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Insturen UPA AZL 

Vanuit Loon kunt u voor VLEP, Rijn- en binnenvaart en de groep Levensmiddelen een 

Uniforme Pensioenaangifte (UPA) insturen naar de pensioenuitvoerder AZL. In deze 

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

waar.  

 

Welke gegevens zijn nodig voor UPA AZL?  

Voor het insturen van de UPA naar AZL hebt u een leveranciersnummer en aansluitnummer 

nodig. Het leveranciersnummer ontvangt de inzender van AZL. Het aansluitnummer betreft 

het aansluitnummer van de werkgever bij het betreffende pensioenfonds.  

 

Leveranciersnummer en aansluitnummer UPA AZL tabblad 9 pensioen 

Het invullen van uw leveranciersnummer en aansluitnummer doet u bij de vaste 

werkgevergegevens, tabblad 9 'Pensioen', bij 'Leveranciersnr' en 'Aansluitnr': 

 

 
Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen (uitsnede) 
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Inzenden van de UPA zelf 

U kunt nu de UPA in gaan zenden. Dat doet u in Loon via de taak 'UPA AZL (VLEP) periode 

*** indienen' in 'Loon vandaag': 

 

 
Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA AZL (VLEP) 

 

Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm: 

 

 
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA AZL (VLEP) 

 

Met 'OK' kunt u de UPA in Loon bewerkstelligen. Dit scherm verschijnt: 

 

 
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA AZL, Inzenden pensioenaangifte 
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Alles in orde? Met 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar AZL (VLEP). U hebt 

succesvol uw UPA verzonden!  

Controleer retourmeldingen 

Na het insturen van de UPA wordt door Loon automatisch het retourbericht opgehaald. Gebeurt 

dit niet dan kunt u via 'Loon- en pensioenaangiften', 'Controleer retourmeldingen' de 

retourmelding van AZL laten ophalen: 

 

 
Afbeelding: Controleer retourmeldingen 

 

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

 

 

 

 

 

 


