Pensioen voor uw
medewerkers: dat
regelen wij samen!

Lever tijdig de
juiste gegevens
aan

Wij verwerken
Om u te helpen het pensioen voor uw werknemers goed te
regelen is dit jaaroverzicht voor u beschikbaar. Hierin ziet u
in een oogopslag op welke momenten u actie moet onder
nemen, maar ook wanneer u iets van ons kunt verwachten.
Uw medewerking bij het doorgeven van pensioengegevens
is essentieel, omdat wij uw werknemers dan snel kunnen
informeren over veranderingen in hun pensioen. Bijvoorbeeld via
hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U mag op ons rekenen voor
een correcte administratieve afhandeling en tijdige verzending van
nota’s. Mogen wij ook rekenen op u?!
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uw gegevens

U ontvangt een
premienota

Betaal uw
premienota voor
de vervaldatum
Controleer en
bevestig de
juistheid van uw
gegevens
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informatie
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Het belang van tijdige en
juiste gegevensaanlevering
•

•

•

wij kunnen uw werknemer
informeren over zijn pensioen
opbouw en -aanspraken;

Welke gegevens
levert u aan?

Wanneer worden
gegevens verwerkt?

Uw jaarlijkse actiemomenten

Overzicht verwerking mutaties

Wij vragen u ieder jaar de volgende gegevens van uw 
werknemers bij ons aan te leveren:

In de tabel hieronder ziet u wanneer door u ingediende mutaties
zichtbaar zijn in uw premienota, wanneer deze correct worden
aangeleverd.

•

Bruto fulltime jaarsalarissen

•

In dienst/uit dienst

•

Tussentijdse wijzigingen (verlof, meer/minder werken, etc.)

Wanneer geeft u gegevens of mutaties aan ons door?
•

Geef vóór 15 februari 2021 de jaarsalarissen per 1 januari door.
Let op: stuur ons de salarissen ook als er geen wijzigingen zijn.

•

Geef overige mutaties altijd binnen 1 maand door.

wij kunnen de pensioen
premie die u moet betalen
correct vaststellen;
wij kunnen een correcte
a dministratie voeren.

Tip. Meld nieuwe deelnemers aan met e-mailadres!
Wij informeren nieuwe werknemers graag snel en actueel over hun pensioen.
Geef daarom bij het aanmelden e-mailadressen door.
Log in op
www.azlonline.eu, klik op het tabblad
‘Deelnemerbeheer’, kies voor ‘Aanmelden’ en
doorloop de stappen.

Mutaties aangeleverd voor:

Zichtbaar op premienota:

3 januari 2021

Afrekennota december 2020

3 februari 2021

Afrekennota januari 2021

3 maart 2021

Afrekennota februari 2021

3 april 2021

Afrekennota maart 2021

7 mei 2021

Afrekennota april 2021

3 juni 2021

Afrekennota mei 2021

3 juli 2021

Afrekennota juni 2021

6 augustus 2021

Afrekennota juli 2021

3 september 2021

Afrekennota augustus 2021

3 oktober 2021

Afrekennota september 2021

3 november 2021

Afrekennota oktober 2021

3 december 2021

Afrekennota november 2021

Tip. Hoe controleert u of mutaties verwerkt zijn?
Dat kan via
www.azlonline.eu. Log in, klik op het tabblad
‘Overzichten’ en kies voor ‘Mutatiehistorie’.
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Premienota & betaling
Voor wie betaalt u premie?
U betaalt pensioenpremie voor alle werknemers die deelnemen in uw pensioen
regeling, dus ook voor werknemers met een tijdelijk contract of parttime baan.

Tip. Maak gebruik van
automatische incasso
Automatische incasso maakt uw
premiebetaling nóg gemakkelijker.
Bovendien regelt u het snel en
eenvoudig.

Wanneer betaalt u premie?
U betaalt de premies per maand. De premienota wordt rond de 15e van de maand
verzonden. De nota heeft een vervaltermijn van ongeveer 2 weken.

Hoe betaalt u premie?

Overzicht premienota’s 2021
15 januari 2021
15 februari 2021
15 maart 2021
15 april 2021
17 mei 2021
15 juni 2021
15 juli 2021
16 augustus 2021
15 september 2021
15 oktober 2021
15 november 2021
15 december 2021

U betaalt iedere maand premie. Hiervoor ontvangt u van ons een premienota. In de
premienota verwerken wij de door u aangeleverde gegevens en mutaties over de
afgelopen maand. Die zorgen ervoor dat het premiebedrag hoger of lager uitvalt.
Geeft u met terugwerkende kracht mutaties over een eerdere periode door? Ook
dan verwerken wij deze in uw eerstvolgende nota. U betaalt zo iedere maand
meteen het bedrag dat u aan ons verschuldigd bent. Daarom noemen wij deze
facturering: maandelijkse afrekening.
Hoeveel premie u precies betaalt ziet u op uw premienota. Voor een specificatie
ervan kunt u altijd terecht op
www.azlonline.eu. Log in, ga naar het tabblad
‘Premie’ en kies voor ‘Premienota’.

