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Stichting Pensioenregister kijkt terug op een bewogen en  
succesvol jaar. Er gebeurde veel in 2018 en niet alles gaat 
vanzelf, maar de resultaten mogen er zijn. We zijn als bestuur 
zeer verheugd met de het nieuwe platform waardoor  
Mijnpensioenoverzicht.nl in 2018 ook goed bereikbaar  
werd op mobiel en iPad.

Dat bleef niet onopgemerkt: de bezoekersaantallen van  
Mijnpensioenoverzicht.nl bleven stijgen afgelopen jaar. En ook  
de tevredenheid van de bezoekers ging in 2018 omhoog.  
Uiteindelijk is dat de belangrijkste graadmeter, want voor hen 
doen we dit allemaal.

De Tribunebijeenkomst die we eind 2018 organiseerden was  
inspirerend en succesvol. We bespraken de technische ontwikke
lingen en er was veel ruimte voor dialoog. Dat smaakt naar meer 
en daarom zijn we van plan om in 2019 weer een Tribunebijeen
komst te organiseren.

Ook waren we eind 2018 weer aanwezig tijdens de Pensioen
3daagse. Vlak voor de Pensioen3daagse startte het Pensioen
register met een nieuwe publiekscampagne: ‘Kijk Vooruit’. Er was 
speciale aandacht voor doelgroepen als gescheiden vrouwen, 
ZZP’ers en AOWopbouw in het buitenland.

In 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering 
van twee belangrijke zaken: de waardeoverdracht kleine pensioe
nen en het tonen van de scenario’s volgens de uniforme reken
methodiek (URM). Beide vloeien voort uit een aanpassing van de 
Pensioenwet. We zetten ons er volledig voor in om deze zaken in 
2019 tot een goede uitvoering te brengen.

Zo blijven we Mijnpensioenoverzicht.nl verder ontwikkelen met als 
doel het gebruikers nóg gemakkelijker te maken om inzicht en 
overzicht te krijgen in hun actuele pensioensituatie. Want daar 
gaat het uiteindelijk om.

Josine Westerbeek – Huitink 
Voorzitter Stichting Pensioenregister 
Juni 2019



deel 1

EEN VERSLAG VAN 2018
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Mijnpensioenoverzicht.nl is volop in ontwikkeling, zowel op 
technisch vlak, als op het gebied van (deelnemers)communica-
tie. Het aantal ingelogde bezoekers op de website groeide in 
2018 tot 5,1 miljoen. Daarnaast wordt het platform positiever 
gewaardeerd. Ook speelt het een steeds grotere rol bij het 
creëren van een compleet financieel inzicht, bijvoorbeeld bij 
een hypotheekaanvraag, echtscheiding of financiële planning.

In 2018 ging de herbouwde website Mijnpensioenoverzicht.nl live 
en werd gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe (wettelijke) 
functionaliteiten voor de waardeoverdracht kleine pensioenen en 
het tonen van scenario’s. De herbouwde website werd begin mei 
opgeleverd en hiermee is een flexibel en modern platform  

gerealiseerd. Dat maakt het mogelijk om Mijnpensioenoverzicht.nl 
door te ontwikkelen naar een nog gebruiksvriendelijker website 
voor bezoekers en aangesloten partijen.

De Stichting Pensioenregister kreeg akkoord op extra financiering 
vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (via 
de Sociale Verzekeringsbank). In 2018 is een deel van dit budget 
ingezet voor een grote publiekscampagne. Daarin was onder 
andere aandacht voor het vergroten van AOW en pensioen
bewustzijn. Ook kregen we meer inzicht in de doelgroep van  
Mijnpensioenoverzicht.nl door de uitvoering van een jaarlijks 
terugkerend onderzoek door Motivaction.
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Rol van het bestuur
Het bestuur van Stichting Pensioenregister is eindverant
woordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van  
Mijn pensioenoverzicht.nl en voor alle andere activiteiten  
van de stichting. In 2018 stuurde het bestuur de beheer
organisatie aan en onderhield contacten met de achterban, 
politiek en bestuur, belangenorganisaties en andere  
stakeholders.

Het bestuur kwam vijf keer bij elkaar voor een reguliere vergade
ring en één keer voor een strategiebespreking. De belangrijkste 
aandachtspunten waren de herbouw en doorontwikkeling van 
Mijnpensioenoverzicht.nl.

Het bestuur besteedde daarnaast aandacht aan de portefeuille
verdeling onder de bestuursleden en de verbetering van de 
interne organisatie (SLA’s, processen, beter inzicht in kosten,  
aanpassing statuten en reglement). Ook werkte het hard aan  
het AVGcompliant maken van de interne organisatie.

