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Pensioen is een belangrijk, zo niet hét belangrijkste (en kostbaarste) onderdeel van de secundaire 

arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf. Pensioen wordt echter door veel werkgevers en werknemers als 

complex en moeilijk ervaren. Goed advies over pensioen is daarom onmisbaar, óók als u DGA bent. CROP 

biedt dit. In dit document staan de verschillende pensioengebieden benoemd waar CROP u over kan 

adviseren. 

 

1. Advies werkgever / OR bij 

• Opzetten nieuwe pensioenregelingen 

• Wijzigingen bestaande pensioenregelingen 

• Verlengen pensioencontracten tussen werkgever en pensioenuitvoerder 

• Aanspreekpunt voor werkgever / werknemer / OR voor alle pensioenvragen 

• Pensioen bij bedrijfsovernames 

• Pensioen en Due Diligence 

• Pensioenopbouw voor DGA 

 

2. Pensioencommunicatie 

• Presentaties aan directies / werknemers / OR over o.a. 

o nieuwe pensioenregeling,  

o wijziging pensioenregeling, 

o gevolgen pensioenakkoord voor eigen pensioenregeling 

• Informatiegesprekken (nieuwe) werknemers met uitleg over inhoud en mogelijkheden 

pensioenregeling werkgever 

• Pensioen in Zicht bijeenkomsten voor werknemers die bijna met pensioen gaan 

• Webinars over inhoud en mogelijkheden pensioenregeling werkgever 

 

3. BPF-check (en CAO-check) 

• Onderzoek of werkgever onder de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) valt of 

CAO met pensioenverplichting (werkingssfeeronderzoek).  

• Wanneer Bpf-check?  

o Bij twijfel of uw onderneming onder de juiste Bpf of Cao valt 

o Als onderdeel van een Due Diligence 

o Bij fusie en overnames 

• Bemiddelen tussen werkgever en Bpf bij een geschil over wel of  niet vallen onder de 

verplichtstelling van het Bpf.  
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4. Beheer pensioenregelingen 

• Ontzorgen van werkgever bij doorgeven van personeelsmutaties aan pensioenuitvoerder (indien 

CROP ook de salarisadministratie doet) 

• Informatiegesprekken (nieuwe) werknemers 

• Vraagbaak voor pensioengerelateerde vragen voor werkgever, werknemer en OR 

• Advies individuele waardeoverdracht werknemers 

• Ondersteuning werkgever bij invulling zorgplicht 

 

5. Advies Inkomensverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid 

• Advies Collectieve inkomensverzekeringen (WIA-excedent, WGA-hiaat) 

• Advies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tbv DGA en zelfstandig ondernemer  

• Advies collectieve ongevallenverzekering 

 

 

Actuele onderwerpen 

 

1. Pensioen en Coronacrisis 

Door de Coronacrisis zijn er werkgevers die hun (pensioen)lasten willen verlagen door bijv. (tijdelijke) 

aanpassing van de pensioenregeling. Dat moet zorgvuldig gebeuren en het kan niet zomaar eenzijdig, 

zonder instemming van de medewerkers worden doorgevoerd. Voor meer info klik hier.  

 

2. Nieuw pensioenstelsel 

Er komt binnenkort een nieuw pensioenstelsel. Bestaande verzekerde pensioenregelingen moeten 

aangepast worden en er moet worden nagedacht over een passende overgangsregeling. Laat u nu alvast 

informeren over wat de mogelijke gevolgen zijn voor uw (collectieve) pensioenregeling. 

 

3. Pensioencommunicatie 

Veel werknemers vinden pensioen complex en hebben moeite om de juiste keuzes te maken tussen de 

mogelijkheden die hun pensioenregeling biedt. Dat kan een werknemer zijn die net in dienst treedt maar 

ook een werknemer die met pensioen gaat. Werkgevers en werknemers zien steeds meer de nut en 

noodzaak in van goede pensioencommunicatie. Goede pensioencommunicatie leidt tot een beter begrip 

en waardering van de arbeidsvoorwaarde pensioen. We zien een tendens dat werkgevers, mede vanuit 

hun betrokkenheid, daar (meer) budget voor beschikbaar stellen. Voor meer info klik hier 

 

Meer weten? Bel of mail uw contactpersoon binnen CROP of mail naar hsmit@crop.nl en kijk op onze 

website voor actuele informatie. 

https://crop.nl/kennisbank/corona-en-pensioen/
https://crop.nl/kennisbank/pensioenstress/
mailto:hsmit@crop.nl
https://crop.nl/hr-services/pensioenadvies/

