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Voorwoord
‘De invulling van een lang gekoesterde wens van velen.’ Zo begon het voorwoord van ons
jaarverslag van 2009. Aan het eind van 2010 konden we daaraan toevoegen: ‘Die wens is
in vervulling gegaan.’
Met doorzettingsvermogen en niet aflatend enthousiasme is in 2010 gewerkt aan de
realisatie van mijnpensioenoverzicht.nl. Door de programmaorganisatie, de leveranciers
en de soms onvolprezen medewerkers van pensioenuitvoerders en -administrateurs.
Door hun inzet stond er bij de lancering van mijnpensioenoverzicht.nl begin 2011 een
website die correct en stabiel functioneerde.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst begin januari 2011, naar aanleiding van de succesvolle
lancering van mijnpensioenoverzicht.nl, heb ik op beperkte schaal een woord van dank
gericht aan medewerkers en collega’s. Aan het begin van dit jaarverslag is het op z’n
plaats om alle betrokkenen te bedanken voor hun grote inzet. Dat doe ik hierbij dan
ook van harte.
Tot slot spreek ik de wens uit dat mijnpensioenoverzicht.nl de maatschappelijke behoefte
gaat vervullen zoals de Stichting Pensioenregister dat altijd voor ogen heeft gehad: een
compleet overzicht van via werk opgebouwd pensioen én de AOW. Helder, eenvoudig
en vertrouwelijk.
Francine C. Giskes
Voorzitter Stichting Pensioenregister
Juli 2011
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hoofdstuk 1
Het Pensioenregister

‘Alle activiteiten
in 2010 mondden
uit in de succesvolle
introductie van
mijnpensioenoverzicht.nl.’

Inleiding

mijnpensioenoverzicht.nl

2010 was een heel druk jaar voor de ontwikkeling van het Pensioenregister en de

mijnpensioenoverzicht.nl
geeft burgers die nog geen
65 zijn, een overzicht van
hun pensioenaanspraken
bij pensioenfondsen
en -verzekeraars. Ook de
aanspraken in het kader
van de Algemene Ouderdomswet (AOW) zijn in
het overzicht opgenomen.
Het Pensioenregister
wordt beschouwd als een
publieke voorziening en
is dan ook niet bedoeld
voor commerciële
activiteiten.

aansluiting van alle pensioenuitvoerders. Daar was ook alle reden toe: de deadline
voor de lancering van het Pensioenregister op 1 januari 2011 was wettelijk vastgelegd.
2010 was ook het jaar dat de zichtbaarheid van het Pensioenregister groter werd.
Bijvoorbeeld doordat pensioenuitvoerders en -administrateurs zich daadwerkelijk aansloten.
En ook omdat het Pensioenregister steeds meer aandacht kreeg in de (vak)media. In de
loop van het jaar nam de bekendheid van de naam ‘mijnpensioenoverzicht.nl’ geleidelijk
verder toe.
Op 6 januari 2011 is mijnpensioenoverzicht.nl ‘live’ gegaan. Formeel valt die datum buiten
het bestek van dit jaarverslag, dat in financieel opzicht eindigt op 31 december 2010.
Maar om die eerste zes dagen van januari 2011 geheel buiten beschouwing te laten, zou
onterecht zijn. We kunnen er niet omheen dat alle activiteiten in 2010 uitmondden in de
succesvolle introductie van mijnpensioenoverzicht.nl. Daarom vindt u in dit jaarverslag
ook beknopte informatie over de lancering.

Wettelijke grondslag
Tijdens de parlementaire behandeling van de Pensioenwet in 2006 was de Tweede Kamer
van mening dat burgers beter inzicht zouden moeten krijgen in het pensioen dat ze
kunnen verwachten. Vervolgens is in artikel 51 van de Pensioenwet en artikel 62 van de
Wet verplichte beroepspensioenregeling opgenomen dat de pensioenuitvoerders een
pensioenregister inrichten. De genoemde wetsartikelen geven aan dat de pensioensector
zelf verantwoordelijk is voor het realiseren van het Pensioenregister. Ook de kosten worden
door de pensioensector zelf gedragen. Om de rechten en plichten van pensioenuitvoerders
met betrekking tot het Pensioenregister te kunnen vaststellen is de Wet van 27 januari 2011
door het parlement aangenomen.

Doelstellingen Stichting Pensioenregister
De Stichting heeft de volgende doelstellingen:
a. het ontwikkelen en beheren van een pensioenregister waarin iedere burger de 		
in Nederland verworven (en in de toekomst te verwerven) collectieve en individuele 		
pensioenrechten kan opvragen;
b. het verwerven van draagvlak voor medewerking aan het Pensioenregister onder de 		
uitvoerders van collectieve en individuele pensioenvoorzieningen (pensioenfondsen 		
en -verzekeraars);
c. het informeren van burgers over het Pensioenregister en de daaraan gerelateerde 		
onderwerpen;
d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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Pensioenregister of
mijnpensioenoverzicht.nl?
De termen ‘Pensioen
register’ en ‘mijnpensioen
overzicht.nl’ zijn enigszins
‘vervlochten’ geraakt
binnen de Stichting
Pensioenregister en de
pensioensector. Om
verwarring te voorkomen,
hanteren we voor het
brede publiek de naam
‘mijnpensioenoverzicht.
nl’. Het pensioenoverzicht
is immers waar het voor
burgers om draait. Waar
nodig wordt de rol van de
Stichting Pensioenregister verduidelijkt met de
tekstregel: ‘De website
mijnpensioenoverzicht.nl
is een initiatief van de
Stichting Pensioenregister.’
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Reglement

