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Nieuwsbrief werkgevers, april 2013

Aanmelden.
Reageren? Mail ons.
Pensioenregeling
C ontact
Werkgeversadministratie
spng-werkgevers@azl.eu
045 – 576 36 40

Nieuw voor u: digitale nieuwsbrief
SPNG wil u goed op de hoogte houden van wat er speelt rondom het
pensioen van uw medewerkers. Daarom ontvangt u voortaan deze
nieuwsbrief per mail. Mist u onderwerpen of hebt u een suggestie? Dan
horen wij dat graag. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent
geregistreerd in de werkgeversportal. U kunt ons mailen op
info@spng.nl

Onze website is vernieuwd.
Op onze website vindt u actuele informatie over de pensioenregeling
2013. Klik meteen op de eerste pagina op het tabblad 'Werkgever'.
Vervolgens kiest u in het menu een van de onderwerpen. U leest er
meer over de regeling en de tabel met premie en kerncijfers.

Startbrief voor deelnemers
Iedereen die meteen voor en na de jaarwisseling pensioen opbouwde
bij SPNG ontving eind maart een zogeheten startbrief. In deze brief
legt SPNG uit wat er per 2013 is veranderd in de pensioenregeling.
Binnenkort ontvangt ook iedereen die per 2013 pensioen is gaan
opbouwen een startbrief.
Door de verschillen in de pensioenregeling zijn er meerdere versies
van de startbrief.
Voorbeeld van de startbrief

Werknemer arbeidsongeschikt? Altijd melden.
Uit vragen van werkgevers blijkt dat niet altijd duidelijk is wat u moet
doen als een werknemer arbeidsongeschikt wordt.
Op onze website leest u wat te doen bij arbeidsongeschiktheid.

Verzendschema premienota's 2013
Onlangs ontving u via de werkgeversportal de voorschotnota voor de
pensioenpremie over het tweede kwartaal. Na registratie op de
werkgeversportal en activering van uw account kunt u een e-mailadres
opgeven. Naar da adres sturen wij een bericht als de nota online staat.
U ontvangt de nota voorlopig ook nog per post.
Maart
Voorschot over kwartaal 2.
Juni
Voorschot over kwartaal 3.
September
Voorschot over kwartaal 4.
Vóór 1 april verwachten wij van u de gegevens voor de eindafrekening
over 2012.

Gegevensaanlevering via werkgeversportal
De komende maanden komt de werkgeversportal volledig beschikbaar.
De portal biedt u de mogelijkheid om via een beveiligde
internetverbinding de gegevens voor de pensioenadministratie aan te
leveren.
U kunt nu nieuwe medewerkers aanmelden. Binnenkort informeren wij
per brief over de aanlevering van de salarisgegevens per 1 januari
2013. Later dit jaar kunt u ook de uitdienstdata en de wijzigingen
parttimepercentage doorgeven.

Drie meest gestelde vragen
Ik krijg liever maandnota's in plaats van kwartaalnota's. Kan dat?
Helaas niet. Het bestuur van SPNG heeft besloten om met ingang van
2013 met kwartaalnota's te werken.
Ik doe de pensioenadministratie van meerdere ondernemingen. Kan ik
die registreren met hetzelfde e-mailadres?
Ja. Stuur een mail naar spng-werkgevers@azl.eu. Vermeld naam
werkgever, werkgeversnummer en e-mailadres waarmee u de eerste
onderneming heeft geregistreerd. Vermeld ook naam en
werkgeversnummer van de andere ondernemingen. Wij zorgen voor
de koppeling in onze administratie tussen de ondernemingen.
Ik kan niet registreren op www.azlonline.eu.
Pak onze brief van 21 februari er bij. Neem het webadres onder de kop
‘Waar vindt u de werkgeversportal?’ volledig over in uw browser. U
komt vervolgens in het inlog-scherm waar u de achternaam van de
hoofdgebruiker en het e-mailadres moet invullen. Lukt het dan nog
niet? Bel ons: 045 – 576 36 40. Wij helpen u graag.
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