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Op de hoogte van wijzigingen in onze
pensioenregeling
Wijzigingen in onze pensioenregeling
Vanaf 1 januari 2021 wordt onze pensioenregeling aangepast. Wij vertellen u over de
wijzigingen. En wat deze voor u en uw werknemers betekenen.


Het pensioengevend salaris van uw werknemers wordt nu berekend aan de hand
van het uurloon vanaf 1 januari van ieder jaar of vanaf de datum indiensttreding.
Vanaf volgend jaar wordt het pensioengevend salaris berekend op basis van het
werkelijke salaris aan het begin van elke maand of vierwekelijkse periode.



Werknemers hebben nu als zij binnen twee maanden uit dienst treden geen recht
op pensioenopbouw. Vanaf 1 januari 2021 vervalt de termijn van twee maanden
en hebben ze wel recht op pensioenopbouw.

Lees wat de wijzigingen voor u en uw werknemers betekenen

Geef de vakantie-uren van werknemer door
Neemt uw werknemer vakantie-uren op? Of heeft een werknemer die uit dienst gaat nog
openstaande vakantie-uren? Dan is het belangrijk dat u deze vakantie-uren via de UPA
aan ons doorgeeft. Uw werknemer bouwt namelijk over deze vakantie-uren ook pensioen
op. Dan kunnen wij zorgen dat uw werknemer het pensioen krijgt waar hij of zij recht op
heeft.

Samenwonen en partnerpensioen
Woont een werknemer samen of gaat hij/zij samenwonen? En is de werknemer niet
getrouwd of heeft hij/zij geen geregistreerd partnerschap? Vertel uw werknemer dan dat
een samenlevingscontract nodig is om in aanmerking te komen voor een
partnerpensioen. Een werknemer kan dit samenlevingscontract regelen bij een notaris.
In het samenlevingscontract staan afspraken over het recht op partnerpensioen als de
relatie stopt of als de werknemer overlijdt.

Lees meer over samenwonen en partnerpensioen

Wij zijn er voor u
Heeft u vragen? Ons team staat voor u klaar.
U kunt contact opnemen via:


050 582 19 25



werkgever@beveiligingspensioen.nl

U kunt uw medewerkers verwijzen naar:


050 582 19 24
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