
Pensioenfondsen.
Unieke data-inzichten 
voor het handhaven van 
de verplichtstelling

Achterhaal wat een bedrijf precies doet met de Company.info SBI-code 
Company.info zet webcrawling in om een goed beeld te geven van de daadwerkelijke hoofdactiviteit van 
een bedrijf. Doordat de teksten op de eigen website met onze methode bepalend zijn, weten wij het als een 
bedrijf iets anders doet dan in het Handelsregister staat. Ook weten wij wat een ‘holding’ precies doet.

Krijg inzicht in het daadwerkelijke aantal medewerkers van een bedrijf 
Company.info weet beter dan de KvK hoeveel medewerkers een bedrijf telt. Dit wordt bepaald door 
verschillende datakenmerken te combineren, zoals het aantal mobiele telefoons en leasewagens.

Ontdek welke bedrijven groeien
Company.info analyseert bedrijven die groeien. Hierdoor wordt het profiel van deze bedrijven inzichtelijk 
en herken je (toekomstig) groeiende bedrijven beter.

Veel bedrijfstakken hebben een eigen pensioenfonds, zoals bijvoorbeeld de bedrijfstak Zorg & Welzijn. Alle 
werkgevers die onder zo’n bedrijfstak vallen zijn verplicht om mee te doen met de pensioenregeling. Die 
verplichtstelling is vastgelegd in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. Zo ontstaat 
er geen oneerlijke concurrentie en zijn werknemers zeker van een pensioen. Het pensioenfonds heeft hiervoor 
ook een verantwoordelijkheid: de verplichtstelling vereist dat een fonds zijn best doet om alle werkgevers in de 
sector aan te sluiten.

Om aan die zorgplicht te voldoen maken pensioenfondsen op dit moment veelal gebruik van data die het UWV 
beschikbaar stelt. De indeling in sectoren sluit namelijk goed aan op de cao’s van de bedrijfstakken en daarmee 
op de verplichte pensioenregelingen. Maar het ziet er naar uit dat het UWV vanaf 2025 stopt met het toekennen 
van deze sectorindeling. Alternatieven voor de fiscale sectorindeling zijn er nauwelijks. De SBI-code (Standaard 
Bedrijfs Indeling) van de Kamer van Koophandel is niet altijd actueel genoeg en kent minder sluitende 
categorieën dan de sectorindeling van het UWV. 

De data van Company.info als oplossing.
Om pensioenfondsen te helpen bij het opsporen van bedrijven die onder de verplichtstelling vallen heeft 
Company.info diverse databronnen met elkaar gecombineerd om te komen tot een aantal unieke inzichten:



Verbeter de operationele efficiëntie.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 
Wil je meer weten over onze data-oplossingen voor pensioenfondsen?  
Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek aan en we vertellen je graag meer 
over de mogelijkheden.

           020 – 2400 400               service@company.info               www.companyinfo.nl

Naast het leveren van relevante data helpt Company.info pensioenfondsen ook bij het optimaliseren van het 
datamanagement. Een veelvoorkomend probleem bij pensioenfondsen is dat het IT-landschap complex is. Niet 
zelden is er sprake van een wirwar van oude en nieuwe systemen. Company.info ondersteunt bij het samenbrengen, 
structureren en toegankelijk maken van alle beschikbare data om daarmee tot een compleet klantbeeld te komen. 

1. Klantdata stroomlijnen

Laat Company.info je helpen bij het creëren van een volledig en actueel klantbeeld. Onze consultants
inventariseren alle data die opgeslagen wordt in systemen. Daarna volgt een plan om de data op slimme
manieren te verzamelen, te combineren en eenvoudig toegankelijk te maken.

2. Klantgegevens verrijken

Vul de data in jouw systeem automatisch aan met relevante bedrijfsgegevens. Denk aan de Company.info SBI-
code, omzetgegevens, het aantal medewerkers, Kvk-nummers en de DMU. Inzichten die helpen bij het opsporen 
van werkgevers die zich niet melden bij een fonds, terwijl ze wel onder de verplichtstelling vallen.

3. Belangrijke wijzigingen automatisch doorvoeren

Zorg dat je veranderingen bij klanten en prospects direct signaleert in je systemen. Denk aan fusies, wijzigingen
in het management of omzetgroei. Company.info kan helpen om alle relevante wijzigingen bij organisaties
automatisch toegankelijk te maken in je systeem.