Organisatie

Op grond van de wet is de
Stichting Pensioenregister
de aangewezen instelling
die verantwoordelijk is voor
de ontwikkeling en het
beheer van het pensioen
register. Ter uitvoering van
de wet heeft de Stichting
een reglement opgesteld,
dat de belangrijkste af
spraken tussen de Stichting
en alle pensioenuitvoerders beschrijft, op het
gebied van bijvoorbeeld
gegevensverstrekking door
pensioenuitvoerders, be
veiligingseisen, beschikbaarheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

In het bestuur van het Pensioenregister zijn de vijf oprichtende

Het reglement behoeft
goedkeuring van het
ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid
(SZW).

organisaties vertegenwoordigd:
– Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB);
– Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF);
– Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB);
– Verbond van Verzekeraars (VvV);
– Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De doelstelling van de stichting omvat de eerste en tweede pijler van het
Nederlandse pensioenstelsel. Naast de collectieve pensioenaanspraken die bij
pensioenfondsen en -verzekeraars zijn ondergebracht, behoren ook de aanspraken
in het kader van de AOW tot het domein van het Pensioenregister. Om die reden is
de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het bestuur van de stichting vertegenwoordigd.
Bestuur
Zoals de oprichtingsakte beschrijft, kunnen vanuit iedere deelnemende organisatie
twee bestuursleden als afgevaardigden zitting nemen in het bestuur (zie bijlage 2 voor
een overzicht van alle afgevaardigden). De rol van onafhankelijk voorzitter wordt vervuld
door Francine Giskes, oud-lid van de Tweede Kamer voor D66 en sinds eind 2009
burgemeester van Texel. Secretaris van het bestuur was in 2010 aanvankelijk Gerard
Riemen, maar zijn taken zijn in de tweede helft van 2010 overgenomen door René Bastian.
Het bestuur vergaderde in 2010 eens per vier à zes weken.
Programmaorganisatie
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Pensioenfederatie

Het stichtingsbestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van het

Eind 2010 kwamen de VB,
OPF en UvB tot de vorming
van de Pensioenfederatie.
Die nieuwe samenwerkingsvorm betekende echter
geen verandering in de formele verantwoordelijkheid
en vertegenwoordiging van
de drie partijen binnen het
bestuur van de Stichting
Pensioenregister.

Pensioenregister. De uitvoering is in handen van een programmaorganisatie, die begin
2009 van start is gegaan. Het bestuur heeft een stuurgroep ingericht, die als ‘dagelijks
bestuur’ het programma op resultaten, afbakening, tijd, budget en kwaliteit bewaakt.
Voorzitter van de stuurgroep is Martin te Beek (Sociale Verzekeringsbank).
Begin 2009 werd Cor Franke, voormalig lid van de Raad van bestuur van het CWI,
benoemd tot programmamanager. Hij was ook in 2010 verantwoordelijk voor het
programmaplan (inclusief begrotingen) en voor de inrichting en aansturing van
het programmabureau, dat gehuisvest is bij Cordares in Amsterdam.
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Werk- en klankbordgroepen
Bij de uitwerking van het Pensioenregister werden de aan te sluiten organisaties
nauw betrokken. Net als in 2009 gebeurde dat in 2010 via onder meer werk- en
klankbordgroepen met vertegenwoordigers uit de sector. In 2010 kwamen de volgende
werk- en klankbordgroepen regelmatig bij elkaar voor het uitbrengen van adviezen of
het toetsen van voorstellen die door het programma waren voorbereid:
– de werkgroep Functionaliteit boog zich over de inrichting en werking van
de website en de daarop te tonen gegevens;
– de klankbordgroep Communicatie had als taak voorstellen van de
communicatiemanager te toetsen en te adviseren bij de ontwikkeling van
de publiekscommunicatie;
– de werkgroep Reglement heeft het reglement van de stichting uitgewerkt en
de wijziging van de Pensioenwet begeleid die verband hield met de invoering

Ondersteuning van het
bestuur
Het bestuur wordt bijgestaan door een secretariaat,
dat in 2010 aanvankelijk
werd gevoerd door de
VB, maar tegenwoordig
bij de Pensioenfederatie is
ondergebracht. De (financiële) administratie van de
Stichting Pensioenregister
(inclusief de programma
organisatie) vindt plaats
bij de SVB.

van het Pensioenregister.
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hoofdstuk 2
Het bestuur in 2010: activiteiten en aandachtspunten

‘Het bestuur heeft
stilgestaan bij
de ontwikkelingsmogelijkheden
van het
Pensioenregister.’

Contacten met stakeholders
Tweede Kamer
Net als in 2009 maakte de voorzitter samen met bestuursleden in de tweede helft van
2010 een ‘ronde’ langs de pensioenwoordvoerders uit de fracties van de verschillende
politieke partijen in de Tweede Kamer. Doel was om voortgang en ontwikkelingen toe
te lichten mede met het oog op het door de Tweede Kamer aan te nemen voorstel
over de wettelijke inbedding van het Pensioenregister.
Consumentenbond en Centiq, Wijzer in geldzaken
Al in 2009 heeft het bestuur contact gelegd met de Consumentenbond en Centiq,
Wijzer in geldzaken om deze organisaties te betrekken bij de communicatie over
mijnpensioenoverzicht.nl. Deze samenwerking werd in 2010 gecontinueerd en kwam
onder andere tot uiting in de nauwe afstemming tussen de Consumentenbond en
het Pensioenregister over mediaberichtgeving rondom de lancering van
mijnpensioenoverzicht.nl.
AFM en DNB
Het bestuur heeft de contacten met de AFM en DNB, die in 2009 werden gelegd,
gecontinueerd. Hoewel voor de AFM noch voor DNB binnen de wet een
toezichthoudende taak op het Pensioenregister was geformuleerd, acht de stichting
de contacten met hen vruchtbaar, onder andere in het licht van het wederzijds belang
van verbeterde pensioencommunicatie. De AFM is bijvoorbeeld steeds geïnformeerd
over de voorgenomen publiekscommunicatie over mijnpensioenoverzicht.nl.
De AFM nam met name in de tweede helft van 2010 zelf het initiatief om vanuit de
rol van toezichthouder van pensioenuitvoerders het aansluittraject te controleren.
Daarnaast heeft het bestuur zijn verantwoordelijkheid genomen en in voorkomende
gevallen de AFM ingeschakeld.
Pensioenkijker.nl
Ook de contacten met Pensioenkijker.nl werden in 2010 voortgezet. Medewerkers
van Pensioenkijker.nl hebben de teksten van mijnpensioenoverzicht.nl gecontroleerd
op consequent gebruik van pensioenbegrippen. Dat is van belang omdat op
mijnpensioenoverzicht.nl op verschillende plekken via hyperlinks wordt verwezen
naar pensioenkijker.nl voor meer informatie. De Stichting Pensioenregister is van
plan om samenwerking met Pensioenkijker.nl te continueren.

