
 

CHECKLIST: het arbeidsvoorwaardengesprek en VLEP 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Vertel uw nieuwe medewerker tijdens 
het arbeidsvoorwaardengesprek over de pensioenregeling bij VLEP. 
Print laag 1 van Pensioen 1-2-3 voor u aan het gesprek begint. 
U vindt deze op www.vlep.nl. Vertel uw medewerker dan:

…wat er wel onder de pensioenregeling valt en wat niet

Pak laag 1 van Pensioen 1-2-3 erbij en bekijk samen de onderdelen ‘Wat krijgt u in
onze pensioenregeling?’ en ‘Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?’ Misschien 
heeft u zelf aanvullende regelingen getroffen voor uw medewerkers. Bespreek deze 
dan ook en geef aan het eind van het gesprek laag 1 van het Pensioen 1-2-3 mee 
aan uw (toekomstige) medewerker.

… waar hij kan zien hoeveel pensioen hij krijgt

Hoeveel pensioen hij bij VLEP krijgt, staat op het Uniform Pensioenoverzicht. VLEP
verstrekt deze 1 keer per jaar. Voor informatie over de totale pensioenopbouw, ook 
van andere werkgevers, en van de AOW, kan de medewerker terecht op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hij logt in met zijn Digi-D code.

… wat hij betaalt voor de  pensioenregeling

Uw medewerker betaalt samen met u de premie voor zijn pensioen. Vertel uw 
medewerker wat hij betaalt aan de pensioenregeling. En dat u het werknemersdeel 
van de premie inhoudt op het loon. 

.. .hoe hij pensioen opbouwt

Met de premie die u samen met uw medewerker betaalt bouwt hij elk jaar pensioen 
op. Maar dat doet hij niet over het hele salaris omdat we rekening houden met de 
AOW-uitkering van de overheid. En boven een bepaald salaris bouwt hij ook geen 
pensioen op bij VLEP.

.. hoe zeker zijn pensioen is

Verschillende risico’s maken het pensioen niet zeker. VLEP wil het pensioen mee 
laten groeien met de prijzen. Dat kan alleen als de financiële situatie van VLEP goed 
is. 

… dat hij eerder opgebouwd pensioen mee kan nemen naar VLEP

Als uw medewerker ergens anders pensioen opgebouwd heeft, dan kan dit worden 
meegenomen naar VLEP. Dit heet waardeoverdracht. De Pensioenvergelijker op de 

www.vlep.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl.


website kan uw medewerker helpen bij een besluit over waardeoverdracht.

... wanneer een eventuele partner moet worden aangemeld

Als uw medewerker samenwoont, of niet in Nederland woont, dan moet uw 
medewerker zelf zijn partner aanmelden bij VLEP.

… welke keuzes uw medewerker heeft

Uw medewerker kan eerder of later met pensioen bij VLEP, met deeltijdpensioen,
partnerpensioen uitruilen en de hoogte van het pensioen variëren. 

…welke informatie over het pensioen beschikbaar is

De medewerker krijgt van VLEP laag 1 op papier. Voor meer informatie kan uw 
medewerker terecht op de website www.vlep.nl. Daar staat ook Pensioen 1-2-3. Hij 
kan op de website bij laag 1 doorklikken naar meer informatie in laag 2 en naar laag 
3. Hij vindt op de website ook de brochure ‘Uw pensioen bij VLEP 2016’. En 
informatie in het Pools over het pensioen bij VLEP.
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