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SAVE THE DATE  

  10 mei 2016  

relatiemiddag voor ondernemingsraden 
Op dinsdagmiddag 10 mei 2016 vindt de jaarlijkse relatiemiddag voor ondernemingsraden plaats. We praten je bij 
over pensioenactualiteiten die op het bordje van jouw OR komen te liggen. Deze nieuwsbrief is de opmaat 
daartoe. Deelname is gratis. Nadere informatie volgt. 
 

Basiscursus pensioen voor OR leden 
“Pensioen” komt steeds vaker op het bordje van de OR te liggen. En die “pensioenportie” op dat bordje wordt ook steeds 
groter. Deze  basiscursus zorgt ervoor dat “pensioen”  ondanks alles lekker smaakt … 
In één dagdeel is je pensioenbasis  “up to date”. 
 
Inhoud basiscursus pensioen     
De cursus geeft inzicht in o.a. de volgende onderwerpen: 
 De drie pijlers:  

o 1e pijler: overheidsvoorzieningen; 
o 2e pijler: pensioen werkgever-werknemer; 
o 3e pijler: privé voorzieningen; 

 Pensioensystemen; 
 Pensioenuitvoerders; 
 Pensioenwetgeving, waaronder: 

o Pensioenwet; 
o Fiscale wet- en regelgeving; 

 Pensioenontwikkelingen. 
In de cursus is ook ruimte om in te gaan op specifieke pensioenvraagstukken die bij het eigen bedrijfspensioen 
spelen. 
 
Planning en kosten  
De cursus  wordt gegeven op 19 mei 2016 op ons kantoor te Amsterdam. Tijd: van 13.00 u. tot 17.00 u.  De kosten 
bedragen € 199,--  excl. BTW.  
 
Interesse? 
Klik hier en meld je aan. Of bel met Corry van Herpen of Jaap Harmsen voor nadere informatie. 020-2402293 
 
Tip 
Naast deze basiscursus voor individuele OR leden leveren we ook twee workshops voor de gezamenlijk OR aan. 
Zie de Workshop Pensioen en Workshop OR en Ondernemingspensioenfonds.     
  

mailto:info@pensioenperspectief.nl?subject=Email%20nav%20Pensioen%20Periodiek
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http://www.pensioenperspectief.nl/ondernemingsraden/workshop-or-en-ondernemingspensioenfonds/
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Tool Pensioenfondsen in Perspectief: gratis update 
Ieder kwartaal brengen wij de vermogenspositie van pensioenfondsen in beeld. Deze tool is gratis en eenvoudig te 
downloaden…  
 
Jouw pensioenfonds in beeld 
Met de tool Pensioenfondsen in Perspectief geven we je ieder kwartaal inzicht in de vermogenspositie van jouw 
pensioenfonds.  Dat doen we op basis van gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB).  Met deze tool kun je ook  
het eigen pensioenfonds ook vergelijken met andere fondsen. Deze update is gebaseerd op de gegevens DNB van 
het 4e kwartaal 2015. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om tevens de zoekfunctie te 
vereenvoudigen. 
Klik hier en download gratis de tool. 
 
Tip voor de OR 
In veel gevallen wordt besloten om de pensioenregeling niet langer door het eigen ondernemingspensioenfonds 
te laten uitvoeren. Dan kan de overstap naar een Algemeen Pensioenfonds passend zijn. De omvang en 
vermogenspositie die uit deze tool blijken kunnen (!) een aanwijzing zijn dat dit wellicht onderwerp van gesprek 
is bij werkgever en/of pensioenfondsbestuur. Vraag er naar. 
 

http://www.pensioenperspectief.nl/wp-content/uploads/2015/12/160318_PENSIOENFONDSEN-IN-PERSPECTIEF-V1.02.xlsm
http://www.pensioenperspectief.nl/ondernemingsraden/algemeen-pensioenfonds-apf/

