
CHECKLIST BELANGRIJKE MOMENTEN VOOR HET PENSIOEN

U leest hieronder welke momenten in het leven invloed hebben op het pensioen en 
wat uw werknemer moet doen. Wijs uw werknemer hierop!

   In dienst

Werkt uw nieuwe werknemer voor het eerst in de VLEP-sector? Check dan of hij/zij het  
opgebouwde pensioen wil overdragen naar VLEP. Met de Pensioenvergelijker kan hij/zij  
bepalen of dat gunstig uitpakt.

  Samenwonen of beëindiging van een periode van samenwonen

Uw werknemer stuurt ons zijn of haar samenlevingscontract. Als uw werknemer overlijdt, nemen 
wij contact op met zijn of haar partner. 
Gaan ze uit elkaar? Uw werknemer stuurt ons een kopie van de akte van de notaris om dat te 
melden. 

  Echtscheiding

De gemeente geeft echtscheidingen automatisch door aan VLEP. Uw werknemer moet VLEP 
wel zelf de gemaakte afspraken over de verdeling van het pensioen tussen hem/haar en de ex-
partner melden. Woont uw werknemer in het buitenland? Uw werknemer stuurt ons zelf een 
echtscheidsconvenant.

   Onbetaald verlof

Bij een periode van onbetaald verlof loopt de pensioenopbouw soms door. Dit hangt af van de 
cao-afspraken voor uw sector. Het overlijdensrisico is maximaal 18 maanden gedekt.

   Verhuizing naar het buitenland

Uw werknemer moet VLEP een verhuisbericht plus kopie van het identiteitsbewijs sturen.  
Verhuizingen binnen Nederland krijgt VLEP automatisch door via de gemeente.

   Met pensioen

De standaardpensioenleeftijd is 68 jaar. Wil uw werknemer eerder met pensioen? Dan moet hij/
zij minimaal 6 maanden voor de gewenste pensioendatum contact opnemen met VLEP.

Let op: voorwaardelijke aanspraken gaan verloren bij verlaten van de sector
Werknemers die geboren zijn voor 1970, hebben een voorwaardelijke aanspraak op extra pensioen. Als zij 
de (VLEP)sector verlaten, verliezen zij die aanspraak! Zij kunnen de VLEP-regeling zelf vrijwillig voortzetten 
gedurende 3 jaar. Daarvoor betaalt uw werknemer zelf  de volledige pensioenpremie.

Meer informatie
In laag 1 van Pensioen 1-2-3 staat een overzicht van alle momenten waarop uw werknemer in actie moet  

komen. U vindt deze op https://www.vlep.nl/pensioen-1-2-3/uw-pensioen-in-het-kort/.
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