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Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden voor
payrollwerknemers

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt voor flinke veranderingen in de
payrollbranche. De wet moet ertoe leiden dat payrollwerknemers dezelfde
arbeidsvoorwaarden krijgen als mensen die bij het bedrijf (de opdrachtgever)
onder contract staan. En ja, daar valt ook de pensioenregeling onder.

1. Een pensioenregeling voor alle
payrollwerknemers

2. Een oplossing die voldoet aan
alle eisen
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3. De voordelen en belangrijkste weetjes op een rij
Brand New Day biedt een eigentijdse pensioenregeling. Alle werknemers krijgen een eigen pensioenpot en geen
torenhoge kosten. Klanten verbazen, daar komen de werknemers van Brand New Day iedere dag voor naar het
werk. Maar toch wel het allerbelangrijkste: een goede pensioenregeling zonder kleine lettertjes.

Geen gezeur met een dekkingsgraad
Bij Brand New Day doen we het anders; iedere werknemer krijgt zijn eigen persoonlijke pensioenrekening.
Geen stijgende premies of uitkeringen die worden gekort dus.

Lage kosten zonder kleine lettertjes
Geen torenhoge administratiekosten of andere addertjes onder het gras. Bij Brand New Day doen we niet
aan kleine lettertjes. Bij ons vind je daarom geen ingewikkelde contracten. En daarbij houden we ook nog
eens de kosten laag.

Alles online geregeld
Geen papieren rompslomp, dat hoort ook niet bij een eigentijdse pensioenregeling. Bij Brand New Day
regelen payrollwerknemers alles online via MijnBND. En ook als werkgever geef je nieuwe werknemers of
salariswijzigingen simpelweg online aan ons door.

Salarispakketkoppeling
Wij bieden een koppeling tussen de grote salarispaketten en ons systeem. Zo worden nieuwe werknemers
of salariswijzigingen automatisch aan ons doorgegeven.

Geld niet kwijt
U denkt er liever niet dagelijks over na. De kans dat een werknemer komt te overlijden voor de
pensioendatum. Mocht het gebeuren wilt u wel dat de achtergelaten partner zoveel mogelijk pensioen
overhoudt. Het pensioengeld wordt daarom bij ons gebruikt om het partnerpensioen te verhogen.

Risico op overlijden en arbeidsongeschiktheid zijn meeverzekerd
Werknemers zijn verzekerd voor het niet (gezond) behalen van de pensioenleeftijd. Zo bevat de regeling
een partner- en wezenpensioen. Verder is er de mogelijkheid om een vrijstelling voor het betalen van de
premie bij arbeidsongeschiktheid mee te verzekeren.

Werknemers kunnen zelf flexibel extra inleggen
Werknemers hebben de keuze om vrijwillig extra in te leggen voor later. Zo hebben werknemers zelf invloed
op de hoogte van hun pensioen.

Passief beleggen
Wij beleggen het pensioengeld passief, want het geld is niet van ons. Wetenschappelijk is bewezen dat
passief beleggen meer rendement oplevert.

Vanaf één werknemer
Een pensioenregeling bij Brand New Day is al te regelen vanaf één werknemer.
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4. Kies zelf wat nodig is voor de payrollwerknemers
Bij Brand New Day hebben we de verschillende onderdelen van de pensioenregeling uitgesplitst in verschillende
modules. Deze modules bestaan uit opbouw- en verzekeringsmodules.

Opbouwmodules:

Verzekeringsmodules:
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Het technische verhaal (voor als je de details in wilt duiken):
De adequate pensioenregeling van Brand New Day hanteert de normpremie uit de Wet WAB
als uitgangspunt voor de werkgeversbijdrage. Voor 2020 is dit vastgesteld op 14,6% van de
pensioengrondslag. De pensioengrondslag? Dit is het brutoloon minus een zogenaamde AOW
franchise (in 2020 is deze vastgesteld op €14.167). De totale kosten voor de verschillende
modules zijn onderdeel van de vastgestelde werkgeverspremie. De normpremie wordt
jaarlijks opnieuw vastgesteld. De pensioenregeling wordt om die reden jaarlijks aangepast
waarmee de pensioenregeling zich blijft kwalificeren als een adequate pensioenregeling. Een
eventuele koppeling met een salarispakket maakt ook onderdeel uit van de kosten die binnen
de normpremie van 14,6% vallen.

5. Over Brand New Day
Wij willen onze klanten graag positief verbazen. Niet alleen met ongekend lage kosten, waardoor onze klanten
méér vermogen opbouwen. Of met een doordacht product zonder allerlei beknellende voorwaarden. Maar vooral
met een on-Nederlandse service. Ouderwets hard rennen voor de klant alsof onze levens er vanaf hangen. Die
service vinden wij erg belangrijk. Sterker nog: het is onze strategie. Wij willen ambassadeurs maken van onze
klanten. Klanten die zó tevreden zijn, dat ze ons bij collega-ondernemers en zakelijke relaties aanbevelen.

Onze filosofie werkt
Dat onze filosofie werkt, hebben we al een keer bewezen. In 2000 hebben wij BinckBank opgericht. Binck was
de eerste die het gevecht met de Grootbanken aanging. Begin 2000 was het voor een particulier onmogelijk om
zelfstandig, zonder tussenkomst van een bankwerknemer, te beleggen. Ook waren de tarieven torenhoog. Binck
ging de concurrentie aan, introduceerde een online platform en kosten die 15x zo laag waren. Na een tijdje de kat
uit de boom gekeken te hebben, verlaagden alle Grootbanken hun tarieven tot het niveau van Binck. En pasten
ze hun producten aan. Nu doen we met Brand New Day hetzelfde in de pensioenmarkt.

Van wie is Brand New Day?
Brand New Day N.V. is zelfstandig. We zijn géén onderdeel van Binck of een bepaalde verzekeraar. We zijn
ondernemers en hebben dit bedrijf zelf, met eigen geld en ondernemersrisico, opgebouwd. Ons bedrijfspensioen,
Brand New Day PPI N.V., is een aparte joint venture met ASR Nederland N.V., waarbij laatstgenoemde de
verzekeringen voor haar rekening neemt.
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