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Bericht voor werkgevers
Waarom werknemers binnen 2 maanden aangemeld moeten worden

In de Pensioenwet is een aantal (communicatie)verplichtingen opgenomen, waaronder de
verplichting dat werkgevers hun werknemers binnen 3 maanden informeren over de kenmerken
van de pensioenregeling. In de praktijk regelt PMA dit voor u. Om namens u aan deze verplichting
te kunnen voldoen, is in het uitvoeringsreglement vastgelegd dat u werknemers binnen 2 maanden
bij PMA moet aanmelden.
Mijn Appolaris is een belangrijk hulpmiddel voor het tijdig aanmelden van werknemers. Wij
constateren echter dat nog niet alle nieuwe dienstverbanden tijdig worden doorgegeven. Zo
moeten bijvoorbeeld ook oproepkrachten direct worden aangemeld, en niet pas na de eerste
verloning.
Om aan onze zorgplicht te voldoen, zijn wij genoodzaakt om administratieve handelingen te
verrichten op het moment dat aanmelding niet binnen de termijnen plaatsvindt. Bij de eerste keer
informeren wij u hierover per brief. Een volgende keer wordt € 100 administratiekosten in rekening
gebracht.
Het scheelt u dus geld en ons tijd als u werknemers binnen 2 maanden bij PMA aanmeldt.
Bovendien wordt dan aan de wettelijke voorschriften voldaan en ontvangt de werknemer tijdig de
informatie over zijn of haar pensioenregeling!

Uitvoeringsreglement aangepast

Per 1 januari 2015 is de Wet aanpassing financieel toetsingskader in werking getreden. Die wet
heeft onder andere geleid tot aanpassing van het premie- en toeslagenbeleid van PMA. De
wijzigingen zijn verwerkt in diverse officiële documenten, waaronder het uitvoeringsreglement.
In het uitvoeringsreglement zijn afspraken vastgelegd tussen de aangesloten werkgevers en
PMA. U kunt de nieuwe tekst van het uitvoeringsreglement downloaden van de website:
www.pma-pensioenen.nl. In het komende magazine Apotheek & Pensioen wordt nader ingegaan
op de inhoud van de wijzigingen.

Verificatie van het medewerkersbestand

De jaarlijkse verificatie van het medewerkersbestand is weer gestart. Sinds vorig jaar vindt de
afhandeling van de verificatie op digitale wijze plaats via Mijn Appolaris. De werkgevers of
administratiekantoren die de verificatie moeten doen, hebben een e-mail ontvangen met het
verzoek om de verificatie voor 1 oktober 2015 af te ronden.
Heeft u vragen over deze of andere onderwerpen? Neem dan contact met ons op via
telefoonnummer (070) 314 20 33. Een e-mail sturen naar info@appolaris.nl kan ook.
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