
 

 

 

Over de verhuizing 
Veelgestelde vragen

 

 

Wanneer gaat de administratie van onze pensioenregeling over naar TKP Pensioen?   

TKP Pensioen regelt per 1 januari 2021 de pensioenadministratie. Voor jou als werkgever betekent 
dit dat de gegevensaanlevering over 2020 nog wordt verzorgd door AGH. De gegevensaanlevering 
over 2021 gaat via TKP Pensioen.  
 
 

Hoe kan ik mijn gegevens aanleveren?  

AGH verzorgt de mutatieverwerking over 2020. Hierbij verandert er niets voor jou. Je doet je 
gegevensaanlevering op dezelfde manier als je afgelopen jaren gedaan hebt.  
TKP Pensioen verwerkt de gegevensaanlevering over 2021. De komende periode ontvang je meer 
informatie over de gegevensaanlevering over 2021. Ook ontvang je uitleg over de activatie van de 
uniforme pensioenaangifte (upa).  
 
Let op: rond eerst de gegevensaanlevering over 2020 bij AGH af (uiterlijk 31 januari 2021) voordat je 
start met de gegevensaanlevering over 2021.  
 
 

Is er een uiterste aanleverdatum voor mijn gegevens?  

Ja, zoals elk jaar geldt er voor de verwerking van jouw gegevens een uiterste aanleverdatum. Jouw 
gegevensaanlevering moet vóór die datum binnen zijn. Door de verhuizing is deze datum nog 
belangrijker geworden, omdat gegevens aangeleverd ná deze datum niet meer verwerkt kunnen 
worden door AGH.  
 
 

Wat is de uiterste datum voor het aanleveren van mijn gegevens?  

De uiterste datum voor het aanleveren van jouw gegevens over 2020 is 31 januari 2021.  
 
 

Wat gebeurt er met gegevens die ik ná 31 januari 2021 aanlever?  

Gegevens die ná 31 januari 2021 worden aangeleverd, verwerkt AGH niet meer. Geef dus uiterlijk 31 
januari je mutaties over 2020 door aan AGH.  
 
 

Tot wanneer is AGH bereikbaar voor vragen?  

Je kunt altijd rekenen op de juiste ondersteuning bij vragen. Heb je vragen over de 
gegevensaanlevering over 2020? Dan kun je tot en met 31 januari 2021 contact opnemen met AGH, 
via telefoonnummer 088 119 80 40. Of mail naar werkgevers@pensioenkappers.nl.  
 
Bij vragen over de nota’s over 2021 kun je terecht bij TKP Pensioen. Gebruik hiervoor de nieuwe 
contactgegevens van Pensioenfonds Kappers.  
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Wat zijn de contactgegevens van Pensioenfonds Kappers?  

De nieuwe uitvoerder van de pensioenadministratie is TKP Pensioen in Groningen. Vanaf 1 januari 
2021 zijn dit onze nieuwe contactgegevens:  
 
Pensioenfonds Kappers 
Postbus 8100 
9702 KC Groningen 
 
Website: www.pensioenkappers.nl  
E-mailadres: werkgever@pensioenkappers.nl 
Telefoonnummer: (050) 582 98 71 
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