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Lees de belangrijkste resultaten

VLEP - UPA-tips, onderzoeksresultaten, spreekuren voor uw werknemer Online lezen   |  Afmelden

UPA-tips: wijzigingen inkomstenverhouding

1. Wijziging inkomstenverhouding (IKV)-volgnummer
Verandert de inkomstenverhouding? Geef de wijziging door. Een nieuw IKV-
volgnummer is niet nodig!

2. Wijziging datum aanvang IKV
Onjuist ingangsdatum van de IKV? Geef een tijdvakcorrectie door. 

3. Beëindig het IKV-volgnummer als een werknemer uit dienst gaat
Gaat een werknemer uit dienst? Beëindig het IKV-volgnummer. Komt deze
werknemer opnieuw in dienst? Dan geeft u een nieuw IKV-volgnummer op met een
nieuwe aanvangsdatum. Zo voorkomt u dat één medewerker twee IKV-nummers
krijgt in onze administratie, waardoor er fouten kunnen ontstaan.

Betaalgemak! Regel vandaag uw automatische incasso
Zeker weten dat u op tijd betaalt? Met een automatische incasso hoeft u er niet meer naar
om te kijken en het helpt kosten te besparen. Met een automatische incasso geeft u onze
administrateur, AZL, toestemming om betaalopdrachten naar uw bank te sturen.
1.           Download het machtigingsformulier.
2.           Stuur deze ingevuld naar werkgevers@vlep.nl.
3.           Geregeld! Voortaan wordt de betaling automatisch uitgevoerd.

Veel draagvlak voor maatschappelijk verantwoord beleggen
We vroegen (ex-)werknemers en pensioengerechtigden hoe belangrijk ze maatschappelijk
verantwoord beleggen vinden. De meesten (ruim 75% van de 923 die meededen) vinden
het belangrijk dat wij naast een goed pensioen, óók een rol spelen in het verduurzamen van
de wereld.
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Geef wijzigingen in salaris of uren zo snel mogelijk door
Geef wijzigingen in salaris, uren en in- en uitdienstmeldingen zo snel mogelijk door via het
Werkgeversportaal. Hiermee voorkomt u verkeerde en onnodig hoge nota’s.

Wat wij in 2020 voor het pensioen van uw werknemers deden?
Lees het hier.

Kant-en-klare berichten voor op uw website

60 jaar of ouder? Meld je aan voor een pensioenspreekuur!
Weet jij wat de (financiële) mogelijkheden van je pensioen zijn? Stel tijdens het
pensioenspreekuur al jouw vragen over het opgebouwde pensioen bij VLEP. Een gesprek
duurt 45 minuten. Dat is geheel gratis. Na afloop van het gesprek weet je:
•             wanneer je met pensioen kunt gaan;
•             of gedeeltelijk met pensioen gaan een mogelijkheid voor jou is;
•             of later met pensioen gaan handig is.
Let op: in september óók in de avonduren én in het weekend! Meld je aan op
www.vlep.nl/spreekuur.
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