
Demo Zwitserleven Beheertool



Voordat we gaan starten een paar afspraken

• Zet je device op mute

• Stel je vragen via de chat

• Moderators zitten klaar voor vragen
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Agenda

Huisregels voor vandaag ✓

WTP: Wat is de stand van zaken?

Wat hebben we al met jullie gedeeld?

Wat staat er voor vandaag op programma?

Hoe krijgt u toegang tot de Zwitserleven Beheertool?

Demo van de Zwitserleven Beheertool door Marten de Boer

Vragen, als er tijd beschikbaar is.



WTP: Stand van zaken.

• 30 maart: Concept wettekst naar 2e Kamer.

• Inmiddels zijn er diverse inhoudelijke besprekingen geweest en 
zijn er al wat wijzigingen op wetteksten bekend.

• 17 mei: 1e nota van wijziging

• 12 september: Wetgevingsoverleg

• 13 september: Procedure-vergadering

• Medio september: 2e nota van wijziging verwacht

• 1 januari 2023: Inwerkingtreding



Wat hebben we al met jullie gedeeld?

De website speciaal voor adviseurs ‘Alles over het pensioenakkoord’. 

• Wet toekomst pensioenen (zwitserleven.nl)

Voor werkgevers en werknemers hebben wij een speciale website:

• Werkgevers: Alles over het nieuwe pensioenakkoord. (zwitserleven.nl)

• Werknemers: Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor uw pensioen? (zwitserleven.nl)

https://www.zwitserleven.nl/adviseur/pensioenakkoord/
https://www.zwitserleven.nl/zakelijk/pensioenakkoord/
https://www.zwitserleven.nl/particulier/pensioen/pensioenakkoord/


Wat gaan we nog met jullie delen?

• We stellen later deze week dit online webinar en presentatie 

beschikbaar.

• Kijk voor info op: Zwitserleven tooling transitie.

• Op de planning: Indicatief Wtp-proof offreren (daadwerkelijk en 

‘bindend’ offreren kan pas als de wet goedgekeurd is).

https://www.zwitserleven.nl/adviseur/pensioenakkoord/zwitserleven-tooling-transitie/


Wat staat er vandaag op het programma? 

• Demo van de Zwitserleven Beheertool
• Een belangrijke aanvulling op onze dienstverlening i.h.k.v. WTP

• Een prachtig hulpmiddel voor adviseurs

• Om inzicht te geven in:

– gevolgen voor deelnemers, wie gaat er op voor- of achteruit.

– gevolgen werkgeverslasten.

– de compensatie en de resultaten daarvan.

• Demo wordt verzorgt door Marten de Boer



Hoe krijgt u toegang tot de Zwitserleven Beheertool?

• Iedere adviseur krijgt op verzoek een zgn. token

• Daarmee krijg je toegang tot de Beheertool

• Meerdere gebruikers mogelijk via deze token



De Demo


