UPA als standaard in de
pensioenmarkt

1/4

‘Toepassing van het standaard UPA (Uniforme Pensioen Aangifte) bericht realiseert logistieke
efficiency en foutreducties in de mutaties van werknemer gegevens naar pensioenuitvoerder’
Het proces van gegevensmutaties van werknemers via werkgevers naar pensioen- en
levensverzekeraars is omslachtig, duur en een veel voorkomende bron voor fouten in de
pensioenadministraties. van pensioenfondsen, verzekeraars en PPI’s.
Salarispakket leveranciers onderhouden nu nog specifieke maatwerkkoppelingen voor werkgevers
naar pensioenverzekeraars. Deze koppelingen zijn specifiek maatwerk en voor iedere verzekeraar
anders. Dit is kostbaar in realisatie en onderhoud, zowel voor de pensioenverzekeraar als de
salarispakketleverancier.
Er is door verschillende partijen in de branche achter de schermen belangeloos samengewerkt aan
een oplossing om het gehele werknemer mutatie berichtenproces te standaardiseren en te
automatiseren.
Deze standaard, heel eenvoudig gebaseerd op de reeds bestaande loonaangifte van de
belastingdienst, is de UPA. UPA staat voor Uniforme Pensioen Aangifte en de standaard is
onafhankelijk in beheer bij het SIVI (Standaardisatie Instituut Verzekeraars en Intermediair). De UPA
bevat alle elementen voor de uitvoering van vrijwel alle pensioenregelingen en bedrijfstakeigen
regelingen en koppelt met de meest gebruikte salarispakketten.
Het toepassen van de UPA standaard biedt voordelen voor alle betrokken partijen;
-

Actuele en correcte gegevens door volautomatische, maandelijkse aanlevering van gegevens;

-

Lagere kosten door samenwerking en standaardisatie van de mutaties;

-

Foutloos door automatische controles.
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eBenefits heeft in samenwerking met partners voor de toepassing van de UPA standaard het
softwareproduct UPA Suite ontwikkeld’
Introductie UPA Suite van eBenefits
Het afgelopen jaar heeft eBenefits fors geïnvesteerd in de realisatie van een distributiemodel voor
UPA-berichten. Via een moderne Mutatie-API worden UPA berichten ontvangen en verwerkt.
eBenefits heeft zichzelf tot doel gesteld om deze standaard ook in de markt van pensioenuitvoerders
tot standaard te maken.
De meeste salarispakket leveranciers ondersteunen de standaard al, de volgende stap is
ondersteuning voorUPA ten behoeve van verzekeraars en hiermee de aansluiting op hun
pensioenadministraties. Dit is een wederzijds belang.
eBenefits biedt softwarepakketleveranciers nu de mogelijkheid om via de UPA Suite een koppeling te
leggen naar de pensioenadministratie systemen. Vanuit het salarispakket wordt het UPA-bestand
periodiek geleverd en verwerkt tot mutaties voor de pensioenadministratie. De mutaties worden
vastgesteld op basis van een vergelijking met de laatste stand van de pensioenadministratie.
De Implementatie en het onderhoud van UPA-koppelingen wordt gedaan in samenwerking met de
partners CGI en Ferm-in-Pensioenen.
Met UPA Suite draagt eBenefits bij aan een moderne en efficiënte uitvoering van de werknemer
gegevensmutaties binnen de gehele keten.
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Over eBenefits
eBenefits is een softwareontwikkelaar, leverancier van eigen software producten en projecten voor
de pensioen- en verzekeringsmarkt. Met 14 jaar ervaring en diepgaande specialistische kennis
beheert, muteert, communiceert en berekenen de systemen van eBenefits jaarlijks miljoenen
polissen voor duizenden werkgevers en tientallen pensioenbeheerders en verzekeraars.

Meer informatie
eBenefits:

https://www.ebenefits.nl/producten/upasuite

SIVI:

https://www.sivi.org/actueel/upa-waarde-voor-pensioenketen/

CGI:

https://www.cginederland.nl/nl/artikelen/CGI-en-eBenefits-slaan-handenineen-om-werkgevers-te-ontzorgen-bij-hun-pensioenadministratie

Ferm in Pensioenen:

https://www.ferm-in-pensioenen.nl/verbeteren-pensioenuitvoering/
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