Uw PWRI-aansluitnummer
Zowel bij het afdragen van uw premies als bij alle andere
contacten met Incasso is het belangrijk dat u steeds uw
PWRI-aansluitnummer vermeldt. Het PWRI-aansluitnummer is
een uniek nummer waaraan alle gegevens van een organisatie
en haar werknemers zijn gekoppeld.

Meer informatie op www.pwri.nl
Hier vindt u meer informatie over de pensioenaangifte en
de daarvan afgeleide afdracht:
Handleiding Premie en Gegevens
Model Levering Premie en Gegevens
Het handboek SWP
Protocollen voor het inzenden via een beveiligde internetlijn
(MFT)
Toegang tot ‘DGi voor het PWRI’ voor correcties over
de jaren 2012 en 2013
Premiepercentages en franchises
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Werkgeversadministratie
Automatische pensioenaangifte
Pensioenaangifte via SWP
Premie-Incasso
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Incasso

045 579 82 20
045 579 80 02
045 579 80 02
045 579 82 21

Premies en
gegevens

Correcte gegevens,
correct pensioen
Bedrijfseenheid Incasso
Incasso is de nieuwe naam voor onze bedrijfsfunctie
premie- en gegevensincasso. Sinds 2014 komen de
gegevens via de nieuwe pensioenaangifte (leveren van
standen) bij ons binnen. U als werkgever betaalt de
premies op basis van deze aangifte.

Via de werkgever
De pensioenregeling loopt via de werkgever. Wanneer
een werkgever aansluiting bij het pensioenfonds zoekt,
ophoudt te bestaan, gaat fuseren etc., dan heeft dit
onmiddellijk gevolgen voor het pensioen van zijn
personeel. Om die reden moet een werkgever dit soort
wijzigingen formeel doorgeven aan onze Werkgeversadministratie.

De (automatische) pensioenaangifte
Incasso is verantwoordelijk voor het verzamelen van
gegevens die relevant zijn voor het pensioen van
deelnemers. Werkgevers (of hun dienstverleners) die
gebruik maken van een salarissysteem of -pakket met
een geautomatiseerde pensioenaangifte, doen in feite
maandelijks aangifte vanuit hun salarissysteem.
Dit geeft de hoogste mate van betrouwbaarheid aan de
pensioenopbouwgegevens. En dat is weer van belang
voor een juiste, correcte en tijdige pensioenuitvoering
in pensioenoverzichten, andere pensioenproducten en
uiteindelijk de uitkeringen. De pensioenaangifte wordt
zowel technisch als inhoudelijk door ons gecontroleerd
en geconstateerde onvolkomenheden worden direct
teruggekoppeld.

Pensioenaangifte via internet (SWP)
Werkgevers die niet beschikken over een salarissysteem
of -pakket met een geautomatiseerde pensioenaangifte,
kunnen vanaf januari 2014 maandelijks aangifte doen via
onze internetapplicatie Selfservice Werkgevers Portaal
(SWP). De technische en inhoudelijke controles worden
tijdens het invoeren van
gegevens meteen
uitgevoerd.

Incasso

Veel ervaring
Incasso heeft veel ervaring met het verzamelen van
pensioengegevens. Wij verwerken voor het PWRI de
pensioenaangiften van bijna 100.000 werknemers en
innen de bijbehorende pensioenpremies via circa 125
bij het PWRI aangesloten werkgevers.

Borgen kwaliteit pensioenaangifte
Het relatiemanagement van Incasso voert periodiek
overleg met de aanbieders van salarissystemen en
-pakketten:
over de voortgang.
hoe wij storingen kunnen oplossen
en wat er in de nabije toekomst (op het gebied
van o.a. wet- en regelgeving) speelt.
Op die manier brengen wij de pensioenaangifte,
en daarmee de pensioenopbouw, op een kwalitatief
hoog niveau.

•	
•
•

Premieafdracht
Wij hanteren de PANA-systematiek: Premie Afdracht op
Nominatieve Aangifte. Dit betekent dat de werkgever
op basis van de pensioenaangifte spontaan en tijdig
de verschuldigde pensioenpremies afdraagt.
Incasso int deze premies en geeft voorschriften over
betaalwijze (verschillende kenmerken voor verschillende
soorten premies) en betaaltermijn. Wanneer u zich niet
aan deze voorschriften houdt, dan kunnen wij de
afdracht niet automatisch matchen met de vordering
(uit de aangifte) en treedt vertraging op.
Daarnaast is Incasso gemachtigd om namens het
pensioenfonds rente in rekening te brengen bij te late
betaling.

Uw contacten met Incasso
De bedrijfseenheid Incasso kent verschillende afdelingen.
Met enkele hiervan zult u contact hebben als de omstandigheden daar om vragen:

• Zaken op werkgeversniveau

Zijn er wijzigingen die te maken hebben met uw organisatie of uw dienstverlener? Geef die dan tijdig aan ons
door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fusie, gedeeltelijke of
gehele overname van of door een andere organisatie,
verandering van rechtsvorm, naamswijziging of wijzigingen in uw financiële administratie, personeels- en
salarisadministratie of salarissysteem. Deze wijzigingen
geeft u door aan onze Werkgeversadministratie via een
aanmeldings- of wijzigingsformulier.

Incasso / Werkgeversadministratie,
Postbus 4823,
6401 JM Heerlen.
045 579 82 20
werkgeversadministratie@pwri.nl

• Geautomatiseerde pensioenaangifte

Wanneer u (of uw dienstverlener) pensioenaangifte doet
via een salarissysteem of -pakket, dan is uw aanspreekpunt het FrontOffice van Incasso of, indien van toepassing, uw specifieke relatiemanager.
U kunt bellen met 045 579 80 02 of mailen:
frontoffice-inc@pwri.nl.

• Pensioenaangifte via internet (SWP)

Wanneer u (of uw dienstverlener) pensioenaangifte doet
via onze internetapplicatie SWP, dan kunt u terecht bij
ons FrontOffice SWP via 045 579 80 02 of mailen via
frontoffice-inc@pwri.nl.

• Afdracht pensioenpremies

Incasso int elke maand (via de werkgever) de premies
van bijna 100.000 deelnemers. De betalingen verwerken
wij automatisch. Daarvoor is het nodig dat u (of uw
dienstverlener) elke premiesoort afzonderlijk overmaakt
en daarbij het voorgeschreven betaalkenmerk vermeldt.
U ontvangt géén factuur van ons.
De af te dragen premies worden op werkgeversniveau
getotaliseerd en zijn steeds het totaal van werkgeversen werknemersdeel.
Incasso / Premie-Incasso,
Postbus 4810,
6401 JL Heerlen.
045 579 82 21
premie-incasso@pwri.nl

