
Wat is de UPA?
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) is per 1 januari 2018 de nieuwe standaard werkwijze, waarmee u salarisgegevens 
van uw medewerkers uitwisselt met uw pensioenfonds. Graag leggen wij uit, wat dit voor u betekent. 

Levert u zelf de 
administratie aan? 

Geef of stuur dit schema aan uw 
administratiekantoor.

Controleer of uw 
salarispakket

geschikt is voor 
aanlevering via 

UPA

Nee, het salarispakket is (nog) niet 
geschikt. Neem contact op met uw 
softwareleverancier. En met AGH voor 
inzenden via het werkgeversportaal.

Wanneer het pensioenfonds constateert 
dat er in de ingediende gegevens fouten 
zitten, ziet u dit in uw salarispakket. Dit kan 
niet in alle salarispakketten. U kunt het ook 
via de softwareleverancier ontvangen. In 
het terugkoppelbericht krijgt u een 
aanwijzing over de fout.
 

Corrigeren: Dit doet u zelf in uw salarispakket. 
U kunt de correcties niet telefonisch, per 
e-mail of via het werkgeversportaal door-
geven. Stuur de gecorrigeerde aangifte via
uw salarispakket.

Aangifte OK! U hoeft verder niets te doen. 
Wij halen alle in- en uitdienstmeldingen en 
salariswijzigingen uit uw aangifte. U hoeft 
dit niet apart door te geven.

Ja, het salarispakket is geschikt. U kunt 
gegevens aanleveren.

Nee

Ja

Doen vóór 1 januari 2018

www.molenaarspensioenfonds.nl

Check op de website van uw pensioenfonds of uw 
salarispakket geschikt is om via UPA aan te leveren

Vraag aan uw softwareleverancier wat 
u moet doen om de pensioenaangifte 
via UPA te kunnen versturen.  U 
ontvangt ook informatie via uw 
softwareleverancier.

Toets salarispakket geschikt voor UPA Ontvangst inlog gegevens voor insturen UPA (indien van toepassing)
Eerste gegevensaanlevering doet u uiterlijk 14 februari 2018
Eerste bevindingen over de gegevensaanlevering van januari

Ontvangst factuur van AGH op basis van UPA

December 2017: Januari 2018: Februari 2018: 

JaNee

Kijk op de website:
www.molenaarspensioenfonds.nl

N
ee

Let op! Aangifte doet u na iedere
salarisverwerking.

Doe via uw
salarispakket

 pensioen-
aangifte van alle 

medewerkers


