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Pensioenaangifte  
komt eraan!

Gegevens over 2015? 
Lever die uiterlijk  
31 januari 2016 aan!
Uw loon en dienstverband
gegevens over 2015 levert u 
nog gewoon aan via Plato/
ABzend. Uiterlijk 31 januari 2016 
moeten wij uw gegevens 
ontvangen hebben! Dan bent u 
ook verzekerd van een juiste, 
tijdige eind afrekening over 2015. 

Met 1 druk op de knop alle pensioengegevens van uw werknemers snel en 
gemakkelijk aanleveren. Dat is Pensioenaangifte. Vanaf 1 januari 2016 levert u 
uw loon en dienstverband gegevens aan via dit systeem. 

Snel en gemakkelijk  
gegevens aanleveren
Pensioenaangifte lijkt op de 
Loonaangifte van de Belastingdienst. 
Het bevat dezelfde gegevens. Die zijn 
aan gevuld met extra velden voor de 
uitvoering van onze pensioenregeling. 
Door onze pensioenadministratie te 
koppelen aan uw salarisadministratie, 
zijn de pensioen gegevens betrouw
baarder én actueler. Het aanleveren 
gaat eenvoudiger en er zijn minder 
correcties en controles nodig. Ook 
worden wijzigingen sneller verwerkt. 

Vanaf 1 januari 2016 is  
het zover
Dan gaat u of uw administratiekantoor, 
uw gegevens aan leveren via 
Pensioenaangifte. Het was de bedoe
ling om al in 2014 over te gaan op 
Pensioenaangifte. Die overgang heeft 
vertraging opgelopen. Maar vanaf  
1 januari 2016 is het dan toch zover.  
Wilt u alvast meer weten over 
Pensioenaangifte? Lees deze 
Pensioenflits dan goed door.  
Of kijk op pensioenaangifte.nl. 

http://www.pensioenaangifte.nl
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Colofon Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is  samengesteld, kunt u er geen rechten 
aan ontlenen. In het pensioenreglement staat de inhoud van de  regeling volledig 
beschreven. U vindt het op rijnenbinnenvaartpensioen.nl of u kunt het bij ons 
opvragen. Niets uit deze uitgave mag zonder toe stemming van de redactie worden 
gekopieerd of overgenomen.

Maandelijkse aanlevering 

Altijd actuele nota’s 

Stap voor stap  
over naar Pensioen
aangifte
De komende maanden informeren wij u verder over de  
overstap naar Pensioenaangifte. Binnenkort krijgt u de 1e 
brief. In deze brief vragen wij u uw gegevens te controleren. 
Daarna krijgt u nog 2 brieven met uw gebruikersnaam en 
wachtwoord. Ook leest u in deze brieven hoe Pensioen
aangifte werkt en hoe u inlogt.

Aan de slag! 
Na het inloggen, activeert u Pensioenaangifte in enkele 
eenvoudige stappen. Het programma loodst u moeiteloos 
door het proces heen. Daarna bent u klaar om uw  
1e Pensioenaangifte te doen! En heeft u nog vragen?  
Dan helpen wij u natuurlijk graag! 

Kijk op onze website  
als u vragen heeft
•  Wilt u meer weten over Pensioenaangifte?  

Kijk dan op pensioenaangifte.nl.
•  Wilt u meer weten over onze pensioenregeling?  

Kijk dan op rijnenbinnenvaartpensioen.nl.  
Hier kunt u ook uw vraag stellen bij Contact. 

 
 Belt u ons liever? U bereikt ons maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur op 088 008 40 62. 

Met de invoering van Pensioenaangifte op 1 januari 2016 
verandert er het een en ander. De belangrijkste verandering 
is dat u wijzigingen in uw loon en dienstverbandgegevens 
straks elke maand aan ons doorgeeft. Bijvoorbeeld als een 
werknemer meer of minder gaat werken. 

Eerder gaf u sommige gegevens 1 keer per jaar door. 
Voordeel van maandelijks aanleveren is dat wij uw werk
nemersmutaties actueel kunnen bijwerken op de eerst
volgende kwartaalvoorschotnota. Daarnaast krijgen uw  
werknemers altijd op tijd de juiste informatie. Het totale 

pensioengevende jaarsalaris, dat wij achteraf van u 
ontvangen, blijft de basis vormen voor de uiteindelijke 
eindafrekening.

Nieuwe betaaltermijnen vanaf 1 januari 2016
De betaaltermijn voor alle nota’s is straks 30 kalenderdagen 
vanaf de factuurdatum. En krijgt u geld van ons terug?  
Dan maken wij dit binnen 30 kalenderdagen over naar het 
rekeningnummer waarvan u de laatste keer de premie aan 
ons betaald heeft. 
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