
1. Wat wil je? 
 

Je wil een goede regeling voor je werknemers, maar niet tegen elke prijs. Dan past de Nu                 
Pensioenrekening heel goed bij jou als werkgever. Het aanvragen doe je helemaal zelf of              
met begeleiding van Dukatenburg Financiële Diensten. Hoe dan ook, je zal er een beetje tijd               
in moeten stoppen. Maar als je zo honderden euro’s bespaart, loont het zeker de moeite. 

 

2. Wat is verplicht? 
 

De vragen beantwoorden die wij op de site stellen. Dit is een wettelijk vereiste waar wij niet                 
om heen kunnen. Alles in het belang van de werkgever en de werknemers. Eén belangrijke               
vraag is of er een vertegenwoordiger van het pensioenfonds bij jou op bezoek is geweest die                
heeft vastgesteld of de werknemers onder de werkingssfeer van het fonds vielen? (Dit houdt              
in dat de werknemers verplicht pensioen opbouwen bij het fonds). Als dit is onderzocht en je                
bent ervan overtuigd dat verder onderzoek niet nodig is, dan kan je deze vraag met ja                
beantwoorden.Twijfel je? Dan raden wij je echt aan om dit door ons te laten onderzoeken!               
Dit kan veel problemen voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om vast te stellen of je de                
pensioenlasten de komende jaren kan betalen. In stap 1 en 2 van de aanvraag kun je de                 
globale lasten uitrekenen. Twijfel je? Laat het ons dan beoordelen.  
 
3. Wat is er verder nodig? 
 
Om de aanvraag in een keer goed te doen, is voorbereiding noodzakelijk. Dat voorkomt              
tijdverlies en irritatie. Zorg er daarom voor dat je het onderstaande bij de hand hebt, voordat                
je verder gaat met de aanvraag:  
 

1. Uittreksel Kamer van Koophandel. 
2. Het IBAN nummer van je onderneming - voor het incasseren van de premies. 
3. De NAW gegevens van de werknemers - TIP! op de salarisspecificaties vindt            

je de hierna gevraagde gegevens. 
4. De fulltime salarissen en parttime percentages van de werknemers - voor een            

correcte premie. 
5. De partnergegevens van de werknemers die samenwonen of gehuwd zijn. 

 
4. Aanvragen! 
 
Met een goede voorbereiding is het aanvragen van de Nu Pensioenrekening snel gedaan..             
Let op! Je kiest er voor om deze aanvraag te doen zonder advies, je bent dus zelf                 
verantwoordelijk voor het hele proces. (In de wet wordt dit execution only genoemd. Meer              
hierover lees je in ons dienstverleningsdocument). Wij hebben onze uiterste best gedaan om             
het hele proces zo eenvoudig mogelijk in te richten. Aarzel niet om contact met ons op te                 
nemen als je toch nog ergens hulp bij nodig hebt. Dit kan per Whatsapp, telefoon               
(0653.504.250)  of email (info@dukatenburg.nl). Succes! 
 
In 4 stappen naar een goed Pensioen! Dukatenburg Financiële Diensten BV 
 

 


