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Copyright
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Redactie
Dit boek is tot stand gekomen met medewerking van het team van Swalef pensioen - 

juristen en academie en het team van Catapult creëert. De juristen mr. Monica Swalef, 

mr. drs. Susan Stehouwer, intern manager Martine Schouten en projectmedewerker  

Yvet Berendsen hebben de teksten verzameld, in de juiste volgorde gezet en waar  

nodig ’aan elkaar geschreven’. Catapult nam de vormgeving van het boek op zich.

Pensioencommunicatie

Effectieve communicatie is dichterbij dan je denkt

Wet pensioencommunicatie: correct, evenwichtig, duidelijk en tijdig

Wetteksten, parlementaire behandeling,  
voorbeelden en creatieve toepassingen



Het leuke van dit boek is dat het de juridische inslag van de Wet pensioencommunicatie  

verenigt met de creatieve kant ervan. Juristen en communicatiedeskundigen gingen 

samen aan de slag. Om werkgevers, ondernemingsraden en pensioenuitvoerders een 

juridisch correct naslagwerk te bieden dat tegelijkertijd aanmoedigt om de deelnemers  

te enthousiasmeren voor pensioen. De arbeidsvoorwaarde pensioen wordt hierdoor beter 

gewaardeerd. Deelnemers zullen zich willen voorbereiden op hun toekomstig inkomen en 

daarmee financieel slagvaardiger worden.  

Hoe krijgt de pensioensector de boodschap beter over de bühne? Hoe zorgen we ervoor 

dat niet alleen financieel geïnteresseerden, de pensioenbewusten, aan de slag gaan met 

hun pensioen? Maar dat we het ook tussen de oren krijgen bij de pensioenonbewuste 

mensen. 

Dit boek is anders dan anders. Het is geheel in lijn met de wet. Natuurlijk omdat het juridisch 

klopt, maar ook omdat het uitgangspunt van de wet is om deelnemers zich meer betrokken 

te laten voelen bij hun pensioen. Dat was de insteek bij het maken van dit boek. Pensioen-

communicatie moet kloppen. Natuurlijk. Maar het moet ook bijdragen aan bewust zijn. 

Mensen zouden moeten weten hoeveel pensioen ze straks krijgen, of dat genoeg is en 

welke risico’s ze daarbij lopen. Alleen maar wijzen op risico’s draagt doorgaans niet bij aan 

het vergroten van het bewustzijn. Sterker nog, mensen wenden zich van het onderwerp af. 

In dat spanningsveld bewegen we ons. 

Correct, duidelijk en evenwichtig. En tegelijk opvallend, creatief en aanzettend tot actie. 

Dat is de ambitie. 

Alle medewerkers van Swalef en Catapult, die samenwerkten aan dit boek, wensen je  

er veel plezier en gemak van.

 

 

Voorwoord



Leeswijzer

’Pensioen bouw je op vanaf je 21  ’e

Maar zoals het
er nu voor staat,
mocht je overlijden,
kan je partner
rekenen op

0000,-

ALSJEBLIEFT
JOUW UNIFORM 
PENSIOENOVERZICHT 2013 

Het doel van dit boek is om de complete pensioencommunicatie wetgeving weer te geven,  

te duiden en praktisch toe te passen. Zodat deze wet zo snel mogelijk kan doen waar die  

voor is bedoeld: duidelijkheid bieden aan de deelnemer en zijn partner, uitleg geven aan  

de werkgever en de pensioenuitvoerders inspireren.

Dit boek omvat aan de ene kant de complete Wet pensioencommunicatie met de daarbij

horende lagere regelgeving (besluit), waarbij de parlementaire behandeling is gebruikt

om de artikelen toe te lichten en te duiden. En aan de andere kant wordt de praktische

toepassing van de Wet pensioencommunicatie direct weergegeven. 

Het boek ziet er daarom echt anders uit dan een ’traditioneel’ juridisch naslagwerk. 

Op de linker pagina van het boek staat steeds de wetgeving inclusief lagere wetgeving  

en de parlementaire geschiedenis van de Wet pensioencommunicatie. Wij hebben daarbij 

gekozen voor een praktische en thematische insteek. Op twee plaatsen in het boek verwijzen 

we naar de bron in de parlementaire behandeling, verder niet. Dat zou te veel worden. 

Waar wij dat nodig vonden hebben wij verbanden aangebracht tussen teksten uit de  

parlementaire behandeling. Dat voor wat betreft het juridische gedeelte.

Op de rechter pagina van dit boek staan steeds ideeën, voorbeelden van uitingen van

hoe communicatie er in de praktijk uit zou kunnen zien. Ook staat er waar nodig uitleg  

van ingewikkelde pensioenbegrippen. Het begrip of woord dat wordt toegelicht, is in  

de tekst omcirkeld en uitgelegd op een ’kladpapiertje’.

De inhoudsopgave voorin het boek is extra uitgebreid van opzet. Hoewel de bijlagen van 

dit boek de relevante wetgeving bevat is het van belang om altijd www.overheid.nl onder 

’landelijke wet- en regelgeving’ te raadplegen voor de meest actuele artikelen uit de wet-  

en regelgeving.

Communicatie en recht, hand in hand. 

7Pensioenuitvoerder

Een op grond van de 
Pensioenwet toegelaten 
pensioenfonds of  
verzekeraard die de  
pensioentoezegging  
voor de werkgever  
uitvoert. 
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niet van belang. De instelling 
is onafhankelijk van enige 
bijdragende onderneming of 
bedrijfstak. Het doel van deze 
instelling is slechts het verstrek
ken van arbeidsgerelateerde 
pensioen uitkeringen.
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