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Samenvatting 
 
Dit document behandelt het indexatiebeleid van het PFNLR. Het beschrijft de doelstelling, 
de uitgangspunten van het indexatiebeleid, de indexatieambitie, de methoden van het 
voeden en het in stand houden van de vrije reserves en ten slotte de criteria die leiden tot 
vaststelling van de jaarlijks toe te kennen indexaties. In geval van wijzigingen in het 
indexatiebeleid besloten door het Bestuur of ingegeven door een gewijzigde 
pensioenregeling of wettelijke randvoorwaarden, zal dit document worden aangepast. 
 
Dit indexatiebeleidsdocument is opgesteld om te dienen als leidraad voor het 
indexatiebeleid voor het Bestuur en als communicatiemiddel over het gevoerde 
indexatiebeleid naar stakeholders als het Verantwoordingsorgaan, de deelnemers en de 
DNB.  
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1 Introductie 
 

1.1 Achtergrond 
 
Sinds de introductie van het nFTK per 1 januari 2015 is voor de toeslagverlening, ofwel 
indexatie, door pensioenfondsen sprake van gewijzigde, veelal aangescherpte, 
randvoorwaarden, die worden opgelegd door de Pensioenwet (met name Artikel 137) en 
Besluit FTK (Artikel 15). In het nFTK is ook aangegeven dat het indexeringsbeleid in 
verband met transparantie in communicatie naar o.a. deelnemers duidelijk moet worden 
beschreven. Daarnaast was per 1 januari 2015 sprake van het ingaan van een nieuwe 
pensioenregeling bij het NLR – de eindloonregeling werd vervangen door een 
middelloonregeling – waardoor in plaats van de ‘back service’ ook de pensioenaanspraken 
van de actieven vanaf 2015 geïndexeerd gaan worden. Beide omstandigheden 
noodzaakten tot uitgebreide aanpassingen van het document ‘Indexatiebeleid’. 
 

1.2 Doelstelling indexatiebeleid 
 
Doelstelling van het indexatiebeleid is te komen tot een duurzame vorm van indexatie. 
Duurzaam in de zin dat de beschikbare financiële middelen evenredig over de toekomst 
gespreid voor indexatie aangewend kunnen worden, zodanig dat de doelgroep van de 
indexatie zoveel mogelijk overeen komt met de groep die de middelen voor indexatie 
bijeengebracht heeft. Dat wil zeggen dat er sprake is van een rechtvaardige verdeling van 
middelen over de doelgroepen.  
 
Met de overgang per 1 januari 2015 naar de middelloonregeling bij het NLR wordt naast 
indexatie van de pensioenen van pensioengerechtigden en slapers ook het indexeren van 
de pensioenaanspraken van actieve deelnemers noodzakelijk. 
 
Omdat in de eindloonregeling sinds 2002 al een (omvangrijk) indexatiedepot tot stand is 
gekomen, is er sprake van twee gescheiden indexatieregelingen: die van de rechten van 
gepensioneerden en van de aanspraken van actieven en slapers opgebouwd in de 
periode voor 1 januari 2015, dus in de eindloonregeling, enerzijds, en die van de rechten 
van gepensioneerden en van de aanspraken van actieven en slapers opgebouwd in de 
periode na 1 januari 2015, dus in de middelloonregeling, anderzijds. De twee 
indexatieregelingen putten uit gescheiden bronnen en reserves. 
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2 Indexatieambitie 
 
De indexatieambitie is de hoogte van de jaarlijkse indexatie die op lange termijn wordt 
nagestreefd. Deze ambitie zal binnen de randvoorwaarden van de Pensioenwet moeten 
vallen. Daarnaast zal de jaarlijkse Haalbaarheidstoets moeten aantonen dat de gekozen 
indexatieambitie realistisch en haalbaar is. 
 

