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Verhogingen en prijsstijgingen in de afgelopen 10 jaar 

 
 
Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen 
Het fonds wil uw pensioen mee laten groeien met de prijzen. Hiervoor kijken we naar de stijging van de 
prijzen over de maanden oktober tot september in het vorige jaar.  
 
We besluiten elk jaar of we uw pensioen geheel of gedeeltelijk verhogen met de stijging van de prijzen. Dat 
kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. Dat is het geval als onze beleidsdekkingsgraad ten 
minste 110% is.  
 
Vanaf 2015 gelden nieuwe wettelijke regels voor het verhogen van pensioenen. Dat kan alleen als de 
verhoging naar verwachting ook in de toekomst kan worden verleend. Dat betekent dat er meer geld nodig 
is en toeslagen lager uitvallen dan vóór 2015. 
 
De laatste 10 jaar  veranderden wij de pensioenen zo 
U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. En of wij onze 
ambitie hebben waar gemaakt 
 

datum 
verandering 

verhoging van uw 
pensioen  

Prijsstijging 

1 januari 2017 0,00% 0,00% 

1 januari 2016 0,00% 0,40% 

1 januari 2015 0,00% 0,60% 

1 januari 2014 0,00% 1,10% 
1 januari 2013 0,00% 2,10% 
1 januari 2012 0,00% 3,00% 
1 oktober 2010 0,00% 0,60% 
1 oktober 2009 0,22% 1,10% 
1 oktober 2008 0,00% 2,40% 
1 oktober 2007 1,60% 1,60% 

 
Ook de eerstkomende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet verhogen. Onze verwachting is dat 
over een periode van 15 jaar uw pensioen met ongeveer 65% van de prijsstijging omhoog gaat. 
  
De toeslagen die u vanaf 1 januari 2016 hebt gemist, kunnen in de toekomst gedeeltelijk of geheel worden 
goedgemaakt als de financiële positie van het pensioenfonds goed genoeg is. Gemiste toeslagen vóór 31 
december 2015 komen niet voor compensatie in aanmerking. 
 
De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. Dit is een maatregel die in het uiterste geval wordt 
toegepast als de financiële positie van het pensioenfonds dit nodig maakt. 
 
 


