
Op onze website kunt u steeds meer zelf regelen.  
Scan de QR-code en ga direct naar www.beveiligingspensioen.nl/werkgevers.

 Alles wat u nodig heeft staat in 
overzichtelijke rubrieken bij elkaar. 

De veelgezochte taken vindt u 
prominent bovenaan.

Of tik een onderwerp in de zoekbalk en 
vind meteen de juiste pagina.

Contact
Heeft u vragen over pensioen? Of wilt u een  
wijziging doorgeven en komt u er online toch  
niet uit? Ons team staat voor u klaar.
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

 (050) 582 19 25 

 werkgever@beveiligingspensioen.nl  

 www.beveiligingspensioen.nl

Facturen en specificaties
Op de website kunt u onder andere al uw facturen en specificaties inzien, 
automatische incasso’s instellen of uw rekeningnummer wijzigen. 

Slotje? Even inloggen!
Om sommige taken te kunnen uitvoeren moet u inloggen met uw gebruikersnaam 
en wachtwoord. Die onderwerpen hebben we op de website een slotje 
meegegeven. Inloggegevens kwijt? Op de website leest u hoe u ze weer terugkrijgt. 

Loongegevens aanleveren... stap voor stap
U levert loongegevens aan met de uniforme pensioenaangifte (upa). 
Met de upa levert u loongegevens direct aan via uw salarispakket. Onze 
website ondersteunt alle stappen van het proces. Van het activeren van 
de upa tot het machtigen van uw administratiekantoor. 

Wegwijzer website
Werkgever, wij helpen u op weg



Pensioen: er zijn momenten dat het goed is dat u het samen met uw 
werknemer bespreekt. Zie hieronder wanneer dat is en hoe de website van 
Pensioenfonds Particuliere Beveiliging u hierbij ondersteunt. Zodat u uw 
werknemer op weg kunt helpen.

Wegwijzer
Help uw werknemer op weg

De pensioenregeling
Op de website staat uitleg over de pensioenregeling. Verder kunt u 
er de Pensioen 1-2-3 downloaden en een werkgeverschecklist met 
de belangrijkste pensioenonderwerpen die u met uw werknemers 
kunt bespreken.

Online videogesprek voor werknemers
Met de online pensioenplanner kan uw werknemer berekenen 
hoeveel pensioen hij of zij krijgt in verschillende situaties.  
Of wilt uw werknemer liever met een pensioenexpert sparren? 

Op beveiligingspensioen.nl/videogesprek is een online 
videogesprek zo gepland! 

Als uw werknemer… 

• in dienst treedt
• uit dienst gaat
• meer of minder gaat werken

.. wordt er van u actie verwacht. Hier kunnen we uiteraard mee 
helpen. Op de website staat precies wat u moet doen.

• arbeidsongeschikt raakt
• verlof opneemt
• met pensioen gaat

Bijna met pensioen
Met behulp van ons stappenplan helpt u werknemers die bijna 
met pensioen gaan met het treffen van voorbereidingen. Op de 
website vindt u per stap de juiste gesprekstips en checklist! 

Online videogesprek
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