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TWOJA EMERYTURA W 2022 ROKU
Dobre wiadomości: Twoja emerytura nie obniży się w 2022 roku. Rząd zezwolił bowiem na tymczasowe złagodzenie
przepisów dotyczących funduszy emerytalnych. Ponadto nasza stopa pokrycia wzrosła o niemal 10% w stosunku do roku
ubiegłego. W związku z tym nie ma potrzeby obniżania emerytur.
Na razie nie należy też jednak oczekiwać podwyżek, ponieważ sytuacja finansowa funduszu VLEP wciąż nie jest dobra.

Ile wynosi Twoja składka?
• Pracujesz w sektorze wędliniarskim, drobiarskim lub gotowych posiłków, a Twoje
wynagrodzenie w 2022 jest takie samo jak w 2021 roku? Jeśli tak, to w roku 2022 zapłacisz
trochę wyższą składkę niż w roku ubiegłym.
• Pracujesz w sektorze mięsnym? Jeśli tak, to wszystko pozostaje bez zmian, chyba że zarabiasz
więcej. W takim wypadku w 2022 roku zapłacisz też wyższą składkę emerytalną.
Część składki emerytalnej opłacana jest przez pracodawcę, a Twoja część potrącana jest z
wynagrodzenia. Dokładną kwotę znajdziesz na pasku płacowym.

Ile odkładasz na emeryturę?
W 2021 roku byliśmy w stanie jednorazowo podnieść stopę kumulacji. Było to możliwe ze względu na nadwyżkę pieniężną
pochodzącą z systemu przejściowego emerytur warunkowych. Z tego powodu w 2022 roku stopa kumulacji jest nieco niższa
niż w 2021 roku. Oznacza to, że obecnie odkładasz na emeryturę nieco mniej niż w zeszłym roku.

ZAGLĄDAJ DO SKRZYNKI NA LISTY!
Już niedługo otrzymasz nową Jednolitą informację o świadczeniu emerytalnym 2022.
Chcesz wiedzieć, ile odłożyłeś u nas na emeryturę do końca 2021 roku? Albo jaką
kwotę otrzymają Twoi spadkobiercy w przypadku Twojej śmierci? Przeczytasz o tym
w Jednolitej informacji o świadczeniu emerytalnym 2022, która około 20 maja pojawi
się w Twojej skrzynce na listy. Znajdziesz ją także w wersji elektronicznej na stronie
mijnpensioencijfers.nl/vlep.

Uwaga!
Nadchodzi nowelizacja ustawy.
Przechodząc na emeryturę,
od przyszłego roku będziesz
mógł jednorazowo wypłacić
do 10% kwoty swojej
emerytury. W 2022 roku nie
ma jeszcze takiej możliwości:
najprawdopodobniej pojawi
się ona od 1 stycznia 2023.
Informacja ta potwierdzi się
dopiero w momencie przyjęcia
nowelizacji ustawy, o czym
powinniśmy się dowiedzieć w
czerwcu 2022 roku.

MASZ CIĘŻKĄ PRACĘ? PRZEJDŹ NA WCZEŚNIEJSZĄ EMERYTURĘ!
Być może zostało Ci jeszcze trochę czasu... A może już teraz nie
możesz się doczekać emerytury z VLEP? Sam możesz zdecydować,
kiedy przejdziesz na emeryturę. VLEP oblicza Twoje świadczenie,
zakładając początek emerytury w wieku 68 lat. Możesz jednak
wcześniej (częściowo) przejść na emeryturę. W sektorze mięsnym
i wędliniarskim od 2021 roku jest taka możliwość dzięki przepisom
o wcześniejszej emeryturze w ciężkich zawodach. Od 2022 roku przepisy te
obejmują również sektor drobiarski i gotowych posiłków. Zapytaj swojego
pracodawcy, jakie postanowienia są zawarte w obowiązującym Cię układzie
zbiorowym pracy.
➜ Wejdź na vlep.nl/mijnpensioenplan. Tam możesz od razu sprawdzić, czy
wcześniejsza emerytura pasuje do Twojej sytuacji finansowej. Poprzez stronę
Mijn Pensioenplan możesz też w prosty sposób złożyć wniosek o emeryturę.
➜ Masz 63 lub więcej lat? Wejdź na vlep.nl/spreekuur i umów się na
indywidualną rozmowę na temat emerytury. Będziesz mógł z domu, z własnej
kanapy, zadać pytania na temat emerytury w funduszu VLEP. To takie proste!
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KIEDY DOSTANIESZ EMERYTURĘ PAŃSTWOWĄ?

Poza emeryturą z funduszu VLEP przysługuje Ci też świadczenie podstawowe: emerytura państwowa (AOW). Prawo do niej
nabywa się poprzez mieszkanie i/lub pracę w Holandii. Kiedyś ustawowy wiek emerytalny wynosił 65 lat, jednak jakiś czas temu
został zmieniony.

Jaki jest mój ustawowy wiek emerytalny?
Ustawowy wiek emerytalny powoli wzrasta: im później się urodziłeś, tym jest wyższy. W 2020 i 2021 roku
ustawowy wiek emerytalny pozostał na tym samym poziomie, jednak w 2022 roku wzrósł o 3 miesiące.
Każdy mieszkaniec Holandii, który w 2022 roku skończy 66 lat i 7 miesięcy, będzie miał od tego momentu
prawo do comiesięcznej wypłaty emerytury państwowej.
Również w kolejnych dwóch latach ustawowy wiek emerytalny wzrośnie, aż do 67 lat w roku 2025. Najprawdopodobniej
pozostanie na takim poziomie również w 2026 i 2027 roku.
➜ Wejdź na svb.nl/aow. Sprawdzisz tam, kiedy dostaniesz emeryturę państwową i w jakiej wysokości.

UKRAINA

Sytuacja w Ukrainie dotyka nas wszystkich. Współczujemy wszystkim ludziom dotkniętym przemocą wojny. Co to
oznacza dla naszego funduszu? Przeczytaj na stronie vlep.nl/nieuws.

CO MYŚLISZ O NASZYM NEWSLETTERZE?

Zadaliśmy to pytanie w newsletterze w grudniu 2021. Odpowiedziało na nie 137 czytelników, za co
serdecznie dziękujemy! Okazuje się, że:
• Dla większości czytelników nasz newsletter jest przejrzysty i zrozumiały.
• Nasi czytelnicy szukają informacji na tematy takie jak wcześniejsza emerytura, wysokość składek czy wysokość emerytury
uprawnionego i partnera. Więcej na ten temat przeczytasz w tym newsletterze.
• Niektórzy chcieliby dostawać nasz newsletter po angielsku. Jest też zainteresowanie tłumaczeniem na język polski i rumuński.
Z tego powodu postanowiliśmy przetłumaczyć tekst na te języki. Kody QR znajdziesz w tym newsletterze.
• Wielu czytelników chciałoby otrzymywać newsletter e-mailem zamiast na papierze. Postaramy się spełnić tę prośbę w
przyszłości. Możesz od razu podać swój adres e-mail tutaj: mijnpensioencijfers.nl/vlep.

DOBRA CENA I JAKOŚĆ
Od 2018 administracją naszego funduszu emerytalnego zajmuje się firma AZL. Uważamy,
że koszty i jakość są bardzo ważne, dlatego regularnie rozmawiamy na ten temat z AZL,
również z myślą o nowym systemie emerytalnym. Będziemy Cię na bieżąco informować.

www.vlep.nl
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