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Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees,  
Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees

2017uw pensioen bij VLEP

We zetten de belangrijkste punten van uw pensioen-
regeling bij de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor 
Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees 
(VLEP) voor u op een rij.

Het pensioenfonds is opgericht door werk gevers-  
en werknemersorganisaties en is verplicht voor de  
volgende bedrijfstakken:
• De Vleeswarenindustrie
• De Gemaksvoedingindustrie
• De Versvlees- en Vleesbewerkende Industrie
• De Pluimveeverwerkende Industrie

Alle werknemers die 20 jaar of ouder zijn en in dienst bij 
een werkgever die is aangesloten bij VLEP doen mee aan 
de regeling. Nieuwe deelnemers ontvangen van ons na 
aanmelding een startbrief. 

Kijk op onze website www.vlep.nl voor meer infor-
matie. Daar vindt u ook nieuws over uw pensioen-
regeling, het pensioen reglement en ons jaarverslag.

 

P2 | Wat is pensioen? P3 | Hoe bouwt u pensioen op? P5 | Wanneer verandert uw pensioen?

Waarom een pensioenregeling?
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. En het wordt steeds belangrijker. We worden 
met zijn allen steeds ouder. We genieten dus langer van ons pensioen.

P7 | Met pensioen, hoe gaat dat? P8 | Vragen?
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We worden gemiddeld steeds ouder. De overheid moet dus langer 
AOW aan iemand betalen. Dat is te duur. Daarom verhoogt de  
overheid de AOW-leeftijd. U moet dus ouder zijn, om AOW te  
krijgen. Het verhogen gaat in stappen. Meer over de AOW leest u  
op www.svb.nl. 

Welke pensioensoorten zijn er?
Inkomen voor later als u 67 jaar bent noemen we het ouderdoms-
pensioen. Komt u te overlijden dan ontvangt uw partner een partner-
pensioen. Als uw partner zelf nog geen AOW ontvangt dan heeft hij 
of zij naast een partnerpensioen ook nog recht op een tijdelijk partner-
pensioen. Dit geldt alleen als u op het moment dat u overlijdt, nog 
werkt in de branche van VLEP. Hebt u kinderen, dan krijgen die een 
wezenpensioen tot hun 18de jaar. Studerende kinderen ontvangen 
een wezenpensioen tot hun 27ste jaar.

In sommige gevallen kunnen uw partner en eventuele kinderen  
een Anw-uitkering krijgen van de overheid. Anw staat voor:  
Algemene nabestaandewet. Meer informatie vindt u op de website 
van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.

Wat is pensioen?
Simpel gezegd is ‘pensioen’ inkomen voor later. Voor als u niet meer 
werkt. Gaat u met pensioen? Dan ontvangt u tot aan uw overlijden 
elke maand een pensioenuitkering. Dit bedrag komt bovenop uw 
AOW-uitkering. Die uitkering ontvangt u van de overheid. 
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Pensioengrondslag
Het loonbedrag waarover u pensioen opbouwt noemen 
we pensioengrondslag. Het percentage dat we gebruiken 
om de pensioenopbouw te berekenen, is het opbouw-
percentage.

Pensioengrondslag x opbouwpercentage = het bedrag 
dat u aan pensioen opbouwt.

Uw pensioengrondslag = pensioengevend salaris – de 
franchise. Uw pensioengevend salaris is de optelsom  
van uw totale inkomen: salaris, vakantietoeslag, vast 
toeslagen, enzovoort. De franchise trekken we van uw 
pensioengevend salaris af omdat u van de overheid een 

AOW-uitkering ontvangt. Dit is het bedrag waarover  
u geen pensioenpremie betaalt en dus geen pensioen 
opbouwt. In 2017 bedraagt de franchise € 12.278,–.

