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Sector 2021 2020

Vlees 1,32% 1,38%

Vleeswaren 1,18% 1,56%

Gemaksvoeding 1,10% 1,52%

Pluimvee 1,17% 1,37%

Vanaf 1 januari 2021 bouwt u minder pensioen op
Per 1 januari van dit jaar is het opbouwpercentage voor alle sectoren verlaagd. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2021 
minder pensioen opbouwt met de premie die u betaalt. Uw premiepercentage blijft in 2021 hetzelfde. Eind van dit jaar 
maken sociale partners nieuwe afspraken over het opbouwpercentage in 2022. Ons aangepaste pensioenreglement vindt u 
op www.vlep.nl/downloads. 

Iedere vijf jaar moeten wij de kostprijs van pensioen berekenen. De kostprijs voor pensioenopbouw is vanaf 2021 fors 
hoger dan voorgaande jaren. Dat komt doordat de rente nú veel lager is dan vijf jaar geleden. Hoe lager de rente, hoe hoger 
de kostprijs van pensioenopbouw.

In onderstaand schema ziet u de opbouwpercentages voor de verschillende sectoren in 2021.

Geen verlaging van uw pensioen in 2021
Onze dekkingsgraad moest op 31 december 2020 minimaal 90% zijn 
om een verlaging van de pensioenen in 2021 te voorkomen. Onze 
dekkingsgraad was 90,1%. Dat betekent dat een verlaging van de 
pensioenen in 2021 niet nodig is. Gelukkig! 

Onze dekkingsgraad is met 90,1% nog wel steeds laag. Als de 
dekkingsgraad niet herstelt, kan het zijn dat we de pensioenen in de 
komende jaren alsnog moeten verlagen.

Op www.vlep.nl/het-pensioenfonds/wordt-mijn-pensioen-verlaagd 
leest u hoe onze financiële situatie is en voorlopig zorgelijk blijft.

Rekenvoorbeeld
Een verlaging van de pensioenopbouw heeft direct invloed op uw pensioen. 
Op www.vlep.nl/het-pensioenfonds/wordt-mijn-pensioen-verlaagd/ staat 
een rekenvoorbeeld, waarin u ziet u wat de verlaging van de pensioenopbouw 
betekent. In het kort komt het op het volgende neer:

   Als iemand € 30.000 met zijn werk in de Vleessector verdient.
   Dan bouwde hij / zij met een opbouwpercentage van 1,38% in 2020  

€ 234,81 pensioen op.
   Met het verlaagde opbouwpercentage van 1,32% in 2021 bouwt hij / zij   

€ 226,30 pensioen op. 
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Dekkingsgraad op 31 december 2020: 90,1%



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

nieuws over uw pensioen

63 jaar of ouder? Pensioenspreekuren in april van start: schrijf in! 
Wat is voor u belangrijk om te kunnen doen als u met pensioen gaat? Weet u wat (financieel) mogelijk is?  
Onze pensioenconsulenten beantwoorden vragen over uw VLEP-pensioen graag!

Voor de pensioenspreekuren die we vorig jaar organiseerden was veel belangstelling. Daarom organiseren we dit jaar in 
de periode april tot en met september iedere maand een spreekuur. 

   Bent u 63 jaar of ouder?
   Meld u online aan voor een gesprek van 45 minuten.
   Gesprekken vinden telefonisch of via beeldbellen plaats. U geeft uw voorkeur bij aanmelding door.
   Onze pensioenconsulent beantwoordt graag uw vragen over het pensioen dat u bij VLEP heeft opgebouwd, kijkt samen 

met u naar de mogelijkheden en maakt een berekening. 

                Meer informatie vind u op http://www.vlep.nl/spreekuur. Schrijf u in!

Doe mee aan ons onderzoek Maatschappelijk verantwoord beleggen
Wij proberen uw pensioen zoveel mogelijk te laten groeien, waarbij we het risico afwegen tegen de opbrengsten. 
Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid van VLEP. Duurzaam 
beleggen is namelijk niet alleen goed voor mens en milieu, maar voegt op de lange termijn ook waarde toe. Zo kunnen 
we ook in de toekomst én over meerdere generaties een passend pensioen uitkeren. 

Een belangrijk onderdeel van ons beleggingsbeleid is toezicht houden en invloed uitoefenen op de ondernemingen 
waarin we beleggen. We gaan met bedrijven in gesprek over de strategie, de financiële en niet-financiële prestaties 
en de maatschappelijke en ecologische gevolgen. Waar mogelijk zoeken wij samenwerking met andere betrokken 
aandeelhouders.

Wij vinden maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk. Maar hoe denkt u daar over? Dat willen we graag weten. 
In april starten we een kort online onderzoek. Mogen wij u uitnodigen om mee te doen?  

              Stuur uw mailadres naar vlep@actor.nl. Dan krijgt u een uitnodiging zodra het onderzoek online staat. 

Goed nieuws: voorwaardelijk pensioen niet langer voorwaardelijk
Staat op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u vorig jaar heeft ontvangen dat u recht heeft op ‘voorwaardelijk 
pensioen’? En bent u in ieder geval tot eind 2020 in dienst gebleven bij uw werkgever? Dan hebben we goed nieuws 
voor u. U hoeft niet langer te voldoen aan de voorwaarden om dit extra stukje pensioen te krijgen. Het is van u en 
we tellen dit op bij uw opgebouwde pensioen. In het UPO dat u eind mei 2021 ontvangt, ziet u dat uw opgebouwde 
pensioen daardoor hoger is geworden.

Tip
Wilt u weten hoeveel pensioen u al opgebouwd heeft? 
Bent u op koers?
 Download de app Pensioenchecker! 
 Of log in op mijnpensioenoverzicht.nl 


