
 

 

Nieuws juni 2022 
 

 

 
Mijn Pensioenadministratie: grip op uw pensioenzaken 

Sinds 21 juni 2022 beheert u al uw pensioenzaken op Mijn Pensioenadministratie. 

Daarnaast biedt het nieuwe portaal u extra ondersteuning als u de Uniforme 

Pensioenaangifte (UPA) gebruikt. U logt in met eHerkenning. In juni ontving u hierover twee 

mails. 

 

Met Mijn Pensioenadministratie geeft u snel en foutloos een wijziging door. U krijgt 

automatisch een melding als u in actie moet komen en u hebt toegang tot alle facturen en 

betalingen. 
 

Mijn Pensioenadministratie: zo werkt het 

   

 

 

Het nieuwe pensioenstelsel: waar staan we nu?         

Het kabinet heeft op 30 maart 2022 het wetsvoorstel voor de Wet toekomst 

pensioenen naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke mijlpaal op weg naar 

het nieuwe pensioenstelsel. 

 

Het is nog niet bekend wanneer de Tweede (en daarna de Eerste) Kamer het voorstel 

behandelt. Maar de ingangsdatum van de wet blijft vooralsnog 1 januari 2023. 

 

Er is ook nog geen 'witte rook' over 'Bedrag ineens'. Per 1 januari 2023 zouden werknemers 

op hun pensioendatum maximaal 10% van hun ouderdomspensioen in één keer kunnen 

opnemen. Maar het ziet ernaar uit dat dit opschuift naar 1 juli 2023.  

 

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/VdqjFBPIKafFB-5tF22RPtxLjzj7cidZ7gvV_-7uQLs/hCdrNtmiknNTtQp
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/VdqjFBPIKafFB-5tF22RPtxLjzj7cidZ7gvV_-7uQLs/hCdrNtmiknNTtQp
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/S7C3Z2K1O-9ynBPv5UWi6CTwP11e3wp1sEmgfQJR6zg/EVC2aBKtUtqXegf
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/86ZQGFOD5TgtknFDYO7-HYXP8GskrI1GzFjcSsJCnhQ/SAJiQeq8yJdhMV3


Zo blijft u op de hoogte 

We informeren u en uw werknemers via onze website. Ook interessant voor u: het landelijk 

informatieplatform over de invoering van het nieuwe Nederlandse 

pensioenstelsel werkenaanonspensioen.nl. 
 

 

 

Biedt u de seniorenregeling aan? 

Dit willen wij graag correct in onze administratie verwerken, zodat uw werknemers het 

pensioen opbouwen waar zij recht op hebben. Welke gegevens hebben wij van u nodig? En 

hoe levert u die het handigst aan?  
 

Lees meer 

   

 

 

Terugblik 2021 

Hoeveel ondernemingen waren er vorig jaar bij ons aangesloten? Hoeveel premie hebben 

we ontvangen? Waarin hebben we belegd en wat was het rendement? U leest het in 

ons jaarverslag 2021. Wilt u in één oogopslag de belangrijkste feiten en cijfers zien? 
 

Bekijk het verkort jaarverslag 2021 

   

 

 

 

 
Het gaat iets beter met ons fonds 

...maar we kunnen de pensioenen nog niet verhogen 

De dekkingsgraden van VLEP gaan de laatste maanden steeds iets omhoog. Dat betekent 

dat we beter in staat zijn om de pensioenen, nu en in de toekomst, te betalen. Vooral de 

stijgende rente werkt in ons voordeel. Toch kunnen we de pensioenen van uw werknemers 

nog niet verhogen.  
 

Hoe zit dat? 

