
Nr Onderwerp Aandachtspunt/actie/besluit Status november 2019

1 UPA/Nota
Kijken naar extra controles / 

feedback

De SIVI controles zijn de basis 

voor de set met controles die 

uitgevoerd worden. Tijdens de 

aansluitfase worden tijdelijk extra 

controles uitgevoerd om te 

voorkomen dat fouten in de 

administratie terechtkomen. De 

resultaten worden 

teruggekoppeld aan de werkgever

2 UPA
SDWorks: Toegangscodes voor 

aanlevering goed krijgen
Afgehandeld. 

3 UPA
Lijstje van controles die APG doet 

bij aanleveringen aan APS sturen

Een externe partij die ervaring 

heeft met UPA bij diverse andere 

bedrijven wordt bij APS ingezet 

om te adviseren bij de omgang 

met specifieke situaties en 

controles

4 UPA
Naam contactpersoon Raet 

toesturen naar APS
Contact met RAET is gelegd

5 UPA
Check op dubbele- en rare 

bedragen op de nota bij CZ

Aantal zijn afgehandeld maar is 

een maandelijks proces om de 

verschillen te analyseren. Wat mij 

betreft hier weghalen

6 Nota

Notabestanden niet 

downloadbaar (door extensie 

.CSV)

Afgehandeld.

7 UPA

Beschrijving UPA 

(berichtdefinities) toesturen aan 

werkgevers (plus internetadres 

voor standaarden: SIVI.org)

Afgehandeld. De berichtdefinities 

zijn gepubliceerd op de website 

van SBZ Pensioen 

(https://www.sbzpensioen.nl/wer

kgevers/downloads-wg)

8 UPA

Duidelijkheid over wat 

(uitzonderingen als bijv onbetaald 

verlof) nog niet via UPA kunnen 

worden aangeleverd en verwerkt

Deze situatie, maar ook andere 

bijzondere situaties worden 

toegevoegd aan het handbeoek 

UPA

9 UPA
Hoe om te gaan met wachtgeld in 

relatie tot IKV-nrs (bij CZ/AFAS)

Deze specifieke situatie wordt 

direct met CZ afgehandeld

10 Netto regeling/UPA

Besluit:  Aanlevering nieuwe 

deelnemers netto pensioen, 

inclusief kenmerken voor 

wel/niet nabestaandendekking, 

altijd en alleen via UPA-

aanlevering

Niet van toepassing

11 Netto regeling

In informatieset voor netto 

pensioen voldoende “print 

screens” en dergelijke opnemen 

om inzicht te geven in wat 

deelnemers zien en krijgen 

(LEESBARE versies).

Is doorgevoerd in 

deelnemerspresentatie.

12 Portaal

Check: juiste tabellen en 

bedragen gebruikt in 

portaal/planner? NB: was onjuist 

gedurende een periode in maart, 

nu wel juist.

Afgehandeld. Is voor een zeer 

korte periode onjuist geweest

13 Portaal
Over en weer (tussen 

werkgevers) signalen doorgeven
Niet van toepassing

14 Portaal

Men is terughoudend met 

verwijzing naar portaal omdat 

UPA’s nog niet zijn verwerkt en 

eea dus niet “bij” is. Nieuwe 

campagne overwegen nadat alles 

is verwerkt (juni)

Bespreken tijdens wg-

bijeenkomst 28-11

15 Nota

Op de nota is het PT% bij 

sommige regelingen altijd 100, 

graag correcte % weergeven

Hier zijn wijzigingen voor 

doorgevoerd maar niet met 

gewenst resultaat. 

Vervolganalyse onderhanden.

16 UPA Handboek UPA aanleveren

Eerste conceptversie in de loop 

van januari. Tips voor handboek 

graag aanleveren aan APS 

(info@sbz.nl)

17 UPA

Hoe om te gaan met kleine 

werkgevers die UPA niet 

standaard kunnen regelen

Eerst overleg bestuur SBZ 

Pensioen met APS, daarna 

maatwerkoplossing voor kleine 

werkgever

18 UPA
Wat is doorlooptijd van 

aanleveren, factuur en incasso

APS neemt deze vraag mee en 

komt er in januari op terug
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