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Demissionair Staatssecretaris Wiersma heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 januari 2022 de pensioenen weer 
omhoog kunnen. Het kabinet staat toe dat pensioenfondsen de pensioenen indexeren vanaf een 
dekkingsgraad van 105 procent, mits de Tweede Kamer daar ook mee instemt. 
Indexeren kan volgens de huidige regels pas bij een beleidsdekking van minstens 110 procent, maar tijdens 
de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel, daalt de vereiste dekking naar 105 procent. Volgens 
Wiersma kan de grens van 105% wat het demissionaire kabinet betreft al vanaf 1 januari 2022 gaan gelden. 
Dit betekent dat pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad vanaf 105 procent hun 
pensioenuitkeringen mogen gaan indexeren. 
Het is echter nog wel de vraag of pensioenfondsen ook daadwerkelijk eerder zouden gaan indexeren. 
Pensioenfondsen zullen met hoge kosten worden geconfronteerd bij de overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel en bij veel fondsen is het nog de vraag of het pensioenfonds de verlaagde ondergrens voor 
indexeren haalt. Kortingen zullen daarentegen waarschijnlijk voorlopig van de baan zijn.  
 
21 oktober 2021   
Het hing in de lucht door stijgende dekking en een lagere ondergrens. Maar toch gaan de pensioenen van 4 
grote fondsen volgend jaar niet omhoog. Dat blijkt uit de kwartaalberichten van de vijf grootste 
pensioenfondsen. Alleen bij 1 van de ‘grote 5’ zou het kunnen. 
De pensioenen indexeren op de lonen en de prijzen mag vanaf 1 januari 2022 bij een dekking van minstens 
105 procent, wat het kabinet betreft. Volgens het CNV maakte staatssecretaris Wiersma dat namens het 
kabinet bekend tijdens de algemene financiële beschouwingen begin oktober. Mits de Tweede Kamer 
ermee instemt. De eerste verhoging van de pensioenen in meer dan 10 jaar voor miljoenen deelnemers 
kwam in zicht. 
 
‘Realistisch blijven’ 
Maar de pensioenfondsen sluiten nu zelf die deur. ‘Wij zouden ook graag indexeren, maar ondanks de 
stijging is daar helaas voor onze deelnemers nog geen zicht op.’ Dat stelt voorzitter Jos Brocken van 
Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur bij PME, vult aan: 
‘We moeten realistisch blijven, want het herstel is nog steeds fragiel en de economie blijft nog kwetsbaar.’ 

Tip! Ramon Verspeek en Inge Bakker vertellen je alles over de aanstaande veranderingen in de 
pensioenen tijdens de OR workshop dag op 4 november 2021. Stel jouw ideale dag samen door uit 
14 workshops de 2 meest passende te kiezen. 

 
De dekking van het fonds PMT is sowieso nog te laag om de pensioenen te verhogen. Ook volgens de lagere 
ondergrens van 105 procent die hoort bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Die overgang begint 
op 1 januari 2023, maar de verlaagde drempel voor indexeren kan een jaar eerder al gelden, zegde het 
kabinet toe. 
En daarbij is PMT van de grote 5 het fonds met de op 1 na hoogste dekking momenteel. Koploper is het 
pensioenfonds voor de bouw Bpf met 115,9 procent. Alleen dit fonds zou volgend jaar kunnen indexeren 
volgens de huidige regels. Hekkensluiter is PFZW voor zorg en welzijn, met nu 96,5 procent van de 
uitstaande verplichtingen als dekking. 
 
‘Geen dag uitstel meer!’ 
Het CNV vindt dat de fondsen een verhoging van de pensioenen geen dag kunnen uitstellen. ‘Mede doordat 
de inflatie nu zo snel stijgt door de hoge benzine- en gasprijzen moet indexatie snel plaatsvinden. 
Gepensioneerden gaan er anders te veel op achteruit. Dat is het voor het CNV onacceptabel,’ stelt Patrick 
Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar. Hij voegt er strijdvaardig aan toe: ‘Staatssecretaris 
Wiersma zei onlangs toe dat de pensioenen in 2022 met terugwerkende kracht zouden worden 
geïndexeerd. Hier houden we de staatssecretaris aan.’ 
 

https://ornetacademy.nl/congressen/or-workshopdag#general
https://www.cnv.nl/nieuws/uitstel-van-indexatie-geen-dag-langer-uit-te-leggen/


Van alle 191 pensioenfondsen zou bijna 44 procent (84 fondsen) volgend jaar ook volgens de huidige regels 
kunnen indexeren. Blijkt uit cijfers van toezichthouder De Nederlandsche Bank over het tweede kwartaal 
van dit jaar. Toch betwijfelden pensioenexperts al of de pensioenuitkeringen volgend jaar omhoog zouden 
kunnen. Niet alleen is het de vraag hoeveel fondsen op 31 december zelfs de verlaagde ondergrens van 105 
procent zullen halen. Ook moeten de fondsen buffers aanleggen voor de overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel. 
 
Absurd 
Hogere uitkeringen zijn volgend jaar dus niet waarschijnlijk. Maar korten op de pensioenen ook niet. 
Waarschijnlijk een schrale troost voor miljoenen gepensioneerden. Zo roepen de seniorenorganisaties 
Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM het kabinet op om het verhogen van de pensioenen 
nu eindelijk mogelijk te maken. ‘De meeste pensioenfondsen komen al 14 jaar niet aan indexatie toe. Dat is 
echt absurd.’ Aan het kabinet zal het waarschijnlijk niet liggen. 
 

 