Opbouwpercentage
U bouwt ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Dit is 
een percentage van een deel van uw salaris. Dit zijn de 
opbouwpercentages voor de sector waarin u werkt:

Versvlees 1,30%

Vleeswaren 1,49%

Gemaksvoeding 1,56%

Pluimveevlees 1,57%

Hoe bouwt u pensioen op?
Uw werkgever betaalt elke maand een deel van uw salaris aan VLEP. Het andere deel van 
de pensioenpremie betaalt u zelf. Uw werkgever houdt de pensioenpremie in op uw salaris 
en betaalt die aan VLEP. Op uw loonstrook ziet u hoeveel premie u betaalt. Elke maand dat 
u werkt, bouwt u een stukje pensioen op. 

Voorbeeld 
Kees is 27 jaar en werkt in de Gemaksvoeding

Zijn salaris (bruto jaarsalaris): € 20.000,–
De franchise gaat van zijn salaris af: € 12.278,–

Kees bouwt pensioen op over: € 7.722,–
 

De pensioenbouw van Kees
Dit is het opbouwpercentage: 1,56 % van 
Kees bouwt pensioen op over: € 7.722,–

Hij bouwt elk jaar op: = € 120,–

     
Blijft Kees nog 40 jaar in de sector werken?  
Dan bouwt hij 40 x € 120,– = € 4.800,– aan pensioen op tot zijn 67e jaar. 
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Het partnerpensioen is ongeveer 70% van het ouder-
domspensioen. Het wezenpensioen bedraagt ongeveer 
14% van het ouderdomspensioen.

Extra ouderdomspensioen uit de overgangsregeling
Bent u tussen 1950 en 1970 geboren? Dan is er mogelijk 
recht op voorwaardelijk pensioen. Dit is het extra ouder-
domspensioen uit de overgangsregeling. Om in aanmer-
king te komen voor extra ouderdomspensioen moet u wel 
voldoen aan de voorwaarden uit het pensioenreglement. 

Pensioenoverzicht
Jaarlijks krijgt u van ons een pensioenoverzicht. Hierop 
staat hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. U ziet dan  
wat u op uw 67ste per maand aan pensioen krijgt. Bij  
de berekening gaan we er van uit dat u tot uw pensioen-
datum deelnemer blijft bij VLEP. Werkt u niet meer in de 
bedrijfstak? U ontvangt dan elke vijf jaar een pensioen-
overzicht.

Heeft u ook pensioen opgebouwd in andere bedrijfstak? 
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u, naast uw 
AOW, hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en bij  
welk pensioenfonds of -verzekeraar. Ook ziet u wat uw 
nabestaanden krijgen als u overlijdt.

Houdt uw pensioen zijn waarde?
Stijgen de prijzen? Dan proberen we ook de pensioenen 
te verhogen. Dit noemen we indexatie. Maar dat lukt niet 
altijd. Is de financiële situatie van het fonds niet goed? 
Dan kunnen we de pensioenen niet verhogen. Gaat het 
heel lang slecht met het pensioenfonds? Dan moeten  
we de pensioenen zelfs verlagen. Maar dat doen we 
alleen als het echt niet anders kan. VLEP verhoogt de 
pensioenen dus alleen als de financiële situatie van het 
pensioenfonds dit toelaat. Dat geldt voor de pensioenen 
die al zijn ingegaan, voor de pensioenen van oud-deel-
nemers en voor de opbouwde pensioenen van deel-
nemers die in de bedrijfstak werken. Deze pensioenen 
worden (in het geval dit financieel kan) verhoogd met  
de prijsontwikkeling. Op www.vlep.nl vindt u meer 
informatie over de verhoging van pensioenen en nieuws 
over de financiële situatie van het pensioenfonds. 
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Hieronder staan de belangrijkste gebeurtenissen op  
een rij.

Trouwen, partnerregistratie en samenwonen
Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partner-
schap? Dat heeft gevolgen voor uw pensioen. U bouwt 
dan pensioen op voor uw partner. Die komt dan automa-
tisch in aanmerking voor een levenslang partnerpensioen 
na uw overlijden. U hoeft niets aan ons door te geven.

