
 

CHECKLIST: wat VLEP van u als werkgever vraagt

U informeert VLEP over veranderingen in de werksituatie van uw medewerker die van 
invloed zijn op zijn pensioen. Dit doet u online via www.vlep.nl. U leest hier om welke
veranderingen het gaat.

Meld een nieuwe werknemer zo snel mogelijk aan via Pensioenaangifte

Ongeacht de duur van het contract of het aantal uren. Ook werknemers jonger dan 20 jaar. Uw 
werknemer krijgt dan van VLEP meer informatie over zijn pensioen en over de pensioenregeling. 

U doet iedere maand of iedere vier weken pensioenaangifte

Uw pensioenaangifte gaat gelijk op met de loonbetalingen aan uw werknemers en de 
loonaangifte bij de Belastingdienst.

Krijgt u na melding via Pensioenaangifte een terugkoppeling met een bevinding?

Dan staat er een onjuistheid in uw salarisadministratie. Pas uw pensioenaangifte via uw 
salarispakket aan. In de instructies van uw softwareleverancier leest u hoe u dit regelt.

Krijgt u een terugkoppeling met een waarschuwing?

Dan is er een verschil tussen uw salarisadministratie en de administratie van de uitvoerder. 
Corrigeer dit in uw salarispakket en doe opnieuw pensioenaangifte.

Ook als uw werknemer uit dienst gaat meld u dat via Pensioenaangifte

Zo kunnen wij uw werknemer goed informeren over het pensioen dat hij bij VLEP heeft 
opgebouwd.

Uw werknemer is korter dan 2 jaar ziek

Het salaris dat uw werknemer krijgt, hangt af van afspraken die daarover in de cao zijn 
gemaakt. U geeft via Pensioenaangifte door wat uw werknemer krijgt. Uw werknemer bouwt 
over het salaris dat u betaalt pensioen op. 

Uw werknemer is langer dan 2 jaar ziek

Dan blijft uw werknemer pensioen opbouwen. VLEP betaalt mee aan de pensioenpremie. 

Hoeveel we meebetalen, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Het UWV informeert 

VLEP hierover. Loopt de uitkering via u? Let dan op dat u deze niet opgeeft als pensioengevend 

loon.

Kunt u geen wijzigingen meer doorgeven omdat u uw inloggegevens (gebruikersnaam en/of 

www.vlep.nl


wachtwoord) kwijt bent?

Vraag dan zelf nieuwe inloggegevens aan!


