
  

 

Nieuws december 2021 
 

 

Goed nieuws: extra pensioen voor uw werknemers in 2021 

Uw werknemers hebben in 2021 extra pensioen opgebouwd. Er bleek een restbedrag 

overschot ‘in de pot’, nadat het voorwaardelijk pensioen begin dit jaar was omgezet in 

onvoorwaardelijk pensioen (de VPL-overgangsregeling). Dat bedrag hebben we verdeeld 

over alle werknemers die nu pensioen bij ons opbouwen door met terugwerkende kracht het 

opbouwpercentage te verhogen per 1 januari 2021. 

 Op www.mijnpensioencijfers.nl/vlep zien uw werknemers hoeveel ze erbij hebben 

gekregen. 

 Vanwege het hogere opbouwpercentage is het pensioenreglement met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aangepast. 

..... 
 

 

Premies 2022 in drie sectoren omhoog, opbouw daalt 

Sociale partners in de sectoren vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees hebben 

besloten de pensioenpremie te verhogen met één procentpunt in 2022. De premie voor de 

sector Vlees blijft gelijk aan 2021. De extra pensioenopbouw die in 2021 met 

terugwerkende kracht mogelijk was, geldt slechts voor één jaar. Daarom zijn de 

opbouwpercentages in 2022 lager. 
 

Premies 2022 
 

 

  

 

Geef uw wijzingen vóór 1 januari aan ons door 

Wij zorgen graag voor een goede nota en de juiste pensioenopbouw voor uw werknemers. 

Helpt u ons daarbij? Laat het ons dan weten als er iets verandert! 

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/GbZk2HelC1S9MscnVFPfthREnvyXxcLLhghF9JExLZhb7UQmDdVsGttNmMeLevDmJX1lvl6f_TlqLIx3PUPfUA/h5XWNENvYiyfXNs
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/FrjHfbWRQT-nHYJhDd6xvSwQOVXx5GCHhjMC-LT2p4BCKDODIIjzp75jI1eDJmR7RgBSvzZ-_D5KBPw7-bUSTg/BIaaXrQMruJQ8Ve
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/N2FsTVbRR96AJMOX12nTGqGsWak1JgYj32bW8OZIOkhPv4Z-Ce0ZHYR4yfwzaUjvapxq_pO6wqgX5GD9I7P_qA/PedIsyiEWeEGeXE
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/jI9m4kRdfW5fxx60ABTT-kkIGlIUJsCGj0K4rXj7PRpkn7kLiL94z2iDAzqqKYfoA28n7bnxdl8R5E-XcjpiMA/xSEbtevZrZJQ5Q8
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/OwwSY5fN3foL3u2fqoOSvJrb4ikYzRwPDWNpYufjgYAlcPwCUxqNYecfYrF1Gbn0HOLnj9SjtJAME_pqxrTLnw/RCF6xFWs8peQHQ7


 Gaat uw werknemer uit dienst? 

 Gaat uw werknemer meer of minder werken? 

 Krijgen uw werknemers van u een eindejaarsuitkering? 

Geef uw wijzigingen vóór 1 januari aan ons door met uw pensioenaangifte. 

Tip: bekijk welke looncomponenten pensioengevend zijn. 
 

Pensioenaangifte 
 

 

 
  

 

Wel of geen verlaging van de pensioenen in 2022? 

Onze dekkingsgraad van eind 2021 bepaalt of we in 2022 de pensioenen moeten verlagen. 

De dekkingsgraad moet volgens de huidige wetgeving minimaal 104,4% zijn. De minister 

heeft nog niet besloten of het net als begin 2021 is toegestaan om uit te gaan van 90% als 

ondergrens. Hij neemt dat besluit waarschijnlijk op korte termijn. We informeren u via onze 

website. 
 

Financiële situatie 
 

 

 
  

 

  

 

Doe mee aan ons onderzoek. Uw 

mening telt! 

Wat vindt u van onze dienstverlening? Vindt u 

de informatie in onze communicatie 

begrijpelijk? En krijgt u van ons de informatie 

die u nodig heeft? Dat horen we graag van u. 

  

Doe daarom mee aan ons onderzoek. 

Meedoen kost u maximaal 2,5 minuut. Zo 

helpt u ons om onze communicatie met u te 

verbeteren. In het belang van u én uw 

werknemers. Alvast hartelijk dank voor uw 

medewerking! 

