
  

Van Os Pensioen Consultancy B.V. is uniek in Nederland: actuarieel wiskundige kennis wordt 
gecombineerd met mediation vaardigheden. Voeg daaraan toe de specifieke kennis op het gebied van 
echtscheidingen en het beeld is compleet. Voor de meeste vragen op pensioengebied kunt u wel bij ons 
terecht, maar wij zijn met name gespecialiseerd in: 
 
 
Het Pensioenakkoord. 
In december 2020 is de “Wet Toekomst Pensioenen” ter consultatie voorgelegd. Het is de bedoeling dat 
deze wet met ingang van 1 januari 2023 van kracht wordt, en uiterlijk op 1 januari 2027 moeten alle 
bestaande pensioenregelingen zijn aangepast.  
Wij ondersteunen partijen om dit hele proces tot een goed einde te brengen. Hierbij kunt u denken aan 
werkgevers(organisaties), vakbonden, ondernemingsraden en verantwoordingsorganen. 
 
Maar ook voor vragen over een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld: invaren, hoogte van de compensatie, of 
second opinion op een ontvangen overzicht kunt u bij ons terecht. 
 
Actuariële berekeningen en specifieke pensioenvraagstukken. 
Heeft u een actuariële berekening nodig of wilt u een dergelijk berekening laten controleren, dan bent u 
bij mij aan het goede adres. Als actuaris heb ik de technische kennis in huis om uw vragen te 
beantwoorden. En met behulp van de software die ik tot mijn beschikking heb, zijn ook de meest 
complexe berekeningen te maken. 
 
Van Os Pensioen Consultancy kan u verder van dienst zijn bij specifieke vragen over pensioen. U kunt 
hierbij bijvoorbeeld denken aan: controle van een pensioencontract, pensioen en ontslag, individuele of 
collectieve waardeoverdracht van opgebouwd pensioen, toeslagverlening of juist korting van de 
pensioenaanspraak, et cetera 
 
Vrijstelling verplichte deelname BPF-regeling (actuariële gelijkwaardigheidsberekeningen). 
Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor deelname aan een verplicht 
gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Voorwaarde daarbij is dat u een door een actuaris ondertekende 
gelijkwaardigheidsverklaring indient waaruit blijkt dat de eigen pensioenregeling minimaal actuarieel 
gelijkwaardig is.  
Door de vele en gevarieerde opdrachten ik samen met Actucomp heb uitgevoerd, is een grote expertise 
opgebouwd en zijn wij inmiddels één van de meest deskundige partijen op dit gebied in Nederland. 
 
Echtscheiding en pensioen. 
Loopt u als advocaat, mediator of (ex-)partner tijdens of na de scheiding tegen problemen aan die 
betrekking hebben op pensioen (of levensverzekeringen), dan bent u bij mij aan het juiste adres.  
Een belangrijke reden dat men juist voor mij kiest, is dat ik naast pensioendeskundige en actuaris, ook een 
opleiding mediation en financieel echtscheidingsdeskundige particulieren heb gevolgd. Daardoor kan ik de 
problematiek in een breder financieel kader plaatsen en heb bovendien ervaring met diverse vormen van 
conflictbehandeling. 
 
Meer weten?  
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op. 
 
Van Os Pensioen Consultancy B.V.     

R.H. (Ron) van Os AAG    

 
Tel: 06-30053719   
Mail: ron@vanospensioen.nl  

Web: www.vanospensioen.nl  
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