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Premie gelijk, opbouwpercentage in 2020 omlaag
In 2020 blijft het percentage premie dat u samen met uw werkgever betaalt gelijk aan de premie in 2019. Op
uw loonstrookje ziet u hoeveel premie uw werkgever op uw salaris inhoudt. In 2020 besloten werkgevers- en
werknemersorganisaties het opbouwpercentage te verlagen, zodat we de pensioenen kunnen blijven betalen.
Het opbouwpercentage laat zien hoeveel pensioen u opbouwt.

2020

2019

Vlees opbouwpercentage

1,38%

1,61%

Vleeswaren opbouwpercentage

1,56%

1,59%

Gemaksvoeding opbouwpercentage

1,52%

1,70%

Pluimvee opbouwpercentage

1,37%

1,55%

Zorg dat u aan de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen blijft voldoen
 Bent u geboren in de periode 1950 - 1969?
 Bouwt u minimaal 18 tot 20 jaar* pensioen bij ons op?
 Staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u recht heeft op ‘voorwaardelijk pensioen’?
Als u met pensioen gaat, heeft u recht op een extra stuk pensioen, doordat de vut- en prepensioenregelingen werden
afgeschaft. Om dit extra stuk pensioen te krijgen moet u aan voorwaarden blijven voldoen. U moet in dienst blijven tot
eind 2020 óf totdat u met pensioen gaat als dat eerder is.
Let op: Stopt u dit jaar met werken, maar gaat u nog niet met pensioen? Dan heeft u geen recht meer op dit deel van
uw pensioen. Er zijn wel mogelijkheden. Neem contact met ons op.

Spreekuren voor 63+ ers succesvol
Eind vorig jaar nodigden we 63-plussers uit voor een pensioenspreekuur. We bezochten 5 plaatsen en nodigden
deelnemers én ex-deelnemers uit die daar in de buurt woonden. Tijdens een spreekuur beantwoorden onze
consulenten 1-op-1 pensioenvragen en berekenden ze de mogelijkheden van eerder met pensioen gaan. Gemiddeld
werd een bezoek aan een spreekuur met een 8,4 beoordeeld. Dat betekent dat we ook dit jaar meerdere spreekuren
organiseren. Zodra de locaties bekend zijn versturen we de uitnodigingen.
➜ De data en locaties zijn nog niet bekend, maar u kunt zich nu via info@vlep.nl alvast aanmelden voor een spreekuur.
Dan sturen wij u een mail, zodra de data en locaties bekend.

* Het exacte aantal jaar dat u minimaal pensioen bij ons op moet bouwen is afhankelijk van de sector waarin u werkt.
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Coronavirus zorgt voor daling beleggingsrendementen
Financiële situatie
Ondanks de hoge
rendementen op onze
beleggingen in 2019 is
onze dekkingsgraad niet
goed. Daar maken we
ons grote zorgen over.

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
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%
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www.vlep.nl
U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur. Telefoonnummer 088 - 116 30 72. Mail: info@vlep.nl

