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Welke gegevens zijn nodig voor UPA Appel Pensioenuitvoering? 

Vanuit Loon kunt u voor de 15 Slagersbedrijven, en 50 Graanindustrie (Molenaars) een bericht 

Uniforme Pensioenaangifte (UPA) insturen naar Appel Pensioenuitvoering (voorheen AGH). In 

deze handleiding geven wij u meer informatie over welke gegevens u in Loon dient in te geven, en 

waar. 

 

Voor het insturen van een UPA-bericht naar Appel Pensioenuitvoering hebt u de UPA-

gebruikersnaam (= leveranciersnummer) en het UPA-wachtwoord nodig. De benodigde 

'startgegevens' (!) ontvangt u als werkgever of administratiekantoor voor de Kappers via één brief.  

Voor de Slagers ontvangt u de UPA-gebruikersnaam (= leveranciersnummer) en het UPA-

wachtwoord direct, maar via twee separate brieven.  

 

Let bij de brief/brieven goed op de volgende punten:  

 

Slagers en Graanindustrie 

Voor de Slagers en de Graanindustrie staat in de ene brief normaliter reeds direct uw UPA-

gebruikersnaam vermeld, en in tweede brief uw UPA-wachtwoord. Ter check: als in de 

gebruikersnaam-brief van het Slagers/Molenaars-pensioenfonds  'jouw gebruikersnaam' met een P 

begint, dan is dat inderdaad al de UPA-gebruikersnaam. In de wachtwoord-brief staat dan het 

UPA-wachtwoord.  

 

Die UPA-gebruikersnaam en dat UPA-wachtwoord vult u direct in via Loon, op tabblad 9 'Pensioen' 

bij de werkgever. 

 

Werkte u nog niet eerder met Loon Salarissoftware? 

Werkte u nog niet eerder met Loon Salarissoftware, maar met een ander pakket? Dan geldt het 

volgende: als u voor de eerste keer via Loon voor een werkgever de pensioenaangifte gaat 

indienen, dient u eerst op het werkgeversportaal van Appel Pensioenuitvoering (of het betreffende 

pensioenfonds) aan te geven dat u gaat aanleveren via Loon Salarissoftware. 
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UPA-Gebruikersnaam en wachtwoord UPA Appel Pensioenuitvoering op tabblad '9 

Pensioen' 

Hebt u het belangrijke hoofdstuk hiervóór gelezen en begrepen? Dan kunt u op tabblad 9 

'Pensioen' bij de werkgever de UPA-gegevens invullen voor de werkgever.  

 

• De UPA-gebruikersnaam begint normaliter met een P, gevolgd door een aantal cijfers. Wanneer 

u de UPA-gebruikersnaam ingeeft, wordt automatisch het veld 'Leveranciersnummer' ingevuld 

door Loon. Deze gegevens zijn voor Appel Pensioenuitvoering namelijk hetzelfde:  

  

 
Afbeelding: Werkgever, tabblad 9 'Pensioen' 

 

• Op dit tabblad vult u ook uw UPA-wachtwoord in. Daarna 'OK'. 

 

Inzenden UPA Appel Pensioenuitvoering 

Nadat u de verloningen van de betreffende periode hebt gedraaid, kunt u de UPA naar Appel 

Pensioenuitvoering insturen. Markeer daartoe in 'Loon Vandaag' de taak 'Pensioenaangifte UPA 

Appel Pensioenuitvoering (…) indienen', en klik op 'Start taak'. In dit voorbeeld gaan we uit van de 

sector ’15 Slagersbedrijven’:  

 

 
Afbeelding: Loon Vandaag, taak 'UPA Appel Pensioenuitvoering (…) indienen' (uitsnede) 
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U belandt nu in dit scherm:  

 

 
Afbeelding: ‘Uniforme pensioenaangifte Appel Pensioenuitvoering (…)' 

 

Geef  'OK'. Het overzicht verschijnt, zodat u het nog even kunt controleren. Als het overzicht in 

orde is, kunt u de UPA daadwerkelijk naar Appel Pensioenuitvoering gaan versturen. Dat doet u 

eenvoudig via dit scherm:  

 

 
Afbeelding: Inzenden 'Pensioenaangifte' (voorbeeld sector 15 Slagersbedrijven’) 

 

Geef 'Zend pensioenaangifte in' en uw UPA Appel Pensioenuitvoering wordt ingestuurd naar Appel 

Pensioenuitvoering. 
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Controleer retourmeldingen 

Na het insturen van de UPA kunt u via ‘Loon- en pensioenaangiften’ de retourmelding van Appel 

Pensioenuitvoering ophalen: 

 

 
Afbeelding: Controleer retourmelding (voorbeeld sector ’15 Slagersbedrijven’) ) 

 

Wanneer u voor deze optie kiest, haalt Loon automatisch de retourmeldingen op.  

 

 

 

 


