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Programma 

 

 

 

 

 

12.00 – 12.30  Ontvangst met lunch/introductie 
12.30 – 13.30  Presentatie over premiefacturatie 
  - Premiefacturatie t/m 2018 
  - Premiefacturatie vanaf 2019 
  - Wat betekent dit voor u! 
13.30 – 14.00  Vragenronde 
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Premiefacturatie t/m 2018 (1) 

Werkwijze: Premie en Pensioenaangifte geen directe koppeling 
• Aan het begin van het kwartaal een voorschotnota 
• Voorschotnota is gebaseerd op de ontvangen gegevens 

werkgever (Pensioenaangifte)  
• Dit betreft de Pensioenaangiftes (aangiftes) van de salarisruns 

tot minimaal 3 maanden voor opstellen van voorschotnota   
• In voorschotnota geen afrekening vorige periode 
• In Werkgeversportaal is deze voorschotnota zichtbaar zonder 

detail gegevens per deelnemer  
• Deze factuur in het Werkgeversportaal is niet aan te sluiten met 

de aangiftes (salarisruns) 
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Premiefacturatie t/m 2018 (2) 

• Betaaltermijn 1 maand 
• Na afloop jaar (maart) een afrekennota 
• De effecten van de veranderingen medewerkersbestand zijn 

dan pas helder (en zichtbaar in Werkgeversportaal) 
• Detail gegevens van de afrekennota in Werkgeversportaal zijn 

van het volledige jaar, terwijl aangiftes per periode is (maand/4 
weken) 

• Aansluiting bewerkelijk 
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Premiefacturatie vanaf 2019 (1) 

De huidige premiefacturatie betekent: 
• Wel periodieke aangifte, maar geen periodieke premie 
• Premie is niet actueel 
• Pas achteraf (na jaar) beeld of definitieve premie aansluit op de 

verschillende periodieke aangiftes 
• Details in het jaar niet beschikbaar 
• Hierdoor een behoorlijk risico, dat achteraf blijkt dat er nog 

wijzigingen met betrekking tot het afgelopen jaar nodig zijn 
• Interactie tussen Werkgever/Administratiekantoren en fonds 

moeilijk, omdat het jaarlijkse afrekennota is (Aangifte: maand of 
4 weken) 

• Premiefacturatie in lijn brengen met de periodieke aangifte! 
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Premiefacturatie vanaf 2019 (2) 

Werkwijze: Premie en Pensioenaangifte per periode koppelen: 
• Maandelijks een afrekennota 
• De basis is een specifieke aangifte periode 
• De nota wordt altijd 1 ½ maand na salarisrun verstuurd:  

̶ Salarisrun januari  
̶ Aanlevering aangifte ultimo februari 
̶ Afrekennota beschikbaar 15 maart 

• Sluitingsdatum aanlevering aangifte laatste werkdag van de 
maand na salarisrun 

• De afrekennota bevat ook de te verrekenen premie van de 
correctieberichten vorige periodes (vanaf 2017), die voor 
sluitingsdatum zijn ontvangen   
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Premiefacturatie vanaf 2019 (3) 
• Tijdige aanlevering aangifte belangrijk om afrekennota en 

aangifte gelijk te laten verlopen  
• Aanlevering aangifte na sluitingsdatum, dan een geschatte 

premie op basis van laatst aangeleverde aangifte periode 
• In afrekennota van de volgende maand wordt de verrekening 

van de vorige periode doorgevoerd 
• Een afrekennota kan zijn een geschatte premie voor geldende 

aangifte periode en verrekening vorige aangifte periode bij 
steeds aanlevering aangiftes na sluitingsdatum 
 

 

 

 

 

 



10 

Premiefacturatie vanaf 2019 (4) 

• In het Werkgeversportaal zijn de detailgegevens van de 
maandelijkse afrekennota beschikbaar 

• Deze detailgegevens zijn vergelijkbaar met de gegevens in de 
aangifte, waarop afrekennota betrekking heeft  

• Er is geen jaarlijkse afrekennota 
• Betaaltermijn 14 dagen   
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Wat betekent dit voor u! (1) 
• Het jaar 2019 is een overgangsjaar 
• In maart de jaar afrekennota 2018 en de 1e maandelijkse 

afrekennota (aangifte januari) 
• De recente gegevens in de aangifte zijn de basis voor de 

afrekennota 
• Niet meer wachten op een jaar afrekening, maar effecten in 

veranderingen medewerkersbestand direct helder   
• Een aanpassing van toepassing, dan voor de betreffende 

periode een correctie aangifte verstrekken 
• Deze wijzigingen (vanaf 2017) worden bij aanlevering via 

aangifte direct in de eerst volgende afrekennota meegenomen 
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Wat betekent dit voor u! (2) 

• De detailgegevens van de afrekennota in het Werkgeversportaal 
vergelijkbaar met de betreffende aangifte 

• Belangrijk: aanlevering aangifte voor sluitingsdatum (laatste 
werkdag van de maand volgend op salarisrun)  

• Kan afrekennota afwijken van aangifte? 
• Ja, er kan een verschil zijn: 

̶ Bij verwerking aangifte kan een gegeven bij een medewerker 
leiden tot uitval (melding op werkgeversportal). Deze zit niet in de 
afrekennota, maar pas na ontvangst van het correctiebericht. 

̶ De premie wordt altijd berekend en niet één op één overgenomen 
uit de aangifte. Dit kan tot afwijking leiden (o.a. bepaling 
reglement) 

• Het betaaltermijn wordt korter, maar de afrekennota heeft ook 
maar betrekking op één aangifte periode  
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