Bijeenkomst voor werkgevers
in de Rijn‐ en Binnenvaart
25 september 2017
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Wat is er gebeurd vanaf maart 2017?
• Werkgeversportal deels beschikbaar.
• Inzending PA‐berichten naar CGI kunnen verzonden worden.
• De afrekennota over 2016 is verzonden door Syntrus Achmea.
• AZL heeft alle openstaande posten van vóór 1‐1‐2017
opgenomen in de administratie.
• Alle openstaande posten zijn onderling verrekend (indien
mogelijk) + overzicht openstaande posten ontvangen.
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Wat is er gebeurd vanaf maart 2017?
• U heeft van ons de voorschotkwartaalnota’s van Q1, Q2 en Q3
ontvangen.
• Uitvraag terugwerkende kracht mutaties.
• Uitvraag aanleverfrequentie.
• In kaart brengen van PA‐werkgevers n.a.v. ingezonden PA‐
berichten.
• Ontwikkeling werkgeversportal voor doorgeven mutaties.
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Wat gebeurt er de komende periode?
• Direct: PA‐berichten worden strenger gecontroleerd.
• September:
̶
̶
̶

Voorschot kwartaalnota Q4.
Niet meer per post.
Wie heeft de premienota al ingezien via de werkgeversportal?

• Oktober/november:
̶
̶
̶

Ingezonden PA‐berichten worden gedraaid op een testomgeving.
Maand voor maand wordt verwerkt met als start januari 2017.
Navraag bij u als administratiekantoor/werkgever.

• December/januari:
̶

Definitieve verwerking van de ingezonden PA‐berichten en
aangeleverde mutaties over 2017.
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Wat gebeurt er de komende periode?
• Vanaf november gegevens via werkgeversportal doorgeven.
̶

Indien dat van toepassing is.

• Uitbreiding werkgeversportal:
̶
̶

Begin 2018: aanpassing op de werkgeversportal naar aanleiding
van de PA‐berichten.
Wat gaat u zien/wat kunt u doen?
• De uitval van het PA‐bericht.
• Overzichten draaien.

• Maart 2018: één afrekennota over 2017.
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Terugwerkende kracht mutaties
• Soort mutaties:
̶
̶

Correcties op salarissen of parttimepercentages.
Correctie op premieperiode (indienst‐/uitdienstdatum).

• Oktober/november/december:
̶
̶

Bepalen en verwerken terugwerkende kracht mutaties van vóór 1
januari 2017.
Correcties die een PA‐bericht blokkeren worden als eerste
opgepakt.

• Aparte premienota over terugwerkende kracht mutaties.

Werkgevers

7

Deelnemersadministratie
• Ten onrechte afgemelde deelnemers:
̶

Aan werkgever gevraagd welke UD terecht en welke onterecht is.
Rectificatie gestuurd naar onterechte uitdiensttreders.
̶

• Startbrieven verstuurd naar al actieve deelnemers.
̶
̶
̶
̶

Oorzaak = fout in het salarispakket.
Deelnemers werden hierdoor als nieuwe indiensttreding
doorgegeven aan AZL.
Na verwerking reguliere mutaties wordt bepaald wie terecht een
nieuwe indiensttreder is.
Nieuwe indiensttreders ontvangen nog een Pensioen 1‐2‐3.

• Vanaf 28 augustus is het deelnemersportaal beschikbaar.
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Overige zaken
• Sluiten portal Syntrus Achmea  gegevens kunnen niet meer
worden geraadpleegd.
• Archief overgedragen door Syntrus Achmea:
̶
̶

Geen garantie dat alle stukken daarin zitten.
Wij vragen uw medewerking en begrip om in bepaalde situaties
stukken aan ons aan te leveren.

• Automatische incasso  formulier staat op de
werkgeversportal.
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FAQ
• Wat is het verschil tussen PA en Portal?
̶
̶

PA‐bericht komt uit het salarispakket en rechtstreeks naar CGI.
In de werkgeversportal dient u iedere maand alle gegevens zelf in
te voeren (dit kan collectief).

• Wanneer PA‐aansluiting en wanneer Portal?
̶

Aansluitingsdatum vóór 1‐1‐2017:

̶

• PA‐berichten insturen vanaf 1‐1‐2017.
• Gegevens vóór 1‐1‐2017 aanleveren via Excel.

Aansluitingsdatum ná 1‐1‐2017:
• Gegevens doorgeven via werkgeversportal over 2017.
• Vanaf 1‐1‐2018 heeft u de mogelijkheid om over te stappen naar PA.
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FAQ
• Geen personeel, toch registreren op de werkgeversportal?
̶

De jaarlijkse Verklaring Geen Personeel is te downloaden op de
werkgeversportal.

• Hoe ziet aansluitproces eruit?
̶
̶

̶

̶

Onderzoeksfase: 2e week van elk kwartaal, uitsturen
vragenformulieren.
Ontvangen vragenformulieren worden binnen 10 werkdagen in
behandeling genomen.
Beoordelingsfase: beoordeling vragenformulier of ambtshalve
beoordeling (KvK‐gegevens).
Gegevensintake: aanlevering gegevens via werkgeversportal. Per
1‐1 volgend jaar mogelijkheid voor PA.
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FAQ
• Geen personeel + actief loonheffingsnummer  nul PA‐bericht
inzenden.
• Geen personeel + beëindigd loonheffingsnummer  melden bij
AZL, er hoeft geen PA‐bericht ingezonden te worden.
• Factuur klopt niet (2016 als 2017).
̶
̶
̶

Aangeven (met onderliggende stukken) wat er niet klopt.
2016 kan nu nog niet gecorrigeerd worden.
Q4 voor 2017 is gemaakt, kan niet meer aangepast worden.
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FAQ
• Kunt u controleren of de mutaties goed zijn verwerkt?
̶
̶
̶

U ontvangt altijd een bericht van CGI op het ingestuurde PA‐
bericht.
Mocht u geen bericht hebben ontvangen, dan graag met ons
contact opnemen.
Er worden op dit moment nog geen mutaties verwerkt.
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Het bestuur en AZL zijn benieuwd naar uw
mening!
• Wat vindt u van de huidige premiesystematiek?
̶

Voorschotnota per kwartaal

• Wat vindt u van maandelijkse afrekennota’s?

Werkgevers

14

