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FASE 2: KWALITATIEVE
TOETS (PER WERKGEVER)

BEZOEK DE WEBSITE BPF-CAO.NL

30% van de werkgevers
gaat naar fase 1

FASE 3: KWANTITATIEVE
TOETS (PER WERKGEVER)

De screening in fase 1 bestaat uit een bestand
van geselecteerde werkgevers.

Naar verwachting loopt 9% van die werkgevers
een BPF risico.

FASE 1: SNEL TOETS

BPF verplichting of niet?
Toets de werkzaamheden

70%

30% is niet aangesloten bij BPF

De activiteiten van de werkgever worden
vergeleken met de werkzaamheden

beschreven in de BPF verplichtstelling.

Bij 3,6% blijft het BPF risico bestaan.

In fase 3 analyseren wij het hoofdzakelijkheidscriterium
bij de overgebleven 3,6% van de werkgevers.

Onze ervaring is dat uiteindelijk de helft (1,8%)van
de werkgevers onterecht niet is aangesloten bij een
BPF.

BIJNA 1 OP DE 50 WERKGEVERS IS ONTERECHT NIET AANGESLOTEN

BLIJF BPF COMPLIANT MET DE
JAARLIJKSE PORTEFEUILLESCAN

1/3

Jaarlijks toetsen wij een derde van uw cliëntenbestand
op nieuwe risico's en wijzigingen. Zo is elke drie jaar

het volledige werkgeversbestand gescand.

Meer informatie of contact opnemen?

is aangesloten bij BPF

9% van de werkgevers
wordt getoetst in fase 2

3,6% van de werkgevers
gaat naar fase 3

Onderstaand vindt u onze ervaring tijdens de BPF Compliant Audit
op basis van alle werkgevers uit het bestand van de accountant
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BPF
COMPLIANT
AUDIT
Prevent registration by a BPF

BPF-CAO Audit Office
is a service of

Dutch Pension Office Legal

PHASE 2: QUALITATIVE
ASSESSMENT (PER EMPLOYER)

 

VISIT THE BPF-CAO.NL WEBSITE 

30% of the employers go
to phase 1

PHASE 3: QUANTITATIVE
TEST (PER EMPLOYER)

The screening in phase 1 consists of selected
employers.

Approximately 9% of these employers have a
BPF risk.

PHASE 1: SNEL TOETS

BPF obligation or not?
Check the activities

70%

30% is not affiliated to a BPF

The activities of the employer are
compared with the activities described in

the BPF obligation.

For 3.6% the BPF risk remains.

In phase 3 we analyse the predominance criterion
among the remaining 3.6% of the employers.

Our experience is that ultimately half (1.8%) of them are
wrongfully not affiliated to a BPF.

ALMOST 1 IN 50 EMPLOYERS IS WRONGFULLY NOT INCLUDED

REMAIN BPF COMPLIANT WITH THE
ANNUAL SCAN 

1/3

Annually, we scan one third of your client database for
new risks and possible changes. Every three years the

complete employer file is scanned.

More information or contact?

is affiliated to a BPF

9% of employers are
tested in stage 2

3.6% of the employers go
to phase 3

Our experience during a BPF Compliant Audit based on all employers in an
accountant's portfolio
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