Gaat u samenwonen? Wilt u pensioen opbouwen  
voor uw partner? Dan moet u naar de notaris. U zet  
samen afspraken op papier. Dat heet een samenlevings-
overeenkomst. Het is ook handig als u uw partner meteen 
al bij ons aanmeldt. Kijk hiervoor op onze website bij 
Contact. Uw partner komt dan in aanmerking voor  
partnerpensioen. Wel moet:

• De samenlevingsovereenkomst ten minste zes maanden 
voor het overlijden zijn opgemaakt door de notaris;

• U en uw partner ten minste zes maanden op hetzelfde 
adres hebben gewoon. Uw partner moet dat kunnen 
bewijzen met een uittreksel uit het bevolkingsregister.

Kinderen
Krijgt u een kind? Er verandert dan niets aan uw pen-
sioen. U hoeft dat daarom niet aan ons door te geven.  
Als u overlijdt ontvangt ieder kind tot zijn 18de een  
wezenpensioen. Of tot zijn 27ste verjaardag als uw kind 
studeert. Ook stiefkinderen en pleegkinderen hebben 
hier recht op.

Scheiding
Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partner-
schap? En gaat u nu scheiden? Dat heeft gevolgen voor 
uw pensioen. Als u gaat scheiden, krijgt uw ex de helft 
van uw pensioen. Dat staat zo in de wet. Het gaat dan om 
het pensioen dat u opbouwde tijdens de relatie. Dus:  
hoe langer u getrouwd was, hoe meer uw ex krijgt.  
Uw ex krijgt het geld als u met pensioen gaat. Tot die tijd 
bewaren wij dat geld voor uw ex. 

Wat moet u doen?
Bij een beëindiging van uw huwelijk of geregistreerd 
partnerschap hoeft u niets door te geven. Uw ex-partner 
heeft na beëindiging recht op ouderdomspensioen en op 
bijzonder partnerpensioen. Spreekt u hierover met uw 
ex-partner andere afspraken af? Dan moet u hierover een 
officiële verklaring aan het fonds sturen. Dat moet binnen 
twee jaar na uw scheiding.

Een beëindiging van een samenlevingscontract moet u 
wel aan ons doorgeven. Als u afspreekt dat uw ex-partner 
recht krijgt op een deel van het partnerpensioen dan 
moet hierover een officiële verklaring aan het fonds 
sturen. Dat recht ontstaat niet automatisch.

Verdelen
Uw ex-partner heeft in principe recht op de helft van  
het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het 
huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Wanneer verandert uw pensioen?
Verandert er iets in uw leven? U gaat trouwen? Of u gaat ergens anders werken? Dan verandert 
uw pensioen vaak mee. Soms wordt dit hoger. Soms lager.

https://www.vlep.nl
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Nadat uw relatie is beëindigd, moet u of uw ex-partner 
binnen twee jaar aangeven of u het ouderdomspensioen 
wilt verdelen (verevenen) op de hiervoor beschreven 
manier. Dat doet u met een formulier dat u kunt aan-
vragen bij de Rijksoverheid (telefoonnummer 1400). 
Bij verevening blijft het hele pensioen op uw naam staan. 
Pas als u met pensioen gaat, krijgt uw ex-partner een 
afgesproken deel van uw pensioen uitkering. U kunt bij  
de scheiding ook afzien van verevening, of een andere 
verdeling afspreken. Overlijdt uw ex-partner? Dan heeft 
u vanaf dat moment zelf weer recht op het deel ouder-
domspensioen van uw ex-partner. 

Bijzonder partnerpensioen
Na uw overlijden heeft uw ex-partner recht op (een deel 
van het) partnerpensioen. We noemen dit bijzonder 
partnerpensioen.

Scheidingsbericht
We sturen uw ex-partner een scheidingsbericht als de 
beëindiging van de relatie bij ons bekend is. Hierin staat 
een overzicht van de pensioenrechten. Die informatie 
staat ook in uw pensioenbericht.

Werkloos
Verliest u uw baan? Dan krijgt u geen salaris meer. U 
bouwt ook geen pensioen meer op bij ons pensioen-
fonds. Het pensioen dat u bij ons opbouwde, raakt u niet 
kwijt. Dat geld bewaren wij voor u. Als u met pensioen 
gaat, krijgt u iedere maand geld van ons.

