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VLEP - keuze nieuw pensioenstelsel - pensioenplanner - juiste loongegevens
doorgeven

Online lezen
  |  Afmelden

Geef de juiste loongegevens door
Uw werknemers bouwen pensioen op over hun salaris. Sommige looncomponenten en
toeslagen tellen mee voor de pensioenopbouw. Bekijk welke looncomponenten wel en niet
meetellen

Nieuw: Mijn Pensioenplan
Uw werknemers berekenen eenvoudig online het effect van de verschillende
pensioenkeuzes op de hoogte van hun pensioen. Sinds deze maand staat ‘Mijn
Pensioenplan’ online. Uw werknemers loggen in op de website en klikken op ‘Mijn
Pensioenplan’. Naast inzicht in de hoogte van pensioen bij de verschillende
keuzemogelijkheden kan een werknemer die met pensioen wilt gaan, het pensioen ook
online aanvragen. Informeert u uw werknemers?

Eerste stap nieuw pensioenstelsel: keuze voor solidaire
premieregeling
Hoe ziet de toekomst van ons pensioen eruit? Wat verandert er wel en niet? En wat
betekent dat voor uw werknemers?

Tip: onze VLEP-pensioenconsulenten helpen u graag!
Krijgt u veel ingewikkelde pensioenvragen van uw werknemer(s)? Wilt u zelf meer weten
over de pensioenregeling? Óf heeft u complexe administratieve vragen? Onze
pensioenconsulenten helpen u hier graag bij. Zij komen op verzoek ook bij u langs.
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Contact
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen
www.vlep.nl
088 - 116 30 73

E-mail opties
Reageren
Mijn gegevens
Aanmelden
Afmelden

 
 
Kant-en-klare berichten voor op uw website
Plaats onderstaande nieuwsberichten 1-op-1 op uw eigen intranet of in uw interne

nieuwsbrief om uw werknemers te informeren!

Bereken online de hoogte van je pensioen
Ga naar de website van Pensioenfonds VLEP en log in. Als je met pensioen gaat kun je
verschillende keuzes maken. Bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan. Bereken online
eenvoudig het effect van deze en andere keuzes op de hoogte van je pensioen. Ga je nog
niet met pensioen? Log dan eens in om te kijken hoeveel pensioen je al opgebouwd hebt!

Verhuist u naar het buitenland? Zorg ervoor dat uw pensioen u
niet kwijtraakt!
Verhuist u naar het buitenland en heeft u pensioen opgebouwd bij VLEP? Dan krijgt VLEP
uw nieuwe woonadres niet automatisch door. Voorkom dat u uw opgebouwde pensioen uit
het oog verliest! Zorg ervoor dat u een nieuw woonadres in het buitenland aan VLEP
doorgeeft. Ga naar Mijn Pensioencijfers en geef uw nieuwe woonadres door.
 
Tip: Geef ook meteen uw (nieuwe) e-mailadres door, zodat wij u ook digitaal kunnen
bereiken.
 
Soms kunt u pensioen dat u in Nederland heeft opgebouwd meenemen naar een nieuwe
pensioeninstelling in het land waar u gaat werken. Informeer bij uw nieuwe pensioenfonds
wat de mogelijkheden zijn.
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