Publiciteit
Publiekscommunicatie stond in 2010 nadrukkelijk nog niet op het programma. Het
bestuur was van mening dat het informeren van burgers pas aan de orde is zodra de
website daadwerkelijk in de lucht is. Te vroege communicatie zou onjuiste verwachtingen
hebben gewekt en onduidelijkheid hebben gecreëerd. Het Pensioenregister heeft die
strategie tot aan de lancering succesvol kunnen vasthouden, waardoor de ‘samengebalde’
communicatie rondom het lanceringsmoment en de campagne daarna hun werk hebben
kunnen doen.
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De bestuursvoorzitter en de programmamanager hebben in 2010 via interviews
in vakmedia de bekendheid van het Pensioenregister en mijnpensioenoverzicht.nl
vergroot. In de artikelen was de toon steeds informerend en feitelijk. Het
Pensioenregister werd consequent als objectieve, niet-commerciële en
betrouwbare organisatie gepresenteerd.

Bekostiging van het Pensioenregister
Een belangrijk uitgangspunt van het Pensioenregister is dat de dienstverlening gratis
is voor burgers. Dat betekent dat de bouw en het beheer van mijnpensioenoverzicht.nl
worden betaald door alle betrokken organisaties. De kosten voor de aansluiting op het
Pensioenregister en het leveren van pensioengegevens komen voor rekening van
de individuele pensioenfondsen en -verzekeraars.
Programmafinanciering
Voor de ontwikkeling van het Pensioenregister heeft de programmaorganisatie in 2010
€ 4.204.014 besteed aan projectkosten. De in de begroting opgenomen veiligheidsmarge
voor tegenvallers bleek niet nodig. Voor de realisatie van de basisfunctionaliteit van
het Pensioenregister in de jaren 2009 tot en met 2011 wordt op dit moment verwacht
dat de totale uitgaven € 7.042.713 zullen bedragen. De realisatie blijft daarmee binnen
het beschikbaar gestelde budget. In het budget is niet de eventuele ontwikkeling van
aanvullende functionaliteit opgenomen.
Fasering en vrijgeven budgetten
Gedurende het programma tot aan de oplevering op 31 december 2010 zijn vijf go/nogo-momenten gepland waarop het bestuur expliciet toestemming heeft gegeven voor
de start van de volgende fase. Aan de start van een volgende fase is ook het vrijgeven
van het bijbehorende deel van het budget verbonden.
Financiering bestuursorganisatie
De bestuursleden van het Pensioenregister worden met uitzondering van de voorzitter
niet bezoldigd. De voorzitter ontving in 2010 een vergoeding van € 10.000 exclusief BTW.
Publiekscommunicatie
In 2010 is een eerste deel van € 250.000 gebudgetteerd voor de ontwikkeling van de
publiekscampagne rondom de lancering van mijnpensioenoverzicht.nl. Het grootste
deel van dit budget (de mediakosten) wordt pas in 2011 besteed.
Bijdrage pensioenfondsen
Het Pensioenregister vraagt jaarlijks een bijdrage van de pensioenuitvoerders ter
dekking van de kosten in het komende jaar. Net als in 2008 en 2009 is ook eind 2010
naar alle pensioenfondsen een nota gestuurd voor de benodigde financiële bijdrage. De
verrekening voor de pensioenverzekeraars vond plaats via het Verbond van Verzekeraars.
De nota ging vergezeld van een toelichting op de financiële situatie van 2010/2011 en
een overzicht van de stand van zaken rond de ontwikkeling van het Pensioenregister.
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De nota aan pensioenuitvoerders was met name nodig om de volgende activiteiten
in 2011 te bekostigen:
– het beheer van de website, inclusief de helpdesk (door SVB);
– de exploitatie en het technische beheer door Atos Origin;
– werkzaamheden van de programmaorganisatie voor het toevoegen van
dringend gewenste functionaliteit;
– publicitaire ondersteuning van de website.
De financiële bijdrage van de pensioenuitvoerders is gebaseerd op het aantal actieve
deelnemers dat zij hebben opgegeven aan DNB. Deelnemers zijn over het algemeen
bij één pensioenuitvoerder actief, terwijl ze bij meerdere uitvoerders kunnen zijn
geregistreerd als ‘slaper’ (een ex-deelnemer die niet langer actief pensioen opbouwt).
Door de bijdrage te baseren op het aantal actieve deelnemers wordt zoveel mogelijk
voorkomen dat pensioenuitvoerders voor sommige deelnemers meer dan één keer
betalen. Het totale aantal actieve deelnemers in 2010 bedroeg circa 7,2 miljoen personen.
Voor de activiteiten van het Pensioenregister in 2011 werd gewerkt met een begroting
van circa € 3.855.000. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten de bijdrage voor
2011 vast te stellen op € 0,54 per actieve deelnemer. De bijdrage die eind 2010 voor
2011 is gefactureerd aan de pensioenuitvoerders bedroeg in totaal € 3.866.414.

