
1

Een gezonde financiële 
situatie met een zo hoog 
mogelijke dekkingsgraad. 

Komende jaren op weg naar een goede start in het nieuwe stelsel

Verlaging opbouwpercentage in 
2022 en 2023 beperkt: 
opbouw 1,65%
Door de lage rente zou er bij voortzetting van 
het huidige beleid sprake zijn van een 
aanzienlijk lagere pensioenopbouw in 2022 
en 2023. Het Bestuur heeft besloten de 
verlaging te beperken en het opbouw-
percentage vast te stellen op 1,65% (is thans 
1,85%). 

Financiële buffers beschermd
Minder risico in beleggingsbeleid 
om huidige buffer – met het oog 
op de overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel – extra te beschermen.

Meer zekerheid over verhoging 
van pensioen
Door gebruik te maken van nieuwe 
wetgeving die mogelijk al op 
1 januari 2022 ingaat.

Pensioenopbouwers bouwen in 2022 en 
2023 iets minder pensioen op. Voor 2024 
is nog onzeker hoe de opbouw eruitziet.

De buffer op het moment van overgang 
naar het nieuwe pensioenstelsel komt 
ten goede aan de deelnemers. Die 
hebben daarom belang bij een zo hoog 
mogelijke buffer.

Hierdoor is de kans zeer groot dat uw 
pensioen de komende twee jaar volledig 
kan worden verhoogd door indexatie. Bij
gedeeltelijke indexatie is een hogere
indexatie mogelijk dan nu.

Binnen enkele jaren gaat pensioen in Nederland er anders uitzien. Dan wordt er een nieuw 
pensioenstelsel van kracht, met een eigen pensioenpotje voor iedere deelnemer. Dit is in de ogen 
van het Bestuur een uitzonderlijke situatie, die vraagt om specifiek beleid. Het Bestuur heeft 
daarom nu al enkele besluiten genomen om ervoor te zorgen dat onze deelnemers een zo goed 
mogelijke start kunnen maken in het nieuwe stelsel.

Voor alle deelnemers een 
pensioen dat zo dicht mogelijk 
ligt bij onze ambitie: volledige 
pensioenopbouw en indexatie.

Wat willen we bereiken op het moment van overgang naar een nieuw pensioenstelsel?

Waar staan we eind 2021?
Pensioen van deelnemers:
- Afgelopen jaren geen (volledige) indexatie
- Pensioenopbouw vanaf 2022 onder druk, 

omdat met dezelfde premie bij voortzetting 
huidig beleid minder pensioenopbouw 
mogelijk is vanwege lage rente.

Financiële gezondheid:
- Dekkingsgraad flink gestegen na dip van 

begin 2020: actuele dekkingsgraad 
127,7%, beleidsdekkingsgraad 121,7%

- Daardoor flinke buffer van € 5 miljard
(Gegevens eind september 2021)

Welke besluiten zijn genomen voor de komende jaren?
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