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Situatieschets pensioenlandschap anno 2017 en 2018
In onderstaande afbeelding ziet u een aantal pensioenfondsen die hun administratie uitbesteden
aan pensioenuitvoerders. Deze pensioenuitvoerders komt u ook tegen in Loon omdat u periodiek
de aangifte aanlevert aan een van deze uitvoerders. De concurrentie is anno 2017 en 2018 groot
en pensioenfondsen zijn dan ook met name de laatste jaren op zoek naar een uitvoerder die hun
het beste past. Vandaar dat we de afgelopen jaren al wat verschuivingen hebben gezien.

Afbeelding: Pensioenfondsen en -uitvoerders anno 2018
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In 2017 heeft Syntrus aangegeven dat zij per 2018 stoppen als pensioenuitvoerder voor een groot
aantal bedrijfspensioenfondsen. Dat betekent dat een aantal fondsen naar andere uitvoerders op
zoek moesten gaan het afgelopen jaar. In 2018 krijgt u daarmee te maken.
Dit zijn de uitvoerinsorganisaties (pensioenuitvoerders) die in 2018 de administratie gaan voeren
voor de genoemde sectoren:

Afbeelding: Pensioenuitvoerder Syntrus Achmea wijzigt per 2018 naar…
Naast dat Syntrus afscheid neemt van een groot aantal bedrijfspensioenfondsen, zien we ook
nieuwe partijen opstaan. Zoals Delta Lloyd en Centric.
Vanuit Loon zult u dus de bestanden moeten insturen naar deze 'nieuwe' pensioenuitvoerders. Dat
betekent voor de bestaande Loon-klanten nogal wat wijzigingen in de verzending. U krijgt namelijk
te maken met een andere pensioenuitvoerder, die in veel gevallen extra gegevens nodig zal
hebben voor het ontvangen van de bestanden. Denkt u hierbij aan een gebruikersnaam en
wachtwoord, leveranciersnummer, aansluitnummer, et cetera.
Dan is er ook nieuws inzake de overstap naar de Uniforme Pensioenaangifte (UPA).
Pensioenuitvoerder PGGM is reeds in 2017 overgestapt naar de UPA. Dat was een hele operatie
die niet zonder slag of stoot is verlopen.
Inmiddels hebben pensioenuitvoerders A.G.H., A.Z.L. en P.G.B besloten om in 2018 ook aan te
sluiten op de UPA. De situatie ziet er dan wat de UPA betreft in de jaren 2017 en 2018 zo uit:
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Afbeelding: UPA's in 2017 en 2018

Leveranciersnummers bij 'Uw klantgegevens'
De diverse pensioenuitvoerders vragen naar uw leveranciersnummer, aansluitnummer,
gebruikersnaam en wachtwoord.
Via 'Extra', 'Klantgegevens' vult u - indien van toepassing - de leveranciersgegevens in.

Afbeelding: 'Uw klantgegevens', 'Leveranciersnummers'
De leverancier is degene die vanuit Loon de pensioenopgave instuurt. Het leveranciersnummer
ontvangt u als werkgever of administratiekantoor van het pensioenfonds of de pensioenuitvoerder.
Wanneer u zelf Loon Salarissoftware klant én werkgever bent, dan geeft u hier uw eigen
leveranciersnummer in.
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Wanneer u als administratiekantoor gemachtigd bent om voor een werkgever de pensioenopgave
in te sturen, dan geeft u het leveranciersnummer van uw administratiekantoor in.
Als u een administratiekantoor hebt, en de werkgever (uw cliënt) heeft u niet gemachtigd, vul dan
het afwijkende leveranciersnummer (van de betreffende werkgever) in op tabblad 9 'Pensioen' bij
die werkgever.

Leveranciers- en aansluitnummers bij 'tabblad 9 Pensioen'
Op tabblad 9 'Pensioen' bij de werkgever vult u de gegevens in van de werkgever. NB Loon is zo
slim om alleen de pensioenuitvoerder te laten zien die voor 'deze werkgever' geldt.
In dit scherm kunt u (eveneens) het leveranciersnummer invullen. Als u het leveranciersnummer
leeglaat dan gebruikt Loon het leveranciersnummer uit het menu 'Extra', ' Uw klantgegevens'. Zie
hierboven.
Wanneer u zowel op tabblad 9 'Pensioen' als bij 'Uw klantgegevens' een leveranciersnummer hebt
ingegeven, dan zal het leveranciersnummer dat u hebt ingegeven op tabblad 9 'Pensioen' gebruikt
worden. De gegevens op tabblad 9 'Pensioen' gaan dus voor op die van 'Uw klantgegevens'.
Het aansluitnummer werkgever is logischerwijze van degeen vóór wie wordt ingestuurd. Altijd de
werkgever:

Afbeelding: Werkgever, tabblad 9 'Pensioen', 'Aansluitnummers' (alle uitvoerders getoond)
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Gebruikersnaam en wachtwoord
Op hetzelfde scherm 'Pensioen' vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in van het account (op
het web) van de pensioenuitvoerder:

Afbeelding: Werkgever, 'Pensioen', 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord '
Nogmaals: Loon laat in het echt alleen de pensioenuitvoerder zien die voor 'deze werkgever' geldt.
Bovenstaande screendump laat ze - voor het complete beeld - allemaal zien.
Als u de Loon Salarissoftware-klant én de werkgever bent, dan kan het niet fout. U vult uw eigen
gebruikersnaam en wachtwoord in dat u 'op het web' bij de pensioenuitvoerder hebt.
Hebt u echter een administratiekantoor? Dan zijn er twee mogelijkheden.
1) U bent gemachtigd voor het account van deze werkgever. Vul dan uw eigen gebruikersnaam en
wachtwoord hier in. Dat wil zeggen de gebruikersnaam en wachtwoord die u via de machtiging van
deze pensioenuitvoerder hebt ontvangen.
2) U bent niet gemachtigd voor het account van deze werkgever. Vul dan de gebruikersnaam en
wachtwoord van de werkgever in. Weet u die niet? Neem dan contact op met de werkgever (uw
cliënt).
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Overzicht pensioenuitvoerders binnen Loon
Als u de diverse voorbereidingen achter de rug hebt (en hebt verloond uiteraard), dan kunt u de
pensioenopgaven via Loon gaan insturen. Dat is anno 2018 mogelijk voor een hele rits
pensioenuitvoerders:

Afbeelding: Periodieke opgaven
Met de opgave laat u uw pensioenuitvoerder weten welke pensioenpremies en -bedragen er voor
uw werknemers zijn verloond.
Wilt u daar meer over lezen, bekijk dan hoofdstuk 10 van de algemene Loon-handleiding. Daarin
worden als voorbeeld de opgaven voor TKP Detailhandel (10.7.2), voor APG 'Bouw' (10.7.3) en de
UPA naar PGGM Zorg en Welzijn (10.7.4) behandeld. Zie: http://www.loon.nl/loon/10-7.html

Nog vragen over de pensioenopgaven?
De diverse pensioenuitvoerders houden er veelal eigen methodes op na. Ons advies is dan ook
dat u per veld de helpteksten leest. Bij PGMM (Zorg en Welzijn) bijvoorbeeld is er nogal wat
verwarring geweest rond de juiste gebruikersnaam en het aansluitnummer.
Neemt u bij twijfel contact op met de pensioenuitvoerder in kwestie.
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