Beheerorganisatie na 2010
Al in 2009 heeft het bestuur besloten dat het beheer van mijnpensioenoverzicht.nl
uitgevoerd zou moeten worden door een organisatie die de juiste infrastructuur heeft op
het gebied van ICT, relatiebeheer/servicedesk, communicatie en andere ondersteunende
diensten. Na een offertetraject heeft het bestuur in 2010 een beheerovereenkomst
afgesloten met de SVB. De beheerorganisatie is vanaf 2011 volledig operationeel.
Om verwarring bij partners en burgers te voorkomen, treedt de beheerorganisatie niet
als SVB naar buiten. Zij opereert onder de naam ‘Serviceorganisatie Pensioenregister’.
Het stichtingsbestuur en met name de voorzitter zijn en blijven het gezicht van
mijnpensioenoverzicht.nl.

Risico- en kwaliteitsbeheersing
Bij de uitvoering van grote ICT-programma’s is een strakke regie noodzakelijk om
de ingezette koers vast te houden. Een risicofactor was dat de aansluitende partijen
niet of niet volledig zouden zijn aangesloten met ingang van 2011. Daaraan konden
verschillende redenen ten grondslag liggen. De gegevens van een (klein) deel van slapers
waren bijvoorbeeld niet in beeld (zie hierna). Ook betekende het aansluiten op het
Pensioenregister in de meeste gevallen een extra belasting voor de pensioenuitvoerders.
Het bestuur heeft de sector via diverse (rappel)berichten gewezen op het belang van
het aanleveren van goede gegevens. Tegen het einde van 2010 werd de toon van
deze berichten voor enkele pensioenuitvoerders dringender vanwege het schijnbaar
achterwege blijven van tijdige actie.
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Gegevens van slapers
Om een volledig pensioenoverzicht te kunnen bieden, zijn de gegevens van ‘slapers’
onmisbaar. Omdat die gegevens in 2010 voor een deel onbeschikbaar waren, heeft het
bestuur stappen ondernomen om meer Burger Servicenummers (BSN) boven water te
krijgen. Verificatietrajecten via de SVB hebben ertoe geleid dat er in de tweede helft
van 2010 meer gegevens van slapers beschikbaar kwamen. Ruim 91% van de
slapersinformatie was eind 2010 in het Pensioenregister opgenomen.

Aanvullende functionaliteit
De informatie die sinds 1 januari 2011 via mijnpensioenoverzicht.nl beschikbaar
is, wordt ‘plateau 1.0’ genoemd. Het bestuur heeft in 2010 stilgestaan bij de
ontwikkelingsmogelijkheden van het Pensioenregister op langere termijn, het
zogenoemde ‘plateau 2.0’. Het bestuur heeft zich georiënteerd op wat wenselijk,
mogelijk en financieel haalbaar zou kunnen zijn.
Plateau 1.1
Allereerst heeft het bestuur besloten om direct na de lancering beperkte aanvullende
functionaliteiten te ontwikkelen voor de website. Dit zogenoemde ‘plateau 1.1’ omvat
functionaliteiten die in het programmaplan niet waren geformuleerd, maar bijzonder
wenselijk bleken, zoals het eenmalig kunnen inloggen door gebruikers (met DigiD)
en het eenmalig akkoord kunnen gaan met de gebruiksvoorwaarden.
Plateau 2.0
Definitieve besluitvorming voor de ontwikkeling van plateau 2.0 vindt in 2011 plaats.
In 2010 hebben bestuur en programmaorganisatie de benodigde stappen gezet om
na besluitvorming snel tot realisatie van plateau 2.0 te kunnen overgaan. Eén van de
argumenten daarbij was dat de bestaande programmaorganisatie het beste in staat is
de website verder te ontwikkelen, in plaats van een geheel nieuwe organisatie.
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hoofdstuk 3
Programmaorganisatie: van wens naar website

‘Alle mijlpalen
voor 2010
zijn behaald.’

De programmaorganisatie
De programmaorganisatie bestond in 2010 uit een team dat naar gelang de werkdruk
varieerde tussen de tien en vijftien medewerkers uit verschillende disciplines (grotendeels
op basis van detachering). Zij voerden het programma uit, dat de volgende pijlers omvat:
– bouwen van de publiekswebsite mijnpensioenoverzicht.nl en de
achterliggende applicatie;
– aansluiten van pensioenfondsen en -verzekeraars;
– exploitatie en beheer van het Pensioenregister (en voorbereidingen daarop);
– communicatie met pensioenuitvoerders en -administrateurs;
– inrichten van de beheerorganisatie voor het Pensioenregister, samen met de SVB.

Mijlpalen
In 2009 werden een eerste concept en ontwerp van de website mijnpensioenoverzicht.nl
ontwikkeld. In 2010 werkte de programmaorganisatie de website verder uit en werden alle
pensioenuitvoerders aangesloten. In de planning stonden de volgende mijlpalen centraal:
– 1 januari 2010: alle pensioenuitvoerders kunnen beginnen met testen;
– 1 april 2010: SVB en de zogenoemde koplopers (Arcadis, AZL en Delta Lloyd)
zijn aangesloten;
– Vanaf 1 april 2010: conformiteitstoets alle pensioenuitvoerders (voldoet de 			
aansluiting aan de eisen van het Pensioenregister?);
– 1 november 2010: alle pensioenuitvoerders zijn aangesloten;

Hoe werkt
mijnpensioenoverzicht.nl?
Zodra iemand inlogt op
mijnpensioenoverzicht.nl
met een DigiD, worden de
pensioengegevens aan de
hand van het burgerservice
nummer opgehaald. Via
een centrale verwijsindex
zijn de gegevens snel uit
vraagbaar bij de SVB, pen
sioenfondsen en verzeke
raars. De website toont
vervolgens de opgebouw
de en op te bouwen aan
spraken en de betrokken
pensioenuitvoerders. Deze
informatie is gebaseerd op
het laatst geproduceerde
Uniform Pensioen Overzicht
(UPO). De website is geen
database; na het uitloggen
worden geen pensioen
gegevens opgeslagen.

