
 

 

 
Nieuwsbrief werkgevers, april 2017 

 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over pensioen 
vindt u op http://www.spng.nl/. 
Met vragen kunt u bellen met de 
werkgeversadministratie van AZL, 
telefoon 088 - 116 24 28 (iedere 
werkdag tussen 8.30 en 17.00 
uur). Of u mailt naar spng-
werkgevers@azl.eu. Wij helpen u 
graag.  

  Nieuwe keuze voor u: CDC-pensioen  
 
Sinds 1 januari jl. bestaat een extra keuzemogelijkheid, namelijk de 
keuze voor CDC-pensioen. Dat kan als u 15 of meer werknemers in 
dienst hebt. CDC staat voor Collective Defined Contribution. Bij het 
CDC-pensioen staat de pensioenpremie als percentage van de 
pensioengrondslag vast. Hiermee weet u als werkgever vooraf hoeveel 
premie u betaalt voor het pensioen van uw werknemers. Het 
opbouwpercentage staat niet vast, maar wordt jaarlijks per 1 januari 
vastgesteld. 
 
Lees meer...  
 

   
         Verdere stijging AOW-leeftijd  

 
Nederlanders leven gemiddeld langer. Dit heeft onder meer tot gevolg 
dat de AOW-leeftijd verder omhoog gaat. De AOW-leeftijd stijgt de 
komende jaren in stappen naar 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2022 
wordt de AOW-leeftijd vervolgens gekoppeld aan de 
levensverwachting. 
 
Op de site van de SVB (Sociale Verzekerings Bank) staat een handige 
rekentool, die op basis van de geboortedatum een voorspelling geeft 
van de AOW-leeftijd. De verwachte leeftijd is een schatting op basis 
van de huidige levensverwachting.  
 

   
      

 

  Tip: wijs uw werknemers op de Pensioenschets  
 
De Pensioenschets is een handig hulpmiddel voor uw werknemers om 
inzicht te krijgen in hun pensioen. Ze vinden de Pensioenschets achter 
de inlog op onze SPNG-website. In de Pensioenschets zien uw 
werknemers wat zij nu uitgeven aan bijvoorbeeld boodschappen, eten 
en vaste lasten. Vervolgens zien zij ook in hoeverre ze deze stijl van 
leven straks kunnen aanhouden als ze met pensioen gaan. Bekijk het 
filmpje over de Pensioenschets voor meer informatie. SPNG informeert 
uw werknemers over de Pensioenschets. Wilt u dat – als werkgever – 
s.v.p. ook doen?  
 

   
         In de toekomst steeds meer digitaal  

 
SPNG heeft een digitale toekomst voor ogen. Digitale communicatie is 
snel, op maat, milieuvriendelijker en goedkoper dan papier. 
Communicatie met werkgevers verloopt al grotendeels digitaal, maar 
we willen in de toekomst ook meer digitaal communiceren met 
deelnemers. Door in te loggen in Mijn Pensioencijfers kan een 
deelnemer zijn e-mailadres doorgeven. Door nu al actief te starten met 
het verzamelen van e-mailadressen, kunnen we een digitaal bestand 
opbouwen.  
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  Veelgestelde vraag: hoe lever ik salarisgegevens 
aan?  
 
Salarisgegevens kunt u eenvoudig doorgeven via onze 
werkgeversportal. U dient de bruto fulltime jaarsalarissen van uw 
personeel elk jaar opnieuw door te geven. Dat moet vóór 1 januari. 
Ook als de jaarsalarissen ten opzichte van vorig jaar niet gewijzigd 
zijn. Het parttimepercentage hoeft u alleen door te geven als dit wel 
veranderd is. 
 
Wilt u meer informatie? Bekijk dan de werkgeversbrochure. Hier ziet u 
in een oogopslag wanneer u actie moet ondernemen, maar ook 
wanneer u iets van ons kunt verwachten.  
 

   
         Houdt u het in de gaten?  

 
Als u vrijwillig bent aangesloten bij SPNG verloopt uw contract op enig 
moment. Houdt u dat zelf in de gaten? Zonder uw tegenbericht wordt 
de overeenkomst automatisch verlengd.  
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