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Uw werknemergegevens worden verwerkt
In augustus begonnen we met het verwerken van de ontvangen Pensioenaangiften over het
jaar 2018. De inhoudelijke terugkoppeling op deze berichten, ziet u in de werkgeversportal.
• Als een administratiekantoor namens u de Pensioenaangifte instuurt, dan kunt u hen
machtigen voor inzage in de werkgeversportal. Hoe u dit doet leest u hier. Wij sturen
u én het gemachtigde administratiekantoor een e-mailnotificatie als uw
Pensioenaangifte is verwerkt.
• Hebt u in 2018 nog gegevens over 2017 aangeleverd of moet u dit nog doen? Vul
dan het invulbestand in. Hier vindt u ook een korte toelichting.
Meer informatie over Pensioenaangifte, de verwerking hiervan en veel voorkomende
foutmeldingen, vindt u op MijnPensioenadministratie.nl.
Naar MijnPensioenadministratie.nl

Regel een extra pensioen voor
uw werknemers
Verdient uw werknemer meer dan € 65.787,(2018) per jaar? Dan kunt u ervoor zorgen dat
uw werknemer over dit deel van het salaris
extra pensioen opbouwt. Zo sluit zijn pensioen
straks aan bij de inkomsten die hij of zij nú
gewend is.
Lees meer

Uw werknemer verhuist naar het buitenland, wat dan?
Verhuizingen binnen Nederland krijgen wij automatisch door. Maar als uw werknemer
verhuist in of naar het buitenland, krijgen wij geen automatische melding. Ook als uw
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werknemer naar Nederland verhuist, krijgen we niet altijd automatisch een melding. Dat
betekent dat uw werknemer belangrijke post over zijn of haar pensioen niet meer ontvangt.
Lees hier wat uw werknemer moet doen.
Lees meer

2017 in vogelvlucht

Altijd actuele stand van pensioenopbouw
Uw werknemer ziet op MijnPensioencijfers.nl de hoogte van zijn of haar pensioen en
belangrijke post die wij (vanaf 2018) stuurden. Ook kan een postvoorkeur, een verhuizing in
het buitenland of e-mailadres doorgegeven worden.

Goed om te weten
• Wij hebben een Poolse klantenservicemedewerker, die de vragen van uw Poolse
werknemers kan beantwoorden.
• Actuele informatie over onze financiële situatie vindt u op onze website.
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