
nieuwsbrief voor werkgevers  English version

juni 2016 | Nr. 1

In deze nieuwsbrief:

• Pensioen 1-2-3: wat betekent dit voor u als werkgever?

• Onbetaald verlof en stagiaires geeft u door met dagloon € 0,00

• Geef uw werknemersgegevens binnen een maand aan ons door

• Verhuisd? Geef het online door via Koopvaardij Portaal

• Would you like to read this information in English?

Pensioen 1-2-3: wat betekent dit voor u als werkgever?

Voor u als werkgever is pensioen geen dagelijkse kost. Maar het is wel een belangrijk
onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden. Met Pensioen 1-2-3 helpen wij u daarom graag bij het
uitleggen van onze pensioenregeling aan uw werknemers. Bijvoorbeeld met de handige
werkgeverschecklist 'Wegwijs in pensioen'. Deze checklist helpt u bij uw
arbeidsvoorwaardengesprek of bij de beantwoording van pensioenvragen van uw werknemers.
Meer weten over wat Pensioen 1-2-3 voor u als werkgever betekent? Kijk dan hier.

Pensioen 1-2-3 voor uw werknemers
Door de invoering van de Wet Pensioencommunicatie bieden alle pensioenfondsen vanaf dit
jaar de informatie over de pensioenregeling in een nieuwe vorm aan: 'Pensioen 1-2-3'. Hierin
staat begrijpelijke informatie over de belangrijkste onderdelen van onze pensioenregeling. U
vindt Pensioen 1-2-3 voor uw werknemers op onze website. Als u een nieuwe werknemer
aanmeldt via Koopvaardij Portaal, krijgt hij of zij binnen drie maanden een startbrief en Laag 1
van Pensioen 1-2-3.

Onbetaald verlof en stagiaires geeft u door met dagloon € 0,00

U geeft met Koopvaardij Portaal (voorheen ABzend) makkelijk en snel online de gegevens van
uw werknemers aan ons door. Maandelijks levert u de loongegevens aan van uw werknemers
die in de vorige maand loon hebben ontvangen. Heeft u werknemers die met onbetaald verlof
zijn? Denk aan levensloop en ouderschapsverlof. Dan voert u voor deze werknemers bij het
pensioengevend dagloon € 0,00 in. Dit geldt ook voor stagiaires. Wanneer stagiaires een
vergoeding ontvangen hoeft er geen pensioenpremie betaald te worden. Maar deze personen
moeten wel doorgegeven worden. Dit doet u door hen in te voeren als stagiaires met een
dagloon van € 0,00.

Wilt u meer weten over Koopvaardij Portaal? Bekijk dan de handleiding.

http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/ctt22025929/12345
http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/ctt22025930/12345
http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/ctt22025931/12345
http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/ctt22025932/12345
http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/ctt22025933/12345


Geef uw werknemersgegevens binnen een maand door

Als werkgever bent u verplicht om uw werknemersgegevens tijdig bij ons aan te leveren. Dat
betekent dat nieuwe gegevens binnen een maand bij ons gemeld moeten zijn. Dit kunt u doen
via Koopvaardij portaal. Welke zaken geeft u aan ons door?

Werknemers die in dienst komen
Werknemers die de deelnamegerechtigde leeftijd bereiken (21 jaar)
Werknemers die uit dienst gaan
Wijzigingen in salaris
Verandering van deeltijdpercentages
Verandering van arbeidsongeschiktheidspercentages
Het opnemen van onbetaald verlof
Overlijden
Pensionering
Vervroegen of uitstellen van pensioen

Meer weten over gegevensaanlevering? Kijk op onze website of Koopvaardij Portaal.

Verhuisd? Geef het online door via Koopvaardij Portaal

Is uw bedrijf verhuisd? Heeft uw bedrijf een andere naam? U kunt uw bedrijfsgegevens nu zelf
gemakkelijk online aanpassen in Koopvaardij Portaal. Om uw gegevens te zien gaat u bovenin
het portaal naar 'Mijn bedrijf'. Klik daarna op 'Bedrijfsgegevens'. Of maak gebruik van de
sneltoetsencombinatie: Ctrl + Shift + B. Klik op de button 'Aanpassen' bij de gegevens waar u
een wijziging wilt doorvoeren. Hierna kunt u de wijziging toevoegen aan het verzendbakje. In
de handleiding van Koopvaardij Portaal vindt u de volledige instructies.

Would you like to read this information in English?

Onze communicatie en website is voor het grootste deel in het Engels beschikbaar voor
werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden. Ook voor de werkgeverscommunicatie
stappen we geleidelijk over naar een tweetalig beleid. Dit doen we gefaseerd. Wij informeren u
wanneer u diverse werkgeverscommunicatie-uitingen in het Engels kunt vinden. Om te
beginnen kunt u vanaf nu deze werkgeversnieuwsbrief ook in het Engels lezen. U vindt
voortaan standaard de link ‘English version’ bovenaan onze nieuwsbrief.
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