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Geen verlaging pensioenen - nieuwsberichten voor uw intranet - pensioenaangifte Online lezen   |  Afmelden

Geen verlaging van pensioen bij VLEP 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..

Vragen over uw pensioenaangifte? Kijk op
mijnpensioenadministratie.nl
Pensioenaangifte doen was een tijdrovende klus. Met de komst van de Uniforme
Pensioenaangifte (UPA) is dat verleden tijd. Door de koppeling van de salarisadministratie
aan de pensioenadministratie kunt u de pensioengegevens op een eenduidige manier
volgens een vast format versturen. Dat bespaart u veel tijd.
 
Op mijnpensioenadministratie.nl vindt u ook veel informatie over bijvoorbeeld wijzigingen
doorgeven, foutcodes, inzendperiodes en product-codes. Heeft u vragen over de
pensioenaangifte? Kijk dan eerst eens op deze website. Bij de veelgestelde vragen vindt u
vast het antwoord op uw vraag.

Uw werknemers ontvangen in maart een nieuwsbrief
We hebben uw werknemers weer veel te vertellen. Op deze manier houden we hen op de
hoogte van de ontwikkelingen van het pensioen. Rond 26 maart ontvangen zij van ons een 
nieuwsbrief.

Kopieer onderstaande nieuwsberichten voor úw
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Vanaf 1 januari 2021 bouw je
minder pensioen op
VLEP verlaagde de opbouwpercentages
per 1 januari 2021. Dat betekent dat je
vanaf 1 januari 2021 minder pensioen
opbouwt met de premie die je betaalt.
Lees er meer over in de nieuwsbrief die
VLEP je eind maart stuurde.

63 jaar of ouder? Meld je aan
voor een pensioenspreekuur
Weet jij wat de (financiële) mogelijkheden
van je pensioen zijn? De
pensioenconsulent van VLEP vertelt je er
graag over en maakt berekeningen. Meer
informatie en aanmelden kan via
www.vlep.nl/spreekuur.

Maak kans op een waardebon
van € 25: doe mee aan het
onderzoek van VLEP
VLEP belegt de pensioenpremies, zodat
jullie pensioen meer waard wordt.
Daarom kijkt VLEP kritisch naar de te
verwachten opbrengsten van een
belegging. VLEP vindt het ook belangrijk
dat met haar beleggingen een bijdrage
wordt geleverd aan een leefbare wereld,
waarin bijvoorbeeld het milieu heel
belangrijk is. Ook wel ‘verantwoord
beleggen’ genoemd. Voor VLEP is jullie
mening over verantwoord beleggen
ontzettend belangrijk. Zo kan VLEP de
juiste keuzes maken voor jouw pensioen!
Doe mee en maak kans op één van de
vijf waardebonnen van € 25. Lees meer.

Voorwaardelijk pensioen niet
langer voorwaardelijk
Staat op het Uniform Pensioenoverzicht
(UPO) dat je vorig jaar hebt ontvangen
van VLEP dat je recht hebt op
‘voorwaardelijk pensioen’? Voor iedereen
die nu nog in dienst is heeft VLEP goed
nieuws. Je hoeft niet langer te voldoen
aan de voorwaarden om dit extra stukje
pensioen te krijgen. Dit pensioen wordt
opgeteld bij je opgebouwde pensioen. In
het UPO dat je eind mei van VLEP
ontvangt, zie je dat je opgebouwde
pensioen daardoor hoger is geworden.
Het is daarna ook zichtbaar op
mijnpensioenoverzicht.nl.

Contact
Postbus 4471
6401 CZ Heerlen

E-mail opties
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Mijn gegevens

intranet

Uit onderzoek blijkt dat de meeste werknemers met vragen over het pensioen, eerst naar
hun werkgever stappen. Wij helpen u graag in de informatievoorziening aan uw
werknemers. Hieronder vindt u voorbeeld-nieuwsberichten die u 1-op-1 over kunt nemen in
uw eigen interne communicatie.
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