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Geachte <aanhef>,
Uw pensioenregeling voor uw werknemers bij Zwitserleven eindigt op <datum>. Tijd om u weer te
verdiepen in de pensioenen voor uw werknemers. De huidige overeenkomst zeggen we per
<datum> op. Ook het nabestaanden-overbruggingspensioen en de collectieve
overlijdensrisicoverzekering, als u dat bij ons heeft. Uw adviseur ontvangt tussen augustus en
oktober een nieuw pensioenvoorstel voor u. We laten u nog weten wanneer precies. Uw adviseur
neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om het voorstel met u te bespreken. Deze brief helpt
u bij de voorbereiding op dit gesprek.
[indien buitenland=Ja]Bent u inmiddels in het buitenland gevestigd?
We mogen onze overeenkomst alleen verlengen als u als werkgever in Nederland bent gevestigd
en voldoet aan onderstaande voorwaarden.
•
Uw onderneming heeft een vaste inrichting (bedrijfspand) in Nederland.
•
Uw onderneming is in Nederland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel op het Nederlandse vestigingsadres.
•
Uw werknemers hebben een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht.
•
Uw werknemers betalen in Nederland loonbelasting.
•
Uw werknemers werken gewoonlijk in Nederland.
Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kan het zijn dat we onze overeenkomst niet kunnen
verlengen. Neem hiervoor contact op met uw adviseur. [einde indien buitenland=Ja]
[wissel kleine klanten] [conditie is =inventariseren is NEE] U gaat van een eindloon- naar
middelloonregeling
U heeft nu een eindloonregeling bij ons. Door veranderingen van de pensioenleeftijd, maximum
pensioengevend salaris en opbouwpercentages vragen meer werkgevers om een
middelloonregeling. Uw adviseur ontvangt dan ook een voorstel hiervoor. Goed om te weten: door
de lage marktrente en de stijging van de levensverwachting, nemen de kosten voor zowel een
eindloon- als een middelloonregeling toe.
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[wissel grote klanten] [conditie is =inventariseren is JA] Veranderingen eindloonregeling
U heeft nu een eindloonregeling bij ons. Door veranderingen van de pensioenleeftijd, maximum
pensioengevend salaris en opbouwpercentages is de eindloonregeling veranderd. Om met een
voorstel te komen dat het best bij u en uw organisatie past, overleggen we de uitgangspunten van
het nieuwe voorstel eerst met uw adviseur. Goed om te weten: door de lage marktrente en de
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stijging van de levensverwachting, nemen de kosten voor zowel een eindloon- als een
middelloonregeling toe.
Wilt u meer grip op de kosten?
Uw adviseur kan u alles vertellen over een beschikbare premieregeling en andere regelingen
waarbij de premie van tevoren vaststaat. Hij helpt u graag om de keuzes te maken die bij u passen.
Bekijk in de tussentijd op zwitserleven.nl/naar2023 welke mogelijkheden u heeft.
Informeer uw werknemers
De pensioenregeling is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Bespreek daarom eventuele
veranderingen met uw werknemers en uw ondernemingsraad, als u die heeft. Uw adviseur kan u
hierbij helpen.
Oplossing voor uitgaande waardeoverdrachten
Wist u trouwens dat u in de toekomst misschien moet bijbetalen voor uw huidige pensioenregeling
na het aflopen van de huidige contractperiode bij een uitgaande waardeoverdracht? Wilt u de
risico’s van bijbetaling in de huidige of eerdere regelingen bij Zwitserleven verzekeren? Neem dan
voor het einde van de huidige contractperiode contact op met uw adviseur of uw Internal
Accountmanager bij Zwitserleven.
Wet toekomst pensioenen en uw pensioenregeling
In Nederland wordt het huidige pensioenstelsel aangepast. De bedoeling is dat dit per 1 januari
2023 is vastgelegd in nieuwe wet- en regelgeving. Dit betekent niet dat uw pensioenregeling dan al
aan de nieuwe wet moet voldoen. U heeft nog tot 1 januari 2027. Maar het is wel goed om hier
samen met uw adviseur op tijd bij stil te staan. Want de aanpassingen hebben gevolgen voor u en
voor de deelnemers in uw pensioenregeling.
Meer weten? Kijk op zwitserleven.nl/zakelijk/pensioenakkoord of vraag het uw adviseur.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kent uw situatie het best en kan u adviseren. Handig:
hij ontvangt een kopie van deze brief. U kunt ook contact opnemen met <naam IAM> via
telefoonnummer <tel IAM>. Of stuur een e-mail naar <e-mail IAM>.
Met vriendelijke groet,
Zwitserleven

Bart Remie
General Manager Operations & IT
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