Samenstelling van het bestuur
Eind 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Josine Westerbeek – Huitink (onafhankelijk) Voorzitter

Simon Sibma Vice-voorzitter

Cathrin van der Werf (Pensioenfederatie) Penningmeester

Harold Herbert (Verbond van Verzekeraars) Secretaris en Strategische  
ontwikkeling overheid

Cornelie van Bergen henegouwen – Bolhuis 
(SVB)

Strategische communicatie  
(massa-communicatie,  
marketing)

Tomas Wijffels (Pensioenfederatie) Strategische doorontwikkeling  
website en deelnemers communicatie

Nicole Beuken (Pensioenfederatie) Strategisch relatiebeheer

Frits Bart (Verbond van Verzekeraars) Organisatieontwikkeling

In bijlage 1 wordt de governance van de stichting beschreven.

Het bestuur laat zich bijstaan door een expertgroep en door  
een klankbordgroep communicatie. De expertgroep is betrokken 
bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten van  
Mijnpensoenoverzicht.nl en geeft desgevraagd adviezen aan  
het bestuur en de uitvoeringsorganisatie. De klankbordgroep 
communicatie adviseert het bestuur over de communicatie
activiteiten van Stichting Pensioenregister.

ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR
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Overlegstructuur Autoriteit Financiële Markten
De Autoriteit Financiële Markten houdt toezicht op  
Mijnpensioenoverzicht.nl. In dat kader vond periodiek overleg 
plaats tussen de Autoriteit Financiële Markten en het bestuur.

Overlegstructuur Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid woont de bestuursvergaderingen bij. Op  
ambtelijk niveau overlegt het bestuur periodiek met het ministe
rie. In 2018 overlegde een delegatie van het bestuur eenmaal  
met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uitbreiding statuten en reglement
De statuten en het reglement zijn uitgebreid met twee taken.  
Ten eerste om te faciliteren bij de waardeoverdracht kleine  
pensioenen en ten tweede om de pensioenuitvoerder te  
informeren bij welke andere pensioenuitvoerder(s) een gewezen 
deelnemer pensioenaanspraken opbouwt. Dit gebeurt op verzoek 
van de overdragende pensioenuitvoerder. Het reglement is  
daarnaast aangepast aan de AVGvereisten. Dit is uitgebreid  

1 Deelnemers zijn over het algemeen bij één pensioenuitvoerder actief, terwijl ze bij meerdere uitvoerders geregistreerd kunnen zijn als ‘slaper’ (een ex-deel-

nemer die niet langer actief pensioen opbouwt). Door de bijdrage te baseren op het aantal actieve deelnemers wordt zo veel mogelijk voorkomen dat pen-

sioenuitvoerders voor deelnemers meer dan één keer betalen.

afgestemd met de achterban en met het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Stichting Pensioenregister wordt daarbij gezien als verwerker en 
de pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank als  
verwerkingsverantwoordelijken.

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 pensioensector zelf verantwoordelijk is voor de 
totstandkoming van het register. De pensioensector draagt ook 
zelf de kosten hiervoor.

Stichting Pensioenregister vraagt jaarlijks een financiële bijdrage 
van pensioenuitvoerders voor de dekking van de kosten in het 
lopende jaar. Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal actieve 
deelnemers1. Het bestuur heeft de bijdrage voor 2018 vastgesteld 
op € 0,41 per deelnemer. Dit bedrag is gelijk aan de afgelopen 
drie jaar.
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Stichting Pensioenregister heeft de bijdrage van pensioen
uitvoerders in 2018 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.

Aanvullende financiële bijdrage
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. 
Het bestuur besloot daarop om in 2018 een aanvullende bijdrage 
aan de pensioenuitvoerders te vragen van € 0,092 per actieve 
deelnemer.

Bijdrage van de Sociale Verzekeringsbank
Eind 2017 heeft het bestuur bij het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een verzoek ingediend voor extra financiering 
om de verhoogde ambities voor pensioeninformatie en bewust
zijn te realiseren.

De extra bijdrage via de Sociale Verzekeringsbank – die tot dan 
toe geen structurele bijdrage leverde aan Stichting Pensioen
register – draagt structureel bij aan het verbeteren en uitbreiden 
van Mijnpensioenoverzicht.nl met nieuwe tools. En aan het  
verbeteren en uitbreiden van de communicatieactiviteiten voor 
een nog groter bereik onder de burgers.

Afgesproken is dat het ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid voor deze kabinetsperiode een bijdrage beschikbaar 
stelt om deze doelen te realiseren. Voor 2018 is een bedrag van  
€ 300.000 beschikbaar gesteld.

