
   

*) In de afgeleide consumentenprijsindex van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de 
kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling 
geëlimineerd. 

 

 

 

Voorwaardelijkheidsverklaring 2023 

Uw pensioenfonds probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met 100% van de prijsontwikkeling (100% van 

de Consumenten Prijs Index (CPI) voor alle bestedingen (afgeleid) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 

gemeten over de voorgaande periode 31 oktober – 31 oktober*). Dit noemen wij onze ambitie. 

Uw pensioen is dit jaar verhoogd met 4,14%  (onze ambitie was 16,9%). De prijzen (consumentenprijsindex alle 

bestedingen) gingen over de periode van 31 oktober 2021 - 31 oktober 2021 met 14,3% omhoog. 

 

Het pensioenfonds heeft uw pensioen de afgelopen drie jaar als volgt aangepast: 

 
- Op 1 januari 2022 met 0% (onze ambitie was 3,3%). De prijzen gingen over de periode van oktober 

2020 - oktober 2021 met 3,4% omhoog. 

- Op 1 januari 2021 met 0% (onze ambitie was 1,1%). De prijzen gingen over de periode van oktober 

2019 - oktober 2020 met 1,2% omhoog. 

- Op 1 januari 2020 met 0% (onze ambitie was 1,7%). De prijzen gingen over de periode van oktober 

2018 - oktober 2019 met 2,7% omhoog. 

 

Uw pensioenfonds betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit beleggingsrendement. 

U hebt door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook recht op 

verhogingen in de toekomst. 

 

Indexatieverwachting 

De kans op indexatie is de komende jaren groter geworden bij SPA. SPA heeft een herstelplan moeten indienen 

dat nog steeds van toepassing is, maar de beleidsdekkingsgraad is in 2022 hard gestegen. Deze is nu boven de 

110% uitgekomen en zal - door de 12-maands middeling die DNB toepast – waarschijnlijk in 2023 boven het 

vereist eigen vermogen uitkomen. De komende 5 jaar zal indexatie daarom mogelijk maar beperkt zijn; voor 

volledige indexatie moet de dekkingsgraad verder stijgen naar meer dan 135%. 

 

Kans op korten 

Momenteel is de kans dat SPA de komende 5 jaar zal moeten gaan korten weliswaar aanwezig, maar deze kans 

wordt door SPA door het recente herstel niet meer zo hoog ingeschat. Deze kans neemt overigens wel toe als 

de rente weer lager zou worden.  


