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Teksten 2023 voor informatie over verhogingen  

 

1. 5-jarig overzicht 

 

Actieven 

Toeslagverlening 

Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Toeslagverlening 

is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden.  

 

Uw pensioen wordt alleen verhoogd als onze financiële situatie goed genoeg is. Het bestuur van het fonds  

beslist elk jaar of er een toeslag wordt verleend. Gestreefd wordt naar een toeslag op de 

pensioenaanspraken van de deelnemers die gelijk is aan het hoogste van: 

a) de ontwikkeling van de cao-lonen bij de werkgever, en 

b) de ontwikkeling van het afgeleide Consumentenprijsindexcijfer. 

 

De laatste vijf jaar verhoogden wij de pensioenen zo  

In de onderstaande tabel ziet u de verhoging die wij de laatste vijf jaar hebben doorgevoerd. U ziet ook of 

de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Dit jaar hebben wij uw 

pensioen per 1 januari 2023 (over 2022) met 11,83% verhoogd. De ontwikkeling van de cao-lonen bij de 

werkgever bedroeg (van oktober 2021 tot oktober 2022) 3,5% (cao-verhoging per 1 april 2022). 

De prijsontwikkeling uitgaande van het voorlopige consumentenprijsindexcijfer bedroeg (van oktober 2021 

tot oktober 2022) 16,93%. 

 

datum verandering verhoging van uw pensioen Prijsstijging* Prijsstijging** Loon-

ontwikkeling 

1 januari 2022 3,28% 

en 0,67% inhaaltoeslag 

3,42% 3,28% 2,25% 

1 januari 2021 1,31% 1,22% 1,12% 3,00% 

1 januari 2020 1,70% 2,72% 1,73% 3,25% 

1 januari 2019 1,42% 2,10% 1,68% 2,25% 

1 januari 2018 0,79% 1,33% 1,34% 2,25% 

*Consumentenprijsindexcijfer oktober tot oktober  

**Consumentenprijsindexcijfer afgeleid oktober tot oktober (dit is het voorlopige cijfer en de doelstelling van 

het pensioenfonds zoals hierboven is vermeld) 

 

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om uw pensioen elk jaar te verhogen. Het 

is niet zeker of we uw pensioen in de toekomst elk jaar kunnen verhogen of dat we opnieuw een 

inhaaltoeslag kunnen toekennen. 

 

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd en we verwachten dat we dit in de komende jaren ook niet 

hoeven te doen. 

 

U leest meer op www.pensioenfondsaverydennison.nl.  
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2. 5-jarig overzicht > ook ao-er uitdienst code C 28, 34 
 

Niet-Actieven 
Toeslagverlening 

Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Toeslagverlening 

is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden.  

 

Uw pensioen wordt alleen verhoogd als onze financiële situatie goed genoeg is. Het bestuur  van het fonds  

beslist elk jaar of er een toeslag wordt verleend. Gestreefd wordt naar een toeslag op de 

pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die gelijk is aan de 

ontwikkeling van het afgeleide Consumentenprijsindexcijfer. 

 

De laatste vijf jaar verhoogden wij de pensioenen zo  

In de onderstaande tabel ziet u de verhoging die wij de laatste vijf jaar hebben doorgevoerd. U ziet ook of 

de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Dit jaar hebben wij uw 

pensioen per 1 januari 2023 (over 2022) met 11,83% verhoogd. De prijsontwikkeling uitgaande van het 

voorlopige consumentenprijsindexcijfer bedroeg (van oktober 2021 tot oktober 2022) 16,93%. 

 

datum verandering verhoging van uw pensioen Prijsstijging* Prijsstijging** 

1 januari 2022 3,28% 

en 0,67% inhaaltoeslag 

3,42% 3,28% 

1 januari 2021 0,48% 1,22% 1,12% 

1 januari 2020 0,90% 2,72% 1,73% 

1 januari 2019 1,06% 2,10% 1,68% 

1 januari 2018 0,47% 1,33% 1,34% 

*Consumentenprijsindexcijfer oktober tot oktober  

**Consumentenprijsindexcijfer afgeleid oktober tot oktober (dit is het voorlopige cijfer en de doelstelling van 

het pensioenfonds zoals hierboven is vermeld) 

 

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om uw pensioen elk jaar te verhogen. Het 

is niet zeker of we uw pensioen in de toekomst elk jaar kunnen verhogen of dat we opnieuw een 

inhaaltoeslag kunnen toekennen. 

 

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd en we verwachten dat we dit in de komende jaren ook niet 

hoeven te doen. 

