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In april uw jaarlijkse UPO op de mat
Ieder jaar sturen wij iedereen die pensioen opbouwt bij Pensioenfonds VLEP een UPO, het Uniform Pensioen Overzicht. Daarop
staat hoeveel pensioen u heeft opgebouwd tot en met 31 december 2017. Uiterlijk in mei kunt u dit overzicht in uw brievenbus
verwachten. Bouwt u geen pensioen meer op bij Pensioenfonds VLEP? Dan sturen wij u één keer in de vijf jaar een UPO.
Let op: In het volgende artikel leest u dat we de pensioenrekenleeftijd op 1 januari 2018 verhoogden naar 68 jaar.
De omrekening van uw opgebouwde pensioen naar de pensioenrekenleeftijd van 68 jaar staat nog niet op het UPO dat u dit
jaar ontvangt. Dit vermelden we op het UPO dat u in 2019 van ons ontvangt.

Pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar
Pensioenfonds VLEP gebruikt een pensioenrekenleeftijd. Hiermee kunnen we uitrekenen hoeveel pensioen u krijgt als u met
pensioen gaat. Die pensioenrekenleeftijd was tot eind 2017 voor iedereen 67 jaar. Sinds begin 2018 is die leeftijd verhoogd
naar 68 jaar. Dat betekent niet dat u door móet werken tot uw 68ste. We gebruiken deze leeftijd alleen om mee te rekenen.
U kiest altijd zelf uw pensioendatum.
Hoe werkt dat in de praktijk?
 Pensioen dat u vóór 2018 heeft opgebouwd: dit zetten we om naar 68 jaar.
Dat betekent dat het bedrag dat u per jaar krijgt hoger wordt. U verliest hierdoor geen pensioen.
 Pensioen dat u opbouwt sinds 1 januari 2018: dit is al berekend op 68 jaar.
Bent u al met pensioen? Dan verandert er voor u niets.
U kiest uw pensioendatum
Dat onze pensioenrekenleeftijd 68 jaar is, wil niet zeggen dat u moet doorwerken tot 68 jaar. U kunt eerder stoppen met
werken of uw pensioen juist uitstellen. Of ervoor kiezen uw VLEP-pensioen tegelijk in te laten gaan met uw AOW. AOW is
uw pensioen van de overheid.
Op www.svb.nl/aowleeftijd berekent u uw AOW-leeftijd.
Meer weten? Kijk dan op www.vlep.nl/nieuws.
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Een voorbeeld
Jan heeft nu € 1.000 pensioen opgebouwd bij
Pensioenfonds VLEP. Hij krijgt dit vanaf zijn 67ste
ieder jaar, zolang hij leeft. Door de hogere pensioenleeftijd krijgt Jan een hoger pensioen. Hij krijgt 6,47%
extra per jaar, omdat hij zijn pensioen een jaar later krijgt.
Jan krijgt dan € 1.064 per jaar vanaf zijn 68ste zolang hij
leeft.

Maar Jan wil eerder stoppen met werken. Zijn AOW gaat in als hij 67 jaar en 6 maanden is. Pensioenfonds VLEP rekent
dan opnieuw zijn pensioen uit. Jan krijgt dan ongeveer € 1.030 per jaar vanaf 67 jaar en 6 maanden, zolang hij leeft.
Als Jan op zijn 67e wil stoppen, krijgt hij € 1.000 pensioen per jaar. Zijn AOW van de overheid krijgt hij een half jaar later.
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Hoeveel premie betaalt u en hoeveel pensioen bouwt u op?
Ieder jaar bepalen de sociale partners de pensioenpremie. Dit is het bedrag dat u en uw werkgever samen betalen voor uw
pensioen. Voor de sector gemaksvoeding is de premie dit jaar lager. Werknemers betalen in 2018 een premie van 10,02%
(in 2017 was deze premie 10,2%). De premies in de andere sectoren veranderen dit jaar niet.
Ook bepalen de sociale partners het opbouwpercentage. Hiermee rekenen we uit hoeveel pensioen u opbouwt over uw
salaris. De cijfers verschillen per sector.
Weten hoeveel pensioen u opbouwt?
De formule is: (uw bruto jaarsalaris - € 12.415) X opbouwpercentage = pensioenopbouw.
Het opbouwpercentage per sector:
2018

2017

Vlees

1,39%

1,30%

Vleeswaren

1,47%

1,49%

Gemaksvoeding

1,62%

1,56%

Pluimveevlees

1,44%

1,54%

Wilt u de andere kerncijfers in 2018 ook bekijken? Op www.vlep.nl staat een handig overzicht.

Uw gegevens in goede handen
Op 25 mei 2018 gaat een nieuwe privacywet in: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze wet geldt ook voor pensioenfondsen, zoals VLEP.

Wat houdt deze wet in?
Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om uw pensioen zo goed
mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Het gaat bijvoorbeeld om
uw woonadres, salaris en of u getrouwd bent. Deze gegevens bewaarden
we altijd al zo goed en veilig mogelijk.
Door de AVG wordt dat nog strenger. Wij leggen vast van wie wij welke
persoonsgegevens gebruiken. En hoe we ze hebben ontvangen. Ook leggen
we vast aan welke organisaties de gegevens verstrekt worden en hoe de
gegevens beveiligd worden.

U kunt bijvoorbeeld uw
persoonlijke gegevens bij
ons opvragen en laten
veranderen, als u daarvoor
een reden heeft.

U heeft ook rechten. U kunt bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens bij ons
opvragen en laten veranderen, als u daarvoor een reden heeft.
Meer informatie?
Op dit moment treffen we voorbereidingen om aan de AVG te voldoen op 25 mei 2018.
Op onze website leest u de komende maanden meer over de AVG.

www.vlep.nl
U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur. Telefoonnummer 088 - 116 30 72

