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Één van de voorwaarden voor het toekennen van de extra indexatie is dat het pensioenfonds de deel-
nemers informeert over wat hiervan de gevolgen op de lange termijn (60 jaar) zijn.  
 
Omdat de extra indexatie beperkt is, zijn de gevolgen van de extra indexatie klein.  
 
In onderstaande grafiek is te zien wat het effect op het verwachte pensioen (gecorrigeerd voor de 
verwachte inflatie) per leeftijd is. Voor jongere deelnemers is er een heel licht negatief effect, terwijl 
dat voor deelnemers vanaf 65 jaar ongeveer 0,3% tot 0,4% positief is. 
 

 
 
Omdat het verwachte pensioen voor jongere deelnemers hoger is dan dat van oudere deelnemers, 
wordt het verschil in het verwachte pensioen tussen jongere en oudere deelnemers door de extra 
indexatie iets kleiner. 
 

Uitleg over hoogte van de extra indexatie per 1 oktober 2022 
 
De overheid heeft pensioenfondsen de mogelijkheid geboden om de per 1 januari 2022 verleende 
indexatie tussentijds aan te vullen. 
 
Werknemers 
Voor werknemers is de indexatie van hun pensioenaanspraken gekoppeld aan de cao-
loonsverhoging. Over 2021 bedroeg de cao-loonsverhoging 2,3%. TDV heeft de pensioenaanspraken 
van de werknemers op 1 januari 2022 met 1,8% verhoogd. De verhoging van 1,8% mag dus aange-
vuld worden naar 2,3%. Dat betekent dat de pensioenaanspraken per 1 oktober 2022 met 0,491% 
verhoogd kunnen worden. Dit is iets minder dan 0,5% (het verschil tussen 2,3% en 1,8%). Dat zit als 
volgt:  
 
De pensioenaanspraken zijn per 1 januari 2022 met 1,8% verhoogd. Een pensioenaanspraak van 
bijvoorbeeld € 1.000 per eind 2021 is hierdoor per 1 januari 2022 verhoogd naar € 1.018. Als deze 
pensioenaanspraak van € 1.018 per 1 oktober 2022 met 0,5% verhoogd zou worden, zou de aan-
spraak uitkomen op € 1.023,09. Dat is meer dan €1.023 en (fiscaal) niet toegestaan. Bij een verhoging 
van 0,491% komt de pensioenaanspraak per 1 oktober wel uit op €1.023.  
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Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers 
Voor pensioengerechtigheden en gewezen deelnemers is de indexatie gekoppeld aan de consumen-
tenprijsindex. Voor de indexatie per 1 januari 2022 bedroeg de referentieperiode oktober 2021 ten 
opzichte van juli 2020. Over deze periode bedroeg de inflatie 3,21%. De pensioenen van de pensi-
oengerechtigden en de pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers zijn per 1 januari 2021 met 
2,5% verhoogd.  Dat betekent dat aan pensioengerechtigheden en gewezen deelnemers nog 0,693% 
indexatie toegekend kan worden. Dit is iets minder dan 0,71% (het verschil tussen 3,21% en 2,5%). 
Dat zit als volgt: 
 
De pensioenen en pensioenaanspraken (van gewezen deelnemers) zijn per 1 januari 2022 met 2,5% 
verhoogd. Een pensioen van bijvoorbeeld € 1.000 per eind 2021 is hierdoor per 1 januari 2022 ver-
hoogd naar € 1.025. Als dit pensioen van € 1.025 per 1 oktober 2022 met 0,71% verhoogd zou wor-
den, zou de aanspraak uitkomen op € 1.032,28. Dat is meer dan €1.032,10 en (fiscaal) niet toege-
staan. Bij een verhoging van 0,693% komt het pensioen per 1 oktober wel uit op €1.032,10.  
 
 


