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Onderwerp: de administratie van uw pensioenfonds gaat verhuizen

Geachte heer/mevrouw,

Per 1 januari 2017 verhuist de administratie van Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart van Syntrus 

Achmea naar AZL in Heerlen. 

Onze nieuwe contactgegevens

Telefoonnummer: 088 116 30 58 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur)

E-mailadres: rijnenbinnenvaart-wg@azl.eu

Wat betekent dit voor u?

Er veranderen een aantal praktische zaken voor u. In deze brief leest u hier meer over.

• Gegevensaanlevering 2016 

U geeft mutaties over 2016 uiterlijk 1 februari 2017 door aan Syntrus Achmea. U levert uw mutaties aan 

zoals u gewend bent. Deze mutaties worden verwerkt  in uw eindafrekening over 2016. Vragen over de 

gegevensaanlevering 2016 kunt u tot uiterlijk 10 februari 2017 stellen aan Syntrus Achmea. 

• Gegevensaanlevering en facturatie 2017

Vanaf 1 januari 2017 levert u gegevens en mutaties over 2017 aan bij AZL. Dit gaat op een andere manier.  

Namelijk via het werkgeversportal van AZL. Hierover informeert AZL u begin 2017. Ook ontvangt u begin 

2017 informatie over eerste premienota van AZL. Deze is gebaseerd op de gegevens van Syntrus Achmea. 

Meer informatie over de manier van factureren en uw nieuwe contactpersonen ontvangt u begin 2017 via 

AZL.

• Ons bankrekeningnummer wijzigt op 1 januari 2017

U vindt het nieuwe bankrekeningnummer op uw eindafrekening over 2016 en de 1e premienota van 2017.
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• U krijgt een nieuw werkgeversnummer

Omdat de administratie verhuist, krijgt u ook een nieuw werkgeversnummer. Op de post die u ontvangt van AZL 

vindt u dit werkgeversnummer. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Het nummer wordt automatisch aangepast per 

1 januari 2017. 

Op onze website rijnenbinnenvaartpensioen.nl kunt u alle informatie uit deze brief terugvinden.

Heeft u nog vragen?

• Tot 10 februari 2017 kunt u met vragen over de eindafrekening 2016 terecht bij Syntrus Achmea. U bereikt 

Syntrus Achmea op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer: 088 008 40 62.

• Met uw overige vragen kunt u tot en met 31 december 2016 terecht bij Syntrus Achmea. Het telefoonnummer 

is 088 008 40 62.

• Vanaf 1 januari 2017 is AZL uw aanspreekpunt voor vragen over de gegevensaanlevering 2017. U kunt hier 

dan ook terecht met al uw overige vragen. Het telefoonnummer van AZL is 088 116 30 58.

Met vriendelijke groet,

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart

H.J.A.H. Hijlkema

voorzitter


