
Heb je te maken met een pensioenvraagstuk? Dan ben je bij onze pensioenjuristen aan 

het juiste adres. Als je op zoek bent naar kwaliteit, onafhankelijkheid, duidelijkheid en een 

kritische blik, dan is onze adviespraktijk echt iets voor jou.

Ben jij op zoek naar:
• Kwaliteit

• Onafhankelijkheid

• Duidelijkheid

• Toegankelijk en helder advies

• Een kritische blik

• Een persoonlijke benadering

• Diepgang

• Snelle communicatie

Wij hebben ervaring met:
• Veel uiteenlopende dossiers

• Grote en middelgrote ondernemingen

• Ondernemingsraden

• Bedrijfstakfondsen

• Ondernemingsfondsen

• Beroepsfondsen

• Algemeen pensioenfondsen

• Premiepensioeninstellingen

• Pensioenuitvoeringsorganisaties 

Wij zijn gespecialiseerd in:
• Communicatie

• Conflicten

• Fusie- en overnametrajecten

• Governance

• Internationaal pensioenrecht

• Liquidatie pensioenfondsen

• Management

• Medezeggenschap

• Onderhandelingen

• Opstellen, wijzigen, beoordelen, becommentariëren, 

controleren van en onderhandelen over pensioen 

 juridische documenten

• QuickScan pensioen juridische documenten

• Risico-analyses

• Schrijven van juridische teksten die begrijpelijk zijn

• Second opinion

• Verplichtstelling bedrijfstakpensioenfondsen

• Vormgeven

• Wijziging, harmonisering van pensioenregelingen

• Wijziging van pensioenuitvoerder

Lees meer over deze adviesopdrachten >

Samen werken aan een hoger niveau

Advies

https://swalef.nl/pensioenadvies/specialisaties/


Plan van aanpak
Bij alle trajecten starten we met een duidelijke planning 

die leidend is voor een bepaald traject. Zo weten onze 

klanten waar ze aan toe zijn, en wanneer ze onze input 

kunnen verwachten.

Duidelijke afspraken
Samen maken we graag duidelijke afspraken met je, 

zodat helder is wat we kunnen bieden en wat je kunt ver-

wachten. We streven er steeds naar je in staat te stellen 

bij afronding van de opdracht de pensioenvraagstukken 

zelfstandig aan te kunnen pakken.

Expertise
We bedienen je vanuit onze expertise en onafhankelijke 

visie op pensioenvraagstukken. Hier doen wij geen con-

cessies aan. We vertalen de vaak ingewikkelde wet- en 

regelgeving naar praktisch toepasbare oplossingen.

Juridisch correct en praktisch
Onze adviezen zijn duidelijk, praktisch en oplossingsge-

richt ten aanzien van de pensioenjuridische, scale, ver-

zekeringstechnische en communicatieve aspecten van 

pensioenregelingen. Snelheid, efficiëncy, zorgvuldigheid 

en plezier in ons werk staan bij ons voorop.

Opdrachtbevestiging als raamwerk
Onze opdrachtbevestigingen kunnen gezien worden als 

raamwerkovereenkomst. Mocht je in de toekomst nog 

een vraag hebben, kunnen wij de opdracht daaronder 

scharen. Mocht je de opdracht direct willen sluiten, is dit 

natuurlijk ook mogelijk.

Onze werkwijze

Gecertificeerd en up-to-date

Om jou van het beste advies te kunnen voorzien, hebben 

we uiteraard alle benodigde opleidingen in huis, zijn we 

Wft gecertificeerd en zijn we continu op de hoogte van 

alle ontwikkelingen.

En dat doen we ook nog eens met heel veel plezier.  

Je kunt rekenen op een prettige samenwerking gecombi-

neerd met onze professionaliteit en vasthoudendheid en 

dat zorgt ervoor dat we een grote hoeveelheid tevreden 

 cliënten hebben.

Lees meer over onze adviespraktijk >

https://swalef.nl/pensioenadvies/