– 1 januari 2011: Pensioenregister gereed voor lancering.
Alle mijlpalen zijn in 2010 behaald. Wel is geconstateerd dat op 1 november enkele
pensioenuitvoerders met een zeer beperkt aantal deelnemers formeel nog niet waren
aangesloten. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2011 is de probleemgroep verder
teruggelopen: een vijftal pensioenuitvoerders was niet of niet volledig waren aangesloten.

Het bouwen van de website
In 2010 werden het ontwerp en de navigatie van mijnpensioenoverzicht.nl verder
ontwikkeld. Op basis van in totaal vier intensieve gebruikerstesten is de website
afgestemd op de wensen van het publiek. Ook de functionaliteit van de website
(werkt alles naar behoren?) werd uitgebreid getest. Op alle punten werd in het najaar
van 2010 geconcludeerd dat de website aan de eisen voldoet.
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Extranet: een doelmatig
communicatie-instrument

Het aansluiten van pensioenfondsen en -verzekeraars

In de voorbereidingsfase
van het programma is aan
de contactpersonen van
alle pensioenuitvoerders
een inlogcode verstrekt
om een speciaal ingericht extranet te kunnen
bereiken (pensioenregister.
nl/app). Dit extranet bleek
een schot in de roos voor
een goede informatievoorziening tussen de programmaorganisatie en de
aansluitende partijen. In de
besloten extranetomgeving
konden pensioenuitvoerders alle gegevens vinden
die noodzakelijk waren
voor de aansluiting op
het Pensioenregister. Op
een barometer werd de
voortgang van het aansluittraject bijgehouden. Het
extranet gaf ook toegang
tot een database waarin de
namen van contactperso
nen werden bijgehouden.
Bij het aansluiten van alle
pensioenuitvoerders is het
extranet uitermate doel
matig gebleken.

enkele zogenaamde ‘koplopers’: vier fondsen/verzekeraars (Arcadis, AZL en Delta Lloyd)

Al in de voorbereidingsfase aan het einde van 2009 werd toegewerkt naar de selectie van
en de SVB, die voorop liepen in het aansluitproces op het Pensioenregister. De koplopers
hebben in de eerste helft van 2010 het aansluittraject getest, zodat kinderziekten tijdig
werden ontdekt.
Vanaf de zomer van 2010 gingen de eerste aansluitingen van pensioenuitvoerders
formeel ‘in productie’. Dat wil zeggen dat zij niet alleen een succesvolle aansluiting
hadden gerealiseerd, maar ook gegevens naar het Pensioenregister konden zenden.

Communicatie met pensioenuitvoerders
De communicatie was in 2010 vooral gericht op pensioenuitvoerders, via onder
andere de volgende kanalen:
– nieuwsbrieven (maandelijks);
– nieuwsflitsen (onregelmatig verschijnend);
– informatiebijeenkomst (april 2010);
– de extranetomgeving www.pensioenregister.nl/app;
– de projectleiders ´Aansluiten´ van het Programma met een
adviserende en faciliterende rol.

Overdracht naar de beheerorganisatie
De SVB verzorgt vanaf begin 2011 het inhoudelijke beheer van mijnpensioenoverzicht.nl
en de aansturing van Atos Origin. In de laatste maanden van 2010 werden medewerkers
van de SVB door middel van een zogenoemde ´warme overdracht´ betrokken bij de
dagelijkse praktijk van het programma, zodat zij van zeer nabij alle aspecten konden
meemaken.

Ontwikkeling publiekscampagne
In 2010 is de lanceringscampagne ontwikkeld, onder coördinatie van de
communicatiemanager van het Pensioenregister en getoetst door de klankbordgroep
Communicatie. Die ontwikkeling begon in de eerste maanden van 2010 met een
selectietraject van een communicatieadviesbureau dat zowel de lanceringscampagne
als de PR-ondersteuning zou kunnen verzorgen. Uit een shortlist van drie bureaus kwam
MSL (voorheen Publicis Consultants | Van Sluis) als beste partner naar voren.
Campagnevoorstellen
In het voorjaar van 2010 zijn aan het bestuur de eerste strategische en creatieve
concepten voor de publiekscampagne gepresenteerd. Vanaf dat moment is de uitwerking
van onder andere tv- en radiocommercials, advertenties en verschillende online activiteiten
voortvarend opgepakt. Eind 2010 waren alle benodigde communicatiemiddelen gereed
voor de lancering van de website.
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Pensioen.
Hoe staat u ervoor?

Wilt u weten hoe u ervoor staat?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl
vindt u met één druk op de knop
een totaaloverzicht van uw pensioen en AOW.

De gegevens zijn afkomstig van
alle pensioenfondsen en -verzekeraars in Nederland en van de
Sociale Verzekeringsbank.

U logt in met uw DigiD. Heeft u
nog geen DigiD of bent u uw
gebruikersnaam en wachtwoord
vergeten? Ga dan naar
www.digid.nl.

