
Juli 2018
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deel 1

EEN VERSLAG VAN 2017

FOCUS OP TRANSITIE
EN HERBOUW
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.
In 2017 lag de focus van Stichting Pensioenregister op
de transitie naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie en de
herbouw van Mijnpensioenoverzicht.nl. Het bestuur koos
in december 2016 voor een nieuwe samenwerking met
een consortium van drie organisaties: hoofdaannemer
digital agency Mirabeau, pensioenbureau Montae en
communicatiebureau Enof. Met ingang van 1 april 2017
verzorgt dit consortium de beheer- en ICT-organisatie van
de stichting. Hiermee nam de stichting afscheid van SVB
als beheerorganisatie. In het tweede kwartaal van 2018 nam
de stichting ook afscheid van Atos als ICT-leverancier. In 2017
gaf het bestuur dan ook veel aandacht aan de invulling van
taken bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie en de afwikkeling
van de lopende contracten met de SVB en Atos.
Daarnaast startte in april 2017 de herbouw van
Mijnpensioenoverzicht.nl. Met de herbouw realiseert de
stichting een flexibel en modern platform, dat een goede
basis biedt om de website door te ontwikkelen naar een nog
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gebruiksvriendelijker website voor gebruikers en aangesloten
partijen. De voortgang van de herbouw is vanaf april 2017
gemonitord door een afvaardiging van het bestuur en de
sector. Met de herbouw zijn nog geen nieuwe
functionaliteiten voor de gebruiker toegevoegd. Wel werd
alvast toegewerkt naar het tonen van gegevens van
pensioengerechtigden per 1 januari 2018 en de mogelijke
invulling van de extra taak die Stichting Pensioenregister
krijgt in verband met de Wet waardeoverdracht klein
pensioen. Ook zijn wensen uit de sector geïnventariseerd
over de weergave van pensioenen op
Mijnpensioenoverzicht.nl.
In 2016 werd al gesproken over het toevoegen van koop
krachtscenario’s op basis van de Uniforme Rekenmethode
(URM) aan Mijnpensioenoverzicht.nl. In 2017 nam het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
nog geen besluit over de wijze waarop de sector deze
scenario’s moet tonen.
Het televisieprogramma Radar besteedde in februari
aandacht aan de weergave van de verhoging van de
AOW-leeftijd op Mijnpensioenoverzicht. Daarnaast waren
‘vergeten pensioenen’ een belangrijk onderwerp in de
media. In beide gevallen anticipeerde de stichting actief
op deze media-aandacht en genereerde daarmee extra
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Focus op transitie en herbouw

bezoekers op de website. Zelf benaderde de stichting
gebruikers met een Google adwords campagne en diverse
activiteiten met professionele influencers uit hoofde van de
FVP-onderzoeken. Ook voerde Stichting Pensioenregister
actie via social media tijdens en na de Pensioen3daagse in
november.

Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2017

6

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
Rol van het bestuur
Het bestuur van Stichting Pensioenregister is eindverant
woordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van
Mijnpensioenoverzicht.nl en voor alle andere activiteiten
van de stichting. In 2017 stuurde het bestuur de beheer
organisatie aan en onderhield contacten met de
achterban, politiek en bestuur, belangenorganisaties
en andere stakeholders.
Het bestuur kwam zeven keer bij elkaar voor een reguliere
vergadering en één keer voor een strategiebespreking.
De belangrijkste aandachtspunten waren de transitie naar
de nieuwe uitvoeringsorganisatie en de herbouw van
Mijnpensioenoverzicht.nl.
Ook herzag het bestuur de governance van de stichting.
Het bestuur koos voor een nieuwe portefeuilleverdeling en
een werkwijze volgens ‘bestuur op afstand’. Het bestuur
stelde hierbij een helder mandaat vast voor de principal
manager van de nieuwe uitvoeringsorganisatie.
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Samenstelling van het bestuur
Eind 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Josine Westerbeek-Huitink onafhankelijk voorzitter
Maarten Schurink	vicevoorzitter,
Sociale Verzekeringsbank
Harold Herbert	penningmeester,
Verbond van Verzekeraars
Tomas Wijffels
secretaris, Pensioenfederatie
Frits Bart	bestuurslid,
Verbond van Verzekeraars
Cornelie van Bergenbestuurslid,
henegouwen-Bolhuis
Sociale Verzekeringsbank
Peggy Wilson
bestuurslid, Pensioenfederatie
Cathrin van der Werf
bestuurslid, Pensioenfederatie
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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. Ook in 2017 is verder
invulling gegeven aan het besluit van het bestuur om samen
te werken met partijen die een vergelijkbare doelstelling
hebben. Zo is er met Wijzer in Geldzaken samengewerkt
tijdens de Pensioen3daagse en waren er oriënterende
gesprekken met het Nibud, instituut voor budget
voorlichting.
Uitbesteding ontwikkeling en beheer
Het jaar 2017 stond voor Stichting Pensioenregister in
het teken van de transitie naar een nieuwe uitvoerings
organisatie.
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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 pensioen
uitvoerders verplicht een pensioenregister in te richten.
Deze wetsartikelen geven aan dat de pensioensector zelf
verantwoordelijk is voor de totstandkoming van het register.
Ook de kosten worden door de pensioensector zelf
gedragen.
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 aan DNB. Het bestuur heeft de bijdrage voor
2017 vastgesteld op € 0,41 per deelnemer. Dit bedrag is
gelijk aan het bedrag in 2016.
De stichting heeft de bijdrage van pensioenuitvoerders in
2017 vooral gebruikt om de volgende activiteiten te
bekostigen:
• Het algemeen beheer van de website, inclusief de
Servicedesk voor burgers en pensioenuitvoerders
• De exploitatie en het technisch beheer
• De vernieuwing en verdere ontwikkeling van de website

