
Publicatie nieuwe specificaties koppelvlakken

Voor u ligt de onze tweede nieuwsbrief aan pensioenuitvoerders. In deze 
nieuwsbrief leest u onder andere over de twee nieuwe koppelvlakken voor  
de waardeoverdracht van kleine pensioenen en het tonen van scenario’s,  
de aanpassing van ons reglement en ons jaarverslag. Daarnaast kondigen  
wij onze tribunebijeenkomst aan. 

NIEUWSBRIEF 
voor pensioenuitvoerders

De Wet waardeoverdracht klein pensioen en de verplichting om  
te communiceren in scenario’s (URM) zijn inmiddels definitief 
vastgesteld. Dit vraagt aanpassingen op Mijnpensioenoverzicht.nl 
en daarmee ook op het koppelvlak met uw organisatie.  
Hiervoor publiceert het pensioenregister in twee stappen  
nieuwe specifi caties. Dit zijn de koppelvlakken 5a en 5b. 

Koppelvlak 5a: Wet waardeoverdracht klein pensioen 
Mijnpensioenoverzicht.nl vervult vanaf medio 2019 een onder
steunende rol in de uitvoering van de Wet waardeoverdracht  
klein pensioen. Het koppelvlak 5a bestaat uit 2 delen: de verplichte 
specificaties en een facultatief deel dat alleen nodig is als u zelf 
waardeoverdracht gaat doen. 

Voor het verplichte deel hebben wij de specificaties op 31 juli 2018 
via de Barometer gepubliceerd. Deze wijziging betekent dat u of 
uw softwareleverancier een extra dienst beschikbaar moet stellen 
waar Mijnpensioenoverzicht.nl de deelnemerstatus kan opvragen. 

Voor het deel dat nodig is om zelf informatie over waarde
overdracht op te vragen, zijn de specificaties eind oktober  
gepubliceerd. 

Het koppelvlak 5a gaat in op 31 juli 2019. 
 
Koppelvlak 5b: Communiceren in scenario’s (URM)
Mijnpensioenoverzicht.nl moet de pensioenbedragen in drie 
scenario’s gaan weergeven (URM). De specificaties voor deze 
aanpassing zijn eind oktober gepubliceerd via de Barometer.  
Deze wijziging heeft vooral impact op de gegevens die u als  
pensioenuitvoerder moet aanleveren. Koppelvlak 5b gaat naar 
verwachting in op 30 september 2019.

Meer weten ?
U vindt de specificaties in de Barometer. Hoe deze werkt leest  
u hieronder. Vragen kunt u stellen via 
servicedesk@stichtingpensioenregister.nl. 

Nummer 2, november 2018

 Lees verder op de volgende pagina >> 

De Barometer, zo werkt het
 
Het Pensioenregister gebruikt het online platform ‘de Baro
meter’ om contact met u als pensioenuitvoerder, pensioen
administrateur of softwareleverancier te onderhouden.  
U vindt er onder meer de specificaties van koppelvlakken en  
het reglement van Stichting Pensioenregister. Ook kunt u  
de status van het implementeren van een nieuw koppelvlak  
hier doorgeven.  

 
 
Daarnaast kunt u uw contactgegevens vastleggen of wijzigen 
die Mijnpensioenoverzicht.nl toont voor uw organisatie. 

U vindt de Barometer op https://npr.interleave.nl. Voor toegang 
tot de Barometer heeft u een account nodig. Wilt u als bestuur
der of manager van een pensioenuitvoerder uw eigen account? 
U kunt dit aanvragen via servicedesk@stichtingpensioenregister.nl. 
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Het merendeel van u ontvangt deze nieuwsbrief per post. 
Wij streven ernaar om de nieuwsbrief op termijn alleen nog per 
email te verzenden. Dat scheelt kosten en het is een duurzame 
oplossing. Daarom vragen wij u om uw (online) contactgegevens 
aan ons door te geven. Dan ontvangt u deze nieuwsbrief in de 
toekomst per email. U kunt uw gegevens doorgeven via de 
Barometer.

Reglement aangepast 
Stichting Pensioenregister heeft de gebruiksvoorwaarden en  
het reglement voor aangesloten partijen aangepast. Dit is  
naar aanleiding van de Wet waardeoverdracht klein pensioen,  
AVG en de verwerking van de Algemene pensioenwet politieke 
ambts dragers (APPA). U vindt het aangepaste reglement op  
de Baro meter. 

Een overzicht van de activiteiten van het pensioenregister in 2017 
en het financiële verslag vindt u in ons jaarverslag. Het staat voor 
u klaar op www.pensioenregister.nl. 

Stichting Pensioenregister onderhoudt nauw contact met de 
achterban, via de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars 
en de Sociale Verzekeringsbank. Graag ontmoeten wij u als 
pensioenuitvoerder ook persoonlijk. Daarom organiseren wij 
regelmatig tribunebijeenkomsten. 

Bijeenkomst op 28 november 2018
De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 28 november en is 
bedoeld voor de partijen die de technische aansluiting verzorgen, 
de pensioenadministrateurs en communicatiespecialisten. 

Tijdens het inhoudelijke programma wordt zowel ingegaan op 
functionaliteit als actuele communicatieactiviteiten. 

Zo worden het doelgroeponderzoek en de huidige communicatie
campagne toegelicht. Vervolgens komen de technische ontwikke
lingen en functionaliteiten van MPO aan de orde, waaronder 
koppelvlak 5a en 5b. Ook worden een aantal veelgestelde  
tech nische vragen behandeld. Daarnaast is er ruimte om kennis 
te maken met de bestuursleden en de uitvoeringsorganisatie.  
De uitnodigingen voor deze bijeenkomst zijn reeds verzonden.

Jaarverslag 2017

Tribunebijeenkomsten

Wilt u uw gegevens aan ons  
doorgeven?
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