nieuws over uw pensioen
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Woont u in het buitenland? Of bent u van
plan naar het buitenland te verhuizen?

Do you live abroad?
Or are you going to move abroad?

Zorg ervoor dat wij uw goede adres hebben! Zonder uw
adres kunnen wij uw pensioen niet administreren of naar u
overmaken. Stuur ons een brief met uw nieuwe adres én zet
een handtekening op deze brief. Stuur ook een kopie van een
geldig legitimatiebewijs mee. U mag uw eventuele burgerservicenummer (BSN) en foto onzichtbaar maken.

Make sure that we have your correct address! Without your
address, we cannot manage your pension or transfer your
pension to you. Send us a letter with your new address and
make sure you sign this letter. Please also add a copy of your
identity card. You may cover your photo.

2017 in vogelvlucht
Vermogen en Verplichtingen

€ 2.581.813

€ 2.586.682

Beleggingen
Overige
49.079

Betaalde pensioenen
Vastgoed
2.035
Aandelen
975.331

2017
€ 36.443

Vastrentende
waarden
1.690.052
X € 1.000

X € 1.000

Wanneer gaat u met pensioen?
Kies het pensioen dat aansluit bij uw situatie.
 Zo kunt u ervoor kiezen iets eerder óf juist later met pensioen te gaan.
 Ook kunt u gedeeltelijk met pensioen gaan en gedeeltelijk blijven werken.
Op www.vlep.nl/bijna-met-pensioen ziet u welke opties er zijn. Test uw kennis of bekijk de rekenvoorbeelden om te zien hoe
de keuzes voor úw pensioen uitpakken.
Tip: werkt u in de Vleessector en kunt u wel wat advies gebruiken als het om uw oude dag gaat? Vraag dan een eenmalig en
gratis financieel adviesgesprek aan! Neem contact op met het secretariaat Vleessector: www.vleeswerkt.nl.

Gezocht: leden voor ons panel
Wilt u een paar keer per jaar uw mening geven over onze communicatie?
Geef u dan op voor ons panel. Wij vragen u dan via e-mail bijvoorbeeld om een
brief of ander communicatiemiddel te beoordelen. Hierdoor weten wij beter wat
u belangrijk vindt en kunnen wij onze communicatie verbeteren.

GEEF JE
MENING
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Hoe is het met úw pensioen op dít moment?
Log in op www.mijnpensioencijfers.nl/vlep. Na het inloggen met DigiD ziet u
de hoogte van uw pensioen en de post die wij u hebben gestuurd. Ook kunt u
in ‘Mijn Pensioencijfers’ een aantal dingen regelen, zo kunt u doorgeven of u
uw post voortaan digitaal wilt ontvangen, een verhuizing, een verhuizing in het
buitenland of e-mailadres doorgeven.
Gaat u op of na 1 januari 2019 naar www.mijnpensioencijfers.nl/vlep? Vanaf
dan ziet het inlogscherm er iets anders uit. Inloggen met DigiD blijft mogelijk,
maar inloggen met een klantnummer is niet meer toegestaan. Mensen zonder
DigiD kunnen vanaf 1 januari 2019 via Idensys inloggen met een Europese
variant van DigiD: Digidentity. Lees meer op www.digidentity.eu.

“Een tijd van komen en gaan”
VLEP heeft sinds 1 april dit jaar een nieuwe bestuursvoorzitter namens
de werkgevers. Jac van Beek werd na meer dan 25 jaar opgevolgd door
Jaap Schepen. Reden voor ons om beide heren te interviewen.
Jaap heeft al behoorlijk wat ervaring in de pensioenwereld, maar nog
niet in één van de sectoren van VLEP.
“Dat heeft zo zijn voordelen en nadelen, maar ik heb sinds april al
meerdere bedrijven bezocht en ben van plan nog meer bedrijven te
bezoeken. Ik wil graag horen wat er leeft bij onze deelnemers én
werkgevers”.
Op www.vlep.nl leest u het gehele interview met Jaap en Jac.

Ik wil graag horen wat er
leeft bij onze deelnemers
én werkgevers
Jaap Schepen, voorzitter bestuur

Beleidsdekkingsgraad eind september 99,6%
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad
van eind augustus 2018 was 99,5%. Onze beleidsdekkingsgraad moet eind 2020 minimaal 104,5% zijn. Anders moeten
we in 2021 maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door de premies te verhogen óf door de (opgebouwde) pensioenen te
verlagen. Over onze financiële situatie houden we u op de hoogte via deze nieuwsbrief en onze website.

Tips!
 Wilt u weten wat trouwen/samenwonen of arbeidsongeschiktheid betekent voor uw pensioen?
Bekijk dan op www.vlep.nl/downloads één van onze korte video’s (helemaal doorscrollen naar beneden).
U bent dan in een paar minuten op de hoogte.
 Woont u in het buitenland en bent u daar getrouwd of gescheiden? Geef dat dan aan ons door. En stuur een kopie van
uw trouwakte mee. Wij krijgen die informatie namelijk niet van de overheid. Kijk op www.vlep.nl/contact voor onze
contactgegevens.

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

