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U beheert uw eigen pensioenregeling

Heeft u voldoende kennis en capaciteit binnen uw organisatie om 

uw pensioenregeling zelf te beheren? En wilt u zelf zorgdragen 

voor alle mutaties, de controle van uw pensioenadministratie en de 

communicatie richting uw werknemers? Kies dan voor abonnement A. 

ABC Pensioen levert u alleen de dienstverlening die wij vanuit 

de zorgplicht aan u moeten leveren én u maakt gebruik van ons 

efficiënte digitale platform Mijn ABC.

Digitaal platform: Mijn ABC

De basis van onze dienstverlening is ons digitale platform Mijn ABC 

voor de administratie en communicatie rondom alle verzekerbare 

arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan de (netto) pensioenregeling, 

aanvullende verzekeringen op de wet WIA, ongevallenverzekeringen, 

ANW-hiaatdekkingen en meer. Mijn ABC is het software pakket 

Benefits Plaza, dat is ontwikkeld door Keylane. Door gebruik 

te maken van de software van Mijn ABC heeft u geen extra 

administratieve handelingen én maakt u minder kans op fouten. Eén 

plek waar alle verzekerbare arbeidsvoorwaarden zijn geadministreerd 

en kunnen worden gewijzigd. 

Bij abonnement A is het gebruik van het digitale platform 

inbegrepen. Wij richten het systeem voor u in en u ontvangt een 

handleiding. Wij helpen u telefonisch op weg, zodat u kunt werken 

met het systeem.

Na het afsluiten of verlengen van uw 

pensioenregeling is het belangrijk dat de 

pensioenregeling up-to-date blijft. Wilt u uw 

pensioenregeling zoveel mogelijk zelf beheren? 

Dan past beheerabonnement A het beste bij u. 
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Life events van uw werknemer

Uw werknemer verandert van baan of maakt promotie. 

Misschien gaat uw werknemer samenwonen. Het kan ook 

zijn dat een relatie eindigt. Dat een werknemer ziek wordt 

of zelfs overlijdt. Deze en andere gebeurtenissen hebben 

invloed op het pensioen van uw werknemer. 

Bij abonnement A beheert u zelf uw pensioenregeling. 

Bij alle life events van uw werknemer – die van invloed 

zijn op het pensioen – brengt u zelf via Mijn ABC de 

verzekeraar op de hoogte. 

Controle en bewaken 
pensioenadministratie

Pensioen is de duurste secundaire arbeidsvoorwaarde.  

Als werkgever wilt u borgen dat u niet teveel of te weinig 

premie betaalt. Bovendien is het belangrijk dat uw 

pensioenadministratie geen fouten bevat. Het systeem Mijn 

ABC bewaakt en controleert voor u de wijzigingen van de 

pensioenuitvoerder. Als iets niet klopt krijgt u een melding 

en kunt u actie ondernemen.

Bij abonnement A bent u, als werkgever, zelf 

verantwoordelijk voor uw pensioenadministratie. Wij 

informeren u uiteraard wel over wettelijke pensioen-

wijzigingen die voor uw pensioen(administratie) van 

belang zijn. Bovendien controleert ABC Pensioen jaarlijks of 

uw personeelsbestand overeenkomt met de verzekeraar. 

Is dit niet het geval? Dan kunt u actie ondernemen.

Pensioencommunicatie

Als werkgever bent u verplicht uw werknemers te 

informeren over hun pensioenregeling. Door uw 

werknemers goed te informeren, neemt de waardering 

voor deze arbeidsvoorwaarde toe.

Komt er een nieuwe werknemer in dienst, gaat er iemand 

uit dienst of bijna met pensioen? Dan bent u verplicht om 

deze werknemer te informeren over zijn of haar pensioen. 

Wilt u dit zelf doen? Dan past abonnement A bij u. Ook bij 

vragen over de pensioenregeling helpt u uw werknemers 

zelf verder.

Jaarlijkse evaluatie

Uw adviseur bij ABC Pensioen neemt elk jaar telefonisch 

contact met u op voor een evaluatie van onze 

samenwerking. Blijkt uit deze evaluatie dat u meer 

ondersteuning wenst of advies nodig heeft, dan kunt u 

overstappen naar abonnement B of C. Wanneer uit deze 

evaluatie een adviestraject komt brengen wij deze uren 

apart in rekening.

Vragen werkgever

Heeft u vragen over het invoeren van de mutaties of 

vragen over de pensioenregeling? Dan helpen wij u graag 

verder.

ABC Pensioen voert wijzigingen uit die 

we vanuit de zorgplicht verplicht zijn.

U beheert uw pensioenregeling 

grotendeels zelf.
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IABC Pensioen is onderdeel van Vrieling Adviesgroep

Onze kernwaarden

Onafhankelijk

ABC Pensioen is onafhankelijk. Dat

betekent dat we volkomen vrij zijn in

onze advisering. Vanuit uw situatie

vinden we voor uw onderneming de

pensioenregeling die bij u past.

Betrokken

Wij streven naar een langdurige

relatie met onze klanten, hierdoor

zijn wij in staat een hoge mate van

kwaliteit en service te garanderen.

Iedere klant van ons kantoor heeft

zijn eigen adviseur. Onze adviseurs

zijn betrokken én kennen onze

klanten.

Transparant

ABC Pensioen staat voor een

transparante en open aanpak. Met

onze opdrachtgever sluiten we een

overeenkomst, waarin helder staat

welke diensten wij verrichten en

welke beloning hier tegenover staat.

Deze beloning kan op verschillende

wijzen plaatsvinden, bijvoorbeeld op

urenbasis of op offertebasis.

Creatief

Soms zijn standaardoplossingen

acceptabel, maar meestal niet.

Dan is er maatwerk voor nodig om

een goed resultaat te krijgen. Onze

adviseurs zijn pas tevreden als ze voor

u de beste pensioenoplossing hebben

gevonden.

Enthousiast

Onze adviseurs zijn ervaren, deskundig 

en gecertificeerd. Maar wat onze 

dienstverlening bijzonder maakt, is 

het enthousiasme van onze adviseurs. 

Onze pensioenadviseurs staan voor u 

klaar en helpen u graag!

Dáárom ABC Pensioen!

ABC Pensioen staat voor een team van pensioen- 

deskundigen. Onze adviseurs hebben veel kennis en

ervaring als het om pensioen gaat.

Vanzelfsprekend voldoen wij aan alle opleidingseisen

en de richtlijnen van de AFM. Maar wij hebben meer 

te bieden...