Waardeoverdracht
Komt u voor het eerst in de bedrijfstak werken? Dan kunt 
u eerder opgebouwd pensioen meenemen naar ons 
fonds. Dit heet waardeoverdracht. Het aanvraagformulier 
voor waardeoverdracht vindt u op www.vlep.nl. Gaat  
u in een andere bedrijfstak werken? Dan kunt u uw 
opgebouwde pensioen meenemen naar de nieuwe  
pen sioenuitvoerder. U moet hiervoor een verzoek in-
dienen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit kan alleen 
als de financiële situatie van VLEP dit toelaat.

Andere baan
Gaat u in een andere bedrijfstak werken? Dan neemt u 
niet langer deel in ons pensioenfonds. U krijgt dan een 

stopbrief. Daarin staat informatie over uw opgebouwde 
pensioen.

Werken in deeltijd
Gaat u in deeltijd werken? Dan bouwt u minder pensioen 
op dan iemand met een volledige werkweek. U bouwt 
namelijk alleen pensioen op over de gewerkte uren. De 
pensioenpremie die u als parttimer betaalt, is ook minder.

Onbetaald verlof
Tijdens onbetaald ouderschapsverlof of levensloopverlof 
gaat uw pensioenopbouw door. U moet wel aan de voor-
waarden voldoen in uw cao. De eerste 18 maanden van 
het verlof is het overlijdensrisico gedekt. Met andere 
woorden: als u in deze periode overlijdt, heeft uw  
partner recht op een partnerpensioen. 

Ziek
U bent ziek en u kunt niet meer werken. Wat gebeurt er 
dan? De eerste twee jaar betaalt uw baas (een deel van) 
uw salaris. U bouwt nog steeds pensioen op. Na twee jaar 
mag uw baas u ontslaan. Dan verandert er nogal wat. 

Bent u langer dan twee jaar ziek thuis? Dat noemen we 
arbeidsongeschikt. U komt dan in aanmerking voor een 
uitkering die heet WIA. U leest hier meer over op  
www.uwv.nl. 

U blijft pensioen opbouwen. Het pensioenfonds zorgt 
daarvoor. U bouwt alleen pensioen op over de dagen dat 
u niet meer kunt werken. 

Overlijden
U bouwt niet alleen pensioen op voor uzelf. Maar ook 
voor uw partner en kinderen. Zij krijgen geld als u dood 
gaat. Uw partner krijgt dan partnerpensioen. Uw kinde-
ren krijgen wezenpensioen. 

Uw familie hoeft zelf niets door te geven aan ons  
pen sioenfonds. De gemeente informeert ons  
automatisch.

Hebt u een samenlevingscontract? In dat geval moeten 
uw nabestaanden zelf contact opnemen met ons.

https://www.vlep.nl
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Eerder of later met pensioen
Bij VLEP kan dat als u 58 jaar of ouder bent. U stopt dan 
met werken. En u bouwt dan geen pensioen meer op.  
U krijgt dan minder geld per maand. Want u hebt minder 
lang pensioen opgebouwd. U kunt ook langer door-
werken. Uw baas moet dat wel goed vinden. U mag 
uiterlijk tot 70 jaar doorwerken. Dan gaat uw pensioen 
in. Kiest u ervoor om voor uw 67ste met pensioen te 
gaan? Houd er dan rekening mee dat u nog geen  
uitkering van de overheid ontvangt. Kijk voor meer  
informatie over AOW-leeftijd op www.svb.nl. 

Met deeltijdpensioen
Wilt u alvast voor een deel met pensioen? En bent u 
60 jaar of ouder? Dat kan. Bijvoorbeeld: u blijft nog 
twee dagen per week werken. De andere drie dagen gaat 
u met pensioen. U krijgt dan alvast een deel van uw 
pensioen. En u bouwt tegelijkertijd ook nog pensioen op. 
Over de twee dagen dat u nog werkt. 

