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Insturen UPA Capgemini  

Vanuit Loon kunt u (sinds 2021) voor het Pensioenfonds Detailhandel een Uniforme 

Pensioenaangifte (UPA) insturen naar de pensioenuitvoerder Capgemini. In deze 

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

waar.  

 

Let op! Voor het insturen heeft  u een aansluitnummer, leveranciersnummer / 

gebruikersnaam en wachtwoord ('sleutel webservice') nodig. Zonder deze gegevens kunt u 

de UPA niet insturen. Op onderstaande website vindt u meer informatie:  

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/upa 

Stap 1. UPA webservice-wachtwoord aanmaken ('sleutel webservice') 

Voor het insturen van de UPA naar Capgemini hebt u een UPA-account nodig! Uw 

(eventuele) bestaande, reguliere account om in te loggen op het online portal van het 

pensioenfonds is dus niet voldoende. Vanuit Loon stuurt u de UPA’s in via een webservice. 

 

U heeft een bericht ontvangen van het pensioenfonds over het aanmaken van uw UPA-

account. U kunt dit doen door onderstaande stappen te doorlopen: 

 

 
Afbeelding: Aanmaken UPA-wachtwoord 

https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/upa
https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/upa
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Stap 2. Invullen UPA-account in Loon 

Het invullen van uw UPA-account in Loon doet u bij de vaste werkgevergegevens, tabblad 9 

'Pensioen', bij 'Gebruikersnaam' en 'Wachtwoord': 

 

 
Afbeelding: Werkgever, tabblad Pensioen, UPA-Account 

 

De gebruikersnaam is tevens uw leveranciersnummer. Zodra u de gebruikersnaam ingeeft 

op tabblad 9 'Pensioen' wordt het veld leveranciersnummer automatisch gevuld. Wanneer u 

in 2020 ook met Loon heeft gewerkt, zullen de velden leveranciersnummer, aansluitnummer 

en gebruikersnaam automatisch worden gevuld. 

 

Bij het wachtwoord geeft u het zojuist aangemaakte wachtwoord ('sleutel webservice') in. 

LET OP: Vanuit Loon stuurt u in via een webservice. U moet dus het zojuist aangemaakte 

sleutel webservice-wachtwoord ingeven (dus NIET het FTP-wachtwoord). 

 

Administratiekantoor? 

Bent u administratiekantoor? Dan geeft u uw eigen gebruikersnaam in, en dus niet die van 

de werkgever. 

 

Stap 3. Inzenden van de UPA zelf 

U kunt nu de UPA in gaan zenden. Dat doet u in Loon via de taak 'UPA Capgemini 

(Detailhandel) periode *** indienen' in 'Loon vandaag': 
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Afbeelding: Loon vandaag, taak, UPA Capgemini (Detailhandel) 

 

Na 'Maak overzicht' verschijnt dit scherm: 

 

 
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Capgemini 

 

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

 

 
Afbeelding: Pensioenaangifte UPA Capgemini, Inzenden pensioenaangifte 
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Alles in orde? Met 'Zend pensioenaangifte in' stuurt u de UPA naar Capgemini 

(Detailhandel). U hebt succesvol uw eerste UPA verzonden!  

Stap 4. 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 Capgemini zelf ophalen: 

 

 
Afbeelding: Controleer retourmeldingen 

 

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

 

 

 

 

 

 


