
 

Samen   voor akkoord opdrachtgever: 

Vooruitkijken 

De menukaart pensioenonderhoud 
Het onderhouden van de pensioenregeling is een belangrijk aspect. Mijn ondersteuning zorgt ervoor dat u als 

werkgever doorlopend voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving, uw pensioenregeling passend blijft bij uw 

onderneming en u bij mij terecht kunt voor hulp en vragen.  

 Verstandige en slimme keuzes Vaste prijs 

V
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Jaarlijks update gesprek en bijpraten pensioenactualiteiten  

Jaarlijkse onderzoek mogelijke verplichtstelling Cao of BPF € 945,00 

Controle werknemersbestand en matching daarvan met de verzekeraar per jaar 

Controleren of uitvoerder zijn werk naar behoren uitvoert en een goede 
administratie houdt van de pensioenovereenkomst. 

 

Beoordelen van documentatie dat door verzekeraar gedeeld wordt  

   

 Creatieve en zorgvuldige keuzes Tijdsindicatie 
Prijzen per werknemer 

Nieuwe werknemer 
 Uitleggesprek nieuwe werknemer inclusief voorbereiding, begeleiding bijsparen, 

vrijwillige dekkingen en reistijd 
2 uur  

 Begeleiding werknemer bij waardeoverdracht 1 uur per dossier 

Bestaande werknemer 

 Jaarlijkse berekening eigen bijdrage, herrekening bijspaarruimte. Pro-actieve 
benadering werkgever bij tussentijdse wijzigingen. 

0,2 uur  

 Beantwoorden van vragen werkgever en werknemer, telefonische en e-mail 
ondersteuning. 

0,2 uur met een  
minimum van 1 
uur 

 Periodieke controle van de deelnemer gegevens; zijn de juiste gegevens bij 
verzekeraar bekend en de risico dekkingen correct. ( o.a. hoogte partnerpensioen) 
Premie controle; betaal je de juiste premie 

0,5 uur  

 Financieel fitte werknemersplan 4 uren  

 Onderhoud financieel fitte werknemers 1 uur  

Overige 

 Presentatie personeel 4 uren 

 Spreekuren voor personeel en nieuwe werknemers Na calculatie 

 Workshop Pensioen, trek je eigen plan! Op aanvraag 

 Begeleiding werknemer bij pensionering 6 uren 

 Strippenkaart uren inkoop per jaar overal voor in te zetten 10 uren 

   

 Zelfstandig & zelfredzame keuzes Prijs 
 Aan- en afmeldingen werknemers Afhankelijk van 

koppeling 
administratie 
anders op uren 
declaratie. 

Salaris wijzigen doorvoeren 

Wijzigingen burgerlijke staat/ aanmelden kinderen ( indien van toepassing) 

Wijzigingen dienstverband overig ( o.a. parttime wijziging) 

 

   
Werkzaamheden op uren declaratie worden doorbelast aan werkgever aan het einde van elke maand. Vaste 

jaarbedragen worden in januari van elk jaar doorbelast. Het uurtarief is € 130,00 excl. BTW (prijsstelling 2021) 


