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 Wat verandert er in 2016 in onze pensioenregeling?
U bouwt minder pensioen op
VLEP moet de financiële situatie van het fonds verbeteren.
Daarom verandert VLEP vanaf 2016 de opbouw van uw pensioen.
U bouwt 1,3% pensioen op vanaf 2016.
U bouwde 1,4% pensioen op in 2015.
De rekensom van uw pensioen wordt hierdoor anders.
U ziet dat in het rekenvoorbeeld verderop. >>

De franchise is hoger
De cao-lonen zijn gestegen.
Daarom verhoogt VLEP de franchise in 2016.
De franchise is in 2016 € 12.096.
De franchise was € 11.991 in 2015.
Wat is franchise?

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.

De franchise trekken we van uw salaris af.
Omdat u na uw pensioen ook een uitkering van de overheid krijgt.
Dit is de AOW.
U bouwt geen pensioen op over de franchise.

De pensioenpremie verandert
De premie is in 2016 10,8%.

VLEP kan de pensioenen niet verhogen
Hoe bepalen we of we de pensioenen verhogen?
We kijken naar de dekkingsgraad.
Is de dekkingsgraad hoger dan 110%?
Dan kan VLEP uw pensioen verhogen.

>>

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad laat zien hoe gezond ons fonds is.
Is de dekkingsgraad 100%?
Dan hebben we genoeg geld om alle pensioenen nu én later te betalen.

Is uw salaris hoger dan € 64.096 per jaar?
Dan bouwt u in 2016 over maximaal € 52.000 per jaar pensioen op.
Het maximaal pensioengevend salaris was in 2015 € 63.540.

Wanneer stopt het tijdelijk partnerpensioen precies?
Tijdelijk partnerpensioen is het pensioen dat uw partner krijgt als u dood gaat voordat u met
pensioen bent. De partner krijgt dit tijdelijk partnerpensioen tot de dag waarop deze de
AOW leeftijd bereikt. Voor 2016 stopte dit tijdelijk partnerpensioen op de laatste dag van de
maand waarin de partner AOW kreeg.

 Wat betekent de verandering voor u?
Voorbeeld 1
Kees is 30 jaar. Hij gaat met pensioen als hij 67 jaar wordt. Hij moet nog 37 jaar werken.
Kees bouwt pensioen op over een deel van zijn salaris

2016

2015

€ 30.000

–

- € 12.096

–

€ 17.904

–

Dit is het opbouwpercentage:

1,3 % van

1,4 % van

Kees bouwt pensioen op over:

€ 17.904

€ 17.904

= € 233

= € 251

Zijn salaris (bruto jaarsalaris):
De franchise gaat van zijn salaris af:
Kees bouwt pensioen op over:
Kees bouwt minder pensioen op

Hij bouwt elk jaar op:

Wat betekent de verandering van het opbouwpercentage voor Kees?
Hij bouwt € 18 minder pensioen op (bruto per jaar). Dat is in 37 jaar € 666 minder.
Dit krijgt Kees vanaf 67 jaar elk jaar minder zolang hij leeft.

Voorbeeld 2
Ria is 50 jaar. Zij gaat met pensioen als zij 67 jaar wordt. Zij moet nog 17 jaar werken.
Ria bouwt pensioen op over een deel van haar salaris
Haar salaris (bruto jaarsalaris):
De franchise gaat van haar salaris af:
Ria bouwt pensioen op over:

2016

2015

€ 18.970

–

- € 12.096

–

€ 6.874

–

1,3 % van

1,4 % van

€ 6.874

€ 6.874

= € 89

= € 96

Ria bouwt minder pensioen op
Dit is het opbouwpercentage:

Onze brieven

Ria bouwt pensioen op over:

Wij krijgen veel reacties

Zij bouwt elk jaar op:

op onze brieven.
Soms vinden mensen dat
wij te makkelijk schrijven.
Anderen zijn blij dat onze

Wat betekent de verandering van het opbouwpercentage voor Ria?
Zij bouwt € 7 minder pensioen op (bruto per jaar). Dat is in 17 jaar € 119 minder.
Dit krijgt Ria vanaf 67 jaar elk jaar minder zolang zij leeft.

brieven duidelijk zijn.
Wij vinden het belangrijk

Kijk ook op www.vlep.nl.

dat iedereen onze brieven

Vul op de pensioenplanner uw salaris in. Dan ziet u hoeveel pensioen u opbouwt.

goed snapt.

Heeft u nog vragen? U kunt die ook aan uw werkgever stellen.

Daarom kiezen wij ervoor
om zo te blijven schrijven.