*) 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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Tot 31 maart 2017 verzorgde SVB de beheerorganisatie
Pensioenregister. Deze was verantwoordelijk voor het
beheer en onderhoud van Mijnpensioenoverzicht.nl en
Pensioenregister.nl, Pensioenkijker.nl, de Servicedesk, de
woordvoering en het communicatiemanagement. Daarnaast
verzorgde Atos de exploitatie en het technisch beheer van
Mijnpensioenoverzicht.nl, Pensioenkijker.nl en alle
koppelvlakken met pensioenuitvoerders.
Vanaf 1 april 2017 is de uitvoering belegd bij hoofdaannemer
Mirabeau, pensioenbureau Montae en communicatiebureau
Enof. Dit consortium neemt na oplevering van de
herbouwde website in 2018 het beheer en onderhoud
van Mijnpensioenoverzicht.nl en Pensioenregister.nl
over van Atos.
Beleid omtrent het vrij besteedbaar vermogen
Het eigen vermogen van de stichting richt zich enerzijds op
het opvangen van tegenvallers in het boekjaar en anderzijds
op het waarborgen van de kosten van de bedrijfsvoering
gedurende een half jaar.
In bijlage 1 wordt de governance van de stichting
beschreven. In bijlage 2 wordt de samenstelling van het
bestuur, de expertgroep en de klankbordgroep
communicatie weergegeven.
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Ontwikkelingen 2018
Met ingang van 1 januari 2018 is koppelvlak 4 actief.
Hiermee kunnen nu ook pensioengerechtigden hun
pensioen- en AOW-uitkering bekijken op Mijnpensioenoverzicht.nl. Naar aanleiding van de Wet waardeoverdracht
klein pensioen en een verwacht besluit van SZW over de
implementatiewijze van URM, zal de stichting in 2018 twee
nieuwe koppelvlakken aankondigen. Na verspreiding van de
bijbehorende specificaties hebben de aangesloten partijen
een jaar de tijd om hun administratie hierop aan te passen.
In 2017 werd duidelijk dat de overheid met ingang van
1 januari 2018 de kosten voor het gebruik van DigiD
gaat doorbelasten aan de gebruikers. Dit geldt ook voor
Stichting Pensioenregister. Er is voor de stichting geen
mogelijkheid om hiervan vrijgesteld te worden. Het bestuur
besloot daarop om in 2018 een aanvullende bijdrage aan de
pensioenuitvoerders te vragen van € 0,09 per actieve
deelnemer.
Het bestuur zal zich daarnaast bezighouden met het bepalen
van de strategie voor de periode 2018-2020. Vanaf 8 mei
2018 is het herbouwde Mijnpensioenoverzicht.nl online.
De stichting zal dan ook starten met de doorontwikkeling
van Mijnpensioenoverzicht.nl, in aanvulling op de eerder
genoemde wettelijke aanpassingen. Ook zal de stichting
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onderzoeken hoe het de gebruiksgegevens van de website
op een geanonimiseerde, veilige en efficiënte manier kan
verzamelen. Het doel is om de website met deze informatie
te verbeteren en de sector cijfermatige terugkoppeling te
bieden van de manier waarop Mijnpensioenoverzicht.nl
door bezoekers gebruikt wordt.
Ook zijn er communicatie-activiteiten gepland om meer
bekendheid te geven aan Mijnpensioenoverzicht.nl in het
algemeen, de verschillende persoonlijke situaties waarin het
goed is om even je pensioen te checken, de stijging van de
AOW-leeftijd, AOW in het buitenland, pensioen bij scheiding
en voor zelfstandigen.
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TECHNISCH ONDERHOUD
Beveiliging
Alle organisaties die DigiD gebruiken, zijn verplicht om elk
jaar een ICT-beveiligingsassessment uit te voeren. In 2017
is een nieuw onafhankelijk assessment uitgevoerd. Het
assessment is uitgevoerd door KPMG. Daaruit bleek dat
Mijnpensioenoverzicht.nl volledig voldoet aan de eisen
van Logius.
Logius is de dienst digitale overheid. Het is onderdeel van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale
overheid, zoals DigiD.
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Beschikbaarheid
In 2017 is het servicelevel-agreement met leverancier Atos
van 99% beschikbaarheid weer ruimschoots gehaald.
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WEBSITE EN SERVICEDESK
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GROEI INGELOGDE BEZOEKERS

2016

+14%

2.763.367

2017
3.158.267

AANTAL VRAGEN
AAN DE SERVICEDESK
VOOR BURGERS

@

14.072

2017
305.184
bezoekers
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Pensioenkijker.nl
ten

nu
mi

Bezoekduur

2017
264.936
unieke
bezoekers

35.066

mensen

18.972

vulden de
feedbacktool in

76% vond wat zij zochten.
van deze mensen

gemakkelĳk
92% vond
wat zij zochten.
van deze mensen
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Website en Servicedesk
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TOP 5 ONDERWERPEN IN 2017
Vergeten pensioenen
Media-aandacht voor vergeten pensioenen leidde in het najaar tot veel vragen over dit onderwerp.
Pensioen algemeen
Dit zijn vragen over bijvoorbeeld echtscheiding, hoogte van het pensioen en waardeoverdracht.
Werking van Mĳnpensioenoverzicht.nl
Dit zijn bijvoorbeeld vragen over hoe men een download van gegevens
kan maken, waar verschillende gegevens te vinden zijn en hoe gezamenlijk inloggen werkt.
Arbeidsverleden
Deze vragen zijn veelal vergelijkbaar met vragen over vergeten
pensioen. Burgers veronderstellen in het verleden ergens pensioen
te hebben opgebouwd, maar zien deze aanspraken niet terug op
Mijnpensioenoverzicht.nl.

1.229

1.200

Pensioengegevens ontbreken
Deze vragen ontstaan doordat pensioengegevens tijdelijk niet zichtbaar
zijn of zelfs ontbreken. Oorzaken zijn bijvoorbeeld de overgang van een
pensioenuitvoerder naar een andere administrateur, werkzaamheden
voor de omzetting naar de nieuwe wijze van gegevensuitwisseling
die in 2017 plaatsvond of een (korte) technische storing.