2.1 Indexatieambitie van pensioengerechtigden en slapers voor 1 
januari 2002 
 
Voor pensioengerechtigden wier pensioen inging voor 1 januari 2002 en slapers van voor 
deze datum geldt een onvoorwaardelijke indexatie met vaste klim van cumulatief 
maximaal 3% op basis van de CBS loonindex van juli. Deze indexatie is onvoorwaardelijk 
en volledig ingekocht bij verzekeraar AEGON. Bij een CBS looninflatie lager dan 
cumulatief 3% valt het surplus vrij naar het pensioenfonds. Voor deze groep is sprake van 
inhaalindexatie tot een maximum van 3% cumulatief. 
 
Er is een zeer beperkte groep pensioengerechtigden met aanspraken opgebouwd tot 1 
januari 1975, waarvoor geen recht op indexatie is opgenomen. Het NLR keert vrijwillig aan 
deze pensioengerechtigden indexatie uit conform de groep met aanspraken opgebouwd 
vanaf 1 januari 1975 tot 1 januari 2002. 
 

2.2 Indexatieambitie van pensioengerechtigden en slapers van 1 
januari 2002 tot 1 januari 2019 
 
Voor de pensioenvoorziening voor deelnemers die vanaf 1 januari 2002 tot 1 januari 2019 
zijn gepensioneerd of slaper zijn geworden, is een voorwaardelijke indexatie van 
toepassing, op basis van de CBS loonindex van juli van ieder jaar. Indien prognoses laten 
zien dat over deze periode toekomstbestendig 100% indexeren niet mogelijk is, wordt tot 
een lagere indexatie overgegaan om aldus ook latere generaties pensioengerechtigden en 
slapers van indexaties te kunnen voorzien. Een minder dan 100% indexatie kan later, na 
voldoende aangroei van het indexatiedepot, worden gecompenseerd door inhaalindexatie 
wanneer 100% indexeren weer mogelijk blijkt, conform de randvoorwaarden die in de 
Pensioenwet en Besluit FTK zijn vastgelegd. 
 

2.3 Indexatieambitie van actieven voor 1 januari 2015 
 
Voor de rechten van actieven, opgebouwd voor 1 januari 2015, geldt een voorwaardelijke 
indexatieambitie van maximaal de stijging van de niet-afgeleide CBS prijsindex van 
oktober. 
 

2.4 Indexatie van actieven van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019 
 
Voor actieven is per 1 januari 2015 een middelloonregeling van toepassing met 
voorwaardelijke indexatie, voorzover daarvoor ruimte overblijft in de premie. Volledige 
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indexatie is indexatie conform de CBS loonindex van juli van het betreffende jaar. Een 
indexatie die lager is dan de loonindex, kan worden gecompenseerd door inhaalindexatie, 
na ter beschikking komen van voldoende middelen in de indexatieruimte, wanneer 
indexeren volgens de loondindex weer mogelijk is, conform de randvoorwaarden die in de 
Pensioenwet en Besluit FTK zijn vastgelegd. 
 

2.5 Indexatieambtie van pensioengerechtigden, slapers en actieven na 
1 januari 2019 
 
Voor de pensioenrechten van gepensioneerden en de pensioenaanspraken van slapers 
en actieven vanaf 1 januari 2019 geldt een voorwaardelijke indexatieambitie, voor zover 
daarvoor ruimte overblijft in de premie maar met een maximum van de stijging van de niet-
afgeleide CBS prijsindex van oktober. 
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3 Uitgangspunten van het indexatiebeleid 
 

3.1 Uitgangspunten 
 
Uitgangspunt van het indexatiebeleid zijn de reserves, die zijn gevormd voor de 
aanspraken in de eindloonregeling en voor de aanspraken in de middelloonregeling. In het 
beleggingsbeleid is verwoord dat deze reserves dusdanig belegd worden dat we 
duurzaam kunnen indexeren voor actieven, pensioengerechtigden en slapers vanaf 1 
januari 2002. Dit betekent dat enerzijds risico management en verwachte kapitaal instroom 
in de vrije reserves en anderzijds jaarlijkse onttrekkingen door indexatietoekenning 
zodanig op elkaar moeten worden afgestemd dat voor de lange termijn de indexatie van 
de rechten en aanspraken weliswaar voorwaardelijk, maar met hoge mate van zekerheid 
conform de ambitie kunnen worden gerealiseerd. Hierdoor zal er sprake zijn van een min 
of meer ‘duurzame’ vrije reserve op grond van langdurige prognoses van de ontwikkeling 
hiervan, op basis van prudente verwachtingen van economische ontwikkelingen en 
ontwikkelingen van de doelgroepen en hun benodigde indexatievoorziening. 
 
