Dienstverleningsdocument Pensioenadvies Snoeijs Consultants BV
Snoeijs Consultants BV is een moderne financiële dienstverlener op het gebied van oudedags- en
nabestaandenvoorzieningen in de breedste zin van het woord. Met plezierige, toegankelijke
dienstverlening waarbij vanzelfsprekend uw belang voorop staat. Snoeijs Consultants BV is met name
gesprekspartner voor ondernemers, werknemers en zakelijke dienstverleners, zoals accountants,
belastingadviseurs, advocaten en notarissen.
Veelzijdigheid, samenwerking met anderen en maatwerk is ons motto. Ethisch adviseren en
maatschappelijk ondernemen is daarbij voor ons vanzelfsprekend.
Wij zijn sinds 1997 in Nijmegen gevestigd.
Onze gegevens:
Snoeijs Consultants BV
Bijleveldsingel 13
6521 AM NIJMEGEN
Telefoon 024-3604320
E-mail: info@snoeijsconsultants.nl / website: www. snoeijsconsultants.nl
Handelsregister: 10147551 (KvK Centraal Gelderland)
AFM-vergunningnummer: 12018087
Kifid-registratienummer: 300.013283
Polisnummer beroepsaansprakelijkheidsverzekering: 218665 (Schouten insurance)
Onafhankelijk dienstverlening
Onafhankelijke advisering is de kern van onze dienstverlening. Na een uitgebreide kennismaking,
opdrachtbeschrijving/-bevestiging en beeldvorming van uw situatie komen wij tot ons advies.
Afhankelijk van uw vraagstelling kan ons advies een aanbeveling bevatten om een financieel product
af te nemen. Desgewenst kunnen wij bemiddelen bij het tot stand brengen van een dergelijk
product. In dat geval zullen wij u diverse producten van verschillende aanbieders voorleggen en u
aangeven welk product en aanbieder volgens ons het beste bij u past, op basis van het klantbeeld dat
wij van u hebben.
Vanzelfsprekend kunt u op ons blijven rekenen nadat wij u hebben geadviseerd. Uw situatie
verandert immers geregeld en eventueel naar aanleiding van eerdere adviezen tot stand gebrachte
financiële producten verdienen onderhoud. Hierover maken wij nadere afspraken met u, welke
worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging resp. overeenkomst tussen u en ons.
Binnen onze opdrachtenportefeuille zullen wij waken voor belangenconflicten die onze
onafhankelijkheid kunnen schaden. Bovendien zullen wij beoordelen of uw wensen/vragen passen bij
de dienstverlening die wij u kunnen bieden. Dit zou in een bepaalde situatie kunnen betekenen dat
wij bepaalde opdrachten niet kunnen uitvoeren.

De onafhankelijkheid van onze dienstverlening wordt tevens geborgd doordat de aandelen van
Snoeijs Consultants BV volledig in handen zijn van de directie. Verzekeraars en banken hebben geen
financieel belang in ons bedrijf. Wij kennen geen productieverplichtingen naar welke aanbieder dan
ook.
Desgewenst en na uw toestemming betrekken wij in onze dienstverlening aan u ook uw accountant,
belastingadviseur of andere professional die u bijstaat. Afhankelijk van de opdracht kunnen ook op
ons initiatief derden bij het uitwerken van de opdracht worden betrokken. Uiteraard gebeurt dit
uitsluitend na uw toestemming en nadat we de kosten die hiermee gemoeid zijn met u hebben
afgestemd.
AFM-vergunning
Het feit dat wij ook mogen bemiddelen in financiële producten betekent dat wij voldoen wij aan de
strenge vakbekwaamheidseisen en adviesvaardigheden die de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
en de Wet Financieel Toezicht (WFT) aan bemiddelaars in financiële diensten stelt.
De AFM heeft aan Snoeijs Consultants BV een vergunning verleend onder nummer 12018087
- voor het bemiddelen in:
Levensverzekeringen
Schadeverzekeringen
Pensioenverzekeringen
Premiepensioenvorderingen
Hypothecair krediet
Consumptief krediet
Betaalrekeningen
Spaarrekeningen
Elektronisch geld
- voor het adviseren in:
Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen
Borging van kennis en kwaliteit
Snoeijs Consultants BV staat voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Opleiding is voor
ons een logisch continu proces. Alle medewerkers worden continu bijgeschoold, niet alleen op basis
van de verplichtingen in de Wet op het Financieel Toezicht (WFT), maar ook andere kennis en
vaardigheden worden getraind en de actualiteiten worden nauwkeurig gevolgd. Wij borgen dit onder
meer door zowel verplichte als vrijwillige permanente educatie. Daarnaast zijn alle medewerkers
volledig opgeleid op het gebied waarin zij adviseren.
NOPD
Naast de door de AFM verplichte opleiding en bijscholing zijn wij lid van NOPD, de Nederlandse Orde
van Pensioen Deskundigen. De NOPD is een vereniging, die streeft naar verdere professionalisering
van de pensioenadviesmarkt. Alle leden van de beroepsorganisatie zijn gecertificeerd
pensioenadviseur. Zij houden hun vakbekwaamheid actueel door aanvullende permanente educatie
te volgen. De NOPD biedt een platform voor het verzamelen en uitwisselen van pensioeninformatie.
De vereniging stelt die pensioenkennis ook beschikbaar aan de politiek en de samenleving.