1.081

9.089
2.658

AANTAL BEZOEKERS VIA
DETĲDVANJELEVEN.NL
Detĳdvanjeleven.nl geeft
voorlichting over pensioen. Het
is een initiatief van de Pensioenfederatie, de brancheorganisatie
van pensioenfondsen.
2017
Via detijdvanjeleven.nl is

21.020 x

DOORGEKLIKT

naar Mijnpensioenoverzicht.nl.
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COMMUNICATIE EN
PERSAANDACHT
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Naast alle aandacht die Stichting Pensioenregister in 2017
aan de transitie van uitvoeringsorganisatie en de herbouw
van Mijnpensioenoverzicht.nl besteedde, was er natuurlijk
ook aandacht voor communicatie. Het bestuur besloot om in
2017 hoofdzakelijk kleinschaliger activiteiten te organiseren
waarmee de bezoekersaantallen op peil bleven of stegen.
Dit deed de stichting al dan niet in samenwerking met de
pers of professionele influencers voor specifieke doel
groepen. De volgende activiteiten vonden plaats.
Google adwords campagne (waakvlam)
Gedurende het hele jaar is de waakvlamcampagne via
Google adwords voortgezet. Deze campagne was al gestart
in 2016 en zorgt ervoor dat de bezoekersaantallen op peil
blijven. In 2017 leverde de campagne 599.837 bezoekers op.
Pensioen3daagse
Zoals gebruikelijk was de stichting aanwezig op de jaarlijkse
Pensioen3daagse, die in 2017 plaatsvond op 30 oktober,
1 en 2 november. Samen met Wijzer in geldzaken
organiseerde de stichting de ‘login en win’-actie, die dit jaar
meer dan 8.142 inzendingen opleverde; maar liefst 89%
meer dan in 2016.