Gaat u minder werken? Dan bouwt u ook minder  
pen sioen op. U krijgt dan als u 67 jaar bent minder geld 
per maand.

Eerst meer of minder pensioen
Gaat u met pensioen? En hebt u meer geld nodig?  
Dan kunt u ervoor kiezen om iedere maand meer geld te 
krijgen. Dat is tijdelijk. Later krijgt u dan minder geld.  
Het bedrag in uw pensioenpot blijft natuurlijk hetzelfde. 
Andersom kan ook. Er zijn wel regels. Wilt u precies 
weten wat er kan? Bel ons dan. 

Uitruil
Hebt u geen partner? Of heeft uw partner zelf een goed 
pensioen opgebouwd? Dan mag u het partnerpensioen 
uitruilen. U krijgt zelf dan meer pensioen. U krijgt dan 
iedere maand meer geld van ons. Andersom kan ook.  
U krijgt zelf dan minder pensioen. Maar als u overlijdt 
krijgt uw partner meer partnerpensioen. Uw partner 
moet wel schriftelijk toestemming geven voor uitruil.

Pensioen aanvragen
Bent u bijna 67 jaar? Dan krijgt u 6 maanden voordat u 
met pensioen gaat een formulier van ons. U vult in wat  
u wilt met uw pensioen. Wilt u voor uw 67ste met  
pen sioen? Dan moet u dit zelf bij ons aanvragen. Doe  
dat uiterlijk zes maanden voordat u met pensioen wilt.

Met pensioen, hoe gaat dat?
Als u 67 jaar bent dan kunt u met pensioen. U kunt ook eerder met pensioen of gedeeltelijk met pensioen. 
Wilt u zien wat er mogelijk is? Dat kan met de pensioenplanner op www.vlep.nl. Ga naar ‘met pensioen’ 
en bekijk het filmpje. Op de pensioenplanner voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord is. Deze staan op 
uw jaarlijkse pensioenoverzicht. U kunt ook langer doorwerken. Uw baas moet dat wel goed vinden. U mag 
uiterlijk tot 70 jaar doorwerken. Dan gaat uw pensioen in.

vlep.nl
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Website
Kijk eerst op onze website www.vlep.nl. Hier staan  
ook veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Bellen of mailen
U kunt ons bellen als u een vraagt heeft. Wij zijn op  
werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 18.00 uur  
via 088 – 008 40 70. Een e-mail sturen kan altijd:  
info@vlep.nl.

Wijzigingen doorgeven
Verandert er iets in uw leven? Dan hoeft u dat meestal 
niet door te geven aan ons pensioenfonds. Wij horen het 
automatisch via de gemeente waar u woont. Of van het 
bedrijf waar u werkt. Sommige dingen moet u wel door-
geven. 

Wat moet u zelf doorgeven?
Dingen die u wel moet doorgeven aan het pensioen-
fonds: 
• U gaat verhuizen naar het buitenland.
• U gaat samenwonen en hebt een samenlevings-

overeenkomst.
• U woont samen en de relatie gaat uit.
• U gaat scheiden en moet uw pensioen verdelen. 

Alle andere veranderingen hoeft u niet door te geven. 
Wilt u een wijziging doorgeven? U kunt ons een e-mail 
sturen. 
 

Woont u in het buitenland?
Woont u in het buitenland? Dan moet u alle wijzigingen 
wel zelf aan ons doorgeven. Verandert u in het buitenland 
van adres? Geef dit dan altijd schriftelijk aan ons door. 
We hebben daarbij ook een handtekening van u nodig.

Adres
VLEP, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, 
Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees 
Klant Contact Center 
Postbus 116 
9700 AC Groningen

Heeft u een klacht?
Het pensioenfonds probeert u zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Bent u toch niet tevreden over de dienst-
verlening. U kunt dan een klacht indienen. Op onze 
website vindt u informatie over de klachtenprocedure.

Vragen?
Hebt u na het lezen van onze brochure vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.
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