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Verhoging pensioenopbouw met terugwerkende kracht
Uw pensioenopbouw wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 verhoogd. Tot vorig jaar betaalden uw werkgever 
en u mee aan een voorwaardelijke overgangsregeling die in plaats van de VUT- en prepensioenregelingen kwam. De zogenaamde 
VPL-regeling. Voor iedereen die begin dit jaar aan de voorwaarden voldeed is het voorwaardelijke pensioen omgezet in een 
definitief opgebouwd pensioen. Er blijkt nog een restbedrag in ‘de pot’ te zitten. Die verdelen we over iedereen die nú pensioen 
opbouwt door het opbouwpercentage te verhogen. Dat betekent dat u in 2021 iets meer pensioen opbouwt. 

➜  Kijk op www.mijnpensioencijfers.nl/vlep wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioenopbouw. Het 
pensioenreglement is met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aangepast. Deze vindt u op www.vlep.nl/downloads. 

Verhuist u naar het buitenland?  
Zorg ervoor dat uw pensioen u niet kwijtraakt!
Vertrekt u naar het buitenland? Dan krijgen wij uw nieuwe woonadres niet 
automatisch door. Ga naar www.mijnpensioencijfers.nl/vlep en geef uw nieuwe 
woonadres door. Zo kunnen wij u op de hoogte houden van uw pensioen.

Tips
•  Geef ook meteen uw (nieuwe) e-mailadres aan ons door, zodat wij u ook  

digitaal kunnen bereiken. Zo kunnen wij u sneller en beter van dienst zijn. 
•  Verhuist u naar een land buiten de EU?  

Kijk op de website www.belastingdienst.nl voor meer informatie.  

Mijn Pensioenplan is online: bekijk de hoogte van uw pensioen en 
bereken wanneer u met pensioen kunt
Log met uw DigiD in op www.mijnpensioencijfers.nl/vlep. In ‘Mijn Pensioenplan’ ziet 
u in één oogopslag welke invloed uw keuzes hebben op de hoogte van uw maandelijks 
pensioenbedrag. Bijvoorbeeld als u eerder of later met pensioen wilt gaan. U bepaalt 
welke keuze het best past bij uw wensen. Het aanvragen en doorgeven van uw definitieve 
keuzes kan ook eenvoudig online via Mijn Pensioenplan.  
Meer weten? Kijk op onze website: www.vlep.nl/mijnpensioenplan.
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Nieuw pensioenstelsel: keuze voor ‘solidaire premieregeling’
Vorig jaar zomer werd een nieuw pensioenakkoord gesloten. De eerste opdracht lag daarna bij de werkgevers- en 
werknemersverenigingen uit de vlees-, vleeswaren-, gemaksvoeding- en pluimveeverwerkende industrie (‘de sociale 
partners’). Zij moesten een keuze maken voor het type pensioenregeling. De sociale partners vinden dat de ‘solidaire 
premieregeling’ het beste past bij de deelnemers van VLEP. In de solidaire premieregeling worden economische tegenvallers 
samen opgevangen, waardoor schommelingen in de hoogte van het pensioen minder groot zijn. 

Er moeten nog duidelijke afspraken worden gemaakt over hoe die regeling eruit gaat zien. Dan kunnen we u laten weten 
wat dit besluit voor úw pensioen betekent. Wij informeren u hierover zodra dat kan. We verwachten vanaf 2024 de nieuwe 
pensioenregeling uit te voeren. Of dat haalbaar is, is afhankelijk van wanneer de wetgeving definitief is. Meer informatie vindt 
u op www.vlep.nl/extra/nieuw-pensioenstelsel. 

Uw mening is belangrijk: Wat vindt 
u van onze nieuwsbrief? 
We willen graag weten wat u van onze 
nieuwsbrief vindt. Daarom doen we hier 
een kort onderzoek naar. Invullen van de 4 
vragen kost u maximaal 1 minuut. Door uw 
antwoorden kunnen we onze nieuwsbrief nóg 
beter afstemmen op de informatie die u graag 
wilt lezen. En kunnen de informatie meenemen 
in toekomstige ontwikkelingen. Dus doe 
mee! Dat kan eenvoudig via het scannen van 
de onderstaande QR-code met uw mobiele 
telefoon. U komt dan vanzelf bij het onderzoek. 
Alvast dank als u aan dit onderzoek meewerkt!

Jaarverslag en verkort jaarverslag
U bouwt pensioen op bij VLEP. In ons jaarverslag leest u meer over 
bijvoorbeeld wie wij zijn, wat ons beleid is en hoe wij beleggen. Van ons 
uitgebreide jaarverslag hebben we ook een verkorte versie gemaakt. 
Door deze te lezen, bent u binnen korte tijd op de hoogte. Beide 
jaarverslagen vindt u op www.vlep.nl/downloads, onder jaarverslag. 

Verwachtingen voor dekkingsgraad eind dit jaar/
begin volgend jaar
Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2021 minimaal 90%  
zijn om een verlaging van de pensioenen in 2022 te voorkomen. 
Gelukkig is de dekkingsgraad al sinds begin dit jaar hoger dan deze 
90%. Als dit zo blijft, is een verlaging van de pensioenen in 2022  
niet nodig. We houden u op de hoogte via onze website!   
www.vlep.nl/financiele-situatie. 

Geef uw e-mailadres door! 
In aanloop naar de keuzes die wij moeten 
maken voor het nieuwe pensioenstelsel, 
is uw mening voor ons heel belangrijk. 
Komend jaar zullen we daarom 
verschillende onderzoeken
doen. Geef uw e-mailadres aan ons door 
via www.mijnpensioencijfers.nl/vlep.  
Dan ontvangt u een uitnodiging voor 
deze onderzoeken!
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