Medewerkers van de Servicedesk beantwoordden met
collega’s van SVB, AFM, pensioenuitvoerders en andere
organisaties via de Pensioenhelpdesk in drie dagen meer
dan 1.000 vragen. De Pensioen3daagse leidde tot een grote
groei in het verkeer naar de website, gemiddeld kwamen er
in die week 17.228 bezoeken per dag. Daarvan logde 71,3%
daadwerkelijk in.
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Social mediacampagne tijdens en na Pensioen3daagse
De stichting voerde tijdens de Pensioen3daagse een social
media-actie op Facebook. Deze actie liep door in de weken
na de Pensioen3daagse. Het doel was drieledig: stimuleren
van bezoek via mobiel aan Mijnpensioenoverzicht.nl, en het
vergroten van pensioenbewustzijn onder gescheiden
vrouwen en ZZP’ers. De laatste twee doelgroepen zijn
gekozen op basis van de onderzoeken die zijn uitgevoerd
uit hoofde van het FVP-budget. Tijdens de actie zetten we
zowel organische berichten als advertenties in, in de vorm
van filmpjes of statische afbeeldingen.
Hiermee is Mijnpensioenoverzicht.nl tijdens de
Pensioen3daagse aanwezig en goed zichtbaar geweest
en heeft daarmee bij kunnen dragen aan het verhogen
van het pensioenbewustzijn van de doelgroepen.
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Publicatie FVP onderzoeken
In het eerste kwartaal van 2017 rondde de stichting drie
onderzoeken af, in samenwerking met Motivaction.
Deze onderzoeken kon de stichting uitvoeren dankzij de
beschikbare gelden vanuit het FVP-fonds. De stichting
liet drie onderzoeken uitvoeren onder de volgende doel
groepen: gescheiden vrouwen, ZZP’ers die langer dan
vijf jaar zelfstandig zijn en jongeren van 18 tot 34 jaar die
getrouwd zijn of (geregistreerd) samenwonen. Het doel
van deze onderzoeken was om het pensioenbewustzijn van
deze specifieke doelgroepen tijdens belangrijke levens
gebeurtenissen in kaart te brengen. Daarnaast is onderzocht
welke professionele beïnvloeders deze doelgroepen op
belangrijke momenten bij kunnen staan met informatie
over pensioen. Met de uitkomsten van deze onderzoeken
kan de stichting onder meer de samenwerking opzoeken en
versterken met deze professionals, zodat de doelgroepen
op de juiste momenten geholpen worden met relevante
pensioeninformatie. De resultaten van de onderzoeken zijn
in overleg met koepelorganisaties van de professionals met
een persbericht gepubliceerd.
Communicatiecampagnes voor specifieke doelgroepen
Als logisch vervolg op de publicatie van de onderzoeken
naar kwetsbare doelgroepen, startte de stichting activiteiten
op om samen te werken met de professionele influencers
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die in contact zijn met de doelgroepen. In 2018 zet de
stichting deze activiteiten voort.
Doelgroep gescheiden vrouwen
Voor de doelgroep gescheiden vrouwen had de stichting
contacten met de vFAS (vereniging van familierecht
advocaten en scheidingsmediators) en de Nederlandse
Mediatorsvereniging (NMv). Voorzitter Josine van
Westerbeek werd geïnterviewd voor de nieuwsbrief en
de website van vFAS. Op 1 december gaf bestuurslid
Cornelie van Bergenhenegouwen-Bolhuis, samen met
Pensioenexpert Erik Beckers, een workshop ‘scheiden
en pensioen’ als programmaonderdeel op het jaarlijkse
Mediationcongres. Het doel was om pensioen bij scheiding
hoog op de agenda te krijgen bij de aanwezige mediators.
Doelgroep ZZP’ers die langer dan 5 jaar zelfstandig zijn
Voor de doelgroep ZZP’ers zocht de stichting contact met
de Kamer van Koophandel (KvK). Bestuurslid Tomas Wijffels
gaf een presentatie aan medewerkers van de KvK.
Voorzitter Josine Westerbeek gaf een interview voor
de digitale nieuwsbrief aan ZZP’ers van de Kamer van
Koophandel. Ook waren er oriënterende gesprekken met
Adfiz, branchevereniging van onafhankelijk financieel
adviseurs. Verdere samenwerking met deze professionals
wordt onderzocht.
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Persaandacht
In februari besteedde televisieprogramma Radar aandacht
aan de weergave van de stijgende AOW-leeftijd op
Mijnpensioenoverzicht.nl. Bestuurslid en portefeuillehouder
voor communicatie Frits Bart was aanwezig tijdens de
uitzending. De uitzending leverde veel aandacht op in
de vorm van bezoekersaantallen. Naar aanleiding van de
uitzending zijn er extra teksten en accenten op de website
aangebracht om de aandacht van de bezoeker duidelijker
te vestigen op de stijging van de AOW-leeftijd.
In september verschenen er meerdere artikelen in het AD
over vergeten pensioenen, waarbij de stichting actief een
bijdrage leverde aan de inhoud. Dit resulteerde in een
sterke toename van het aantal bezoekers van de website
en telefoontjes en e-mails voor de Servicedesk.
Daarnaast waren er vermeldingen en artikelen op onder
meer NOS.nl, Maxvandaag.nl, Gelderlander.nl en items
op de radio bij BNR en NOS op 1.
De stichting benaderde zelf de pers met persberichten
over de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken
naar de doelgroepen gescheiden vrouwen en ZZP’ers.
Er verschenen daarop diverse artikelen op onder meer
NU.nl, Trouw.nl, Telegraaf.nl en PensioenPro.nl.