 

U leest meer op www.pensioenfondsaverydennison.nl.  
 

 

3. 5-jarig overzicht  

 

Aspirant-deelnemer: 

Wij verhogen de verzekering voor uw partner- en wezenpensioen niet 

Het pensioenfonds probeert het pensioen van deelnemers jaarlijks te verhogen met een bepaald 

percentage. Dit noemen we de toeslag.  

Maar dat geldt alleen als u pensioen opbouwt. Als aspirant-deelnemer bent u alleen verzekerd voor 

partner- en wezenpensioen. Die verhogen wij niet.   
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4. 5-jarig overzicht volledig of partieel ao-er in dienst  
 

Toeslagverlening 

Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Toeslagverlening 

is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden.  

 

Uw pensioen wordt alleen verhoogd als onze financiële situatie goed genoeg is. Het bestuur van het fonds  

beslist elk jaar of er een toeslag wordt verleend.  

 

Voor het deel dat u nog werkt bij uw werkgever geldt het volgende: 

Gestreefd wordt naar een toeslag op de pensioenaanspraken van de deelnemers die gelijk is aan het 

hoogste van: 

a) de ontwikkeling van de cao-lonen bij de werkgever, en 

b) de ontwikkeling van het afgeleide Consumentenprijsindexcijfer. 

 

De laatste vijf jaar verhoogden wij de pensioenen van de actieve deelnemers zo  

In de onderstaande tabel ziet u de verhoging die wij de laatste vijf jaar hebben doorgevoerd. U ziet ook of 

de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Dit jaar hebben wij uw 

pensioen per 1 januari 2023 (over 2022) met 11,83% verhoogd. De ontwikkeling van de cao-lonen bij de 

werkgever bedroeg (van oktober 2021 tot oktober 2022) 3,5% (cao-verhoging per 1 april 2022). 

De prijsontwikkeling uitgaande van het voorlopige consumentenprijsindexcijfer bedroeg (van oktober 2021 

tot oktober 2022) 16,93%. 

 

datum verandering verhoging van uw pensioen Prijsstijging* Prijsstijging** Loon-

ontwikkeling 

1 januari 2022 3,28% 

en 0,67% inhaaltoeslag 

3,42% 3,28% 2,25% 

1 januari 2021 1,31% 1,22% 1,12% 3,00% 

1 januari 2020 1,70% 2,72% 1,73% 3,25% 

1 januari 2019 1,42% 2,10% 1,68% 2,25% 

1 januari 2018 0,79% 1,33% 1,34% 2,25% 

*Consumentenprijsindexcijfer oktober tot oktober  

**Consumentenprijsindexcijfer afgeleid oktober tot oktober (dit is het voorlopige cijfer en de doelstelling van 

het pensioenfonds zoals hierboven is vermeld) 

 
 

Voor uw premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid geldt het volgende: 

Gestreefd wordt naar een toeslag op de pensioenaanspraken die gelijk is aan de ontwikkeling van het 

afgeleide Consumentenprijsindexcijfer. 

 

De laatste vijf jaar verhoogden wij de premievrije pensioenopbouw zo  

In de onderstaande tabel ziet u de verhoging die wij de laatste vijf jaar hebben doorgevoerd. U ziet ook of 

de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Dit jaar hebben wij uw 

premievrije pensioenopbouw per 1 januari 2023 (over 2022) met 11,83% verhoogd. De 
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prijsontwikkeling uitgaande van het voorlopige consumentenprijsindexcijfer bedroeg (van oktober 2021 tot 

oktober 2022) 16,93%. 

 

datum verandering verhoging van uw pensioen Prijsstijging* Prijsstijging** 

1 januari 2022 3,28% 

en 0,67% inhaaltoeslag 

3,42% 3,28% 

1 januari 2021 0,48% 1,22% 1,12% 

1 januari 2020 0,90% 2,72% 1,73% 

1 januari 2019 1,06% 2,10% 1,68% 

1 januari 2018 0,47% 1,33% 1,34% 

*Consumentenprijsindexcijfer oktober tot oktober  

**Consumentenprijsindexcijfer afgeleid oktober tot oktober (dit is het voorlopige cijfer en de doelstelling van 

het pensioenfonds zoals hierboven is vermeld) 

 

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om uw pensioen elk jaar te verhogen. Het 

is niet zeker of we uw pensioen in de toekomst elk jaar kunnen verhogen of dat we opnieuw een 

inhaaltoeslag kunnen toekennen. 

