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Uw medewerkers bouwen pensioen op bij VLEP. In deze nieuwsbrief leest u wat
er is veranderd vanaf 1 januari 2016. Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor bijna
met pensioen gaan en verhuizing van medewerkers naar het buitenland.
De pensioenopbouw wijzigt
Het opbouwpercentage in de sectoren Vlees, Vleeswaren en Gemaksvoeding is vanaf 1 januari
2016 lager. Deelnemers in deze sectoren bouwen minder pensioen op. De sociale partners in
deze sectoren hebben de intentie om deze verlaging van de opbouw na 2020 weer te repareren.
Het opbouwpercentage in de Pluimveevleessector is niet veranderd.

De franchise is hoger
De franchise is het deel van het salaris waarover deelnemers geen pensioen opbouwen.
Over dit deel hoeft ook geen pensioenpremie te worden betaald. Vanaf 1 januari 2016 is de
franchise € 12.096. De franchise was in 2015 € 11.991. De hoogte van de franchise is gekoppeld
aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen in de sectoren van VLEP.
Wat betekent deze verandering voor uw medewerkers?

Heeft u vragen?
U kunt altijd bellen naar
het Klant Contact Center.
Onze medewerkers geven
u graag antwoord.
Het telefoonnummer is
(088) 008 40 70. U kunt
bellen op maandag,
dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag.
We zijn open van 8.00 tot
18.00 uur.

Kijk hiervoor op onze website www.vlep.nl. U vindt daar onder ‘downloads’ de nieuwsbrief
die de deelnemers krijgen. In de nieuwsbrief staan rekenvoorbeelden. Op de pensioenplanner
op onze website kunnen deelnemers het eigen salaris invullen. Ze zien dan hoeveel pensioen zij
opbouwen bij VLEP.

Verandert de pensioenpremie?
U betaalt pensioenpremie over het deel van het salaris boven de franchise.
We zetten de premiepercentages voor de 4 sectoren bij VLEP hieronder op een rij.
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In de sector Vlees gaan werkgevers en werknemers meer premie betalen.
In de sector Pluimveevlees gaan werkgevers en werknemers meer premie betalen.
In de sector Vleeswaren is het premiepercentage voor werknemers verhoogd in 2016.
In de sector Gemaksvoeding is het premiepercentage voor werkgevers verlaagd.
U vindt het overzicht van alle premiepercentages ook op onze website www.vlep.nl.

VLEP kan de pensioenen in 2016 niet verhogen
De financiële situatie is nu niet goed genoeg. De dekkingsgraad is lager 110%.
Kijk voor informatie over de financiële situatie op onze website www.vlep.nl.

Het maximum pensioengevend salaris in 2016 is € 64.096
Deelnemers bouwen in 2016 over maximaal € 52.000 per jaar pensioen op.
Het maximaal pensioengevend salaris was in 2015 € 63.540 per jaar.

Hebben uw medewerkers naast het basis pensioen recht op voorwaardelijk
pensioen?
Is uw medewerker geboren na 1950 maar voor 1970? Dan is er mogelijk recht op voorwaardelijk
pensioen. Dit is het extra ouderdomspensioen uit de overgangsregeling. Sociale partners in de
sector zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze overgangsregeling.
Aanpassing voorwaardelijk pensioen
VLEP moest in 2015 in de sectoren Vleeswaren en Pluimveevlees het voorwaardelijke
pensioen verlagen.

	De verlaging van het voorwaardelijke pensioen met 18% in de sector Vleeswaren is vanaf
2016 teruggedraaid.

Wanneer krijgt uw medewerker voorwaardelijk pensioen?
Hiervoor moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden vindt u in artikel 53
van het pensioenreglement van VLEP. Dit reglement staat op onze website www.vlep.nl.
Uw medewerker krijgt het voorwaardelijk pensioen alleen als hij tot en met 31 december 2020
in dienst blijft bij een werkgever die is aangesloten bij VLEP, of als hij eerder met pensioen gaat.

De einddatum van het tijdelijk partnerpensioen is gewijzigd
Krijgt de partner van uw overleden medewerker een tijdelijk partnerpensioen maar nog geen
AOW-uitkering? Dan krijgt de partner dat tijdelijk partnerpensioen tot de dag waarop deze de
AOW-leeftijd bereikt. Voorheen stopte dit tijdelijk partnerpensioen op de laatste dag van de
maand waarin de partner de AOW leeftijd bereikte.

Gaat uw medewerker met pensioen?
Onze brieven

Hoe hoog is zijn pensioen dan? En wat krijgt hij als hij eerder met pensioen gaat?
VLEP helpt u graag bij het beantwoorden van deze en andere pensioenvragen.

Wij krijgen veel reacties

Nodig één van onze pensioenconsulenten uit voor een inloopspreekuur bij u op het bedrijf.

op onze brieven.

Stuur hiervoor een verzoek via info@vlep.nl.

Soms vinden mensen dat
wij te makkelijk schrijven.

Vertrekt uw medewerker naar buitenland?

Anderen zijn blij dat onze

Het is belangrijk dat uw medewerker VLEP daarover informeert. Hiervoor heeft VLEP een

brieven duidelijk zijn.

verhuisbericht en een poster vertaald in het Pools. Geef het verhuisbericht van VLEP mee aan

Wij vinden het belangrijk

uw medewerker. En download de poster ‘Verhuisbericht’ van onze website.

dat iedereen onze brieven

Via info@vlep.nl vraagt u gratis verhuisberichten aan. VLEP kan ex-medewerkers dan later

goed snapt.

een brief sturen over de uitbetaling van het pensioen. En kleine pensioenen afkopen.

Daarom kiezen wij ervoor

Dat helpt kosten te besparen voor het fonds.

om zo te blijven schrijven.

www.vlep.nl

