
   

Indexatie Pensioenen 

De pensioenen worden met terugwerkende kracht per 1 april 2020 met 
1,8% verhoogd. De prijzen gingen van januari 2019 tot januari 2020 met 
1,8% omhoog. Dat betekent dat de pensioenen van medewerkers, oud-
medewerkers en pensioengerechtigden volledig meegroeien met de 
stijging van de prijzen in 2019. 

Hoe is het bestuur tot zijn besluit gekomen?                                       
Eerder dit jaar had het bestuur het indexatiebesluit uitgesteld, omdat de 
situatie op de financiële markten plotseling was verslechterd door het 
coronavirus en er geen sprake was van een stabiele situatie. 
Dit was te zien aan de ontwikkeling van de economische dekkingsgraad in 
het eerste kwartaal. Deze dekkingsgraad geeft de actuele financiële 
positie van het fonds weer en daalde van 128% (eind december vorig 
jaar) naar 117% (eind maart dit jaar). De afgelopen periode is de 
economische dekkingsgraad redelijk stabiel gebleven, deze bedroeg eind 
juni 119%. Op basis hiervan vindt het bestuur het verantwoord om 
de indexatierichtlijn te volgen en de pensioenen alsnog te indexeren. 

Waarom is indexatie van mijn pensioen belangrijk?                         
Indexatie van uw pensioen is belangrijk, omdat geld elk jaar in waarde 
kan dalen, dat noemen we inflatie. Zonder indexatie zou een pensioen 
door inflatie steeds minder waard worden. U zou dan minder met uw 
pensioen kunnen kopen. Indexatie is dus nodig om de koopkracht van uw 
pensioen te behouden. 

Voor wie is indexatie relevant?                                                            
Voor iedereen die pensioen opbouwt, pensioen heeft opgebouwd of 
pensioen krijgt. 

Hoe worden de pensioenen geïndexeerd?                                              
De verhoging van de pensioenen is gebaseerd op de prijsontwikkeling. De 
basis daarvoor is de consumentenprijsindex Alle huishoudens, 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 
januari tot januari. In 2019 zijn de prijzen met 1,8% gestegen. 

Wanneer wordt er geïndexeerd?                                                                  
Volgens de richtlijnen is er ruimte voor indexatie als 
de beleidsdekkingsgraad per eind december hoger is dan 110%. Er is 
ruimte voor volledige indexatie als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 
de toekomstbestendig indexeren dekkingsgraad. Per eind 2019 was deze 
125%. Er is ruimte voor gedeeltelijke indexatie als de 



beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Er is geen ruimte voor indexatie 
als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110%.                                         
In alle gevallen geldt verder dat de economische dekkingsgraad per eind 
maar boven de minimaal vereiste dekkingsgraad moet liggen. Deze is 
104%. 

Afwijking van de hoofdregel: 
Het bestuur kan van de richtlijn afwijken als de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven. 

Wat betekent 'met terugwerkende kracht'?                                                    
De pensioenen worden alsnog per 1 april 2020 verhoogd met 1,8%. Dat 
betekent dat niemand een achterstand in indexatie heeft en u een 
nabetaling kunt verwachten. De terugwerkende kracht geldt ook voor 
deelnemers die inmiddels uit dienst zijn. 
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