 

De afgelopen jaren is uw pensioen niet verlaagd en we verwachten dat we dit in de komende jaren ook niet 

hoeven te doen. 

 

U leest meer op www.pensioenfondsaverydennison.nl.  

 

 

5. 10-jarig overzicht  

 

Niet-actieven en actieven 

Toeslagverlening 

Het pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen. Dit heet toeslagverlening. Toeslagverlening 

is bedoeld om de waarde van uw pensioen op peil te houden.  

 

Uw pensioen wordt alleen verhoogd als onze financiële situatie goed genoeg is. Het bestuur van het fonds  

beslist elk jaar of er een toeslag wordt verleend. Onze beleidsdekkingsgraad moet minstens 110% zijn. 

Daarnaast mag toeslagverlening vanaf 2015 alleen als we verwachten dat dit in de jaren daarna ook kan. Er 

zijn ook nog andere zaken waar het bestuur van het fonds rekening mee houdt. 

 

Gestreefd wordt naar een toeslag op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers die gelijk is aan 

het hoogste van: 

a) de ontwikkeling van de cao-lonen bij de werkgever, en 

b) de ontwikkeling van het afgeleide Consumentenprijsindexcijfer. 

Hiervoor kijken we naar de stijging van de lonen en prijzen over de periode oktober tot oktober voorafgaande 

aan het moment van toeslagverlening. Voor wat betreft de stijging van de prijzen wordt uitgegaan van het 

door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde voorlopige cijfer. Dit jaar hebben wij de 

pensioenaanspraken per 1 januari 2023 (over 2022) met 11,83% verhoogd. De ontwikkeling van de cao-

lonen bij de werkgever bedroeg (van oktober 2021 tot oktober 2022) 3,5% (cao-verhoging per 1 april 2022). 

 

Gestreefd wordt naar een toeslag op de pensioenaanspraken van de niet-actieve deelnemers (d.w.z. de 

gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden) die gelijk is aan de ontwikkeling van het afgeleide 
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Consumentenprijsindexcijfer over de periode oktober tot oktober voorafgaande aan het moment van 

toeslagverlening. Hierbij wordt uitgegaan van het door het CBS gepubliceerde voorlopige cijfer. Dit jaar 

hebben wij de pensioenaanspraken en - rechten per 1 januari 2023 (over 2022) met 11,83% verhoogd.  

De prijsontwikkeling uitgaande van het voorlopige consumentenprijsindexcijfer bedroeg (van oktober 2021 tot 

oktober 2022) 16,93%. 
 

De laatste tien jaar verhoogden wij de pensioenen zo 

In de onderstaande tabel ziet u de verhoging die wij de laatste tien jaar hebben doorgevoerd. U ziet ook of 

de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.  

 

datum verandering verhoging van uw pensioen 

(actieve deelnemers) 

Verhoging van uw pensioen 

(niet-actieve deelnemers) 

Prijsstijging* Prijsstijging** Loon- 

ontwikkeling 

1 januari 2022 3,28% 

en 0,67% inhaaltoeslag 

3,28% 

en 0,67% inhaaltoeslag 

3,42% 3,28% 2,25% 

1 januari 2021 1,31% 0,48% 1,22% 1,12% 3,00% 

1 januari 2020 1,70% 0,90% 2,72% 1,73% 3,25% 

1 januari 2019 1,42% 1,06% 2,10% 1,68% 2,25% 

1 januari 2018 0,79% 0,47% 1,33% 1,34% 2,25% 

1 januari 2017 0% 0% 0,42% 0,36% 2,00% 

1 januari 2016 0,57% 0,13% 0,63% 0,44% 2,00% 

1 januari 2015 2,25% 0,75% 1,05% 0,75% 2,25% 

1 januari 2014 0% 0% 1,56% 0,90% 2,51% 

1 januari 2013 0% 0% 2,87% 1,98% 1,50% 

*Consumentenprijsindexcijfer oktober tot oktober  

**Consumentenprijsindexcijfer afgeleid oktober tot oktober (dit is het voorlopige cijfer en de doelstelling van 

het pensioenfonds zoals hierboven is vermeld) 

 

Onze financiële situatie was de afgelopen tijd niet goed genoeg om uw pensioen elk jaar te verhogen. Het 

is niet zeker of we uw pensioen in de toekomst elk jaar kunnen verhogen of dat we opnieuw een 

inhaaltoeslag kunnen toekennen. 
 

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen niet verlaagd en we verwachten dat we dit in de komende 

jaren ook niet hoeven te doen. 

 
U leest meer op www.pensioenfondsaverydennison.nl.  
 


