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Gegevensaanlevering Pensioenfondsen

Samenwerking van de drie pensioenkoepels
VB: Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen

UvB: Unie van Beroepspensioenfondsen

OPF: Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
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Werkgroep Gegevensuitwisseling

Doelstelling: identificeren en uitwerken 
mogelijkheden om gegevens uitwisseling te 
verbeteren tussen:

Werkgevers

Administratiekantoren/accountants

Deelnemers

Pensioenfondsen

UWV (Polisadministratie)
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Onderwerpen

Gebruik Digid

Uitwisseling met GBA

Gegevensaanlevering door werkgevers

Digitale informatieverstrekking i.p.v. papier
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Gegevensaanlevering: huidige situatie

Pensioenfondsen:
Bedrijfstakpensioenfondsen, Ondernemingspensioenfondsen en  
Beroepspensioenfondsen
Uitvoerders o.a.:

APG
Syntrus Achmea
PGGM
AZL
MN Services
AO Services
TKP

Voortgekomen uit (fusies van) bedrijfsverenigingen en zelf 
uitvoerende pensioenfondsen met als gevolg veel verschillende 
systemen en systematieken
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Achtergrond

Pensioenfonds is georganiseerd rondom de administratie 
van de aanspraken per deelnemer; de toekomstige 
aanspraak bepaalt de benodigde premie
De premie is echter meestal via een omslagstelsel als 
percentage van het pensioengevend loon vast te stellen
Veel variaties in vaststelling pensioengevend loon o.b.v. 
historische onderhandelingsresultaten per bedrijfstak
Jaarlijkse wijzigingen o.b.v. actuele CAO-onderhandelingen
of andere externe ontwikkelingen
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Benodigde gegevens

Wie is deelnemer 

Wat is zijn pensioengevend loon tbv bepaling 
grondslag voor toekomstige aanspraken

Over welke periode geldt het pensioengevend loon

Welke premie is hiervoor verschuldigd

Eventuele aanvullende producten (sociale fondsen, 
vut)

Eventuele specifieke afspraken per werkgever



7

Afrekensystematieken

Premie kan gebaseerd zijn op:
Maandloon per 1 januari

Jaarsalaris

Maandsalaris

Voorschot/eindafrekenmethodiek
Voorschot per kwartaal/maand o.b.v. premie per peildatum

Eindafrekening na verwerking jaaropgaven

Afrekenen per aanlevering
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Huidige aanlevering (1)

Minimaal:

Jaarlijks jaarloon-gegevens

Mutaties per maand: in/uit-diensten, 
salariswijzigingen

Wijzigingen parttime

Problemen door deze frequentie:

Tijdigheid

Volledigheid
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Huidige aanlevering (2)

Aanleverwijzen
Handmatig

Free format/brief
Ingevuld formulier
Mondeling

Digitaal
Upload of e-mail

Bestand afkomstig uit salarispakket
Bestand gedownload van pensioenfonds

Invullen in webformulier
Invullen in applicatie en daarna bestand maken en 
versturen
Via loonheffing en UWV-polisadministratie
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Huidige aanlevering (3)

Terugkoppeling
Via internetportaal
Telefonisch
Schriftelijk

Problemen door aanleverwijzen:
Juistheid door overtypen
Volledigheid door handmatige bestandsverzending
Loonbegrip vs. Loonelementen fiscus
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Aanleverwijzen (3)

Inzender:
Administratiekantoor/accountant namens werkgever

Machtigingsproblematiek
Werkgever en administratiekantoor

Jaarloon via administratiekantoor
In/uitdiensten via werkgever
Soms asynchroon met salarisbetaling door administratiekantoor

Werkgever zelf 
Grotere bedrijven met centrale salarisadministratie; 
vestigingsproblematiek

Problemen:
Wie aan te spreken bij ontbreken gegevens
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SALARISPAKKETTEN UNIFORMEREN (voorstel 1a)

LOONGEGEVENS VAN BELASTINGSDIENST (voorstel 1b)

Werkgroep Ontwikkelingen & Kansen

VERSIE 3-2-2011
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“Uniforme Pensioen Aangifte”
Een paar stappen verder…
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Waar gaat het uniformeren 
van salarispakketten over?