Resultaten
In 2018 is gestart met de eerste projecten op het gebied van het 
vergroten van AOW en pensioenbewustzijn, het actief informeren 
over specifieke regelingen en het vergroten van het bereik op 
Mijnpensioenoverzicht.nl, onder meer door een publieks
campagne in het najaar van 2018.

Doelgroepenbenadering was een belangrijk onderdeel van de 
brede campagne ‘Kijk vooruit’.

Verder is in 2018 een start gemaakt met de bouw van technologie 
waarmee het gebruik en de waardering van Mijnpensioenover
zicht.nl permanent wordt gemonitord. Basis hiervoor zijn de resul
taten van een onderzoek naar bekendheid, gedrag en waardering 
van Mijnpensioenoverzicht.nl.

Samenwerking met andere partijen
Er zijn verschillende partijen in het pensioendomein actief die 
doelen nastreven die aansluiten op de doelstellingen van Stichting 
Pensioenregister. Een bekend voorbeeld is Wijzer in geldzaken, 
een initiatief van het ministerie van Financiën om verantwoord 
financieel gedrag te bevorderen. In 2018 is verder invulling 
gegeven aan het besluit van het bestuur om samen te werken met 
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partijen die een vergelijkbare doelstelling hebben. Zoals de 
samenwerking met Wijzer in Geldzaken tijdens de Pensioen
3daagse en de ontwikkeling van een gezamenlijke animatie over 
verevening bij scheiden. Ook leverde Stichting Pensioenregister 
een inhoudelijke en financiële bijdrage aan een onderzoek van 
Nibud onder gepensioneerden2.

2  Rondkomen na pensionering, nu en in de toekomst; Anna van der Schors en Annette Groen, Nibud, oktober 2018

Uitbesteding ontwikkeling en beheer
Vanaf 1 april 2017 is de uitvoering van de activiteiten belegd bij 
hoofdaannemer Mirabeau, pensioenbureau Montae en communi
catiebureau Enof. In 2018 nam dit consortium het beheer en 
onderhoud van Mijnpensioenoverzicht.nl en Pensioenregister.nl 
over van Atos.
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2018 stond in het teken van ontwikkeling en doorontwikkeling van 
Mijnpensioenoverzicht.nl. Hieronder een beknopte weergave van 
de activiteiten.

Ontwikkelingen Mijnpensioenoverzicht.nl
In mei 2018 ging de nieuwe versie van Mijnpensioenoverzicht.nl 
live. Het nieuwe MPO is verbeterd op technisch vlak. De website is 
nu beter schaalbaar, responsive, flexibel en beschikbaar op smart
phones en tablets. De functionaliteiten zijn niet veranderd.

In de tweede helft van 2018 startte de doorontwikkeling van de 
website. Drie prioriteiten daarbij waren:
• De voorbereidingen op de intermediairsrol van Stichting  

Pensioenregister bij de waardeoverdracht van kleine  
pensioenen;

• Het tonen van de scenario’s op MPO;
• De gevolgen van de eIDASverordening.

Beveiliging
Alle organisaties die DigiD gebruiken, zijn verplicht om elk jaar 
een ICTbeveiligingsassessment uit te voeren. In 2018 is een onaf
hankelijk assessment uitgevoerd door BKBO. Daaruit bleek dat 
Mijnpensioenoverzicht.nl volledig voldoet aan de eisen van 
Logius.

Logius is de dienst digitale overhead en onderdeel van het  
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
Logius zorgt voor producten en diensten voor de digitale  
overheid, zoals DigiD.

Beschikbaarheid
In 2018 is het servicelevelagreement met Mirabeau van  
99% beschikbaarheid ruimschoots gehaald.

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 
EN ONDERHOUD
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40.126 
mensen 

vulden de 
feedbacktool in

van deze mensen 
vond wat zij zochten.78% van deze mensen 

vond gemakkelĳk 
wat zij zochten.

94%

GROEI INGELOGDE BEZOEKERS

2017 2018+8,4%

4.780.508 5.182. 659

Pensioenkijker.nl

2018
291.000

bezoekers

25.062
bezoekers

vanuit 
MPO

2018
256.000 
unieke 

bezoekers

AANTAL VRAGEN AAN DE SERVICEDESK VOOR BURGERS

@

14.044

39.238

44 25.150

totaal
+18%*

* De stijging werd met name veroorzaakt door de aandacht 
   voor waardeoverdracht van (hele) kleine pensioenen.

