
  

Toeslagen Trivium                      
(versie voor deelnemers)  

 
Op de pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van de stijging van de loonindex*. Het be-
stuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaar-
delijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening 
wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 
 
* Dit is het peil van de lonen op 1 januari van enig jaar ten opzichte van 1 januari van het jaar daarvoor. Deze index wordt geba-
seerd op de in de CAO voor de bedrijfstak Metalektro vastgelegde algemene loonontwikkelingen. Afronding vindt plaats op twee 
decimalen nauwkeurig. 

 

Verhoging en verlaging van uw pensioen 
 
 

 Verhoging en verlaging van uw pensioen in de afgelopen vijf jaar  
 In dit blok leest u of uw pensioen de afgelopen vijf jaar is verhoogd of verlaagd.  
   

 

Verhoging in de afgelopen vijf jaar  

Uw pensioen steeg niet mee met de prijzen. De afgelopen vijf jaar stegen de lonen en 
prijzen en het pensioen als volgt:  

  

 Stijging van de Verhoging  

 lonen* prijzen** pensioen  

per 1 januari 2021 0,00% 1,27% 0,00%  

per 1 januari 2020 9,04% 2,63% 0,71%  

per 1 januari 2019 0,00% 1,71% 1,41%  

per 1 januari 2018 2,57% 1,38% 0,50%  

per 1 januari 2017 3,38% 0,32% 0,00%  

  

Pensioenfonds TDV probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de loonontwikke-
ling*. Pensioenfonds TDV betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen uit be-
leggingsrendement. U hebt door een verhoging en de verwachting voor de komende ja-
ren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.  

  

Pensioenfonds TDV heeft uw pensioen in 2021 niet verhoogd. Het is op dit moment 
onzeker of een (gedeeltelijke) verhoging van uw pensioen in de komende jaren wel 
mogelijk is.  

  

Let op: Uw pensioen wordt op een andere manier aangepast aan de stijging van de 
prijzen, als u niet meer meedoet aan deze pensioenregeling of als u al pensioen krijgt.  

   

 

Verlaging in de afgelopen vijf jaar  

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. 
 
Op basis van het huidige herstelplan is de verwachting dat uw pensioen in de komende 
jaren niet hoeft te worden verlaagd.  

 

* Wij gebruiken hiervoor de in de CAO voor de bedrijfstak Metalektro vastgelegde stijging van de lonen in de periode van 1 
januari van enig jaar ten opzichte van 1 januari van het jaar daarvoor.  
** Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek  

 
Zolang u deelnemer bent probeert Pensioenfonds TDV uw pensioen te verhogen met de loonontwikke-
ling. Uw pensioen wordt op een andere manier aangepast aan de stijging van de prijzen, als u niet meer 
meedoet aan deze pensioenregeling of als u al pensioen krijgt. Uw pensioen wordt dan verhoogd met de 
prijsontwikkeling. Op verzoek sturen wij u informatie over het toeslagbeleid voor gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden toe. 


