
Pensia dvs. s-a mărit cu 3% 
Avem o veste bună: pensia dvs. acumulată s-a mărit la data de 1 ianuarie 2023 
cu 3%. Acest lucru a fost decis de administrația VLEP (Asociația fondului de 
pensie pentru sectorul cărnii, de mezeluri, de fast-food și al cărnii de pasăre)

“Toată lume care aparține fondului nostru primește cu 3% mai mult”, a spus Ilse 
van Eekelen, reprezentanta angajaților. “Ne bucurăm să putem anunța această 
creștere după o pauză de atâția ani. Știm însă și că prețurile pentru alimente și 
energie au crescut mai mult. De aceea trebuie să acționăm cu grijă. În 2025 se 
schimbă sistemul de pensii și de aceea vrem să avem destui bani economisiți.”
.

Pensia dvs. în 2023 
Care este contribuția pe care o plătiți dvs. și angajatorul dvs. în 2023? Care este pensia pe care o 
acumulați? Și asupra cărei părți a salariului se aplică? Vedeți mai jos răspunsul la aceste întrebări.
•  În Sectorul Cărnii contribuția pe anul 2023 este aceeași ca și în 2022. În celelalte trei sectoare 

contribuția este ușor crescută. Pentru a ști care este contribuția dvs. uitați-vă pe fluturașul de 
salariu.

•  În toate sectoarele, procentajul pensiei acumulate a crescut.
•  În toate sectoarele, “pragul” a crescut. În 2022 pragul era € 13.518. În 2023 pragul e € 13.913. 

Aceasta este partea salariului dvs. pentru care nu acumulați pensie și pentru care nu plătiți 
contribuție. 

 
➜ Aflați mai multe pe site-ul:  vlep.nl/pensioen2023. 
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Lucrați în sectorul Cărnii 2023 2022

Rata de acumulare 1,45% 1,4%

Lucrați în  sectorul de Mezeluri 2023 2022

Rata de acumulare 1,39% 1,3%

Lucrați în  sectorul de fast-food 2023 2022

Rata de acumulare 1,33% 1,22%

Lucrați în  sectorul Cărnii de Pasăre 2023 2022

Rata de acumulare 1,41% 1,29%

Vreți să aflați mai multe? 
➜  Accesați site-ul www.mijnpensioencijfers.nl/vlep și conectați-vă cu 

datele dvs. La “Documentele mele” veți găsi o scrisoare. Începând cu  
1 aprilie 2023 la “Pensia mea” veți vedea suma majorată a pensiei dvs. 
acumulate. 

➜  Accesați site-ul vlep.nl/verhoging și citiți știrea în care veți găsi 
răspunsul la întrebările frecvente. 

Transmiteți-ne adresa dvs. 
de e-mail 
Vrem să vă ținem la curent pe 
mail cu noutățile privind pensia 
dvs.
➜  Accesați site-ul    

mijnpensioencijfers.nl/vlep 
și conectați-vă. La “Direct 
regelen” (Rezolvă imediat) 
completați adresa de mail și 
veți primi noutățile despre 
pensie direct în mailbox.

http://vlep.nl/pensioen2023
http://www.mijnpensioencijfers.nl/vlep
http://vlep.nl/verhoging
https://www.mijnpensioencijfers.nl/vlep


Asigurați-vă că nu vă pierdeți pensia!
Vă mutați din Țările de Jos în străinătate? Sau locuiți în străinătate și vă 
mutați în altă țară/vă schimbați adresa în interiorul altei țări? Asigurați-
vă că nu vă pierdeți pensia! Transmiteți-ne noua dvs. adresă din 
străinătate. Altfel nu avem de unde să știm unde locuiți și nu vă vom 
putea plăti ulterior pensia.

➜  Accesați site-ul mijnpensioencijfers.nl/vlep și conectați-vă. La 
“Direct regelen” (Rezolvă imediat) completați noua adresă de 
domiciliu, precum și noua adresă de mail.

Știți care este pensia pe care o veți primi de la VLEP?  
Și care sunt deciziile pe care le puteți lua pentru pensia dvs.?

➜  Accesați site-ul vlep.nl/mijnpensioenplan. Acolo puteți vedea care este pensia pe care  
ați acumulat-o deja. Vedeți de asemenea care sunt alegerile pe care le puteți face și ce  
înseamnă ele pentru valoarea pensiei dvs.

➜  Pe site-ul vlep.nl/spreekuur puteți stabili o întâlnire pentru o discuție digitală gratis  
despre pensia dvs. Astfel puteți pune de acasă toate întrebările pe care le aveți despre  
pensia dvs. la VLEP consultantului nostru.

Vreți să știți care este pensia totală, dar și câtă pensie de bătrânețe veți primi în baza AOW (Legea privind asigurarea 
generală pentru limită de vârstă)? Accesați site-ul mijnpensioenoverzicht.nl.

�

Noul regulament pentru pensie   
Noua lege privind pensiile este mai aproape cu un pas. La data de 22 decembrie 2022, 
Camera Reprezentanților a aprobat proiectul de lege. 

Și acum?
Acum este rândul Camerei superioare. Dacă și Camera superioară aprobă proiectul, 
așteptările sunt ca noua Lege privind viitorul pensiilor să intre în vigoare de la data de 1 
iulie 2023.

Încă nu se schimbă nimic pentru dvs.
Se va schimba ceva abia când intră în vigoare noul sistem de pensii. Sperăm că putem 
trece la noul sistem la data de 1 ianuarie 2025. Vă ținem la curent cu cele ce urmează.

➜ Aflați mai multe la pagina vlep.nl/nieuw-pensioenstelsel.

www.vlep.nl
Ne puteți contacta în zilele lucrătoare între orele 8:30 și 17:00 la nr. de telefon: 088 - 116 30 72 sau la adresa de mail:  info@vlep.nl
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