+ +
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3.953

Storing website 
Dit zijn contacten over storingen op de website. Dat gaat met name om foutmeldingen die 
burgers krijgen wanneer het niet lukt om pensioengegevens te tonen of gegevens op te halen 
bij de Sociale Verzekeringsbank. Of het gaat om foutmeldingen bij het downloaden van een 
overzicht in pdf of xml.

TOP 5 ONDERWERPEN DIE BINNENKWAMEN VIA DE SERVICEDESK

Vergeten pensioenen
Dit zijn contacten van burgers die menen pensioen te hebben opgebouwd in 
het verleden, maar dat niet zien staan op Mijnpensioenoverzicht.nl. 

Pensioengegevens ontbreken 
Dit zijn contacten over gegevens die niet of niet juist worden doorgegeven door 
Sociale Verzekeringsbank of de pensioenuitvoerder. En contacten over pensioenen die 
mensen verwachten te vinden op Mijnpensioenoverzicht.nl, maar die ze niet zien staan.

Vragen over berichten in de media 
Dit zijn contacten naar aanleiding van de mediaaandacht voor pensioenen. Met name 
gedurende het vierde kwartaal van 2018 rond de veranderde wetgeving over (heel) kleine 
pensioenen. Dit leidde tot een aanzienlijke verhoging in het aanbod bij de servicedesk.

Werking website 
Dit zijn contacten met burgers die vragen hebben over de werking van de website of uitleg 
vragen over gebruikte begrippen op de website. De servicedesk geeft hen toelichting op het 
navigeren op de website en uitleg over de getoonde data en situaties.  

7.704

2.588

2.304 

1.133
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Naast de reguliere communicatieactiviteiten is er in 2018 veel aan
dacht geweest voor de grote publiekscampagne ‘Kijk Vooruit’ in 
het najaar. Daarnaast was er in het vierde kwartaal veel mediaaan
dacht voor de (heel) kleine pensioenen.

Google adwords campagne (waakvlam)
Gedurende het hele jaar is de waakvlamcampagne via Google 
adwords voortgezet. Deze campagne is gestart in 2016 en zorgt 
ervoor dat de website Mijnpensioenoverzicht.nl goed vindbaar is 
in Google. Hierdoor blijven de bezoekersaantallen op peil. In 2018 
leverde de campagne 951.223 bezoeken op.

Pensioen3daagse
Zoals gebruikelijk was Stichting Pensioenregister aanwezig op de 
jaarlijkse Pensioen3daagse, die in 2018 plaatsvond op 6, 7 en 
8 november. Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken blijkt dat  
Mijnpensioenoverzicht.nl – net zoals vorig jaar – de meest geraad
pleegde informatiebron over pensioen is. De website wordt nu 
zelfs nog meer bezocht dan in 2017 (75% vs. 70%). Samen met 
Wijzer in geldzaken organiseerde MPO ook weer de ‘login en 
win’actie. Het aantal bezoekers naar aanleiding van deze actie 
was niet exact te meten aangezien de actie gelijk viel met de 
publiekscampagne.

Grote Publiekscampagne najaar
Vlak voor de Pensioen3daagse startte Stichting Pensioenregister 
met een nieuwe publiekscampagne: ‘Kijk Vooruit’. Naast een 
introductie voor de brede doelgroep werden per subdoelgroep 

specifieke ‘live-event’ boodschappen ingezet op verschillende 
online platforms en social media. De specifieke subdoelgroepen 
en onderwerpen, zoals gescheiden vrouwen, ZZP ‘ers en 
AOWopbouw in het buitenland, werden in opdracht van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra bena
drukt.

Deze campagne had naast het verhogen van de naamsbekend
heid en het pensioenbewustzijn, als doel de waardering van  
Mijnpensioenoverzicht.nl te verhogen en traffic naar de website te 
stimuleren. Het resultaat van de campagne was positief. Deze had 
een goed bereik, voornamelijk bij de subdoelgroepen (o.a. 
gescheiden vrouwen). In totaal zijn de online advertenties ruim 
30 miljoen keer weergegeven.

De kernboodschappen voor de AOWgerelateerde acties sluiten 
aan bij de campagne en richten zich op de stijging van de 
AOWleeftijd, AOW opbouwen in het buitenland, en aandacht 
voor de overbruggingsregeling en de aanvullende inkomens
voorziening ouderen.

Overige communicatieactiviteiten voor specifieke  
doelgroepen
Naast aandacht voor specifieke doelgroepen in de publieks-
campagne, startte Stichting Pensioenregister in 2018 diverse  
communicatieactiviteiten op in samenwerking met influencers, 
waaronder de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Koninklijke 
Notariële Beroepsorganisatie.

