
Antwoord op de belangrijkste vragen 
 

Wanneer worden de pensioenen verhoogd?  
Elk jaar bekijkt het bestuur opnieuw of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Een 
verhoging is alleen mogelijk als de financiële situatie van het fonds en de regels dit toelaten. 
Lees hier meer. 
 
Hoe zit het met de versoepelde regels voor het verhogen van de 
pensioenen? 
De overheid stelt strenge regels aan het verhogen van de pensioenen. Maar die regels zijn 
tijdelijk een beetje minder streng. Zijn een fonds en de sociale partners van plan om de huidige 
pensioenen om te zetten naar het nieuwe pensioenstelsel (het zogenaamde invaren)? Dan 
mag het fonds de pensioenen nu al verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105 procent. 
Normaal gesproken mag dat pas bij 110 procent. 
 
Hier heeft PME halverwege 2022 gebruik van gemaakt. Toen zijn de pensioenen verhoogd 
met 1,29 procent. Ook nu weer kiest PME voor de versoepelde regels. Zo kunnen we voor de 
tweede keer in een jaar indexeren, deze keer met 6,2 procent. Samen goed voor bijna 7,5 
procent.  
 
PME maakt gebruik van de versoepelde regels. Jullie zijn dus vóór het  
nieuwe pensioenstelsel? 
Het klopt dat we daarmee voorsorteren op de komst van het nieuwe pensioenstelsel. We 
gaan ervan uit dat alle pensioenen meeverhuizen. Ook die van jou. Zouden we dit 
uitgangspunt niet hanteren? Dan hadden we de pensioenen dit jaar niet mogen verhogen.   
Overigens is het nog niet zeker dat het nieuwe stelstel er komt. De politiek in Den Haag moet 
nog een besluit nemen. Je hoort vanzelf van ons wat dit betekent voor je pensioen. 
 

Hoe bepaalt PME de verhoging van mijn pensioen? 
We kijken altijd naar de inflatie tussen juli en juli. In dit geval: tussen juli 2021 en juli 2022. 
Het liefst laten we je pensioen met hetzelfde percentage stijgen. Want dan behoudt je 
pensioen z’n waarde. Maar dat kan alleen als onze dekkingsgraad het toelaat. 
 

 

De dekkingsgraad laat zien hoe een fonds er financieel voor staat. Is de dekkingsgraad hoger 
dan 105 procent? Dan kunnen de pensioenen omhoog. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe 
meer ruimte daarvoor is.  Lees meer over de dekkingsgraad. 
 

 

De beleggingsresultaten zijn slecht op dit moment. Is het dan wel 
verstandig om de pensioenen fors te verhogen? 
Het klopt dat de meeste pensioenfondsen dit jaar veel geld hebben verloren op de 
financiële markten. Dit na jarenlange groei van het vermogen. Tegelijkertijd is de rente 
gestegen. Daardoor hoeven we minder geld te reserveren voor later. Het effect van de 
gestegen rente was erg sterk. Zó sterk dat onze dekkingsgraad is verbeterd en we de 
pensioenen nu kunnen verhogen. 
 

 

https://www.pmepensioen.nl/verhogen-of-verlagen
https://www.pmepensioen.nl/dekkingsgraad


Goed om te weten: we geven niet meteen alles uit. We blijven voorzichtig. Want het is 
onzeker wat de economie gaat doen. Zit het straks tegen? Dan is het fijn als we een buffer 
hebben. Zo verkleinen we de kans dat we je pensioen in de toekomst moeten verlagen. 
 

 

Gaan jullie de pensioenen ook met terugwerkende kracht verhogen? 
De pensioenen bij PME zijn lange tijd niet omhooggegaan. Gelukkig hebben we in juli 2022 
de pensioenen voor het eerst in 14 jaar kunnen verhogen. We zijn blij dat we dat nu weer 
kunnen doen. Maar we snappen ook dat veel mensen op meer hadden gehoopt. Zeker nu de 
prijzen stijgen en het leven steeds duurder wordt. De financiële gezondheid van PME laat het 
toe om de pensioenen te verhogen. Maar verder terugkijken gaat nu niet. Hoe graag we dat 
ook zouden willen. 
 

Toch is er een lichtpuntje. Over een paar jaar veranderen de pensioenregels in Nederland. Er 
zijn straks minder buffers nodig, waardoor er meer geld vrijkomt voor de pensioenen. De 
verwachting is dat we de pensioenen dan vaker kunnen verhogen.  Lees meer over het 
nieuwe pensioenstelsel. 
 

 

Overigens is het nog niet zeker dat het nieuwe stelstel er komt. De politiek in Den Haag moet 
nog een besluit nemen. Je hoort vanzelf van ons wat dit betekent voor je pensioen. 
 

Wat is het gevolg van deze verhoging voor jong en oud op de korte en 
lange termijn? 
We willen dat de verhoging voor iedereen zo gunstig mogelijk uitpakt. Voor alle deelnemers, 
voor iedere generatie, ook naar de toekomst toe. Op dit moment kennen gepensioneerde 
deelnemers van PME een historisch koopkrachtverlies. Zij kunnen zelf weinig tot niets meer 
doen om hun koopkracht te versterken. Meer werken, een nieuwe baan, een hoger salaris 
eisen, dat kunnen de meeste gepensioneerden niet. Daarom heeft PME gekozen voor een 
stevige indexatie van 6,2 procent. Deze komt boven op de indexatie van eerder dit jaar, samen 
goed voor bijna 7,5 procent. 
 
We kijken bij elk besluit naar de gevolgen op de korte én lange termijn. Daarbij wegen we de 
belangen van alle deelnemers goed af. Het verhogen van de pensioenen pakt voor iedereen 
nú positief uit. Het pensioen van iedereen gaat namelijk met 6,2 procent omhoog. 
 
Met het verhogen van de pensioenen daalt wel onze dekkingsgraad. En die dekkingsgraad is 
van belang op het moment dat we overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij een lagere 
dekkingsgraad krijgt een jongere deelnemer op het overgangsmoment relatief minder 
vermogen toegedeeld. Voor een oudere deelnemer pakt dit juist relatief gunstig uit. De 
grafiek hieronder toont het verwachte effect van de verhoging op het toekomstige vermogen. 
Voor een 45-jarige daalt dit vermogen met 1,3 procent. En voor een 75-jarige stijgt het met 
1,6 procent. 
 

https://www.pmepensioen.nl/nieuw-pensioenstelsel
https://www.pmepensioen.nl/nieuw-pensioenstelsel


 

 
 

 

Effect van deze pensioenverhoging op vermogen in nieuwe stelsel 
(leeftijd van deelnemer in 2022) 

 

 

 


