
Nieuwsbericht: 

Uw pensioen is op 1 januari 2023 omhoog gegaan met 6% 

Op 1 januari 2023 is uw pensioen verhoogd met 6%. *). 

Bent u al met pensioen? Dan is in januari uw pensioen omhooggegaan.  

Krijgt u nog geen pensioen? Dan ziet u het hogere pensioen als u inlogt op deze website.   

Waarom verhoogt SPPN uw pensioen? 

Elk jaar proberen wij op 1 januari de pensioenen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dat mag 

alleen als we daar genoeg geld voor hebben. De overheid heeft op 1 juli 2022 de regels voor het 

verhogen van de pensioenen tijdelijk versoepeld. We hoeven minder reserves aan te houden. Daardoor 

hebben we meer ruimte om de pensioenen te verhogen. Voor de verhoging van 6% op 1 januari 2023 

hebben wij opnieuw gebruikgemaakt van de versoepelde regels.  

Hoe hebben we de extra verhoging berekend? 

We streven ernaar de pensioenen mee te laten groeien met de prijzen. Voor de verhoging op 1 januari 

2023 kijken we naar de stijging van de prijzen vanaf 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. De 

prijzen zijn in die periode met 16,92% gestegen. Zonder de versoepelde regels hadden we de 

pensioenen met maximaal 3,95% kunnen verhogen. 

Ook bij de versoepelde regels heeft het pensioenfonds niet voldoende geld om de pensioenen met 

16,92% te verhogen. Bovendien willen wij het risico beperken dat de pensioenen in de komende jaren 

moeten worden verlaagd. We hebben de pensioenen daarom nu met 6% verhoogd.      

Wat betekent dit in de toekomst voor u?  

Dat we de pensioenen op 1 januari 2023 konden verhogen is natuurlijk goed nieuws. Maar we blijven 

opletten. Is het eerlijk, zowel voor de jongeren als de ouderen? Benadelen we geen mensen? We laten 

zien hoe we dat hebben bekeken. 

Als de Eerste Kamer ermee instemt, gaat op 1 juli 2023 het nieuwe pensioenstelsel in. De huidige 

pensioenen worden dan uiterlijk op 1 januari 2027 omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarbij 

wordt gekeken naar het vermogen dat het pensioenfonds op dat moment heeft. Door nu de pensioenen 

extra te verhogen (met 6% in plaats van 3,95%), wordt er tot 2027 meer pensioen uitbetaald dan zonder 

de extra verhoging. Als u al met pensioen bent, ontvangt u immers vanaf januari 2023 een hogere 

pensioenuitkering. Doordat er meer pensioen wordt uitbetaald, is er op 1 januari 2027 iets minder 

vermogen over in het pensioenfonds.  

Als u nu al pensioen ontvangt, profiteert u direct van de extra verhoging. Als u nu nog geen pensioen 

ontvangt, is het voor u een klein beetje nadelig dat er op 1 januari 2027 naar verwachting wat minder 

vermogen is dan zonder de extra verhoging. 

We hebben berekend hoeveel vermogen er naar verwachting is op 1 januari 2027 bij een verhoging van 

6% (de verhoging die we met de versoepelde regels geven) en bij een verhoging van 3,95% (de 

verhoging die we zonder de versoepelde regels hadden kunnen geven). Het verschil tussen deze twee 



verhogingen hebben we vervolgens in beeld gebracht voor alle leeftijdsgroepen. In de onderstaande 

grafiek laten we dit zien. 

 

De grafiek laat zien dat de extra verhoging van 6% in plaats van 3,95% voor de jongeren niet veel 

uitmaakt, het vermogen daalt voor hen met ongeveer 0,2%. De ouderen/pensioengerechtigden 

profiteren licht van de extra verhoging. De verschillen zijn klein. 

Conclusie 

Het bestuur heeft de vraag ‘wel of niet extra verhogen’ van alle kanten bekeken. Al met al vindt het 

bestuur van SPPN dat de pensioenen op 1 januari 2023 met 6% verhoogd kunnen worden.  

 

 

 

*) Op 1 januari 2020 is de pensioenregeling gewijzigd. Mogelijk geldt daarom voor u een overgangsmaatregel waarbij uw 

pensioen gedurende een aantal jaren extra wordt verhoogd. Als dit voor u geldt, dan krijgt u daarover later dit jaar van ons een 

brief. De extra verhoging van uw pensioen die dit jaar wordt doorgevoerd, komt bovenop de verhoging van 6%. Uw pensioen 

wordt dit jaar in totaal dan met meer dan 6% verhoogd. 

 


