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De verhuizing is bijna klaar…
300.000 dossiers met persoonlijke pensioen
informatie omzetten is een hele operatie.
Een v erhuizing van deze omvang neemt ruim een
jaar in beslag. Dat jaar is bijna om én we zijn ook
bijna klaar. We kunnen terugkijken op een succesvolle
verhuizing.

In het afgelopen jaar hebben we u regelmatig
geïnformeerd over onderwerpen die voor u als
werkgever belangrijk zijn. Ook nu de verhuizing bijna
klaar is, willen wij u graag ‘bijpraten’.

Wijziging facturatie:

in 2019 premienota’s op
basis van actuele gegevens
Het jaar 2018 was een overgangsjaar. U hebt zogeheten voorschotnota’s ontvangen. Dat zijn nota’s op
basis van de gegevens uit het vierde kwartaal 2017
van de vorige pensioenuitvoerder (Syntrus Achmea).
Daarbij zijn de bedragen in principe vastgesteld voor
heel 2018.

In maart 2019 ontvangt u een afrekennota over
2018. Vanaf dan ontvangt u van ons elke maand een
premienota op basis van actuele gegevens. Uw nota’s
bevatten dan ook specificaties op deelnemersniveau.
In de werkgeversportal (www.azlonline.eu) kunt u alle
nota’s makkelijk terugvinden.
Lees verder op pagina 2...
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Op maandbasis of 4-wekelijks Pensioenaangifte

In 2019 ontvangt u maandelijks een premienota van ons fonds.
Hierin is de door u aangeleverde Pensioenaangifte verwerkt.
Als u maandelijks tijdig uw Pensioenaangifte aanlevert, komen
de premienota’s overeen met de aangeleverde gegevens.
Dit gaat als volgt:
• U ontvangt dan in maart de nota over januari, in april de
nota over februari, in mei de nota over maart, etc.
• De inhoudelijke terugkoppeling op uw Pensioenaangifte
ontvangt u via de werkgeversportal. Zodra een maand
is verwerkt, kunt u daar de inhoudelijke terugkoppeling
inzien.

Als u uw Pensioenaangifte per vier weken tijdig aanlevert,
komt de premienota overeen met de bijhorende periode van
vier weken. Dit gaat als volgt:
• U ontvangt in maart de nota over periode 1, in april de nota
over periode 2, in mei de nota over periode 3, etc.
• Er zijn dertien periodes van vier weken en twaalf
maandelijkse nota’s. Dat loopt dus uit de pas. De laatste
twee periodes van een jaar worden daarom samen
verwerkt in de laatste premienota.
• De inhoudelijke terugkoppeling op uw Pensioenaangifte
ontvangt u via de werkgeversportal. Deze ontvangt u ook
maandelijks over de bijhorende periode van vier weken.

Pensioenaangifte:

actuele verwerking gegevens
In augustus is een begin gemaakt met de
verwerking van de gegevens die u (of uw
administratiekantoor) over januari 2018 tot en
met augustus 2018 hebt aangeleverd.
Daarover hebben wij u in augustus
geïnformeerd. Inmiddels zijn die gegevens
vanuit Pensioenaangifte, voor zover mogelijk,
allemaal verwerkt.
Nu de gegevens verwerkt zijn, v erwerken
we de aangeleverde gegevens v anuit
Pensioenaangifte elke maand. De
inhoudelijke terugkoppeling van de verwerkte
berichten vindt u terug in de werkgevers
portal (www.azlonline.eu). In de afreken
nota over 2018 worden deze berichten ook
verrekend.
Meer informatie over de verwerking van
gegevens via Pensioenaangifte vindt u op
www.mijnpensioenadministratie.nl.

>1.300 werkgevers maken er gebruik van

automatische incasso
Maakt u nog geen gebruik van automatische incasso? Dan
kunt u dat alsnog regelen, met het machtigingsformulier in de
werkgeversportal (www.azlonline.eu).
Vul het formulier in en stuur het per post aan ons terug.
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Door het afgeven van een machtiging voor automatische
incasso aan ons fonds is uw p
 remiebetaling automatisch
geregeld. Zo voorkomt u eventuele extra kosten als gevolg
van te late betaling. Wel zo gemakkelijk!

eHerkenning komt eraan!
eHerkenning is een onderwerp dat níet met de
verhuizing van de administratie samenhangt,
maar met nieuwe wetgeving. Het zorgt voor een
verandering bij het inloggen in de werkgeversportal
(www.azlonline.eu).