Honorarium voor pensioenadvies
Ons honorarium uit declaratie op basis van uurtarief of vaste vergoeding(en), welke wij rechtstreeks
bij u in rekening brengen. Wij werken niet tegen provisie.
Het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, is kosteloos. Indien tijdens dit gesprek besloten
wordt reeds met de echte werkzaamheden aan te vangen, zoals een inventarisatie, zullen er wel
kosten in rekening worden gebracht.
Ons honorarium baseren wij op de volgende basistarieven (stand 01-01-2016):
- Basiswerkzaamheden: € 77,- excl. BTW (€ 93,17 incl. 21% BTW)
Hieronder vallen o.a. administratieve werkzaamheden.
- Medior werkzaamheden: € 90,- excl. BTW (€ 108,90 incl. 21% BTW).
Hieronder vallen o.a. voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het opstellen van
adviezen en offertes.
- Senior werkzaamheden: € 167,50 excl. BTW (€ 202,67 incl. 21% BTW).
Hieronder vallen o.a. het opstellen van de 'zwaardere' adviesrapporten, aanbiedingen en
werkzaamheden van de pensioenadviseur.
De toepassing van de tarieven is dus afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en het
daarvoor benodigde kennisniveau van medewerkers. Reistijd wordt tegen 50% van het uurtarief
in rekening gebracht, eventuele parkeer- en tolkosten voor 100%. Wij behouden ons het recht
voor de tarieven jaarlijks aan te passen.
Een greep uit onze diensten
Wij bieden onder meer de volgende diensten:
A. Voor de ondernemer:
- Opzetten van oudedags- en nabestaandenvoorzieningen, waarbij zowel aandacht wordt gegeven
aan de fiscale mogelijkheden als ook aan het daadwerkelijk veiligstellen van deze voorzieningen
via bancaire, beleggings- of verzekerde oplossingen.
- Beoordeling van of bemiddeling in lijfrente- en overige levensverzekeringen, waaronder
overlijdensrisicoverzekeringen.
- Beoordeling van of bemiddeling in bancaire producten of producten van beleggingsinstellingen,
waarbij wordt belegd in beleggingsfondsen.
Uitvoeren van berekeningen, onder meer voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA) ten
behoeve van pensioenregelingen in eigen beheer.
- Opstellen, controleren en actualiseren van pensioenbrieven en financieringsovereenkomsten ten
behoeve van de DGA.
- Berekeningen en advisering in verband met (echt)scheiding.
B. Voor werkgever en werknemer:
- Opzetten van nieuwe (collectieve) pensioenregelingen.
- Beoordeling van bestaande collectieve pensioencontracten en -reglementen op bijvoorbeeld
toekomstige lastenontwikkeling, kosteninhoudingen, (on)zekerheden met betrekking tot het op
te bouwen pensioen, verdeling van lasten over werkgever en werknemer.
- Scan arbeidsovereenkomsten met betrekking tot omschrijving van de pensioentoezegging.
- Schrijven van informatiesets.
- Geven van pensioenpresentaties en houden van pensioenspreekuren.

-

-

Fusie/verkoop onderneming: advisering over de gevolgen hiervan voor de pensioenregeling.
Echtscheiding /ontslag / pensionering:
- berekening van de gevolgen hiervan voor de pensioenopbouw
- advies over de wijze waarop het verschil kan worden gecompenseerd
- begeleiden/adviseren van werknemers bij keuze aankoop / wijziging pensioenregeling
Administratief beheer/bestandscontroles.
Berekeningen en advisering in verband met (echt)scheiding.

Onze dienstverlening voor pensioenadvies bestaat uit de volgende stappen:
I.
Intake en Adviestraject
II.
Implementatietraject
III.
Beheertraject
I. Intake en Advies:
Kennismaking
Inventariseren wensen en behoeften
Analyseren huidige regelingen en documentatie
Opstellen klantprofiel
Overleg met OR of personeelsvertegenwoordiging
Onderzoek verplichtstelling BPF
Opstellen offertevergelijkingen
Opstellen advies
II. Implementatie:
Inregelen gekozen oplossing bij cliënt en verzekeraar
Medewerkers informeren
Controleren juridische documenten
Uitrollen polissen naar medewerkers
III. Beheer:
Voeren van onderhoudsgesprekken met medewerkers
Informeren van nieuwe medewerkers
Informeren van vertrekkende medewerkers
Periodiek onderhoud met werkgever
Doorvoeren en controleren van aanmeldingen, afmeldingen en mutaties

