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Geef uiterlijk 1 maart de nieuwe loongegevens
door
Vanaf 1 januari kunt u de loongegevens 2021 van uw werknemers opgeven in het
werkgeversportaal. Net als vorige jaren vragen wij u daarna te verklaren dat de
loongegevens die in het portaal staan helemaal bijgewerkt zijn. Doe dit vóór 1
maart, of vraag uw administratiekantoor dit voor u te doen.
In het looncomponentenoverzicht ziet u welke onderdelen van het salaris
meetellen voor het pensioen.

> Direct naar Looncomponenten 2021
Verandert er niets in het loon van uw werknemers?
Geef dan de verklaring af dat de gegevens juist en compleet zijn en laat ons via email weten dat de loongegevens hetzelfde zijn als vorig jaar.

Loongegevens doorgeven
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Samen vergroten we de betrouwbaarheid van
onze administratie
Ook in 2021 vergelijkt Pensioenfonds Vervoer de gegevens van werknemers die bij
ons zijn aangemeld via het werkgeversportaal met gegevens van UWV. Door deze
gegevens te vergelijken worden de gegevens in de administratie van
Pensioenfonds Vervoer steeds betrouwbaarder. Zien wij verschillen dan vragen wij
u om aanvullende gegevens aan te leveren.

Lees meer over de gegevenscontrole

Uitspraak in proefproces Duitse werknemers
In januari 2021 heeft de rechter een uitspraak gedaan in het proefproces over
Duitse werknemers en de verplichtstelling van Pensioenfonds Vervoer. Volgens de
rechter is de verplichtstelling gewoon van toepassing op werknemers die in dienst
zijn bij een Nederlandse onderneming en een Nederlandse arbeidsovereenkomst
hebben.
Heeft u werknemers in dienst die structureel deels in het buitenland en deels in
Nederland werken? Dan tellen alleen de uren mee voor het pensioengevend loon
waarover in Nederland loonbelasting wordt betaald.

Handige uitleg in lmpjes
We hebben twee lmpjes op onze website staan en op YouTube, die handig
kunnen zijn voor uw medewerkers. Eén lmpje laat zien hoe je een pensioenplan
maakt. Stap voor stap neemt het lmpje de kijker mee bij het maken van een plan.
Een tweede lmpje legt in twee minuten uit wat de loonhe ngskorting is.

Bekijk de lmpjes op YouTube

Wijzigen uw contactgegevens? Geef ze door!
Verandert uw e-mailadres? Gaat iemand anders in uw bedrijf uw
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gegevensadministratie doen of gaat u gebruikmaken van een
administratiekantoor? Vergeet dan niet de nieuwe gegevens in te voeren in het
werkgeversportaal. Alleen met de juiste contactgegevens kunnen we elkaar goed
op de hoogte houden.
Geef uw contactgegevens direct aan ons door via het werkgeversportaal.
> Nieuwe gegevens doorgeven
> Mijn gegevens aanpassen
> Een administratiekantoor machtigen

Direct naar het werkgeversportaal

Pensioenconsulenten
Medewerkers die nadenken over met pensioen gaan, kunt u attenderen op onze
pensioenconsulenten. U kunt zelf ook bij hen terecht voor vragen over het
pensioen van uw werknemers of over de pensioenregeling.
In verband met Covid-19 houden de consulenten momenteel alleen telefonisch
spreekuur. Ook kan iedereen videobellen. De reacties op videogesprekken zijn tot
nu toe heel positief. Uw medewerkers kunnen een afspraak maken via de website.
Rechtstreeks bellen is ook mogelijk:
Richard Dudink (regio Amsterdam, Rotterdam): 06 15 05 30 99
Michael Bührs (regio Utrecht en Weert): 06 53 93 04 12
Ben Kerkhof (regio Groningen en Deventer): 06 30 40 29 68

Maak een afspraak voor een videogesprek

We moeten u af en toe iets vertellen. O ciële bekendmakingen, wijzigingen en belangrijke informatie
ontvangt u van ons via de e-mail in deze opzet.

3/3

