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 Wat verandert er in 2017 in onze pensioenregeling?
In 2017 hoeft VLEP de pensioenen waarschijnlijk niet te verlagen
In april weten we dat zeker. Hoe bepaalt VLEP of het de pensioenen in 2017 moet verlagen?
We kijken naar de dekkingsgraad op 31 december 2016.
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.
De financiële situatie van het fonds is eind 2016 verbeterd. Maar de dekkingsgraad is nog 
te laag. Daarom heeft ons pensioenfonds een herstelplan. En kunnen we de pensioenen niet
verhogen.
VLEP vernieuwt nu het herstelplan. In het plan staan maatregelen om de financiële situatie
van VLEP te verbeteren. Is het plan klaar? Dan kijkt De Nederlandsche Bank er naar.
Daarna weten we zeker of verlagen van de pensioenen in 2017 niet hoeft.

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

Meer weten? Kijk op onze website www.vlep.nl onder ‘Laatste nieuws’.
VLEP gaat digitaal
Vanaf 2017 gebruikt VLEP de Berichtenbox.
Heeft u de Berichtenbox al aangezet? Dat vinden wij belangrijk.
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U helpt VLEP daarmee geld te besparen.
Geld dat we liever uitgeven aan uw pensioen.
Wat is de Berichtenbox? Dat is uw digitale brievenbus bij Mijnoverheid.nl.
De Belastingdienst, gemeenten en UWV gebruiken deze al. In de Berichtenbox komt alleen
post die voor u is. Bijvoorbeeld uw Pensioenoverzicht (UPO) van VLEP.

18.00 uur.

>>

U bepaalt zelf of u post van VLEP in de Berichtenbox wilt krijgen
Wilt u post van VLEP in de Berichtenbox?
U leest op onze website www.vlep.nl hoe u de Berichtenbox aanzet voor VLEP.
Let op: u heeft een DigiD nodig om in te loggen op uw Berichtenbox.
Wilt u post van VLEP op papier blijven ontvangen? En staat uw Berichtenbox al aan?
Zet dan de Berichtenbox uit voor VLEP.
Heeft u uw Berichtenbox voor VLEP nog niet aangezet? Dan hoeft u niets te doen.
Uw pensioenpremie in 2017
Sector Vleeswaren
Sector Gemaksvoeding
Sector Pluimveevlees
Sector Versvlees

5,65%
10,20%
9,70%
10,96%

(in 2016 5,65%)
(in 2016 10,20%)
(in 2016 tijdelijk 9,875%)
(in 2016 10,80%)

De franchise is hoger
Dat is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt.
De gemiddelde cao-lonen zijn gestegen.
Daarom verhoogt VLEP de franchise in 2017.
In 2017 is de franchise

€ 12.278.

De franchise was in 2016

€ 12.096.

Wat is franchise? De franchise trekken we van uw salaris af. U bouwt geen pensioen op over
de franchise. Omdat u na uw pensioen ook een uitkering van de overheid krijgt. Dit is de
AOW.
Deeltijdpensioen
U kunt bij VLEP kiezen voor deeltijdpensioen. Gedeeltelijk in laten gaan van het pensioen
kan nu vanaf 10%. Dit kon voor minimaal 20% van het pensioen.
Arbeidsongeschikt en eerder met pensioen?
Bent u meer dan 35% arbeidsongeschikt? VLEP betaalt dan uw pensioenopbouw voor het
deel dat u niet meer kunt werken.
Wilt u uw pensioen voor een deel vervroegen? Dan stopt deze pensioenopbouw als uw
pensioen of deeltijdpensioen ingaat.
Keuzes maken voor uw pensioen
U kunt uw pensioen aanpassen aan uw wensen. Bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan.
Wilt u weten hoeveel pensioen u krijgt als u eerder met pensioen gaat? Bereken dit zelf met
de pensioenplanner. U vindt de pensioenplanner op onze website www.vlep.nl onder
‘Mijnpensioen’.

Onze brieven
Wij krijgen veel reacties

Hoe eerder u met pensioen gaat hoe lager uw pensioen wordt. De pensioenplanner van

op onze brieven.

VLEP berekent dit voor u. Voor die berekening gebruikt VLEP flexibiliserings- en

Soms vinden mensen dat

afkoopfactoren. Deze factoren zijn vanaf 1 januari 2017 veranderd.

wij te makkelijk schrijven.
Anderen zijn blij dat onze

Meer weten? U vindt de nieuwe factoren op onze website www.vlep.nl onder ‘Downloads’.

brieven duidelijk zijn.

In het VLEP Pensioenreglement.

Wij vinden het belangrijk
dat iedereen onze brieven
goed snapt.
Daarom kiezen wij ervoor
om zo te blijven schrijven.

www.vlep.nl