   

 

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/jWBT_Sj7UR0WI0TdiGNyh132PFFrx10Ms5Rbgd0pIPw/9CYYwmEz6xwHaUb
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/S1uiltVloZBKVlqnl7SwXCxMuqPKahaOv0XBsG4mtnA/5DDeNDnTK7cCZU5
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/J4P1T-qLe1DkTL4jEqBfcAzQIWs9TGgNgL_rBw4EZtM/HMQpErmII5B2FfQ
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/ou3CGELKQvE6wRZUgpFLPa5az92D2uy3e-2S5ao5l1E/tz4sgkVX8bHq5ex
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/mvp8n5Hnta8ooxIjiyk7zTAza5Y7SBQP6XMrF-XQWFk/S7gU789ifpRtc4g
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/0MtLHZvZ8R7lzW-9qzhTvEKxyxEZ5aBdv6xkZwZ6szA/wd4UQzzJAnDmV5Q


 

Kant-en-klare berichten voor uw werknemers 

Plaats onderstaande berichten 1-op-1 op uw eigen intranet of in uw interne nieuwsbrief. Of 

stuur ze per mail naar uw werknemers.   

 
 

 

 

 

Weet jij hoeveel pensioen je 

later van VLEP krijgt? 

• Bekijk welke keuzes je hebt als je 

met pensioen gaat. 

• Ga naar Mijn Pensioenplan om te 

zien wat deze keuzes betekenen 

voor de hoogte van je pensioen. 

• Maak een afspraak voor 

het spreekuur als je wilt weten 

welke pensioenkeuzes passen bij 

jouw situatie. 

• Op mijnpensioenoverzicht.nl vind 

je een totaaloverzicht van je 

pensioen én van je AOW. 

 

 
   

 

 

Niet vergeten: geef je e-

mailadres door aan VLEP 

Altijd je pensioenpost bij de hand. Op je 

telefoon, tablet of laptop. Hoe handig is 

dat! Maar dan heeft VLEP wél jouw e-

mailadres nodig. Dan krijg je een seintje 

als er digitale post voor je klaarstaat. En 

je krijgt een nieuwsbrief met de laatste 

weetjes over jouw pensioen. 

• Geef je e-mailadres door in Mijn 

Pensioencijfers.  

• Heb je dat al eerder gedaan? 

Check dan of het nog klopt. 

 

 

 

 

 

Contact 

Postbus 4471 

6401 CZ Heerlen 

www.vlep.nl 

088 - 116 30 73 
 

E-mail opties 

Reageren 

Mijn gegevens 

Aanmelden 

Afmelden 
 

 

  

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/IR9MvUuXt33aBymhQNJFCd-IE1jxffmMVfAx5x-Yb4s/azpG2sp3vtAyrsj
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/qpRws-ScHsrfZhXe4mHMaw1YQbymCwEi6TpTBRoqd3U/JHJnAPHj66AkQmh
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/-lpTDERFDPtcnLSlzFXMiR5gnLK3PoUW47YeBt_0nVQ/4erch7mD3TYiNmP
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/Ab33mAg8U4VCAs92QiixJKmefrdBazEPOvnAfFGis4c/I6ZaqhVbbEc3NLk
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/pVgnmMp3xAFa-M33is4Y7BZXfHyAr8smyxdqGTg4yGk/i6ysqLzLyMKFqJA
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/pVgnmMp3xAFa-M33is4Y7BZXfHyAr8smyxdqGTg4yGk/i6ysqLzLyMKFqJA
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/Y5Ye595RzTsGNjevJZphwAMwWGL4Hx1pNbekHmHzLpM/2UGRhw2zdufdkpg
tel:+31881163073
mailto:werkgevers@vlep.nl
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/bE2GApiRbkbAgpgu0PtODme772e94bKn8ESMlYcpeGo/ZbQfTuwrrBzy3sS
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/F0GyTHp4TQLPbd3GcT-HhdOgJQcooVdXTJXqR0qM6v8/3qzGfvtgLYz2e63
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/RTymNllHh1Bh6mlMdMDRGZPVwARJHHBSr4Yx74pZ-Bo/fikLM2MtRR5BwnM