Weet hoe u ervoor staat
Check het op mijnpensioenoverzicht.nl
Helder, eenvoudig en vertrouwelijk

adv_pensioen_CS_A4sta.indd 1

12/7/10 10:29:58 AM
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Feiten en cijfers over
de lancering

Go-live-plan

– In de eerste week konden meer dan 500.000
bezoekers succesvol
inloggen.

vooraf, tijdens en na de lancering van de website konden worden genomen om te

–		Half januari 2011 kreeg
nog slechts een enkele
bezoeker de melding
dat het te druk was.

inclusief de rapportage-, afstemmings- en verantwoordelijkheidsaspecten die daarmee

–		De afgesproken performancekaders zijn
gehaald, ook op de
lanceringsdag en de
dag erna. De beschikbaarheid van de website
was 100%, de gemiddelde responstijd per
pagina bedroeg
2 seconden.
– De leeftijd van bezoekers varieert van 2 tot
en met 102 jaar.
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In december 2010 kwam een go-live-plan gereed dat alle maatregelen beschrijft die
voorkomen dat de website snel na de lancering niet beschikbaar zou zijn, een slechte
performance zou vertonen of functioneel tekort zou schieten. Dit ICT-gedeelte is in het golive-plan aangevuld met de informatieve en communicatieve aspecten van de lancering,
gemoeid zijn. Een go-live-plan is bedoeld om crisissituaties het hoofd te kunnen bieden.
Gelukkig bleek het rondom de lancering niet nodig om het ‘crisisdeel’ van het plan in
werking te zetten.

Lancering 6 januari 2011
Na de zomer van 2010 is gezocht naar de meest geschikte datum voor de lancering
van mijnpensioenoverzicht.nl. De officieel vastgelegde mijlpaal van 1 januari 2011 bleek
communicatief een onhandige dag (nieuwjaarsdag en een zaterdag). Om die reden werd
uitgeweken naar donderdag 6 januari 2011 als lanceringsdatum. De officiële start van
mijnpensioenoverzicht.nl werd verzorgd door minister Henk Kamp van SZW, die bereid
was de ‘druk op de knop’ te geven op een goed bezochte persbijeenkomst in Den Haag.
De grote media-aandacht en een goed functionerende website zorgden voor massaal
bezoek aan mijnpensioenoverzicht.nl.

Francine Giskes (voorzitter Stichting
StichtingPensioenregister)
Pensioenregister –en
Jaarverslag
minister Henk
2010 Kamp (van SZW)

Door te variëren met de ‘plafondhoogte’ werd vanuit het commandocentrum van het
Pensioenregister (dat van 4 tot 17 januari 2011 operationeel was) de toestroom van
bezoekers gereguleerd. Op sommige momenten zochten zo veel mensen contact met de
website, dat het eenvoudig niet mogelijk was iedereen tegelijk toegang te geven. Dat zou
de performance van de site nadelig beïnvloed hebben. Snelheid en functionaliteit hadden
de hoogste prioriteit. En daarin is het programma geslaagd: iedereen die op de site kon
en kan inloggen, krijgt een uitstekend functionerende website te zien.

Mediabelangstelling lancering
De media hebben ruim aandacht besteed aan de lancering. Het NOS Journaal en RTL
Nieuws hadden uitgebreide items. Daarnaast berichtten ook alle landelijke dagbladen en
vele regionale kranten over mijnpensioenoverzicht.nl. Bestuursvoorzitter Francine Giskes
heeft op verschillende radiozenders, waaronder BNR Nieuwsradio, KRO, NCRV en MAX,
live interviews gegeven.
Mijnpensioenoverzicht.nl is positief ontvangen. Men vindt het een goede zaak dat mensen
inzicht hebben in de totaal aanspraken van de opgebouwde pensioenrechten. Ook waren
er kritische geluiden: de site was de eerste dagen beperkt bereikbaar en Nederlanders in
het buitenland zonder DigiD hebben geen toegang. Ook werd ten onrechte gesuggereerd
dat de website nog niet helemaal klaar zou zijn, dat veel pensioengegevens zouden
ontbreken en dat het Pensioenregister omstreden zou zijn. Er werd veelvuldig via sociale
media bericht over de website. Twitter nam een belangrijk deel voor zijn rekening met veel
berichten over de onbereikbaarheid van de site, maar ook heel positieve berichten over
het pensioenoverzicht dat nu geboden wordt.
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hoofdstuk 4
Jaarrekening

Balans per 31 december 2010 (na bestemming van het saldo)
1= € 1

2010

2009

Activa
Vlottende activa en overlopende activa

1

1.370.714

793.542

Liquide middelen

4.997.204

5.899.108

Totaal activa

6.367.918

6.692.650

Passiva
Eigen vermogen

2

1.686.109

1.318.816

Kortlopende schulden en overlopende passiva

3

4.681.809

5.373.834

6.367.918

6.692.650

Totaal passiva

Rekening van baten en lasten (over 2010)
1= € 1

Realisatie
2010

Begroting
2010

Realisatie
2009

Baten
Deelnemersbijdragen

5.014.841

5.026.359

4.246.725

Totaal baten

5.014.841

5.026.359

4.246.725

10.892

15.000

12.789

Lasten
Bestuurskosten
Projectkosten

4

4.204.014

6.088.848

2.772.469

Algemene kosten

5

462.061

359.000

81.675

4.676.967

6.462.848

2.866.933

337.874

-1.436.489

1.379.792

29.419

33.000

29.028

-

-

-

Financiële baten en lasten

29.419

33.000

29.028

Saldo van baten en lasten

367.293

-1.403.489

1.408.820

367.293

-1.403.489

1.408.820

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

Bestemming resultaat
Overige reserve
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Kasstroomoverzicht (over 2010)
1= € 1

