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PENSIA DUMNEAVOASTRĂ ÎN 2022
Vești bune: pensia nu va scădea în 2022. Guvernul a decis că regulile pentru fondurile de pensii sunt temporar mai puțin stricte. Rata
noastră de acoperire a crescut, de asemenea, cu aproape 10% față de anul trecut. Deci nu este nevoie să reducem pensiile acum.
Dar deocamdată nu se așteaptă o creștere a pensiilor. Pentru că situația financiară a VLEP încă nu este bună.

Ce contribuţie plătiți la pensie?
• L ucraţi pentru o companie de produse din carne, produse alimentare conveniente sau carne de
pasăre? Și salariul dumneavoastră în 2022 este același ca în 2021? În acest caz, veți plăti puțin mai
mult la contribuţie în 2022 faţă de anul trecut.
• L ucraţi la o companie de prelucrare a cărnii? Atunci nimic nu se schimbă. Decât în cazul în care veţi
câștiga mai mult, atunci va trebui să plătiţi și mai multă contribuţie pentru pensie în 2022.
Angajatorul dumneavoastră plătește o parte din contribuţie. Contibuţia angajatului este dedusă din
salariu. Suma o veți găsi pe fișa de salariu.

Câtă pensie acumulați?
În 2021 am reușit să creștem procentul de acumulare. Au rămas bani în regim de tranziţie pentru pensia condiționată. Prin urmare,
procentul de acumulare va fi puţin mai mic în 2022 decât în 2021. Acest lucru înseamnă că acum acumulați o pensie puțin mai mică
decât anul trecut.

VERIFICAŢI CU REGULARITATE POŞTA!
Noul desfăşurător uniform de pensie pentru anul 2022 va fi afişat în curând.
Sunteţi curios câtă pensie aţi acumulat la noi până la sfârșitul anului 2021? Și ce vor primi
rudele dumneavostră apropiate în cazul în care decedaţi? Puteţi găsi această informaţie
în desfăşurătorul uniform de pensie pentru anul 2022. Veţi primi aceste informații în jurul
datei de 20 mai. Informaţia este disponibilă digital pentru dumneavoastră la
mijnpensioencijfers.nl/vlep.

MUNCA DUMNEAVOASTRĂ ESTE GREA? VĂ PUTEŢI PENSIONA ANTICIPAT!
Atenție!
Va fi emisă o nouă lege.
Dacă vă veţi pensiona de
anul viitor, veţi putea scoate
maxim 10% din pensie într-o
singură retragere. Acest lucru
nu este încă posibil în 2022,
dar probabil că va fi posibil de
la 1 ianuarie 2023. Dar vom
ști cu siguranță doar când
legea va fi definitivă. Sperăm
să avem mai multă informaţie
în iunie 2022.

Poate că mai durează ceva timp... Sau deja așteptaţi cu nerăbdare
pensia dumneavoastră de la VLEP? Dumneavoastră decideţi când vă
pensionaţi. VLEP vă calculează pensia ca și cum pensia ar începe de la
68 de ani. Dar vă puteţi pensiona și (parțial) mai devreme. În sectorul
prelucrării cărnii și produselor din carne, acest lucru este posibil din
2021 cu schema RVU Heavy Work. Din 2022 va exista și o schemă RVU
pentru sectorul păsărilor de curte și industria de semipreparate alimentare. Întrebațivă angajatorul ce anume este valabil pentru dumneavoastră în contractul colectiv de
muncă.
➜ Accesați vlep.nl/mijnpensioenplan. Acolo puteţi vedea imediat dacă această alegere

se potrivește situației dumneavoastră financiare. De asemenea, puteți solicita cu
ușurință “Mijn pensioenplan” [Planul meu de pensie].
➜ Aveţi 63 de ani sau mai mult? Atunci accesați vlep.nl/spreekuur și faceți o programare
pentru o conversaţie personală privind pensia dumneavoastră. Puteți pune întrebări
despre pensia dumneavoastră la VLEP de acasă, de pe canapea. E atât de simplu!
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CÂND VEȚI PRIMI AOW? (Pensie de stat)
Pe lângă pensia dumneavoastră de la VLEP, veți primi pensie de stat: AOW. Obțineți pensie atâta timp cât locuiți și/sau lucrați în
Olanda. Cândva, vârsta de pensionare la stat era de 65 de ani. Dar vârsta de pensionare s-a schimbat deja.

Care este vârsta la care puteţi primi o pensie de la stat?
Vârsta pentru a primi o pensie de la stat crește încet. Cu cât v-aţi născut mai târziu, cu atât vârsta pentru a primi
o pensie de la stat este mai mare. Vârsta de pensionare la stat a rămas aceeași în 2020 și 2021, dar va crește cu
3 luni în 2022. Fiecare rezident al Olandei care împlinește 66 de ani și 7 luni în 2022 va primi lunar pensie AOW
(pensie de stat) din acel moment.
Vârsta pentru a primi pensie de la stat va crește și în următorii 2 ani. În cele din urmă, vârsta la care veţi putea primi
pensie de la stat va fi de 67 de ani în 2025. Și probabil va rămâne așa în 2026 și 2027.

➜A
 ccesați svb.nl/aow. Acolo puteți vedea când veți primi AOW (pensia de la stat) și ce sumă.

UCRAINA
Situația din Ucraina ne afectează pe toți. Ne pare rău pentru toţi cei afectați de violența războiului. Ce înseamnă această situaţie
pentru fondul nostru de pensii? Citiți mai multe pe vlep.nl/nieuws.

CE PĂRERE AVEŢI DESPRE BULETINUL NOSTRU INFORMATIV?
V-am cerut părerea în buletinul informativ din decembrie 2021. La apelul nostru au răspuns 137 de cititori.
Mulţumim pentru răspuns! Ce reiese?
• Potrivit majorității cititorilor, buletinul informativ este clar și ușor de înțeles.
•E
 ste nevoie de informații cu privire la subiecte precum pensionarea anticipată, contribuţia și pensia pe care o veţi primi pentru
dumneavoastră și partenerul dumneavoastră. Puteți citi mai multe despre acest lucru în acest buletin informativ.
•U
 nii cititori ar dori să citească buletinul informativ în limba engleză. Și există mult interes pentru un text în limba poloneză și în limba
română. De aceea am tradus textele. Codurile QR le găsiţi în acest buletin informativ.
•D
 estul de mulți cititori ar dori să primească buletinul informativ prin e-mail în loc de un buletin informativ printat. Vom face tot
posibilul pentru a realiza acest lucru în viitor. Transmiteți adresa dumneavoastră de e-mail prin mijnpensioencijfers.nl/vlep.

CEL MAI BUN PREȚ ȘI CEA MAI BUNĂ CALITATE
Schema noastră de pensii este implementată de AZL din 2018. Costurile și calitatea sunt foarte
importante pentru noi și avem un dialog constant cu AZL în acest sens. Tot în perspectiva noului
sistem de pensii vă vom ține la curent.

www.vlep.nl
Ne puteți contacta în zilele lucrătoare între orele 8:30 și 17:00. Număr de telefon 088 - 116 30 72. Mail: info@vlep.nl

