
          Pensioenaangifte 
Lastenverlichting voor onze klanten 

 

 

 

   

 



Syntrus Achmea 

Pensioenuitvoerder in de collectieve sector 

(Ondernemings-, Bedrijfstakpensioenfondsen en 

Beroepspensioenfondsen) 

 

Kerncijfers 

Aantal pensioenfondsen: 80 

Aantal deelnemers: ruim 3 miljoen 

Beheerd vermogen: € 79 miljard  

 

Directievoorzitter: Hans Snijders  

Aantal medewerkers: 1.550  

Locaties in De Meern, Amsterdam en Tilburg 
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http://www.syntrusachmea.nl/over_ons/Directie/Hans_Snijders.aspx


Historie 

Historie 

1997: verzekeraar Achmea fuseert met pensioen- en 

vermogensbeheerder PVF Nederland (voortgekomen uit het 

GAK). 

 

2005: Achmea en Interpolis fuseren. 

 

2008: Syntrus Achmea ontstaat door een fusie van vijf 

merken: PVF Achmea, Interpolis Pensioenen, Achmea 

Vastgoed, Interpolis Vastgoed en Interpolis Pensioenen 

Vermogensbeheer. 
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Aanleiding van de verandering 

 

Ontevredenheid bij werkgevers en administratiekantoren: 
– juistheid en tijdigheid van de nota 

– complexiteit van het aanleverproces 

– verschillende/meerdere manieren van aanleveren van gegevens 

 

Ontevredenheid bij Software Ontwikkelaars: 
- vele koppelingen te onderhouden richting pensioenfondsen en pensioenuitvoerders 

 

Wetgeving: 
-Actueel inzicht in stand van de administratie 

 

Ontevredenheid bij fondsbesturen: 
– over hoeveelheid en omvang van niet of te laat betaalde pensioenpremies 
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Doel van de salariskoppeling 

Eén manier voor het aanleveren van de loon- en 

dienstverbandgegevens voor alle fondsen uitgevoerd door 

Syntrus Achmea. 

 

Transparantie over de keten van gegevensverstrekking. 

 

Verlagen administratieve last en verhogen klanttevredenheid. 

 

De werkgever is op maandbasis actueel in de 

pensioenadministratie. 

 

 

 

 

 



Ontwikkeling 

• Samenwerking in de keten 

 

• Aansluiten op processen in de markt 

 

• Open standaard 
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Principes GLAS 

 
 
 De administratie van de werkgever is leidend op het gebied van loon- 
en dienstverbandgegevens.  
 
 De pensioenadministratie is leidend op het gebied van deelname aan 
producten.   
 
 Geen handmatige verwerking van loongegevens na aansluiting van een 
werkgever op GLAS. 
 
 Syntrus Achmea wijzigt geen gegevens uit de pensioenaangifte. 
 
 Frequentie van aanlevering pensioenaangifte is gelijk aan frequentie 
loonaangifte aan belastingdienst. 
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Onze oplossing: Salariskoppeling 



Voortgang aansluiting 

- Fondsen aangesloten: 13 (BPF) 

- Werkgevers: ca. 51.000 

- Verzekerden: ca. 675.000 

 

- Fondsen nog aan te sluiten: 12 (t/m 2017) 

- Daarna OPF 
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Ervaring klanten 

 

 

 

TIJD VOOR EEN FILMPJE!!! 
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Vragen 

 

 

 