Start onderzoek 
  

 
 

  

 

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/Jeetvx4ylK4jmUTfAHnjnP13bhL84qx1BShtb1fj5lvlvPrGjKGkzt8jMrEpcuXZF_qZeBrsDVBPl1WIvOm9jw/MIdTIVguCePy8Mv
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/Vcdax3IsogFDh624VGpDMbMqeJrDG4RpGFAxg_xAj_ZDKg6KHUJvFUpuAtmUlBor2oLHzPqW2GEQljRKE-Sqvg/WkcQC3cSKAzUWZC
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/ZoXpNT4sMlu_i9hkgh3rMLtTztn_AxbxSmgHqDYC_kBybpfKsJUsbyusfqMY4pZmc-n0n1isWiKuWCV-y9632A/hCcBkUQfdmqFkRR
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/ZTVC47761UKlxZFZyV5TooppS32_P8IqGWZARAUNr80zZiHX9WApZ3eY4ht7IrMn0V6FIQSu2JWR53POkzr96g/mGejY5YceSQWqFx


Nieuw pensioenstelsel: sociale partners kiezen voor een 'solidaire 

premieregeling' 

In het nieuwe pensioenstelsel zijn twee soorten pensioenregelingen: de ‘solidaire 

premieregeling’ en de ‘flexibele premieregeling’. De sociale partners hebben gekozen voor 

de solidaire premieregeling, omdat deze beter 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. 

 

We streven ernaar om vanaf 2024 een nieuwe pensioenregeling uit te voeren. Eerst moeten 

de Tweede en Eerste Kamer de nieuwe pensioenwet nog goedkeuren. 
 

Lees meer over het nieuwe pensioenstelsel 
 

 

  

 

 

Nieuw: Mijn Pensioenplan is online 

Wil uw werknemer – gedeeltelijk – eerder met pensioen? Door in te loggen op onze website 

op ‘Mijn Pensioenplan’ ziet uw werknemer wat deze en andere keuzes betekenen voor de 

hoogte van het pensioen. 

  Uw werknemer geeft de keuzes online door en vraagt zo ook eenvoudig het 

pensioen aan. 

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/tNeM4Q077GsQphUM7fsOLXLrpfL8i6ADl16nEn2NduH2afujwwwMxJcEjvZI287Ppcz5dAsY_xY4raKJSwwtxQ/C25s4mmdMRbpPJG


 Mijn Pensioenplan is handig in het gebruik op smartphone, tablet, laptop en 

vaste computer. 

 Lees meer over Mijn Pensioenplan en bekijk het filmpje. 

 

Lees meer 

 

 

 
  

 

Benieuwd hoe wij uw werknemers informeren? Lees de nieuwsbrief die zij op 15 

december 2021 ontvangen. 
 

 

 

 

Contact 

Postbus 4471 

6401 CZ Heerlen 

www.vlep.nl 

088 - 116 30 73 
 

 

E-mail opties 

Reageren 

Mijn gegevens 

Aanmelden 

Afmelden 
 

 

 

https://c.spotler.com/ct/m11/k1/1k7HhCUs_g_W-_L1DODcmhBov89IYXrfaZb9kF8pO3Z1qBcCPbbrVcdn-T8zDAqApqQnFtI8s75rQ93uKLUKsg/pW3bCWSdgzcWDDU
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/yf10pZZ55IeYaNTQs7iKESS_UjwZc_lsr2T7kWpxrb8KPfjaqrNxhA0Erz7gmcX6QO_eNnB6JrP5mZse4jCrRA/yWaL49mIPhTRFi7
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/kpSTr9oaA886EtFKOWbTja-nsa1S1iyUkYM5JdQa0c-BnFjuw5ws8isjC0O_NobdbMDj4odtLS5EvJ0PpUmkFw/y2qeuGpRufgVGZR
tel:+31881163073
mailto:werkgevers@vlep.nl
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/rEmzAiAmofEq623o_MohM-CyTkYBMwIA6RYs5g6BcGt3pXXxqwTZKHsZfTZZn2Mdn1R6YgqMyejvoGCSJqZ1HQ/HfiZJCEeVsKWiUT
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/5fC9fMtROrbd15wFh149yPudfxLMfzxCiyuUYCWIgoD79LRcgDUvKe-_jjTP9ejQb1E-gdYzkg6yo1kCtSx5dA/9xck6uBsHminppJ
https://c.spotler.com/ct/m11/k1/aIgD5ID0LhgGZ01xnPMsK-OQkMVWC7k4BFPxO2UVEfZBhXQLDwl9Z9egJVw6oufHFdURQ-mCHqc5NnVPWVhd3g/HdRHziBLW85exaP