Interne communicatie
Tijdens de herbouw van Mijnpensioenoverzicht.nl zijn de
aangesloten partijen met een nieuwsbrief op de hoogte
gehouden. Zij werden geïnformeerd over de voortgang van
de herbouw, de van hen gevraagde acties en waar zij meer
informatie konden krijgen.
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deel 2

JAARREKENING 2017

Jaarrekening 2017
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Balans

Staat van baten en lasten over 2017

per 31 december 2017 na bestemming van het saldo
1=€1

1=€1

2017

2017

Begroting
2017

2016

2.721.597

2.672.000

2.707.306

2016
Baten

Activa
Immateriële vaste activa 1

651.558

-

Vlottende activa en overlopende activa 2

119.916

413.997

Liquide middelen

2.081.892

2.382.081

Totaal Activa

2.853.367

2.796.078

Passiva
Eigen vermogen 3

1.520.656

1.253.297

Kortlopende schulden en overlopende passiva 4

1.332.712

1.542.782

Totaal passiva

2.853.367

2.796.079

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

Deelnemersbijdragen
Onttrekking bestemmingsreserve
Bijdrage overige instanties

135.642

-

468.023

2.857.239

2.672.000

3.175.329

Bestuurskosten

17.434

15.500

13.907

Projectkosten 5

177.435

322.000

756.054

Algemene kosten 6

479.301

421.000

1.094.557

1.915.709

1.875.000

1.814.879

-

37.000

-

2.589.880

2.670.500

3.679.397

267.359

1.500

-504.068

Renteopbrengsten en soortgelijke baten

-

-

873

Rentelasten en soortgelijke lasten

-

-

-

Financiële baten en lasten

-

-

873

Saldo van baten en lasten

267.359

1.500

-503.195

267.359

1.500

-503.195

-

-

-

Totaal baten
Lasten

Beheerkosten 7
Afschrijvingskosten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten voor
financiële baten en lasten

Bestemming resultaat
Algemene reserve
Overige reserve

De posten 5, 6 en 7 worden gespecificeerd en toegelicht bij
“Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017”.
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Kasstroomoverzicht Stichting Pensioenregister
1=€1

2017

Algemene Toelichting
Algemeen
Door middel van deze jaarrekening legt Stichting Pensioenregister
verantwoording af over de werkzaamheden die de stichting in 2017
heeft uitgevoerd. De jaarrekening is opgesteld op 12 juli 2018.

2016

Kasstromen uit operationele
activiteiten
Nettoresultaat

267.359

-503.195

Afschrijvingen

-

-

Cash flow
Dotatie voorzieningen
Mutatie vorderingen
Mutatie kortlopende schulden

267.359
-

-

294.081

2.053.863

-210.070

-1.155.083

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Investeringen/desinvesteringen
in vaste activa

-

-503.195

84.011

898.780

351.370

395.585

-651.558

Kasstroom uit investerings
activiteiten

-651.558

-

Opgenomen leningen

-

-

Aflossingen leningen

-

-

Kasstroom uit financierings
activiteiten
Netto-kasstroom

-

-

-

-300.189

395.585

Specificatie netto-kasstroom
Eindstand liquide middelen

2.081.892

2.382.081

Beginstand liquide middelen

2.382.081

1.986.497

Mutatie liquide middelen =
netto-kasstroom

-300.189

395.585

Boekjaar
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017.
Het boekjaar 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 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.

Immateriele vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaf
waarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd
op de verwachte economische levensduur (5 jaar), en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. In het jaar van
investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
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
looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.

Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2017

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd 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.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen 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 investerings
activiteiten en anderzijds onder de kasstroom uit financierings
activiteiten gepresenteerd.
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Toelichting op de balans
per 31 december 2017

1. Immateriële vaste activa
1 = €1
Aanschafwaarde begin boekjaar
Investeringen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde einde boekjaar

2. Vlottende activa en overlopende activa
2017

2016

-

-

Te vorderen bijdragen pensioenuitvoerders

651.558

-

Te vorderen bijdragen overige instanties

-

-

Vooruitbetaalde kosten

651.558

-

Cumulatieve afschrijvingen begin boekjaar

-

-

Begin boekjaar

-

-

Afschrijvingen

-

-

Cumulatieve afschrijvingen einde boekjaar

-

-

Totaal

651.558

Investeringen in herbouw Mijnpensioenoverzicht.nl worden
geactiveerd en bij ingebruikname afgeschreven over een periode
van 5 jaar.
In de begroting van 2017 is ervan uitgegaan om een deel van de
kosten direct ten laste van het resultaat te brengen en tevens reeds
in 2017 te gaan afschrijven.

