
Beste leden van de VvGH, 
 
Omdat er een aantal vragen en opmerkingen zijn binnengekomen bij het bestuur over de 
datum van ingaan van indexatie van de pensioenen (1 juli 2022), heeft het bestuur aan de 
voorzitter van het HPF, Rogier Bouwman, gevraagd naar een toelichting hierop. 
Onderstaand kunt u de initiële vraag en de toelichting daarop lezen. 
 
  
Vraag VvGH: 
 
"De leden van de VvGH zijn positief gestemd over de indexatie van de pensioenen met 
3,42% per 1 juli 2022. 
Een verhoging welke mogelijk is gemaakt doordat de overheid tijdelijk de regels voor 
toeslagverlening heeft versoepeld. Hierdoor kunnen de pensioenen al bij een 
beleidsdekkingsgraad van 105% worden verhoogd.  
 
Diezelfde leden vragen zich af wat de reden is dat deze verhoging niet met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2022 plaats kan vinden.  
 
In de coulissen is vernomen dat een verhoging met terugwerkende kracht voor de periode  1 
januari 2022 – 30 juni 2022 een te arbeidsintensief proces zou zijn.  
Edoch, het lijkt erop dat bij andere pensioenfondsen de indexatie (in welke vorm dan ook) 
wel per 1 januari 2022 plaats zal vinden. De VvGH verwijst daarbij als voorbeeld naar het feit 
dat bij het ABP, het grootste pensioenfonds in Nederland, wel een nabetaling  plaats gaat 
vinden. 
 
Onder verwijzing naar het bovenstaande: 
 
1) Ontvangt de VvGH graag uw uitgebreide en heldere toelichting over de gekozen route 
opdat wij onze leden per omgaande kunnen informeren. 
2) Vraagt de VvGH het HPF een indexatie met ingang van 1 januari 2022 aan alle 
deelnemers in heroverweging te nemen." 
 

Reactie HPF op de vraag VvGH: 
 
"Dank voor de e-mail. Ook wij zijn zeer blij dat we voor het eerst in lange tijd weer de 
pensioenen volledig kunnen indexeren. Na vele jaren van geen of beperkte indexatie was dit 
eindelijk weer een positieve ontwikkeling! 
 
De regels staan inderdaad toe dat de indexatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 
wordt toegekend. Deze route had ook onze voorkeur. Echter is de impact op de 
uitvoeringsorganisatie (en met name de pensioenadministratie) dermate groot, dat we op 
basis van evenwichtigheid hebben moeten besluiten de indexatie niet met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2022, maar per 1 juli 2022 toe te kennen. 
 
Om toe te lichten waarom de impact op de uitvoeringsorganisatie zo groot zou zijn: het 
verlenen van indexatie per 1 januari 2022 heeft tot gevolg dat 1.113 opvolgende mutaties 
opnieuw moeten worden opgevoerd. In een deel van de gevallen moet de impact voor de 
pensioenaanspraken aan de betreffende deelnemers worden bevestigd, bijvoorbeeld in het 
geval van pensionering en uitdiensttreding. Het gaat daarbij om 436 mutaties in de periode 1 
januari 2022 tot en met 12 mei 2022. De pensioenadministratie kan dit niet opvangen zonder 
impact voor de reguliere mutaties. Dit zal leiden tot vertragingen in reguliere mutaties en de 
verwerking van UPA bestanden (Uniforme Pensioenaangifte). De aanpassing van 



pensioenuitkeringen vergt ook veel werk aan het heropvoeren van de pensioenuitkeringen 
per 1 januari 2022 en de verwerking van de nabetalingen. In het geval van overleden 
gepensioneerde deelnemers dient niet alleen het partnerpensioen te worden herberekend, 
maar moet ook een nabetaling worden berekend van de pensioenuitkering die is gedaan 
toen de deelnemer nog in leven was. Waardeoverdrachten moeten opnieuw worden 
berekend en verrekend. Daarnaast moeten extra kosten worden gemaakt voor het 
administratiesysteem, de vastlegging, uitvoering en controle. Tot slot leidt het opnieuw 
opvoeren van deze mutaties tot een verhoogde kans op fouten. 
 
Dit besluit is overigens in lijn met de keuze van de meeste pensioenfondsen. ABP heeft (net 
als enkele andere pensioenfondsen) inderdaad gekozen om wel met terugwerkende kracht 
te indexeren, maar de meeste pensioenfondsen hebben hier om vergelijkbare redenen als 
het HPF niet voor gekozen. Kijken we bijvoorbeeld naar de 5 grote pensioenfondsen, kiest 
alleen ABP voor terugwerkende kracht. PMT en PFZW kiezen er (net als sommige andere 
pensioenfondsen) zelfs voor om pas per 1 oktober 2022 te indexeren, met als redenen ‘een 
zorgvuldige uitwerking in de systemen’ en ‘iets meer voorbereidingstijd te willen nemen, om 
zich te verzekeren van een foutloze uitvoering’. Bij bpfBOUW is sprake van een 
voorgenomen besluit tot indexatie waar pas in september formeel over wordt besloten. 
Sommige andere fondsen maken juist weer geen (of slechts gedeeltelijk) gebruik van de 
mogelijkheid om alsnog indexatie toe te kennen. 
 
Ik hoop dat hiermee duidelijk wordt dat we alle mogelijkheden nauwkeurig hebben 
onderzocht en de belangen zorgvuldig hebben afgewogen, alvorens we tot deze 
besluitvorming zijn overgegaan." 
 