De zekerheden voor u
1. Nooit meer uw betaling vergeten
Geen omkijken meer naar uw
maandelijkse betaling, omdat deze
altijd op tijd in ons bezit is.
2. Vaste betaaldatum
De premienota vermeldt wanneer
het bedrag maandelijks van uw
rekening wordt afgeschreven.
Ervaar het gemak!
Maakt u nog geen gebruik van
automatische incasso? Ga dan naar
www.spng.nl en kies in het menu
voor ‘Documenten’. Download
‘Formulier machtiging’, vul het in
en stuur het ondertekend aan ons terug
per post.
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Bevestig de
juistheid van
uw gegevens
Retourneer een ondertekende directeursverklaring
Vanuit onze zorgplicht vragen wij u ieder jaar eenmalig uiterlijk
3 maanden na verzending van de laatste a frekennota een
ondertekende directeursverklaring aan ons terug te sturen.
Hiermee bevestigt u de juistheid van de door u aangeleverde
pensioengegevens.
U ontvangt in het 2e kwartaal vanzelf bericht per post.

Geen personeel?
Bent u een ondernemer
zonder personeel dan
ontvangt u van ons periodiek
het verzoek dit te bevestigen.
U hoeft in dat geval geen
gegevens door te geven of te
bevestigen. Krijgt u personeel
in dienst, dan dient u deze
tussentijds bij ons aan te
melden.

Werkgeversvraag
Hoe bereken ik de pensioenpremie?
SPNG biedt standaard een basispensioenregeling aan. U kunt deze naar eigen wens en
behoefte uitbreiden. Zo bepaalt u zelf wat u uw werknemers aanbiedt en welke kosten
dat met zich meebrengt. De premieberekening is afhankelijk van de bedrijfstak, uw deel
name in de basis- en/of aanvullende regeling en de keuzes die u maakt.

Controleer welke premieberekening voor u geldt
Is uw onderneming verplicht aangesloten bij
de Bedrijfstak Herwinning Grondstoffen?
Dan gelden in 2021 voor u de volgende premies
binnen de pensioenregeling van SPNG:
• Voor de basispensioenregeling geldt in 2021
een doorsneepremie van 29,1% en bedraagt het
standaard maximum pensioengevend jaarsalaris
€ 46.321 bruto met een standaard franchise van
€ 17.158.
•

Voor de zaken die u aanvullend kiest geldt een
actuarieel bepaalde premie. Wilt u weten wat dit
exacte premiebedrag is? Neem dan contact met
ons op.

Is uw onderneming vrijwillig aangesloten
bij de Bedrijfstak Groothandel?
Dan geldt dat uw premie in alle gevallen actuarieel
wordt bepaald. Wilt u weten wat uw exacte premie
bedrag is. Neem dan contact met ons op.

Basisgegevens en
kerncijfers SPNG 2021
Ga voor een volledig overzicht
van de
basisgegevens en
belangrijke kerncijfers van uw
pensioenregeling naar
www.spng.nl/documenten.

Het standaard maximum pensioengevend jaarsalaris bedraagt per 1 januari 2021 € 58.307
met een s tandaard franchise van € 17.158. U kunt het pensioengevend jaarsalaris verhogen
tot het fiscaal maximaal toegestane bedrag van € 112.189.
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Waar kunnen wij u mee
helpen?
Hebt u vragen over uw premienota? Over de manier waarop u (pensioen)gegevens
aanlevert? Of hebt u een andere specifieke vraag, een opmerking, klacht of
compliment. Dan kunt u hiervoor gebruik maken van het contactformulier. Deze
vindt u na inlog in de werkgeversportal onder ‘Contact’.

Onze drie beloften
√

Gemak. U hoeft zelf minder informatie in uw omschrijving op te nemen, omdat
u direct de categorie en het onderwerp kiest.

√

Service. Wij matchen uw reactie aan bij ons bekende gegevens, waardoor wij
u in ons antwoord nog beter van dienst kunnen zijn. Uiteraard vragen wij niet
meer dan nodig is.

√

Reactietermijn. Wij nemen binnen 10 werkdagen contact met u, maar vaak
hoort u eerder van ons.

Versterken van uw
rol in pensioen?
In gesprek over pensioen met...
Als werkgever bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor
pensioenvragen van werknemers. Wat doet u bij dergelijke
vragen? Hoe gaat u hiermee om? En wat is in zo’n situatie voor u
belangrijk om te weten?
Bekijk de ondersteuning en tips op www.spng.nl.

Vragen over de
aanlevering van
pensioengegevens
of premiebetaling?
U vindt veel achtergrond
informatie op
www.spng.nl en op
www.azlonline.eu.
U kunt ons ook bellen op
088 - 166 2428, elke werkdag
van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of
stel uw vraag via het contact
formulier op www.azlonline.eu.

Als de situatie verandert?
Een vraag van uw werknemer over pensioen kan over veel
verschillende zaken gaan. Over samenwonen bijvoorbeeld, of over
scheiden. Over pensionering of over overlijden. Op onze website
staat
de informatie voor u en uw werknemers als de situatie ver
andert. Verder zijn er voor u
leaflets beschikbaar om uit te printen.

Blijf op de hoogte!
Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze werkgevers
nieuwsbrief. Ontvangt u de digitale nieuwsbrief nog niet?
Meld u dan aan!

