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Gaat VLEP de pensioenen verlagen?
VLEP wil iedere deelnemer een waardevast pensioen bieden. Maar dat kan de laatste jaren
helaas niet. En misschien moeten we binnenkort zelfs alle pensioenen verlagen. De kans
hierop groeit, omdat onze financiële situatie er zorgelijk uitziet. Dat vinden we erg
vervelend. Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2019 minimaal tussen de 90% en
100% zijn. Anders moeten we in 2020 de pensioenen verlagen. 

Wat zijn pensioengevende looncomponenten?

Uw werknemers bouwen pensioen op over hun salaris. Sommige looncomponenten en
toeslagen tellen mee voor de pensioenopbouw. Hieronder ziet u welke dat wel en niet zijn.
Sommige looncomponenten zijn in sommige gevallen pensioengevend.

WEL pensioengevend is:

inconveniëntentoeslag
vaste eindejaarsgratificaties (vaak 2 of 3%)
vakantiegeld
koude toeslagen (voor het werken in vriesruimten)
buitentoeslagen
provisie/overwerk van voorgaande boekjaar mits structureel van aard.

Let op: er zijn ook looncomponenten die soms pensioengevend zijn.

Nieuw: pensioenspreekuur voor 63+’ers 
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Om werknemers die de pensioenleeftijd naderen te helpen bij de voorbereiding op hun
pensioen, organiseren wij binnenkort een pensioenspreekuur op enkele plaatsen in
Nederland. Onze pensioenconsulent geeft antwoord op vragen, zoals 'wanneer kan ik met
pensioen?' en 'hoe hoog is mijn pensioen als ik eerder stop met werken? '
Dit is een pilot: als er voldoende animo is en de deelnemers zich ermee geholpen voelen
organiseren we de spreekuren vaker. Als er een spreekuur in uw regio is gepland, sturen wij
uw werknemers van 63 jaar en ouder deze week een uitnodiging per post. Ook u krijgt een
brief én poster.  

Wil uw werknemer van 63 jaar of ouder ook deelnemen aan een spreekuur, maar ontving

geen brief? Inschrijven kan op www.vlep.nl/spreekuur.
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