1 = €1

2017

2016

15.707

247.585
138.035

9.408

19.174

Nog te factureren bijdrage

94.801

8.330

Te vorderen op leverancier

-

-

Nog te ontvangen rente-opbrengst

-

873

119.916

413.997

Totaal

Als maatstaf voor de financiering van ontwikkeling en beheer van
het pensioenregister wordt van pensioenuitvoerders een bijdrage
gevraagd per actieve deelnemer die opgenomen is in de
pensioenregeling(en) die zij uitvoeren. Q1 2017 zijn de nota’s voor
het boekjaar 2017, met een bijdrage van € 0,41 per actieve
deelnemer, verstuurd.
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Te vorderen bijdragen pensioenuitvoerders
1 = €1

3. Eigen Vermogen
2017

2016

Bijdrage APPA

11.373

Bijdrage 2014

-

Bijdrage 2015

28.681

Bijdrage 2016

3.676

254.249

Bijdrage 2017

12.031

-

-

-46.718

15.707

247.585

Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal

De te vorderen bijdragen zijn in 2017 aanzienlijk afgenomen.
Alle openstaande vorderingen zullen in 2018 naar verwachting
worden ontvangen.

1 = €1
Eigen Vermogen per 31 december van
voorgaand boekjaar
Resultaatbestemming
Eigen Vermogen per 31 december van
voorgaand boekjaar

2017

2016

1.253.297

1.756.492

267.359

-503.195

1.520.656

1.253.297

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.
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4. Kortlopende schulden en overlopende passiva
1 = €1
Crediteuren

2017

2016

668.669

398.562

Vooruit gefactureerde bijdrage
Nog te besteden bijdrage

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
per 31 december 2017

542.700

678.342

Nog te betalen kosten

85.901

444.000

Nog te ontvangen facturen

35.443

21.879

1.332.712

1.542.783

Overige overlopende passiva
Totaal

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 totaal € 457.300 besteed
is. Het restant wordt de komende jaren aangewend voor de diverse
projectonderzoeken.

Uitsplitsing niet in de balans opgenomen verplichtingen
1=€1

Verplichtingen Verplichtingen Verplichtingen
tot
tussen
langer dan
1 jaar
1 en 5 jaar
5 jaar

Beheerovereenkomst website

1.080.854

2.565.561

-

Beheerovereenkomst overige
dienstverlening

877.645

2.632.935

-

1.958.499

5.198.496

-

106.795

-

2.065.294

5.198.496

Subtotaal
Investeringsverplichting
Totaal

Verplichtingen:
• Alle beheeractiviteiten zijn per 1 april 2017 overgenomen
door een consortium dat wordt gevormd door hoofdaannemer
digital agency Mirabeau, pensioenbureau Montae en
communicatiebureau Enof.
• Het contract met het consortium is aangegaan tot en met
31 december 2022.

-
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Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2017
5. Projectkosten
De projectkosten voor 2017 bestaan uit de volgende onderdelen:
1 = €1

2017

Begroting
2017

2016

Doorontwikkeling
mijnpensioenoverzicht.nl

-

261.000

434.396

Herbouwkosten

-

61.000

-

135.642

-

321.658

322.000

756.054

Project FVP onderzoek
Project Aansluiten
Totaal

41.793
177.435

Stichting Pensioenregister heeft 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 2017 is in dit kader voor € 135.642
besteed. Het niet bestede bedrag is als schuld opgenomen en zal in
de komende jaren verder aangewend worden.