COMMUNICATIE EN 
PERSAANDACHT
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Doelgroep gescheiden vrouwen
Voor de doelgroep gescheiden vrouwen ontwikkelde Stichting 
Pensioenregister – in navolging van de FVP-onderzoeken – in 
samenwerking met Wijzer in geldzaken, een animatie over  
verevening bij scheiden. Deze was bedoeld voor professionals, 
om zodoende de doelgroep beter voor te lichten. De animatie is 
onder andere verspreid via de vFAS (scheidingsadvocaten) en de 
NMV (mediators). Verder ontwikkelde Stichting Pensioenregister 
op verzoek van de NMV een factsheet met informatie voor media
tors over verevening bij scheiden.

Doelgroep ZZP’ers die langer dan vijf jaar zelfstandig zijn
Met Adfiz (branchevereniging van onafhankelijk financieel advi
seurs) is gekeken naar een vorm om financieel adviseurs te  
ondersteunen bij adviesgesprekken over pensioen (vanuit het 
FVPbudget). Dit factsheet voor consumenten wordt in 2019  
ontwikkeld en verspreid.

Tribunebijeenkomst
Stichting Pensioenregister streeft naar een goede samen
werking met de sector. Daarom organiseerde het in november 
2018 een tribunebijeenkomst voor de partijen die de techni
sche aansluiting verzorgen, de pensioenadministrateurs en 
communicatiespecialisten om hen te informeren over de ont
wikkelingen van MPO. Het inhoudelijke programma ging zowel 
in op functionaliteiten als actuele communicatieactiviteiten en 
er was er veel ruimte voor dialoog.
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Nieuwsbrieven stakeholders
Om de diverse stakeholders te voorzien van de juiste informatie 
ontwikkelde en verstuurde Stichting Pensioenregister nieuws
brieven.

Nieuwsbrief technische aansluiters
Tijdens de herbouw van Mijnpensioenoverzicht.nl zijn de aange
sloten partijen met een nieuwsbrief op de hoogte gehouden.  
De nieuwsbrief informeerde hen over de voortgang van de 
herbouw, de van hen gevraagde acties en verwees naar bronnen 
waar zij meer informatie konden krijgen. Deze nieuwsbrief is 
daarna gebruikt om de aangesloten partijen op de hoogte te 
houden over de ontwikkelingen rond koppelvlakken 5a en 5b.  
De nieuwsbrief is in 2018 zeven keer verzonden.

Nieuwsbrief pensioenuitvoerders
Om de managers en communicatieprofessionals van pensioen
uitvoerders te betrekken en informeren, is in 2018 ook een nieuws
brief voor hen geïntroduceerd. Deze is twee keer verzonden.

Persaandacht
Vanaf januari 2019 zijn er nieuwe regels voor (heel) kleine pensioe
nen. Dat leverde in oktober en december 2018 veel mediaaan
dacht op. Dat leidde tot een enorme groei in het aantal bezoekers 
op Mijnpensioenoverzicht.nl en vragen via de Burgerservicedesk. 
Op de website zijn extra veelgestelde vragen toegevoegd over dit 
onderwerp.
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Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste geplande 
ontwikkelingen op technisch en communicatievlak. Ook is een 
beknopt overzicht van de begroting 2019 opgenomen.

Technische ontwikkelingen
In 2019 staan er een aantal nieuwe ontwikkelingen op de agenda 
voor Mijnpensioenoverzicht.nl.
• Vanaf eind juli ondersteunt Mijnpensioenoverzicht.nl het proces 

van waardeoverdracht van klein pensioen.
• Vanaf eind september worden op de website drie scenario’s 

getoond die de onzekerheid van pensioen inzichtelijk maken.
• Mijnpensioenoverzicht.nl ontwikkelt in 2019 een API waardoor 

gebruikers hun pensioengegevens van de website eenvoudig 
kunnen ophalen in de mijnomgeving van hun pensioen 
uitvoerder.

• Er wordt onderzocht of de content van de websites Pensioen
kijker.nl en Mijnpensioenoverzicht.nl kunnen optimaliseren. 
Door de content bijvoorbeeld samen te voegen, wordt de 
informatie nog duidelijker voor de bezoeker.

• De meldingen op Mijnpensioenoverzicht.nl worden verder 
gepersonaliseerd. Bezoekers krijgen op basis van hun persoon
lijke pensioenoverzicht extra informatie te zien.

