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Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en de
Gemaksvoedingindustrie
Premies
werknemer

werkgever

totaal

Vleeswaren

2,8%

15,1%

17,9%

Gemaksvoeding

6,7%

9,4%

16,1%

Versvlees

5,8%

8,1%

13,9%

Pluimvee

5,8%

8,6%

14,4%

Loon waarover de premie wordt berekend
De premies worden berekend over het pensioengevend salaris minus de franchise. Het pensioengevend salaris bestaat uit het
bruto salaris (inclusief de compensatie voor de overhevelingstoeslag) en de vaste componenten, ploegentoeslag en provisie. Voor
het overwerk geldt dat dit opgegeven moet worden in het volgende jaar, mits er minimaal 37 weken is overgewerkt.

Variabelen
Franchise deelnemers geboren na 1949

€ 10.273

Franchise deelnemers geboren voor 1950

€ 14.148 1)

Franchise eindloongarantie

AOW stijging, nog niet bekend

Maximum pensioengevend salaris

€ 54.439

Mitigeringspercentage eindloongarantie

1,52%

Salarisverhoging ten behoeve van voorlopige
voorschotnota eerste kwartaal
1)

3,5%

Betreft de franchise voor pensioenopbouw. Voor premievaststelling geldt de franchise voor deelnemers geboren na 1949.

Pensioenverbeteringen (31 december 2006 / 1 januari 2007)
1,25%

Toeslag slapers

1,25%

Toeslag actieve deelnemers en arbeidsongeschikten

1,52%

Verhoging salarissen arbeidsongeschikten

1,52%

Eindejaarsuitkering

€ 70,- (uitkering per 31 december 2006)
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Toeslag gepensioneerden

versie: 20 december 2006
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Stichting Prepensionering Vleeswaren- en Gemaksvoedingindustrie
Premies

werknemer

werkgever

totaal

Vleeswaren

0,5%

2,5%

3,0%

Gemaksvoeding

1,4%

2,1%

3,5%

Pluimvee

1,4%

2,1%

3,5%

Loon waarover de premie wordt berekend
De premies worden berekend over het pensioengevend salaris. Het pensioengevend salaris bestaat uit het bruto salaris (inclusief
de compensatie voor de overhevelingstoeslag) en de vaste componenten, ploegentoeslag en provisie. Voor het overwerk geldt
dat dit opgegeven moet worden in het volgende jaar, mits er minimaal 37 weken is overgewerkt.
Variabelen
Maximum pensioengevend salaris

€ 54.439

Pensioenverbeteringen (31 december 2006 / 1 januari 2007)
Toeslag actieven

1,6%

Toeslag inactieven

1,25%

Stichting VUVLEGRO (Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en de Groothandel in
Slachtafvallen en Darmen)
Premies
VUVLEGRO

werknemer

werkgever

totaal

1,9%

2,6%

4,5%

Loon waarover de premie wordt berekend
De premies worden berekend over het BTR-loon.

Stichting Fonds Collectieve Belangen
Premies
totaal
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Vleeswarenindustrie

0,4%

Vleessector

0,7%

Pluimvee

0,5%

Loon waarover de premie wordt berekend
De premies worden berekend over het BTR-loon.

versie: 20 december 2006
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Algemene informatie
De administratie van de in dit premieoverzicht genoemde fondsen is ondergebracht bij Interpolis Pensioenbeheer. Voor de
ontwikkelingsfondsen (Fondsen Collectieve Belangen) verzorgt Interpolis Pensioenbeheer alleen de premie-incasso.
Klant Contact Center
Hebt u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met het Klant Contact Center van Interpolis Pensioenbeheer. Het Klant
Contact Center is bereikbaar op telefoonnummer (050) 523 58 88.
Relatiebeheer werkgevers
U kunt ook een afspraak maken met één van onze relatiebeheerders. Zij komen graag bij u op bezoek om u te informeren over de
regelingen binnen uw bedrijfstak. Daarnaast adviseren zij u graag over een optimale administratieve afhandeling, die verbonden is
aan de uitvoering van de verschillende regelingen. Voor een afspraak met één van onze relatiebeheerders neemt u contact op
met het Klant Contact Center van Interpolis Pensioenbeheer.
Meer informatie
Op www.vlep.nl vindt u meer informatie over de pensioenregeling en de meest actuele premiepercentages.
administratie Interpolis Pensioenbeheer B.V.
postadres postbus 116 9700 AC Groningen
telefoon (050) 523 58 88 fax (050) 523 59 99
internet www.vlep.nl
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De premieoverzichten zijn met de meeste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de verstrekte informatie kunt u desondanks geen
rechten ontlenen. Het meest actuele premieoverzicht vindt u op www.vlep.nl.

versie: 20 december 2006

