
Dekkingsgraden lopen op, maar…. 
 

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn in de eerste helft van 2021 fors gestegen, (PME 

van 101,3% eind maart naar 103,2% per eind juni) maar de meeste grote pensioenfondsen 

staan er nog lang niet goed genoeg voor om te mogen indexeren. Daarbij is het de 

verwachting dat dekkingsgraden voorlopig niet veel meer stijgen. Tot de kredietcrisis 

indexeerden Nederlandse pensioenfondsen jaar op jaar de pensioenen om te compenseren 

voor prijsstijgingen. Sindsdien lukt dat veel fondsen niet meer, een gevolg van onder meer de 

dalende rente en de gestegen levensverwachting. Terwijl prijzen wel zo'n 20% stegen in die 

periode. Het uitblijven van de indexatie van pensioenen gaat nog meer wringen als de inflatie 

verder oploopt.  

 

De Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties maken zich zorgen om deze 

ontwikkeling en hebben al in de aanloop naar dat nieuwe stelsel steeds druk uitgeoefend om 

die indexatie eerder in beeld te brengen. Want dat komt nu immers pas in 2026 of 2027. 

Gebeurt er voor die tijd niets, dan mogen er bij de inmiddels dik tien jaar dat heel veel 

pensioenen niet zijn verhoogd nog eens vijf worden opgeteld. En dan is echt sprake van een 

‘verloren generatie’: mensen die na een leven lang werken hun pensioen nooit verhoogd 

hebben zien worden. 

 

Daarom heeft voorzitter John Kerstens namens de Koepel Gepensioneerden deze week in het 

Financieel Dagblad een lans gebroken voor het sneller in beeld brengen van die indexatie. 

Zeker, partijen bij het pensioenakkoord zijn aan de slag gegaan met een eerdere oproep 

daartoe, maar het gaat allemaal veel te langzaam. Op verzoek van de Koepel 

Gepensioneerden vindt volgende week dan ook een extra overleg met minister Koolmees 

plaats. Doel daarvan: als seniorenorganisaties nog eens stevig duidelijk maken dat het ons 

menens is. En dat de minister op deze manier bezig is het draagvlak voor z’n nieuwe 

pensioenstelsel te verspelen. 

 

Naar een artikel uit het FD van 2 juli 2021 en de nieuwsbrief van de KG van 3 juli 2021. 