Tarievenindicatie:
Hoewel niet productverkoop, maar onafhankelijke advisering ons uitgangspunt is, is een tarieventabel met beloningsindicatie op grond van AFM-richtlijnen een standaard onderdeel van een
dienstverleningsdocument. De tabel is zuiver indicatief, er kunnen geen rechten aan worden
ontleend.
Product
- Oudedags- en nabestaandenvoorziening
d.m.v. lijfrente-opbouw en overlijdensrisico(privé-aanvulling of t.b.v. IB-ondernemer)
- Oudedags- en nabestaandenvoorziening d.m.v.
individuele pensioenregeling en overlijdensrisicoverzekering werknemer of DGA*)
- Pensioenopbouw collectief **)
- Direct ingaande lijfrente of pensioen
- Overlijdensrisicoverzekering
- Beleggingsrekening

Uren
6-15

Indicatie excl. 21% BTW
€ 1.000,- tot € 2.500,-

20-30

€ 2.000,- tot € 3.500,-

20-45
4-10
4-8
4-8

€ 3.000,- tot € 7.000,€ 500,- tot € 1.500,€ 500,- tot € 750,€ 500,- tot € 750,-

*) Tijds- en prijsindicatie op basis van een compleet financieel rapport en dossier waarin uw
inkomens- en vermogenssituatie nu, bij en na pensionering en bij overlijden voor de pensioendatum
wordt geïnventariseerd, geanalyseerd en uitgewerkt naar adviezen/oplossingen. Tevens inclusief
bespreking adviesrapport en begeleiding bij totstandbrenging van benodigde financiële producten.
**) Incl. presentatie aan personeelsleden of OR.
Jaarlijks terugkerende kosten voor collectief pensioen (modulair):
Aanmelden nieuwe deelnemer
: € 45,00
Afmelden deelnemer
: € 45,00
2x jaarlijkse controle contract, deelnemers, etc.
: € 500,00 - € 1.000,00*
Voorlichting nieuwe medewerker bij in dienst treden
: € 350,00
Voorlichting medewerker bij uit dienst treden
: € 90,00
Extra werkzaamheden, zoals contractbesprekingen:

: € 167,50 per uur

*Afhankelijk van grootte van het contract
Afhankelijk van uw situatie en fiscale regelgeving is er 21% BTW verschuldigd. Bovendien is onze
factuur in bepaalde situaties fiscaal aftrekbaar. Snoeijs Consultants BV licht u graag toe of uw
opdracht wel/niet BTW-plichtig en/of fiscaal aftrekbaar is.
Snoeijs Consultants BV streeft ernaar om twee tot maximaal vijf aanbieders in haar vergelijking te
betrekken. Bij alle producten maken advies en nazorg in beginsel onderdeel uit van onze
dienstverlening indien er sprake is van een doorlopende beloning. Bij een eenmalige beloning maakt
nazorg geen onderdeel uit van de dienstverlening, tenzij wij schriftelijk anders met u overeenkomen.
De exacte voorwaarden stemmen wij met u af.

Wat verwachten wij van u?
Een goede dienstverlening is mede afhankelijk van u. Daarom vragen wij u om in ieder geval ons alle
gevraagde gegevens te leveren die wij voor onze dienstverlening nodig hebben, evenals gegevens
waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat wij deze nodig hebben. Voorts vragen wij u ons op de
hoogte te houden van eventuele rechtstreekse communicatie met een aanbieder, voor zover u
redelijkerwijs kunt aannemen dat deze communicatie van invloed is op onze dienstverlening aan u.
Wij vertrouwen er op, dat u hieraan gevraagd en ongevraagd uw medewerking verleent.
Veel van onze procedures rondom advisering en bemiddeling kennen wettelijk verplichte
onderdelen, of zijn gebaseerd op leidraden van de AFM. Mede daarom zullen wij, in het uiterste
geval, bij geen of te weinig medewerking onze dienstverlening moeten staken. Mochten uw belangen
hierdoor worden geschaad, dan kunnen wij hiervoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid
aanvaarden.
Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk gewenst moment uw relatie met ons te beëindigen. Aan partijen waar u
financiële producten heeft ondergebracht, waarvoor wij als uw dienstverlener (intermediair)
optreden, kunt u verzoeken om een andere dienstverlener als uw belangenbehartiger aan te stellen.
Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie te beëindigen.
Onverlet deze mogelijkheid blijven bestaande contracten met financiële partijen (bank, verzekeraar,
beleggingsinstelling) in stand. Onze zorgplicht is na beëindiging van onze relatie met u op deze
contracten echter niet meer van toepassing. U kunt daar na beëindiging dus geen rechten meer aan
ontlenen.
Klachten
Mocht u onverhoopt een klacht hebben, laat het ons dan direct, bij voorkeur schriftelijk of per email,
weten. Wij lossen die graag voor u op. Bent u van mening dat onze definitieve oplossing niet naar
bevrediging is, dan kunt u zich binnen drie maanden na deze definitieve oplossing wenden tot het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of tot de burgerlijk rechter.
Adresgegevens Kifid: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Telefoon 0900-3552248.
Ontvangstbevestiging
Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht moeten wij bij AFM-controles kunnen aantonen dat
wij u dit document hebben verstrekt. Daarom vragen wij u om dit document voor ontvangst te
ondertekenen en het ondertekende exemplaar aan ons terug te zenden per post of e-mail.
Plaats en datum: ....................................... d.d...............................
Naam

Handtekening

