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Uw pensioen in 2022

Goed nieuws: uw pensioen gaat in 2022 niet omlaag. De regering heeft namelijk besloten dat de regels voor pensioenfondsen
tijdelijk minder streng zijn. Ook is onze dekkingsgraad bijna 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dus het is niet nodig om
de pensioenen nu te verlagen.
Maar een verhoging van de pensioenen is voorlopig ook niet te verwachten. Want de financiële situatie van VLEP is nog steeds
niet goed.

Hoeveel premie betaalt u?
• Werkt u bij een vleeswaren-, gemaksvoeding- of pluimveebedrijf? En is uw salaris in 2022
hetzelfde als in 2021? Dan betaalt u in 2022 iets meer premie dan vorig jaar.
• Werkt u bij een vleesbedrijf? Dan verandert er niets. Behalve als u meer gaat verdienen,
want dan betaalt u in 2022 ook meer premie voor uw pensioen.
Uw werkgever betaalt een deel van de premie. Het werknemersdeel wordt ingehouden op uw
salaris. U vindt het bedrag op uw salarisstrook.

Hoeveel pensioen bouwt u op?
In 2021 konden we het opbouwpercentage eenmalig verhogen. Er was namelijk geld over in de overgangsregeling voor
voorwaardelijk pensioen. In 2022 is het opbouwpercentage daarom iets lager dan in 2021. Dat betekent dat u nu iets minder
pensioen opbouwt dan vorig jaar.

Houd uw brievenbus in de gaten!
Uw nieuwe Uniform Pensioenoverzicht 2022 komt eraan.
Benieuwd hoeveel pensioen u tot eind 2021 bij ons heeft opgebouwd? En wat uw
nabestaanden krijgen als u overlijdt? U leest het in uw Uniform Pensioenoverzicht
2022. Dat valt rond 20 mei bij u op de mat. En het staat dan ook digitaal voor u klaar op
mijnpensioencijfers.nl/vlep.

Zwaar werk? Eerder met pensioen!
Let op!
Er komt een nieuwe wet aan.
Als u vanaf volgend jaar met
pensioen gaat, kunt u maximaal
10% van uw pensioen in één
keer opnemen. Dat kan dus
nog niet in 2022 maar wordt
waarschijnlijk mogelijk vanaf
1 januari 2023. Maar we
weten het pas zeker als de
wet definitief is. Dat horen we
hopelijk in juni 2022.

Misschien duurt het nog even… Of kijkt u nú al uit naar uw VLEPpensioen? U bepaalt zelf wanneer u met pensioen gaat. VLEP
berekent uw pensioen alsof het ingaat op uw 68e. Maar u kunt ook
eerder (gedeeltelijk) met pensioen. In de vlees- en vleeswarensector
kan dat sinds 2021 met de RVU-regeling Zwaar Werk. Vanaf 2022
is er ook een RVU-regeling voor de pluimveesector en gemaksvoedingindustrie.
Vraag aan uw werkgever wat er precies voor u is geregeld in uw cao.
➜ Ga naar vlep.nl/mijnpensioenplan. Daar ziet u in één oogopslag of deze keuze
past bij uw financiële situatie. Via Mijn Pensioenplan vraagt u ook eenvoudig uw
pensioen aan.
➜ Bent u 63 jaar of ouder? Ga dan naar vlep.nl/spreekuur en maak een afspraak
voor een persoonlijk pensioengesprek. U kunt thuis, vanaf de bank, vragen
stellen over uw pensioen bij VLEP. Wel zo gemakkelijk!
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Wanneer krijgt u AOW?

Naast uw VLEP-pensioen krijgt u van de overheid uw basispensioen: de AOW. Dat bouwt u op zolang u in Nederland woont
en/of werkt. Ooit was de AOW-leeftijd 65 jaar. Maar dat is allang niet meer zo.

Wat is uw AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd gaat langzaam omhoog. Hoe later u bent geboren, hoe hoger uw AOW-leeftijd. In
2020 en 2021 is de AOW-leeftijd gelijk gebleven, maar in 2022 stijgt deze met 3 maanden. Iedere
inwoner van Nederland die in 2022 66 jaar en 7 maanden wordt, krijgt vanaf dat moment een
maandelijkse AOW-uitkering.
Ook de komende twee jaar stijgt de AOW-leeftijd. Uiteindelijk is de AOW-leeftijd 67 jaar in 2025.
En dat blijft waarschijnlijk zo in 2026 en 2027.
➜ Ga naar svb.nl/aow. Daar ziet u wanneer u AOW krijgt en hoeveel dat is.

Oekraïne

De situatie in Oekraïne raakt ons allemaal. Ons medeleven gaat uit naar alle mensen die door het oorlogsgeweld worden
getroffen. Wat betekent dit voor ons fonds? Lees meer op vlep.nl/nieuws.

Wat vindt u van onze nieuwsbrief?

Dat vroegen we u in de nieuwsbrief van december 2021. Er hebben 137 lezers gereageerd op onze oproep.
Hartelijk dank daarvoor! Wat blijkt?
• De nieuwsbrief is volgens de meeste van deze lezers duidelijk en begrijpelijk.
• Er is behoefte aan informatie over onderwerpen zoals eerder stoppen met werken, de hoogte van de premie en
de hoogte van het pensioen voor u en uw partner. Daar leest u in deze nieuwsbrief meer over.
• Er is veel belangstelling voor een Poolse en Roemeense nieuwsbrief. Daarom hebben we die versies nu gemaakt.
De QR-codes staan hieronder.
• Nogal wat lezers willen de nieuwsbrief graag via de mail ontvangen in plaats van op papier. We doen ons best om dat in de
toekomst mogelijk te maken. Geef alvast uw mailadres door via mijnpensioencijfers.nl/vlep.
Zeskanuj
kod QR, by
przejść do
polskiej wersji
newslettera.
Scanați acest
cod QR pentru
versiunea în limba
română a acestui
buletin informativ.

Scherp op prijs en kwaliteit

De uitvoering van onze pensioenregeling
wordt sinds 2018 gedaan door AZL. We
vinden de kosten en kwaliteit erg belangrijk
en zijn hierover continu in gesprek met
AZL. Ook met het oog op het nieuwe
pensioenstelsel. We houden u op de hoogte.

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

