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Agenda Webinar

● Welkomst

● Introductie Visma

● Introductie Visma Idella

● Salarisaanlevering 2021

● Vragen



Over

12.500 employees

Customer 
contracts 

1 000 000+

Revenue 2019

€1.521 million

(EBITDA: € 411 million)

HG, GIC, ICG, CPPIB, 
General Atlantic, 
TPG Capital, 
Warburg Pincus and 
Mgt

Visma is owned by Oslo
Headquarters in

Norway

Facts about Visma 



Visma Nederland

2 miljard
Declaraties per maand

3 miljoen
Medische verlofregistraties

1 miljoen
Learning professionals

2000+
Medewerkers

4 miljoen
Pensioendeelnemers

400 duizend
Organisaties

500 miljoen
Overheid berichten

3 miljoen
Salarisstroken



200 employees

participants

4 200 000

Revenue 2019

€ 30 million 8

Customer 
Satisfaction

Almere, 
Amersfoort, 
Amsterdam

Offices in

Facts about Visma Idella



Al met al bedienen we nu

>50% van de Nederlandse pensioenfondsen,

verwerken 1,8 miljoen betalingen per maand, 

onderhouden 4 miljoen pensioenen en 

beleggingsrekeningen via ons platform.



We enable 
people to 

secure
their financial 

future



Salarisaanlevering 2021 

BPF Waterbouw



Salarisaanlevering

● Nieuw werkgeversportaal

● Inzage in facturen

● Uploaden salarisbestand

Inloggen middels gebruikersnaam/wachtwoord

Zal worden verstrekt in januari



Salarisaanlevering

● Periodiek aanleveren van loongegevens middels template

● U dient voor elke periode aan te leveren wanneer deelnemer actief is

● Alleen wijzigingen vanaf 1 januari 2021

● Wijzigingen voor 1 januari 2021 aanleveren bij Centric en Waterbouw

● Werkelijk loon opgeven

● Lever aan wat verplicht is anders valt de record uit

● U ontvangt een verwerkingsverslag per e-mail en ter inzage op het portaal



Salarisaanlevering

● Pensioenloon verplicht vs pensioen vrijwillig

Op het portaal kunt u inzien of u verplicht of vrijwillig bent aangesloten

Voorbeeldbestand

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15Fa9K980SgJY-1Kh9AvIdHq_MGoWYV_fN6UxsF6iq5I/edit#gid=1332725733


Later in 2021

● Inzage in deelnemersgegevens 

● Mogelijkheid om individueel te muteren

● Gebruikersbeheer

● Inzage in aangeleverde perioden



Afronding

● Q&A op www.bpfwaterbouw.nl aan de hand reacties

● Indien er vragen zijn staan staan wij voor u klaar

● Documentatie zal beschikbaar komen op www.bpfwaterbouw.nl
○ Beschrijving template

○ Voorbeeld template

○ Technische documentatie

● Volgende webinar volgt in Januari 2021 met uitleg over het Werkgeversportaal



Bedankt voor uw aandacht!