Salaris-
pakket

Werkgever

Adm.kantoor
ASP

PUO
PUO

PUO
PUO

Loon- en
wg.-gegevens
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Waar gaat het uniformeren 
van salarispakketten over?

14

Basis = één functioneel en technisch formaat voor periodieke 
pensioengegevenslevering van werkgever naar PUO binnen NL 
o.b.v.

1. Aanleversystematiek conform loonheffing Belastingdienst: geen mutaties 
maar standen + maandelijkse/4 wekelijkse levering

2. Functionele en technische formaat geënt op de loonheffing van de 
Belastingdienst => functionele aanvulling op deze gegevensset is nodig:

Geen wijziging van pensioenregelingen nodig

Flexibiliteit in bericht nodig voor fonds-/uitvoerdersspecifieke
gegevens via duidelijk taxonomie

3. Werknemergegevens (persoon en dienstverband) + actuele periodieke 
inkomsten; optioneel te gebruiken: pensioenpremie en/of 
premiecomponenten

4. Beveiligd FTP en/of webservices als bestandsoverdracht via het publieke 
internet

5. Aanlevering via salarispakket
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Wat levert ‘n uniforme pensioen aangifte op?

Kwalitatieve baten
Wg’s/ak’s/PUO’s: minder handwerk, geen dubbele invoer meer, 
minder fouten
PUO’s/PF’s: betere ontvangen gegevens leiden tot juistere, snellere 
betaling van premies, minder vragen
Pakketleveranciers: minder overleg, minder onderhoud nodig, 
snellere aanpassingen mogelijk => zijn enthousiast, steunen het idee 
van harte

Kwantitatieve baten
Voor werkgevers/administratiekantoren: is afhankelijk van de sector; 
vb. van ‘n sector:

52.500 uur per jaar besparen, leidt tot jaarlijkse lastenverlichting van 
bijna 4 miljoen euro ofwel €10,- per actieve deelnemer

Voor PUO’s: is afhankelijk van de PUO;
Dit is echte lastenverlichting en heeft positieve uitstraling op
de gehele bedrijfstak
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En wat moet daarvoor gebeuren?

PUO
– Aanpassen systemen backoffice om het nieuwe bericht te 

kunnen verwerken

– Overleg met andere uitvoerders over wijze van aanleveren en 
proces met de software-leveranciers

Pakketleverancier
– Software aanpassen om nieuw bericht te genereren uit 

salarispakket

– Nieuwe versie salarispakket uitrollen/centraal implementeren

Werkgever/admin.kantoor
– Implementeren nieuwe versie salarispakket + beveiligd FTP

– Procesgang aanlevering aanpassen
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Mogelijke extra’s: verder te verdiepen

1. I.p.v. 1-op-1 levering van werkgever naar PUO, gebruik 1 
distributiepunt tussen beide groepen

2. Voorstel 1b conform PF Horeca & catering: o.b.v. 
loonheffingsbericht via Belastingdienst en UWV

Risico’s

1. Veel partijen en dus ook veel meningen: afstemmen kost (te) veel tijd

2. Eerdere of lopende investeringen in eigen specifieke oplossingen
belemmeren de adaptatie

3. Lange implementatietijd

4. Gegevens worden nu ook gebruikt voor andere fondsen/verzekeringen: 
gelden er juridische beperkingen?
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Gevraagde besluiten

1. Pensioenfondsen en PUO’s achter dit idee scharen
2. Start werkgroep om gezamenlijk het uniforme bericht te 

ontwerpen:
– Eerste schatting: 3 à 4 maanden doorlooptijd
– Procesmanager vanuit federatie aanstellen

3. Maak vanuit de werkgroep een totaalplan om de volgende 
vragen te beantwoorden:

A. Hoe nu verder o.b.v. het uniforme bericht?
B. Zorgen voor juridische onderbouwing: combineren gegevens voor 

aanpalende fondsen/verzekeringsproducten
C. Verduidelijken van (on)mogelijkheden distributiepunt
D. Idem voor de optie Belastingdienst/UWV

4. De volgende kostenverdeling aan te houden:
A. Elke PUO draagt z’n eigen kosten
B. De pensioen federatie levert de procesmanager


