
3-6-2019 Nieuwsbrief mei werkgevers

https://tkpmailing.sites.kirra.nl/nieuwsbrieven/nieuwe-nieuwsbrief-folder-10/werkgevers-mei?show-concepts=yes&v=13618.1 1/2

 
juni 2019

 

 

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie
 

 

UPO voor uw werknemers

Assurancerapport niet meer nodig

Meld uw zzp’ers bij ons aan

 
 
 

UPO voor uw werknemers
 
Eind mei ontvangen uw werknemers weer het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Hierin lezen zij hoeveel pensioen ze bij ons hebben opgebouwd en hoeveel

pensioen zij kunnen verwachten als zij met pensioen gaan. Maar ook wat er voor

hun eventuele partner en kinderen is geregeld als uw werknemer overlijdt.

Misschien hebben uw werknemers vragen over hun UPO. Een aantal vragen kunt u

misschien zelf beantwoorden. Maar u kunt ze natuurlijk ook doorverwijzen naar

onze pensioendeskundigen.

 

Contactformulier

 
 

 

 
Assurancerapport niet meer nodig

 

https://tkpmailing.sites.kirra.nl/nieuwsbrieven/nieuwe-nieuwsbrief-folder-10/[__link__]
https://www.pensioenfondsnotariaat.nl/service/contactformulier
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Vorig jaar is besloten dat u geen assurancerapporten meer hoeft op te leveren.

Hiermee worden uw kosten en inspanningen voor het pensioenfonds als

werkgever minder. Het pensioenfonds blijft wel de aandacht vragen voor het

correct aanleveren van salarissen, deeltijdfactoren en aan- of afmeldingen. Zo

wordt een onjuiste administratie van pensioenen en deelnemersgegevens

voorkomen.

 
 

 
 

Meld uw zzp’ers bij ons aan
 
Werkt u met zzp’ers? Zij bouwen verplicht pensioen op bij Pensioenfonds

Notariaat, zodra de zzp’er onder de verantwoordelijkheid van een notaris als

kandidaat-notaris werkzaamheden verricht (artikel 3 lid 7 van het

pensioenreglement). Voor hun pensioen moet ook premie worden betaald.

Vergeet u daarom niet deze zzp’ers bij ons aan te melden om maatregelen te

voorkomen.

Het is overigens ook mogelijk zzp’ers die niet onder de verplichtstelling vallen op

vrijwillige basis aan te sluiten bij Pensioenfonds Notariaat. Op die manier wordt

ook hun pensioenvoorziening goed geregeld.

 

Verplichte of vrijwillige deelname zzp'er

 
 

 
 

Wij staan voor u klaar
 
Heeft u een vraag? Onze Werkgeversdesk helpt u verder. We zijn telefonisch

bereikbaar via (050) 582 98 89 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

Mailen kan natuurlijk ook: werkgever@pensioenfondsnotariaat.nl.

 

Neem contact met ons op

 
 

 
 

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
 

 

 

https://www.pensioenfondsnotariaat.nl/werkgever/wijziging
tel://0031-50-5829889
mailto:werkgever@pensioenfondsnotariaat.nl
https://www.pensioenfondsnotariaat.nl/service/contact
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