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Verlenging pensioencontract

Een verlenging van een pensioenregeling 
is niet eenvoudig en snel geregeld. Een 
pensioenregeling is gebaseerd op een 
zorgvuldig samengesteld pakket van eisen, 
afgestemd op uw wensen en 
verwachtingen. Of het nu gaat om 
verlenging van een pensioenregeling of om 
het opzetten van een nieuwe 
pensioenregeling. Welke werkzaamheden 
kunnen wij voor u verrichten? 

Uw visie 
Uw visie is voor ons het uitgangspunt. De 
uiteindelijke opzet van de pensioenregeling 
komt altijd in nauw overleg tot stand. 
Financieel inzicht en fiscale deskundigheid 
leiden tot logische keuzes.  

Voor het ontwikkelde concept zoeken wij 
vervolgens een geschikte pensioenuitvoerder. 
Wij hebben daartoe bij verschillende 
pensioenuitvoerders een aanstelling. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Begeleiding offertetraject 
Naast het beoordelen van de ontvangen 
offerte, kunnen wij u begeleiden in het gehele 
offertetraject. Dit omvat de volgende 
werkzaamheden: 

1 Analyseren wensen en eisen nieuwe 
pensioenregeling. 

2 Het selecteren van potentiële verzekeraars 
voor de nieuwe pensioenregeling. 

3 Opvragen van offertes van de 
geselecteerde verzekeraars. 

4 Afstemmen/onderhandelen met 
verzekeraars over hun offerte. 

5 Communicatie naar een eventuele 
ondernemingsraad. 

6 Communicatie richting de werknemer. 

7 Afsluiten pensioencontract. 

8 De implementatie van de nieuwe 
pensioenregeling. 

9 Nazorg. 
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Second opinion 
Om zeker te stellen dat de offerte, verstrekt 
door uw assurantietussenpersoon en/of uw 
huidige pensioenverzekeraar, optimaal is 
kunnen wij deze beoordelen en als 
onafhankelijke partij een advies geven. Aan de 
hand van onze analyse en advies kunt u de 
offerte optimaliseren. 

Premie-audits 
Bij een offerte van een nieuwe 
pensioenregeling kunt u de (toekomstige) 
premieontwikkeling van de nieuw collectieve 
pensioenregeling in kaart brengen. 

Een premie-audit is de vertaling van de 
pensioentoezegging naar wat dit u als 
werkgever in de toekomst gaat kosten. Over 
een periode van bijvoorbeeld 3 of 5 jaar krijgt 
u inzicht in de kostenontwikkeling van uw 
(nieuwe) pensioenregeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunt u van ons verwachten? 
Met de expertise die wij bij Grant Thornton in 
huis hebben, adviseren we werkgevers 
optimaal door onze fiscale- en juridische 
kennis en onze relevante ervaring op 
pensioengebied te bundelen.  

Wilt u meer informatie over onze 
pensioendiensten? Neem dan contact op met 
één van onze pensioenadviseurs of met uw 
vaste contactpersoon.  
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Pensioenadvies 

Edzo Boven 

T 088 676 90 10 

E edzo.boven@nl.gt.com 

Inge Bouwman-Verhage 

T 088 676 9979 

E inge.bouwman-
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