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Welke maatregelen gaat VLEP de komende tijd misschien  
nemen en waarom?
VLEP heeft de ambitie om iedere deelnemer een waardevast pensioen te bieden. “Het is natuurlijk 
voor iedereen het beste als we elk jaar alle pensioenen kunnen verhogen. Maar dat kan de laatste 
jaren helaas niet”, zegt Jaap Schepen, werkgeversvoorzitter van VLEP. Elk jaar kijkt hij samen met 
de andere bestuurders van VLEP of er genoeg geld is om de pensioenen te verhogen. “Onder andere 
door de lage rente kunnen we al een aantal jaar de pensioenen niet verhogen. En misschien moeten 
we binnenkort zelfs de pensioenen verlagen.” In deze nieuwsbrief leggen we uit wat er aan de hand is.
 
Gaat VLEP de pensioenen verlagen?
Jaap Schepen: “De kans hierop is toegenomen. We willen graag de pensioenen mee laten groeien met de prijsstijgingen. 
Maar helaas ziet onze financiële situatie er zorgelijk uit. Dat komt met name door lage rentes en wettelijke afspraken over 
rekenregels die gelden voor alle pensioenfondsen. Ook is er meer onrust op de aandelenmarkten. Dit komt bijvoorbeeld 
door de handelsoorlog tussen de Amerika en China en de moeizame Brexit-onderhandelingen. Dat we de pensioenen 
al jaren niet kunnen laten meegroeien met de prijsstijging én nu ook nog aankijken tegen mogelijke verlagingen van 
de pensioenen vinden we erg vervelend. We maken ons hier als bestuur heel veel zorgen over. Een verlaging van de 
pensioenen zien we écht als een uiterste maatregel.”
  
Hoe staan we er nu voor?
Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,5% zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen 
verlagen. Het kan zijn dat we dat ook al eerder moeten doen. Als al eerder uit berekeningen blijkt dat het ons niet zal lukken 
om er voor te zorgen dat onze dekkingsgraad binnen 10 jaar ongeveer 119% is.

Dekkingsgraad december 2018: 92,8%
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Welke maatregelen neemt VLEP? 
We hebben al kritisch gekeken naar mogelijke maatregelen. Zo verhoogden we bijvoorbeeld ook dit jaar de premies. 
Als  onze financiële situatie eind 2020 niet goed is moeten we de pensioenen verlagen. En misschien zelfs al eerder. Een 
verlaging geldt dan voor iedereen die nu pensioen opbouwt, in het verleden pensioen heeft opgebouwd én iedereen  
nu pensioen ontvangt.
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Wanneer hoor ik wat?
Als we de pensioenen moeten verlagen sturen we iedereen minimaal 3 maanden voor de verlaging een brief. In die brief 
staat wat de verlaging voor de hoogte van úw pensioen betekent.
 
Waarom kan een verlaging nodig zijn?
Grofweg is het antwoord hierop dat we steeds ouder worden en wij dus langer 
pensioen moeten betalen. Daarnaast zijn de rentes al jaren laag. Om er voor te 
kunnen zorgen dat mensen die nú beginnen met pensioen opbouwen, stráks 
pensioen hebben, moeten we nu al veel geld in onze spaarpot hebben. Eigenlijk 
werkt het hetzelfde als op uw spaarrekening.

›  Stel: over 20 jaar heeft u € 1.000 spaargeld in uw spaarpot nodig. Als de rente 
0% is, moet u nú al € 1.000 hebben.  
Als de rente 3% is, moet u nú € 554 hebben om straks € 1.000 te hebben. Zo 
werkt het voor ons ook.

Uw stem telt!  
Wilt u mee praten over hoe wij uw 
pensioen beleggen? Maatschappelijk 
verantwoord of juist niet? Wij horen uw 
mening graag.

Meld u aan door een mail te sturen naar 
vlep@actor.nl. De datum en locatie 
kiezen we op basis van de aanmeldingen 
die we krijgen.

Gewijzigd pensioenreglement VLEP
Per 1 januari wijzigde ons pensioenreglement:
  Opbouwpercentages en premies op www.vlep.nl/downloads ziet u 

welke cijfers voor u gelden. 
  Als u de sector verlaat, dan stopt uw pensioenopbouw bij VLEP. 

Bouwde u minder dan € 484,09 pensioen op, dan neemt u dit pensioen 
mee naar uw nieuwe pensioenfonds. Lees er meer over op:  
www.vlep.nl/wat-moet-ik-doen-bij/werk/ik-ga-uit-dienst/.

  De overheid besloot dat heel kleine pensioenen, van minder dan € 2, 
voortaan automatisch vervallen als u de sector verlaat.

December 2019Dekkingsgraad minimaal tussen de 90% en 100%.

Voorjaar 2020Dekkingsgraad 2019 bekend. Bestuur besluit of verlaging nodig is.

December 2020Dekkingsgraad  minimaal 104,5%.

Voorjaar 2021Bestuur besluit of verlaging nodig is.

Wanneer neemt VLEP een besluit? 

 Ander nieuws
In deze nieuwsbrief staat veel informatie over onze financiële situatie, omdat we het belangrijk vinden eerlijk naar u te zijn. 
We hebben ook nog ander nieuws. 
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