2010

2009

Kasstromen uit operationele
activiteiten

367.293
-

Nettoresultaat
Afschrijvingen

1.408.820
-

Cash flow
Dotatie voorzieningen

367.293

1.408.820

-

-

Mutatie vorderingen

-577.172

-793.543

Mutatie kortlopende schulden

-692.025

4.499.836

Kasstroom uit operationele activiteiten

-1.269.197

3.706.293

-901.904

5.115.113

Investeringen/desinvesteringen in vaste

-

activa

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-

Opgenomen leningen
Aflossingen leningen

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto-kasstroom

-

-

-

-901.904

5.115.113

Specificatie netto-kasstroom
Eindstand liquide middelen

4.997.204

5.899.108

Beginstand liquide middelen

5.899.108

783.995

Mutatie liquide middelen = netto-kasstroom
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-901.904
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5.115.113

Grondslagen
Algemeen
Door middel van deze jaarrekening legt Stichting Pensioenregister verantwoording af
over de werkzaamheden die de Stichting in 2010 heeft uitgevoerd.
Boekjaar
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2010. Het boekjaar loopt gelijk met
het kalenderjaar.
Activiteiten
Stichting Pensioenregister, gevestigd te Utrecht, richt haar activiteiten voornamelijk op
het ontwikkelen en beheer van een pensioenregister; het verwerven van een draagvlak
en het bevorderen van het gebruik door uitvoerders van collectieve en individuele
pensioenvoorzieningen en deelnemers; het informeren van de consument omtrent het
door hem of haar opgebouwde en op te bouwen pensioen en de daaraan gerelateerde
onderwerpen.
Verslaggevingstelsel
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn C1 ‘Kleine Organisaties-zonderwinststreven’ uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijzen
c.q. geamortiseerde kostprijs. Winsten op transacties worden genomen op het moment
dat deze zijn uitgevoerd; verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn.
De stichting is niet BTW-plichtig; derhalve worden de lasten en baten inclusief BTW
opgenomen.
Liquide middelen
Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die binnen 12 maanden
beschikbaar zijn voor de rechtspersoon.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de geamortiseerde kostprijs.
Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden – met uitzondering van de onafhankelijk voorzitter – genieten geen
beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen
in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. In de opstelling
wordt de cash flow, die bestaat uit het resultaat na belasting vermeerderd met de
afschrijvingslasten afzonderlijk gepresenteerd. Transacties waarbij sprake is van directe
in- en uitgaande kasstromen (zoals het aangaan van investeringen en leningen) worden
enerzijds onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten en anderzijds onder de kasstroom
uit financieringsactiviteiten gepresenteerd.
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Toelichting op de balans (per 31 december 2010)
Vlottende activa en overlopende activa
Vlottende activa en overlopende activa
1= € 1

2010

Te vorderen bijdragen pensioenfondsen

1.341.295

764.739

29.419

28.803

1.370.714

793.542

Nog te ontvangen rente-opbrengst
Totaal

2009

Als maatstaf voor de financiering van ontwikkeling en beheer van het pensioenregister
wordt van pensioenuitvoerders een bijdrage gevraagd per actieve deelnemer die
opgenomen is in de pensioenregeling(en) die zij uitvoeren. Eind 2010 is een nota, voor het
boekjaar 2011, met een bijdrage van € 0,54 per actieve deelnemer verstuurd. Ultimo 2010
bedraagt de te vorderen bijdrage pensioenfondsen uit bijdrage van 2008/2009 en bijdrage
2011. De bijdrage 2010 is volledig voldaan in boekjaar 2010.
Te vorderen bijdragen pensioenfondsen
1= € 1

2010

Bijdrage 2008/2009

2009
50

11.744

Bijdrage 2010

-

752.995

Bijdrage 2011

1.341.245

-

Totaal

1.341.295

764.739

Eigen vermogen
Eigen vermogen
1= € 1

2010

Eigen vermogen per 31 december van voorgaand jaar

1.318.816

-90.004

367.293

1.408.820

1.686.109

1.318.816

Resultaatbestemming
Eigen vermogen per 31 december van lopend jaar
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2009

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva
1= € 1

2010

Crediteuren
Vooruit gefactureerde bijdrage

517.212

130.051

3.866.414

5.026.358

298.183

217.425

4.681.809

5.373.834

Nog te betalen kosten
Totaal

2009

In het boekjaar 2010 is voor de financiering van het pensioenregister voor 2011 een
bijdrage van € 3.866.414 aan de pensioenfondsen gefactureerd. Hiervan is ultimo 2010
€ 2.525.169 ontvangen. De schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

niet in de balans opgenomen verplichtingen
Uitsplitsing niet in de balans opgenomen verplichtingen
1= € 1

Huurcontract
Beheerovereenkomst

Verplichtingen
tot 1 jaar

Verplichtingen
tussen 1 en
5 jaar

Verplichtingen
langer dan
5 jaar

60.000

-

-

877.021

2.239.426

-

-

-

-

937.021

2.239.426

-

Investeringen
Totaal

Een huurovereenkomst van het kantoorruimte met Cordares loopt tot 31 december 2010
met een optie voor een aansluitende huurperiode van maximaal 12 maanden.
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Toelichting op de rekening van baten en lasten (over 2010)
Projectkosten
De projectkosten voor 2010 bestaan uit de volgende onderdelen:
Projectkosten

1= € 1

Realisatie
2010

Begroting
2010

Applicatieontwikkeling

922.722

909.676

624.891

Aansluiting

474.359

565.538

394.852

Communicatie

193.369

334.548

207.683

1.625.422

2.161.049

603.745

-

-

178.683

311.907

556.000

-

-

272.000

-

Projectbureau

550.877

1.140.037

611.661

Overige projectkosten

125.358

150.000

150.954

4.204.014

6.088.848

2.772.469

Infrastructuur en exploitatie
Request for proposal
Beheerorganisatie
Ontwikkeling Visie Plateau

Totaal

De totale projectkosten in 2010 zijn aanzienlijk hoger dan 2009 doordat op 6 januari 2011
de site www.mijnpensioenoverzicht.nl is gelanceerd. De begroting is hoger dan de realisatie
daar er rekening is gehouden met eventuele onvoorziene kosten bij implementatie van de
site. Deze kosten zijn niet gemaakt.
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Realisatie
2009
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Algemene kosten
De algemene kosten voor 2010 bestaan uit de volgende onderdelen:
Algemene kosten

1= € 1

Realisatie
2010

Telefoonkosten

Begroting
2010

Realisatie
2009

195

-

117

Advieskosten

31.388

20.000

7.511

Drukwerk, brochures e.d.