In de begroting 2017 is ervan uitgegaan om € 261.000 van de kosten
voor doorontwikkeling Mijnpensioenoverzicht.nl als projectkosten te
verantwoorden.
Bij de uitvoering in 2017 is besloten om alle kosten voor
doorontwikkeling Mijnpensioenoverzicht.nl te activeren onder
immateriële vaste activa.
Bij ingebruikname zullen deze kosten over een periode van 5 jaar
worden afgeschreven. De begrote afschrijvingskosten 2017 zullen
daarmee worden doorgeschoven naar 2018.
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6. Algemene kosten
De algemene kosten voor 2017 bestaan uit de volgende onderdelen:
1 = €1

2017

Begroting
2017

2016

44.370

-

164.766

4.886

-

9.166

100.817

70.000

427.359

Dubieuze debiteuren

-

-

47.475

Transitiekosten SVB

-

222.000

444.000

93.911

94.000

-

199.650

-

-

35.667

35.000

1.792

479.301

421.000

1.094.558

Advieskosten
Drukwerk, brochures e.d.
Publiekscampagne

Transitiekosten Mirabeau/Montae/Enof
Transitiekosten ATOS
Overige kosten
Totaal

7. Beheerkosten
De beheerkosten voor 2017 bestaan uit de volgende onderdelen:
1 = €1

2017

Begroting
2017

2016

Functioneel beheer en informatie
management

-

-

-

Contractmanagement

-

-

-

891.441

849.000

519.850

53.579

60.000

-

Relatiebeheer & Communicatie
Ondersteunende taken
Pensioenkijker
Beheerkosten website Pensioenregister
Beheerkosten website Pensioenkijker
Hostingkosten
Totaal

-

-

937.840

966.000

1.268.480

-

-

26.549

1.875.000

1.814.879

32.848
1.915.709
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Bestuursverklaring
Het bestuur van de Stichting Pensioenregister verklaart hierbij dat de
jaarrekening over het boekjaar 2017 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
Mw. drs. C.M. van der Werf-de Koning
Penningmeester
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GOVERNANCE
Rechtsvorm en statutaire zetel
De Stichting Pensioenregister heeft zijn statutaire zetel in
Utrecht. Alle correspondentie geschiedt 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.
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
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
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
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Eventuele
wijzigingen in het reglement behoeven de goedkeuring
van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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SAMENSTELLING BESTUUR, EXPERTGROEP,
KLANKBORDGROEP COMMUNICATIE
Bestuur
deelnemer
namens
Josine Westerbeek-Huitink onafhankelijk voorzitter
Maarten Schurink	vicevoorzitter,
Sociale Verzekeringsbank
Harold Herbert 	penningmeester,
Verbond van Verzekeraars
Tomas Wijffels 	secretaris, Pensioenfederatie
Frits Bart 	bestuurslid,
Verbond van Verzekeraars
Cornelie van Bergenbestuurslid,
henegouwen-Bolhuis	Sociale Verzekeringsbank
Peggy Wilson
bestuurslid, Pensioenfederatie
Cathrin van der Werf
bestuurslid, Pensioenfederatie

Expertgroep
deelnemer
namens
Gerard Donkersloot
Sociale Verzekeringsbank
Valentijn van der Burgh
Verbond van Verzekeraars
Ingrid Louwerens 	Verbond van Verzekeraars,
tot april 2017
Arnoud Oosterveld	Verbond van Verzekeraars,
vanaf april 2017
Titus Sips
Pensioenfederatie
Michel Snoep
Pensioenfederatie
Martijn Leppink	Pensioenfederatie,
tot april 2017
Klankbordgroep Communicatie
deelnemer
namens
Frits Bart
Voorzitter
Nienke Sneller
Sociale Verzekeringsbank
Fleur Bello
Sociale Verzekeringsbank
Sandra van Dijkhuizen
Verbond van Verzekeraars
Michiel Arentshorst
Verbond van Verzekeraars
Wouter van den Brink
Pensioenfederatie
Ellen van Amersfoort
Pensioenfederatie
Céleste de Quelerij
Pensioenfederatie
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