Wat is eHerkenning?

eHerkenning is voor bedrijven wat voor burgers DigiD
is. Met eHerkenning kunnen bedrijven veilig inloggen
bij ruim 350 overheids- en non-profitorganisaties,
zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel
en het UWV. De overheid stelt eHerkenning verplicht.

Waarom eHerkenning?

eHerkenning is veilig, betrouwbaar en volgens
Europese privacyrichtlijnen. Het maakt online
identificeren makkelijker én zorgt ervoor dat u m
 inder
wachtwoorden hoeft te o
 nthouden. Voor elke dienst
apart inloggen met verschillende wachtwoorden is
straks dus verleden tijd.

Wat moet u doen?

U moet een account aanvragen voor dit nieuwe
inlogmiddel. Hebt u dat nog niet gedaan? Geen
probleem. U ontvangt hierover nog meer informatie.

Ook ons fonds sluit zich aan bij eHerkenning.
Met eHerkenning kunt u straks inloggen op de
werkgeversportal van AZL.

Werkgeversportal:

wat ziet u daar precies?
Ons fonds heeft een werkgeversportal: www.azlonline.eu. In deze portal vindt u de nota’s,
formulieren en andere informatie. U treft hier inmiddels ook de actuele terugkoppeling van de
gegevens vanuit Pensioenaangifte aan.

Vanaf 2019

Vanaf maart 2019 ziet u hier ook uw maandelijkse premienota’s én de afrekennota over 2018.
De nota’s bevatten dan ook de specificaties op deelnemersniveau.

Hebt u zich nog niet aangemeld voor de werkgeversportal?

Zorg dat ook u toegang heeft tot uw g
 egevens. Een ruime meerderheid van de werkgevers
heeft zich al aangemeld voor de werkgeversportal. Hebt u dat nog niet gedaan? Doe dat dan
alsnog!
Als u een brief hebt ontvangen met een a
 ctiveringslink, dan kunt u hiermee uw a
 ccount op de
werkgeversportal activeren. Als u deze brief niet (meer) heeft, neem dan contact op ons op. Dat
kan per e-mail via werkgevers@bpfl.nl of telefonisch op w
 erkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via
088 - 116 3071. We helpen u graag!
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Vragen? Hier vindt u
informatie…
We hebben voor u:
•

•

•

De werkgeversportal www.azlonline.eu voor
wijzigingen. Dit is de plaats waar u onder meer
de nota’s terugvindt. Ook vindt u hier vanaf
maart 2019 de specificaties.
De website www.bpfl.nl/werkgever voor actuele
informatie. Hier vindt u ook informatie over
de (tijdelijke) wijzigingen in verband met de
verhuizing.
De website www.mijnpensioenadministratie.nl
voor uitleg en informatie over Pensioenaangifte.

Hier vinden uw
werknemers
informatie…
We hebben voor uw werknemers:
•
•

•

De website www.bpfl.nl voor actuele
informatie.
Via de website kunnen uw werknemers
inloggen op de beveiligde omgeving ‘Mijn
Pensioencijfers’. Daar zijn sinds het najaar
2018 actuele data beschikbaar voor
uw werknemers. Bijvoorbeeld hoeveel
pensioen ze hebben opgebouwd bij ons
fonds en welke gegevens wij hebben
opgeslagen.
Eind 2018 komen in ‘Mijn Pensioencijfers’
ook de pensioenplanner en pensioen
schets beschikbaar.

… maar wij staan u ook graag te woord

Hebt u nog vragen na het lezen van de informatie
en wilt u meer informatie? Aarzel niet en stuur ons
een e-mail op werkgevers@bpfl.nl. Dan nemen wij
contact met u op. Onze helpdesk is iedere werkdag
telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via
088 - 116 3071. We helpen u graag!

Jaaroverzicht
2019 en
stappenplan
U als werkgever wilt tijdig beschikken over
de kerncijfers voor 2019. Deze en andere
relevante informatie, zoals de data premie
nota, treft u eind december aan in het
stappenplan van het jaaroverzicht 2019.
Log hiervoor in op de werkgeversportal
www.azlonline.eu. Ga naar ‘Ondersteuning’
en vervolgens ‘Documenten’. Is uw e-mail
adres bij ons bekend? Dan ontvangt u hier
meer informatie over in de digitale nieuws
brief van december.

Colofon
Dit informatiebulletin is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL).
Aan de tekst van dit bulletin kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële
pensioenreglement van BPFL. Het adres van de BPFL is Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.
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