27.155

30.000

72.550

401.135

307.000

-

2.188

2.000

1.497

462.061

359.000

81.675

Publiekscampagne
Overige kosten
Totaal

Door de lancering van de site op 6 januari 2011 zijn er in 2010 veel kosten gemaakt voor
de algemene voorlichting (publiekscampagne).

Overige gegevens
Verwerking van het resultaat
De rekening van baten en lasten over het boekjaar 2010 sluit met een voordelig saldo
van € 367.293. Dit resultaat is ten bate op de overige reserves gebracht.
Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële
invloed zijn op de jaarrekening.
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Accountantsverklaring
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bijlagen

Bijlage 1
Governance
Rechtsvorm en statutaire zetel
De Stichting Pensioenregister heeft zijn statutaire zetel in Utrecht.
Alle correspondentie geschiedt via:
Serviceorganisatie Pensioenregister
Van Heuven Goedhartlaan 1
1181 KJ Amstelveen
Statuten
De statuten geven regels over de samenstelling, taken en bevoegdheden van het
bestuur van de stichting.
Verantwoording
In de statuten van de stichting is bepaald dat de (financiële) verantwoording via een
jaarlijks te publiceren verslag plaatsvindt. In dit verslag beschrijft de stichting de
ontwikkelingen in de organisatie, met het personeel en de stand van zaken met
betrekking tot het Pensioenregister.
Het jaarverslag bevat tevens een uitgebreid deel met financiële gegevens zoals de
balans, de winst- en verliesrekening, een kasstroomoverzicht en een accountantsverklaring.
Klachtenregeling
Burgers die klachten hebben over de website 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.
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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Bijlage 2
Bestuurssamenstelling, werk- en klankbordgroepen
Gebruikte afkortingen
SVB

Sociale Verzekeringsbank

OPF

Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

VB

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen

VvV

Verbond van Verzekeraars

UvB

Unie van Beroepspensioenfondsen

Bestuur van de Stichting Pensioenregister
Naam 							

koepel

Mw. drs .F.C. Giskes (vz)					

-

Dhr. E.F. Stoové (vice vz)					

SVB

Dhr. G.P.C.M. Riemen (secretaris tot 1 november 2010)

VB

Dhr. mr. R.J.J. Kragten (penningmeester)			

OPF

Dhr. drs. K.B. van Popta					

VB

Dhr. mr. F. Prins						

OPF

Dhr. drs. T. de Bruin					

VvV

Dhr. drs. E.A.A. Emiel Roozen RA				

VvV

Dhr. Drs. D. E. Knibbe (per mei 2010)			

VvV

Dhr. mr. R. Bastian (secretaris vanaf 1 november 2010)

UvB

Dhr. A.G. Nauta						

UvB

Mw. drs. M. Quené MBA					

SVB

Stuurgroepleden
Naam 							

koepel

Dhr. M.J. te Beek (vz)					

SVB

Dhr. ing. H.A.M. Dado					

VB

Dhr. drs. J.I.M. Kamps (tot april 2010)			

VvV

Dhr. A.W.J. van der Klugt (per juni 2010)			

VvV

Dhr. ir. A. Becker						

OPF

Dhr. mr. R.D. Upperman					

OPF

Programmamanager
Dhr. drs. C. Franke
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Werk- en klankbordgroepleden, actief in 2010
Werkgroep Functionaliteit
Naam 							

koepel

Dhr. R.A.P. van der Snoek					

VB

Dhr. L.P.J. Piels						

VB

Mw. J.M. van Kampen					

VvV

Mw. mr. H.W.L.A. de Lange				

Pensioendeskundige

Dhr. W. van Kouteren					

VvV

Dhr. G.J. Leeuwis						

OPF

Dhr. R.R.D. van Krogten					

VB

Dhr. drs. D.W. Neuhaus					

Programma

Klankbordgroep Communicatie
Naam 							

koepel

Dhr. mr. F. Prins						

OPF

Dhr. mr. J.J.T. Beerepoot					

OPF

Mw. drs. M.J. Zaal					

VB

Dhr. drs. A.B.M. Gunneweg				

VvV

Mw. drs. G.E. van Rijssen					

UvB

Mw. drs. P. Boon/mw. drs. H.M. Nipperus			

SVB

Dhr. P.T. Keestra						

Programma

Werkgroep Reglement
Naam 							

koepel

Mw. drs. M. Quené MBA					

SVB

Mw. mr. H. Dogan					

SVB

Dhr. E. Bouwhuis CPC					

VvV

Dhr. mr. J.J.T. Beerepoot					

OPF

Mw. mr. M.M. Zweers					

OPF

Dhr. mr. M.E.C. Boumans CPL				

VB/UvB

Mw. mr. L. Jusia						

Programma

Dhr. R. Sandbergen					

Programma
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Colofon
Tekst & redactie
Stichting Pensioenregister, Utrecht
Marcel Uljee Teksten, Amersfoort
Ontwerp
Studio Lonne Wennekendonk, Rotterdam
Druk
MediaCenter Rotterdam, Rotterdam
Uitgave
Stichting Pensioenregister, Utrecht
Juli 2011
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.pensioenregister.n
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