nieuws over uw pensioen

december 2020

Verlaging pensioen in 2021 nog steeds mogelijk

Onze financiële situatie is op dit moment zorgelijk. Zoals het er nu naar uitziet is het nog steeds mogelijk dat we de
opgebouwde pensioenen in 2021 moeten verlagen. We weten nog niet met welk percentage we de pensioenen moeten
verlagen. Dat is afhankelijk van de dekkingsgraad op 31 december 2020. Die moet minimaal 90% zijn.

Wat betekent een verlaging?

Stel dat onze dekkingsgraad op 31 december 86% is. Dan moeten we de opgebouwde pensioenen met zo’n 4,44%
verlagen. Als u nu een (te bereiken) pensioen van € 500 bruto per maand van VLEP krijgt, dan krijgt u na de verlaging
€ 478 bruto per maand.

Wanneer hoor ik iets van VLEP?

Midden januari is bekend wat onze dekkingsgraad op 31 december 2020 was. We plaatsen dan direct een nieuwsbericht op
de website en sturen uw werkgever een digitale nieuwsbrief. Als we de opgebouwde pensioenen moeten verlagen, sturen
we u in maart een brief. Daarin staat naast een percentage ook een bedrag, zodat duidelijk is wat een verlaging voor úw
pensioen betekent.
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“Dit is een besluit dat niemand wil nemen”

“Een verlaging van de pensioenen is een uiterste maatregel. Zoals het er nu voor staat, is het nog steeds mogelijk dat we dat
besluit volgend jaar moeten nemen. En dat vinden we écht heel vervelend”, aldus voorzitters John Klijn en Jaap Schepen.
“Onze financiële situatie is al langere tijd zorgelijk. Het herstel valt helaas tegen. De langdurig lage rente is de belangrijkste
oorzaak. We hebben mooie resultaten behaald met onze beleggingen en we letten goed op de kosten die we maken. Maar
zoals het nu lijkt, is het niet genoeg.”

Is verlaging van de pensioenen wel eerlijk?

Een verlaging van de pensioenen raakt iedereen. We verlagen de pensioenen van iedereen die nog pensioen opbouwt, dat
in het verleden heeft gedaan én de mensen die nu al pensioen van ons krijgen. Die laatste groep merkt een verlaging direct
in de portemonnee. Goed om te weten dat een verlaging alleen geldt voor het pensioen dat u bij ons opbouwde. Dus niet
voor uw AOW.
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Is de dekkingsgraad na deze verlaging van de pensioenen weer goed?

Nee, helaas is dat niet zo. Pensioenfondsen moeten aan het eind van 2020 een dekkingsgraad van 90% hebben. Dat is
een tijdelijke maatregel o.a. vanwege de Coronacrisis. Eigenlijk moeten pensioenfondsen een hogere dekkingsgraad
hebben. Voor VLEP is dat minimaal 104,4%. Dus ook na de verlaging van de pensioenen in 2021 is de dekkingsgraad
nog veel te laag.

Waarom VLEP mogelijk moet verlagen en sommige andere pensioenfondsen niet?

Elke fonds heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Het is dan ook moeilijk om fondsen en hun dekkingsgraden met
elkaar te vergelijken. Pensioenfondsen maken verschillende keuzes die invloed hebben op de dekkingsgraad. Ieder
pensioenfonds kiest een beleggingsbeleid dat past bij de eigen doelstellingen, (gemiddelde) leeftijd van deelnemers en de
risicobereidheid. Ook de hoogte van de premie en de pensioenopbouw hebben invloed op de dekkingsgraad. VLEP heeft
in het verleden minder grote buffers opgebouwd dan andere fondsen. Wij vinden het opbouwen van uw pensioen namelijk
belangrijker dan hoge buffers. De belangrijkste reden dat pensioenfondsen in de problemen zijn gekomen, is de lage rente.
Alle pensioenfondsen hebben daar last van. Omdat VLEP geen hoge buffers had, staat VLEP er nu slechter voor dan veel
andere pensioenfondsen.

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

Nieuw: download de app.
Check uw pensioen
Uw pensioen snel en eenvoudig checken. Met de
nieuwe gratis Pensioenchecker app is dat erg makkelijk.
U ziet hoeveel pensioen u later krijgt. En ook wat eerder
stoppen met werken voor uw pensioen betekent.
Download nu de app
 Log in met uw DigiD.
 U ziet uw netto AOW én pensioen.
 Ontdek wat extra sparen u oplevert of eerder
stoppen betekent

Het pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemers- en
werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten
met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.
Die moeten het pensioenstelsel transparanter en
persoonlijker maken. Nog niet alles is duidelijk, er moet
nog veel worden uitgewerkt in de wet. Er verandert dus
niet meteen iets.
Dit is de planning:
 2020-2021: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als
de Eerste en Tweede Kamer de wet goedkeuren, gaat
de nieuwe Pensioenwet in. Waarschijnlijk is dat 1
januari 2022.
 2022-2023: Werkgevers- en werknemersorganisaties
maken afspraken op basis van de nieuwe wetgeving
voor de pensioenregeling van VLEP.
 2024-2025: Als er afspraken door werkgevers- en
werknemersorganisaties zijn gemaakt, moeten alle
pensioenfondsen die regels nog ‘vertalen’ naar het
pensioenreglement. Uiterlijk op 1 januari 2026 gaat
de nieuwe pensioenregeling in.
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