
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Toeslagverlening 
Toeslagverlening (indexatie) is het aanpassen van het pensioen aan de hogere prijzen. Het is niet 
zeker of dat altijd kan. Het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij beslist ieder 
jaar of het pensioen kan worden aangepast en met welk percentage. Dit hangt onder meer af van de 
financiële situatie van het fonds. 
Volgens het beleid van ons pensioenfonds is de dekkingsgraad nu voldoende om een bescheiden 
toeslag te geven. Daarnaast zijn de rendementen van het pensioenfonds dit jaar beter geweest dan 
vorig jaar. 
 
§  Indexatie van de ingegane pensioenen, aanspraken van gewezen deelnemers  
 
Het bestuur heeft besloten tot verbetering van de tot nu toe tegenover het fonds verkregen 
(pre)pensioenrechten. Uw pensioen wordt dit jaar (over 2014) verhoogd. De basis voor de toeslag is 
de stijging van de afgeleide consumentenprijsindex over de periode juli 2013 – juli 2014. Die index 
zegt iets over de stijging van de prijzen voor het levensonderhoud. Deze stijging van de prijsindex 
bedroeg 0,59%. Het pensioenfonds heeft echter niet voldoende in kas om dat hele percentage te 
geven. Er zijn wel voldoende middelen om de helft van de prijsindex te geven en daarom heeft het 
bestuur besloten de pensioenen van gewezen deelnemers en gepensioneerden met 0,29% te 
verhogen per 31 december 2014.  
 
 
§ Indexatie van de (pre)pensioenaanspraken van actieve deelnemers geboren op of na 1 

januari 1950 
 
Het bestuur heeft besloten tot verbetering van de tot nu toe tegenover het fonds verkregen 
(pre)pensioenrechten. Uw pensioen wordt dit jaar (over 2014) verhoogd. De basis voor de toeslag is 
de verhoging van de CAO-lonen van volwassen werknemers in het particuliere bedrijf over de periode 
juli 2013 – juli 2014. Dit percentage is dit jaar 0,99%. Het pensioenfonds heeft echter niet voldoende in 
kas om dat hele percentage te geven. Er zijn wel voldoende middelen om de helft van de CAO-
loonindex te geven en daarom heeft het bestuur besloten om de pensioenen te verhogen met 0,49% 
per 31 december 2014. 
  
 
In 2015 gaan de regels voor toeslagen bij pensioenfondsen veranderen. Het bestuur verwacht dat het 
daardoor de komende jaren niet mogelijk zal zijn om opnieuw een toeslag te geven. 