Communicatieactiviteiten
In 2019 zijn er ook communicatieactiviteiten gepland om meer 
bekendheid te geven aan Mijnpensioenoverzicht.nl in het alge
meen. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende ‘life events’ 
die invloed hebben op pensioenopbouw, de stijging van de 

AOWleeftijd, AOW in het buitenland, pensioen bij scheiding en 
voor zelfstandigen. Hiervoor voeren we onder andere het jaarlijkse 
Motivactiononderzoek uit, is er weer deelname aan de Pensioen
3daagse en ontwikkelen we aparte doelgroepcampagnes.  
Deze projecten worden deels gefinancierd vanuit het budget van 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met de  
bijdrage vanuit de Sociale Verzekeringsbank.

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.

Begroting
Net als in 2018 heeft het bestuur voor 2019 aan de pensioenuit
voerders, naast de reguliere bijdrage van € 0,41 per actieve deel
nemer, een aanvullende bijdrage gevraagd voor het gebruik van 
DigiD. Deze aanvullende bijdrage is voor 2019 vastgesteld op  
€ 0,11 per actieve deelnemer. Daarnaast is in 2019 gestart met  
om het proces waardeoverdracht kleine pensioenen. Het bestuur 
heeft besloten de extra kosten hiervoor ook door te belasten naar 
de pensioenuitvoerders. Voor 2019 komt dit neer op een extra bij
drage van € 0,015 per actieve deelnemer. 

De totale begrote inkomsten voor 2019 komen daarmee uit op  
€ 4.555.966. De totale begrote uitgaven voor 2019 bedragen  
€ 4.369.542.



deel 2

JAARREKENING 2018
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Balans
per 31 december 2018 na bestemming van het saldo

1 =  €1 2018 2017

Activa

Immateriële vaste activa 1 703.373  651.558 

Vlottende activa en overlopende activa 2  178.704  119.916 

Liquide middelen  1.389.982  2.081.892 

Totaal Activa  2.272.060  2.853.367 

Passiva

Eigen vermogen 3  1.447.494  1.520.656 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 4  824.566  1.332.712 

Totaal passiva  2.272.060 2.853.367 

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

Staat van baten en lasten over 2018
1 =  €1 2018 Begroting 

2018
2017

Baten

Deelnemersbijdragen 3.403.775 3.275.000 2.721.597 

Bijdrage overige instanties 505.298 -   135.642 

Totaal baten  3.909.072  3.275.000  2.857.239 

Lasten

Bestuurskosten 20.734 17.500 17.434 

Projectkosten5 1.560.174 1.080.000 177.435 

Algemene kosten6 295.475 270.210 479.301 

Beheerkosten7 2.004.659 1.823.290 1.915.709 

Afschrijvingskosten 92.898 116.000  -   

Totaal lasten 3.973.940 3.307.000 2.589.880 

Saldo van baten en lasten voor  
financiele baten en lasten

64.868 32.000 267.359 

Renteopbrengsten en soortgelijke baten  -    -    -   

Rentelasten en soortgelijke lasten  -8.294  -    -   

Financiele baten en lasten  8.294  -    -   

Saldo van baten en lasten 73.162 32.000 267.359 

bestemming resultaat

Algemene reserve -73.162 -32.000 267.359 

Overige reserve  -    -    -   

De Posten 5,6, en 7 worden gespecificeerd en toegelicht bij  
“Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2018”.
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Kasstroomoverzicht Stichting Pensioenregister

1 =  €1 2018 2017

Kasstromen uit operationele 
activiteiten

Nettoresultaat  -73.162  267.359 

Afschrijvingen  92.898  - 

Cash flow  19.736  267.359 

Dotatie voorzieningen  -  -  -  - 

Mutatie vorderingen  -58.788  294.081 

Mutatie kortlopende schulden  -508.145  -210.071 

 -566.934  84.010 

Kasstroom uit operationele 
activiteiten

547.197 351.369 

Investeringen/desinvesteringen 
in vaste activa

 –144.713  –651.558 

Kasstroom uit investerings-
activiteiten

 –144.713  –651.558 

Opgenomen leningen  -  - 

Aflossingen leningen  -  - 

Kasstroom uit financierings
activiteiten

 -  - 

Netto-kasstroom –691.910 –300.189 

Specificatie nettokasstroom

Eindstand liquide middelen  1.389.982  2.081.892 

Beginstand liquide middelen  2.081.892  2.382.081 

Mutatie liquide middelen = 
netto-kasstroom

 –691.910  –300.189 

Algemene Toelichting

Algemeen
Door middel van deze jaarrekening legt Stichting Pensioenregister 
verantwoording af over de werkzaamheden die de stichting in 2018 
heeft uitgevoerd. De jaarrekening is opgesteld op 12 juli 2019.

Boekjaar
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018.  
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 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 
Organisatieszonderwinststreven” 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 uit
gevoerd.

Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. De stichting is 
niet BTWplichtig; 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 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.

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 voorzit
ter – 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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2. Vlottende activa en overlopende activa

1 = € 1 2018 2017

Te vorderen bijdragen pensioenuitvoerders 91.576 15.707 

Te vorderen bijdragen overige instanties 85.495 

Vooruitbetaalde kosten 1.633 9.408 

Nog te factureren bijdrage -   94.801 

Te vorderen op leverancier -   -   

Nog te ontvangen rente-opbrengst -   -   

Totaal 178.704 119.916 

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. In Q1 2018 zijn de nota’s voor het 
boekjaar 2018, met een bijdrage van  0,41 per actieve deelnemer 
en een bijdrage van  0,092 per actieve deelnemer voor gebruik van 
DigiD, verstuurd.

Toelichting op de balans
per 31 december 2018

1. Immateriële vaste activa

1 = € 1 2018 2017

Aanschafwaarde begin boekjaar  651.558  -   

Investeringen  144.713  651.558 

Desinvesteringen  -    -   

Aanschafwaarde einde boekjaar  796.271  651.558 

Cumulatieve afschrijvingen begin boekjaar  -    -   

Begin boekjaar  -    -   

Afschrijvingen  92.898  -   

Cumulatieve afschrijvingen einde boekjaar  92.898  -   

Totaal  703.373  651.558 

Investeringen in herbouw  mijnpensioenoverzicht.nl worden  
geactiveerden bij in gebruikname afgeschreven over een periode 
van 5 jaar. Er is gestart met afschrijven vanaf juni 2018 na ingebruik
name van nieuwe website van mijnpensioenregister.nl



22Stichting Pensioenregister – Jaarverslag 2018JAARREKENING 2018

3. Eigen Vermogen

1 = € 1 2018 2017

Eigen Vermogen per 31 december van 
voorgaand boekjaar

1.520.656 1.253.297 

Resultaatbestemming -73.162 267.359 

Eigen Vermogen per 31 december van 
voorgaand boekjaar

1.447.494  1.520.656 

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.

Te vorderen overige instanties betreft een retour te verwachte  
correctie op bijdrage voor gebruik in 2018 van DigiD aan Logius.

Te vorderen bijdragen pensioenuitvoerders: 

1 = € 1 2018 2017

Bijdrage 2015  -    -   

Bijdrage 2016  -    3.676 

Bijdrage 2017  -    12.031 

Bijdrage 2018  91.576  -   

Voorziening dubieuze debiteuren  -    -   

Totaal  91.576  15.707 

De te vorderen bijdragen hebben alleen betrekking op bijdrage 
2018 en betreft 2 pensioenuitvoerders. Hiervan is  86.335 in Q12019 
ontvangen.
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Uitsplitsing niet in de balans opgenomen verplichtingen

1 =  € 1 Verplichtingen 
tot 

1 jaar

Verplichtingen
tussen 

1 en 5 jaar

Verplichtingen
langer dan 

5 jaar

Beheerovereenkomst website  1.050.436  3.151.308  - 

Beheerovereenkomst overige 
dienstverlening

 928.465  2.785.395  - 

Subtotaal  1.978.901  5.936.703  - 

Investeringsverplichting -  - -

Totaal  1.978.901  5.936.703  0 

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

4. Kortlopende schulden en overlopende passiva

1 = € 1 2018 2017

Crediteuren  392.361  668.669 

Vooruit gefactureerde bijdrage  -    -   

Nog te besteden bijdrage  337.402  542.700 

Nog te betalen kosten 94.803  85.901 

Nog te ontvangen facturen  -    35.443 

Overige overlopende passiva  -   -

Totaal 824.566  1.332.712 

In 2016 heeft het Pensioenregister een bijdrage gekregen van  
destichting FVP in het kader van diverse projectonderzoeken.  
De totale bijdrage bedroeg  1.000.000, waarvan in totaal  717.085 is 
besteed Het restant (opgenomen in nog te besteden bijdrage) wordt 
de komende jaren aangewend voor diverse project onderzoeken.

