
Live-gang van herbouwd Mijnpensioenoverzicht.nl

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting Pensioenregister (SPR),  
direct gericht aan pensioenuitvoerders. 
 
In 2017 heeft SPR hard gewerkt aan de herbouw van Mijnpensioen overzicht.nl. 
Tijdens dit proces informeerden wij uw pensioenadministrateur en/of  
IT- afdeling regelmatig. Maar wij kregen ook signalen van aangesloten partijen 
dat het wenselijk is om u ook op managementniveau of bestuurlijk niveau  
te informeren. Dit is de reden dat u nu deze eerste nieuwsbrief ontvangt.  
Verderop in deze nieuwsbrief vragen wij u om uw contactgegevens aan ons 
door te geven. Dan kunnen wij u voortaan rechtstreeks informeren.

In deze nieuwsbrief gaan we in op de herbouw van Mijnpensioenoverzicht.nl. 
Daarnaast geven wij u informatie over aankomende wijzigingen van het 
koppelvlak. En lichten wij de uitgangspunten voor het innen van de  
contributie toe.

NIEUWSBRIEF 
voor pensioenuitvoerders

Op 7 mei gaat het nieuwe platform live. Wij realiseren hiermee  
een flexibel en modern platform, dat up-to-date is met de  
huidige tech nische ontwikkelingen. Op basis hiervan kan  
Mijn pensioenoverzicht.nl zich doorontwikkelen naar een nog 
gebruiksvriendelijker website voor zowel gebruikers als aan-
gesloten partijen. Ook kunnen we zo sneller inspelen op  
toekomstige wettelijke wijzigingen in het pensioenstelsel.

Voor de eindgebruikers verandert er qua functionaliteiten vrijwel 
niets. Wel wordt het mogelijk om de volledige website op alle 
soorten apparaten te bekijken, van mobiel tot laptop en desktop. 
Direct na de live-gang is het tijdelijk niet mogelijk om samen met 
de partner in te loggen en het gezamenlijk pensioen te bekijken. 
Hiervan maken wij melding op de website. Wij verwachten dat 
deze functie in de loop van juni weer beschikbaar is.

Wilt u uw contactgegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl  
(laten) controleren?
Wij verwijzen eindgebruikers regelmatig naar de eigen  
pensioenuitvoerder. Op Mijnpensioenoverzicht.nl staan de 
contact gegevens van alle aangesloten pensioenuitvoerders 
weergegeven. In de praktijk blijkt helaas dat deze contact-
gegevens vaak niet meer up-to-date zijn.
  
Wilt u uw contactgegevens op Mijnpensioenoverzicht.nl  
(laten) controleren? Wijzigingen kunt u doorgeven via  
servicedesk@stichtingpensioenregister.nl. 
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Graag houden wij u ook in de toekomst op de hoogte. Wilt u uw gegevens aan ons doorgeven? Dan krijgt u deze nieuwsbrief in de 
toekomst rechtstreeks van ons. Ook ontvangen wij graag de contactgegevens van uw communicatie- en financiële afdeling.  
U kunt dit doorgeven via pensioenregisterbestuursbureau@montae.nl. Hartelijk dank alvast. 

• Naam Pensioenfonds/verzekeraar
• Aanhef, naam/afdeling* 
• Postadres
• Postcode & Plaats
• E-mailadres

* Bestuur of Directie, en afdelingen zoals Finance, Communicatie.

Vooraankondiging wijziging koppelvlak 2018
Ook in 2018 verwachten wij een aantal wettelijke wijzigingen op 
pensioengebied die hun weerslag hebben op de weergave van de 
pensioenen op Mijnpensioenoverzicht.nl. Dit zijn bijvoorbeeld de 
‘Wet waardeoverdracht klein pensioen’ en de weergave van drie 
scenario’s in de pensioenopbouw (URM). Het laatste is op dit 
moment nog niet definitief. Voor deze wettelijke wijzigingen is 
een aanpassing van het koppelvlak nodig. Dat is de aansluiting 
van uw administratie op Mijnpensioenoverzicht.nl. 

Uw organisatie ontvangt de specificaties van het nieuwe koppel-
vlak in de loop van 2018 van ons. Vanaf dat moment heeft u een 
jaar de tijd om uw aansluiting hierop aan te passen.  

Wij informeren u zodra de specificaties van het nieuwe koppelvlak 
bekend zijn.

Jaarlijks int SPR de contributie van de pensioenuitvoerders.  
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten.  

• De contributie wordt berekend over het aantal actieve 
deelnemers.

• De contributie voor het jaar 2018 berekenen wij over de 
gegevens per einde 2016. 

In de praktijk zien wij situaties waarin een pensioenuitvoerder in 
de periode tussen de peildatum en het ontvangen van de nota is 
gefuseerd of opgeheven. De actieve deelnemers zijn elders 
ondergebracht. Er ontstaat soms verwarring over welke pensioen-
uitvoerder de nota moet betalen. 

Maak SPR nota onderdeel van overdracht
Om die reden vragen wij uw aandacht voor het volgende. Bent u 
bezig met liquidatie van het pensioenfonds of draagt u deel-
nemers over aan een volgende uitvoerder? Houd er dan rekening 
mee dat er in de toekomst nog een bijdrage gevraagd wordt over 
het overgedragen deelnemersbestand, voor aan sluiting op 
Mijnpensioenoverzicht.nl. Als u de toekomstige nota onderdeel 
maakt van de overdracht of liquidatie, hoeft er geen onduidelijk-
heid meer te bestaan over het voldoen van de nota. Daarnaast 
vragen wij u om de contactgegevens van de nieuwe uitvoerings-
organisatie aan ons door te geven. 
 

Innen contributie

Wilt u uw gegevens aan ons doorgeven?
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