
  

Toeslagen 
(versie voor gewezen deelnemers  
en pensioengerechtigden) 
 
Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend van de stijging van de 
prijsindex*. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken 
worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen 
premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 
 
* Dit is het peil van de prijzen in oktober van enig jaar ten opzichte van oktober van het jaar daarvoor. Dit wordt jaarlijks door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgesteld en gepubliceerd als “Consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens”. 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 voor een deel mee met de prijzen. De afgelopen vijf jaar stegen 
de prijzen en het pensioen als volgt:  

  

 Stijging van de prijzen* Verhoging 
pensioen 

 

 

per 1 januari 2022 3,21% 2,50%   

per 1 januari 2021 1,67% 0,00%   

per 1 januari 2020 2,51% 0,50%   

per 1 januari 2019 2,13% 1,41%   

per 1 januari 2018 1,34% 0,50%   

  

Pensioenfonds TDV probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de prijsontwik-
keling*. Pensioenfonds TDV betaalt de toekomstige verhogingen van uw pensioen 
uit beleggingsrendement. U hebt door een verhoging en de verwachting voor de ko-
mende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.  

  

Pensioenfonds TDV heeft uw pensioen in 2022 gedeeltelijk verhoogd. De verwach-
ting is dat ook in de komende jaren een (gedeeltelijke) verhoging van uw pensioen 
mogelijk is.  

   

 

Verlaging in de afgelopen vijf jaar  

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd. 
 
De verwachting is dat uw pensioen in de komende jaren niet hoeft te worden ver-
laagd.  

 
* Voor de verhoging per 1 januari gebruikten wij tot en met 1 januari 2021 de stijging van de Consumentenprijsindex alle 
huishoudens in de periode juli ten opzichte van juli van het voorafgaande jaar, zoals vastgesteld en gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de verhoging per 1 januari 2022 gebruikten wij de periode oktober 2021 ten 
opzichte van juli 2020.  

 