In 2018 heeft het Pensioenregister een bijdrage gekregen van 
Sociale Verzekeringsbank. De bijdrage bedroeg  300.000,– waarvan 
in totaal  245.513 is besteed. Het restant (opgenomen in nog te 
besteden bijdrage) zal in 2019 worden aangewend voor diverse  
projecten.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  
per 31 december 2018
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Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2018
5. Projectkosten

1 = € 1 2018 Begroting 
2018

2017

Doorontwikkeling mijnpensioenover-
zicht.nl

481.816  480.000 

Herbouwkosten -    -   -   

Project FVP onderzoek 259.785  -   135.642   

Project Aansluiten -   41.793

Project SVB/SZW 245.513  -   -

Gebruik DigiD 573.060  600.000 -   

Totaal 1.560.174  1.080.000 177.435 

De kosten voor herontwikkeling van mijnpensioenoverzicht zijn  
vanaf 2017geactiveerd onder immateriele vaste activa en worden  
bij ingebruikname (juni 2018) over een  periode van 5 jaar  
afgeschreven. Doorontwikkelingskosten hebben betrekking op  
de nieuwe website.

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 2016 is in dit kader voor  321.658 besteed.
• In 2017 is in dit kader voor  135.642  besteed.
• In 2018 is in dit kader voor  259.785  besteed.

Het niet bestede bedrag is als schuld opgenomen en zal in de 
komende jaren verder aangewend worden.

Stichting Pensioenregister heeft een bijdrage toegekend gekregen 
van Sociale Verzekeringsbank voor een bedrag van  300.000 waarbij 
diverse projecten gerealiseerd kunnen worden.
• In 2018 is in dit kader voor  245.513 besteed.
Het niet bestede bedrag is als schuld opgenomen en zal in 2019 
verder aangewend worden. 

Voor het gebruik van DigiD binnen mijnpensioenoverzicht.nl dient 
Stichting Pensioenregister een bijdrage af te rekenen met  
DigiD/Logius. Het opgenomen bedrag van 573.060,– is inclusief 
een verwachte retour correctie van DigiD/Logius van 85.495,–  
te ontvangen in 2019.
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6. Algemene kosten
De algemene kosten voor 2018 bestaan uit de volgende onderdelen:

1 = € 1 2018 Begroting 
2018

2017

Advieskosten  6.050  5.000  44.370 

Drukwerk, brochures e.d.  2.079  -    4.886 

Publiekscampagne  74.279  100.000  100.817 

Dubieuze debiteuren  13.025  -    -   

Transitiekosten SVB  -    -    -   

Transitiekosten Mirabeau/Montae/Enof  -    -    93.911 

Transitiekosten ATOS  135.210  135.210  199.650 

Overige kosten  64.833  30.000  35.667 

Totaal  295.475  270.210  479.301 

7. Beheerkosten
De beheerkosten voor 2018 bestaan uit de volgende onderdelen:

1 = € 1 2018 Begroting 
2018

2017

Functioneel beheer en informatiema-
nagement

 192.506  192.500  -   

Relatiebeheer, Communicatie, Contract-
management

 884.263  847.645  891.441 

Ondersteundende taken  45.575  60.000  53.579 

Pensioenkijker  -    -   

Beheerkosten website Pensioenregister  503.245  562.019  937.840 

beheerkosten website Pensioenkijker  18.150  25.000  -   

Hostingkosten  360.920  136.126  32.848 

Totaal  2.004.659  1.823.290  1.915.709 

Toename van gebruik van mijnpensioenregister.nl zorgt tevens  
voor toename van enkele beheerkosten die afhankelijk zijn van  
het aantal gebruikers van de website:
• Servicedesk (onderdeel van Relatiebeheer,  

Communicatie, Contractmanagement)
• Hostingskosten
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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 verslag  
gevings eisen is opgesteld.  
Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogens
positie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten 
juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in 
deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.  
Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steun
stichtingen of vriendenstichtingen, verbonden waarop het 
bestuur 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. WesterbeekHuitink  
Voorzitter 

Mw. mr. N. Poelgeest CPL 
Penningmeester
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bijlage 1

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. In de statu
ten van de stichting is bepaald dat de (financiële) verant
woording via een jaarlijks te publiceren verslag plaatsvindt. In 
dit verslag beschrijft de stichting de ontwikkelingen in de 
organisatie 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 accountants
verklaring. 

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

Reglement
De stichting heeft op grond van artikel 51 Pensioenwet en 
artikel 62 Wet verplichte beroepspensioenregeling de taak 
tot het ontwikkelen en beheren van het Pensioenregister; zij 
vervult een centrale en coördinerende rol in de werking van 
het Pensioenregister als geheel. Hieruit volgen verantwoor
delijkheden met betrekking tot richtinggevende, sturende en 
uitvoerende taken. Ter uitvoering van de wet heeft de stich
ting in het Reglement Pensioenregister regels gesteld met 
betrekking tot het ontwikkelen en beheren van het Pensioen
register, met inbegrip van de reikwijdte van de verantwoor
delijkheid en aansprakelijkheid. Eventuele wijzigingen in het 
reglement behoeven de goedkeuring van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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