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Corona: Wij zijn én blijven bereikbaar
Wij werken veel digitaal en zijn dus goed voorbereid. We blijven voor het pensioen van uw
werknemers zorgen. We vragen uw begrip als beantwoording van een vraag soms iets
langer duurt.

Coronavirus zorgt voor daling beleggingsrendementen
De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland daalde de afgelopen
maand fors. Te verwachten is dat de daling de komende maanden doorzet. Een belangrijke
oorzaak is het coronavis. Het coronavirus heeft negatieve gevolgen voor de financiële
markten. Aandelen dalen in waarden, waardoor beleggingen minder waard worden. Een
groot effect was te zien in de beurskoersen in februari en ook begin maart. De lagere
beleggingsresultaten, samen met de blijvend lage rente, zorgen voor onze enorm lage
dekkingsgraad. 

Verlaging pensioen in 2021 zeer waarschijnlijk
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Looncomponenten

Pensioenaangifte

Zoals het er nu voor staat en als de regels gelijk blijven, dan ziet het er naar uit dat we de
pensioenen volgend jaar fors moeten verlagen. Een verlaging geldt voor zowel de
opgebouwde pensioenen als de pensioen die al betaald worden. Op onze website vindt u
de actuele stand van onze dekkingsgraad. Eind februari was onze dekkingsgraad: 85,6%.

Zorg dat uw werknemers aan de voorwaarden blijven voldoen

Heeft u werknemers geboren in de periode 1950 -1969?
En bouwt uw werknemer minimaal 18-20 jaar pensioen bij ons op?
Staat op het Uniform Pensioenoverzicht dat er recht is op 'voorwaardelijk pensioen'?

Vertel uw werknemers dat ze tot eind 2020 aan voorwaarden moeten blijven voldoen om
recht te houden op dit deel van hun pensioen. Dat betekent dat uw werknemer in dienst
moet blijven tot het einde van het jaar óf (gedeeltelijk) met pensioen gaat. 

Buitentoeslag, overwerk en andere looncomponenten
pensioengevend
Uw werknemers bouwen pensioen op over hun salaris. Sommige looncomponenten en
toeslagen tellen mee voor de pensioenopbouw. Bekijk welke dat wel en niet zijn.

Mogelijke wijziging aanlevering loongegevens
Wij zijn in gesprek met werkgevers- en werknemersorganisaties over de manier waarop u
gegevens bij ons aanlevert. Wij vinden het belangrijk dat het doen van administratie zo
makkelijk mogelijk voor u is.

Nu geeft u ons aan het begin van het jaar de jaarsalarissen van uw werknemers én
de te verwachten toeslagen en bonussen door. Op basis daarvan berekenen wij de
opbouw en de premie. Er kunnen tussentijds geen grote wijzigingen worden verwerkt.
We denken erover om dat te veranderen. Dat betekent dat u tussentijds wijzigingen
door kunt geven, waardoor de opbouw én de premie beter aansluiten de
daadwerkelijke loongegevens.
Ook bekijken we de onderdelen van het loon waarover pensioen wordt opgebouwd
(het pensioengevend loon) overzichtelijker kunnen maken.

Zodra er meer informatie is over bovenstaande, hoort u van ons. 
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Premie gelijk, opbouwpercentage in 2020 omlaag
In 2020 blijft het percentage premie dat u betaalt gelijk aan de premie in 2019. In 2020
bouwen uw werknemers minder pensioen op over het salaris dan in 2019. 

Uw informatiebehoefte
Begin oktober vroegen we u via deze nieuwsbrief te laten weten welke informatiebehoefte u
heeft. De belangrijkste uitkomsten:

89% ontvangt het liefst informatie van/over VLEP per e-mail
Van een reeks voorgestelde communicatiemiddelen is er het meest belangstelling
voor persoonlijke mails op het moment dat er iets gedaan moet worden (91,7%),
persoonlijke aankondiging als een werknemer iets moet doen (73,6%). Er is matige
behoefte aan online brochures waarin pensioenonderwerpen worden uitgelegd
(51,4%).
Werkgevers krijgen vooral vragen van hun werknemers over wanneer ze kunnen
stoppen met werken (48,6%) en de hoogte van het pensioen (41,1%).
50,7% geeft aan dat er geen behoefte is aan anderstalige informatie, 39,4% zou
graag Poolse informatie voor hun werknemers willen, 35,2% zou dit graag in het
Engels willen.

! Goed te weten: wij hebben een Poolse pensioenexpert in dienst die vragen van uw
Poolse medewerkers graag beantwoordt.
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