Incassoprocedure Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen
Algemeen
Ieder jaar stelt het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (hierna ‘‘PNB’’) de verwachte
jaarpremie voor het komende jaar vast. Deze verwachte jaarpremie heet ook wel
voorschotpremie. De jaarpremie dient in de regel in 4 kwartalen te worden betaald.
Tevens ontvangt u per kwartaal een afrekening. Op deze afrekening wordt de definitieve premie
over het afgelopen kwartaal verrekend met het voorschot dat bij u in rekening is gebracht.
De in rekening gebrachte factuur dient volledig te worden voldaan. Het is niet toegestaan de
nota te corrigeren of te verrekenen met een ander instituut. Eventuele wijzigingen in het
personeelsbestand worden, mits tijdig en correct aangeleverd, meegenomen bij de vaststelling
van de eerstvolgende factuur. Wijzigingen dienen te worden doorgegeven via het
werkgeversportaal (www.azlonline.nl). Alleen het bisdom is bevoegd deze wijzigingen door te
geven.
U kunt het PNB machtigen om de periodiek verschuldigde pensioenpremie automatisch te laten
incasseren. Het hiertoe benodigde machtigingsformulier treft u aan bij de documenten op
www.pnb.nl.

Het incassoproces in 4 stappen
1.
2.
3.

4.

U ontvangt een factuur inzake de verschuldigde voorschot/afrekening kwartaalpremie. Op de factuur is aangegeven wanneer
deze dient te worden voldaan. AZL verzoekt u ervoor zorg te dragen dat het verschuldigde bedrag tijdig op onze rekening is
bijgeschreven.
Betaalt u niet binnen de op de factuur aangegeven termijn, dan ontvangt u een herinnering.
Vindt er naar aanleiding van de verzonden herinnering geen volledige betaling plaats, dan ontvangt u
een 2e herinnering. Tevens bent u nu rente verschuldigd over de periode van 1 maand en wordt het
bisdom op de hoogte gebracht van uw betalingsachterstand.
Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente voor consumententransacties. Dit percentage zal
worden gehanteerd vanaf de afrekennota over het 4e kwartaal 2008 en de voorschotnota over het 1ste
kwartaal 2009. De rentebetaling wordt voor het eerst vermeld bij gelegenheid van de 2e herinnering.
Betreffende voorgaande periodes wordt gerekend met de depositorente van de Europese Centrale Bank,
verhoogd met 1,75% en wordt de rente achteraf berekend.
Vindt er naar aanleiding van de verzonden herinnering geen volledige betaling plaats, dan ontvangt u
een 3e herinnering. Ook nu bent u rente verschuldigd over de periode van 1 maand en wordt het bisdom
op de hoogte gebracht van uw betalingsachterstand.

Van premie-incasso in meerdere stappen zal geen sprake zijn, indien de kerkelijke instelling aan het PNB
machtiging heeft gegeven om de periodiek verschuldigde pensioenpremie automatisch te laten incasseren.
De verschuldigde bijdragen worden dan rond de vervaldatum van de rekening van de kerkelijke instelling
afgeschreven.

4 stappen in schema

Stap
Factuur
Herinnering
2e Herinnering
Het bisdom wordt op de
hoogte gebracht van uw
achterstand.
3e Herinnering
Het bisdom wordt op de
hoogte gebracht van uw
achterstand.

Betalingstermijn
Conform factuur
Binnen 1 maand na
dagtekening herinnering
Binnen 1 maand na
dagtekening herinnering

Kosten
-

Binnen 1 maand na
dagtekening herinnering

Rente over de periode van
1 maand

Rente over de periode van
1 maand

Betaalwijze
Betalingen dient u te doen ten gunste van het op de factuur vermelde rekeningnummer. Houdt u
er rekening mee, dat uw betaling uiterlijk op vervaldatum, zoals vermeld op de factuur, dient te
zijn bijgeschreven. Hierbij raadt AZL u aan om rekening te houden met de verwerkingstijden bij
de bank.
Vergeet u niet om altijd uw werkgevernummer en factuurnummer te vermelden waarop de
betaling betrekking heeft.
Indien u het PNB een machtiging heeft gegeven om de periodiek verschuldigde pensioenpremie
automatisch te laten incasseren, zullen deze rond de vervaldatum van de rekening van de
kerkelijke instelling worden afgeschreven.