In de volgende secties zullen bovenbeschreven uitgangspunten tot een gedetailleerd 
indexatiebeleid worden uitgewerkt. 
 

3.2 Risicomanagement 
 
Om aan de boven geformuleerde lange termijn doelstelling en indexatieambitie te kunnen 
voldoen, zal een drietal risico’s moeten worden gemonitord en waar mogelijk ingeperkt:  
 

1. Lang leven risico’s die een verondersteld duurzaam beleid zouden kunnen 
ondermijnen.  

2. Risico van hoge inflatie, waardoor toenemende jaarlijkse indexatieverplichtingen de 
reserve op termijn zouden kunnen uitputten. 

3. Risico van waardevermindering van de vrije reserve door waardevermindering in de 
onderliggende beleggingen. 

 
Ad. 1 Voor risicobeheersing van het eerste risico, het langleven risico, dient het bestand 

van actieve deelnemers, pensioengerechtigden en slapers periodiek geëvalueerd 
en geactualiseerd te worden. Hierbij dient de ontwikkeling van de doelgroepen en 
daarmee verwachte onttrekkingen van indexaties naar de (verre) toekomst 
geëxtrapoleerd te worden, teneinde de duurzaamheid van het beleid te waarborgen. 
Onderzoek naar deze bestandsontwikkeling zal ook onderdeel zijn van een 
Haalbaarheidstoets, die door DNB wordt geëist, of van een ALM studie. Het Bestuur 
stelt zich daarom ten doel om ten minste iedere 2 jaar de ontwikkelingen van het 
deelnemers-, pensioengerechtigden- en slapersbestand met de daarbij horende 
‘notionals’ – indexatie voorzieningen – prudent in kaart te brengen, om zo 
beschikbare voorzieningen en realiseerbare indexaties optimaal op elkaar af te 
kunnen stemmen. 
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Ad. 2 Wat het risico van hoge inflatie betreft zullen de inflatie fluctuaties, in het bijzonder 
sterke stijgingen, afgedekt kunnen worden. De ECB waakt over een Europese 
prijsinflatie van rond de 2%. Dat het risico van hoge inflaties reëel is, blijkt uit de 
lange historie van loon- en prijsinflaties volgens het CBS. Ter afdekking van dit 
inflatierisico is door het Bestuur gekozen voor een inflatieswap om dit risico (deels) 
af te dekken. Deze swap maakt het mogelijk dat ten tijde van hoge inflatie een 
passende, hoge, indexatie kan worden verleend, zonder dat dit leidt tot hoge 
aanspraken op de vrije reserve. 

 
Ad. 3 Wat de beleggingsrisico’s betreft zal prudent belegd moeten worden in grotendeels 

vastrentende waarden, zoals staats- en bedrijfsobligaties, ‘asset backed securities’ 
en (Nederlandse) hypotheken met beperkt risico. Dit is verwoord in het 
beleggingsbeleid, dat hand in hand gaat met dit indexatiebeleid. Door de lange 
horizon van het depot kan ook (op beperkter schaal) in zakelijke waarden zoals 
aandelen en vastgoed worden belegd. 
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4 Financiering van de indexatieambitie 
 
4.1 De vrije reserve 
 
Naast het vereiste eigen vermogen heeft het Pensioenfonds de beschikking over een vrije 
reserve. De vrije reserve wordt onder meer aangewend voor indexatie. De vrije reserve 
bestaat uit twee delen: het vrije Depot 1, dat grotendeels is gevormd en gegroeid in de 
periode dat er bij het NLR sprake was van een eindloonregeling, dus in de periode voor 1 
januari 2015, en het vrije Depot 2, waarin overrendementen en resterende premieruimte 
terechtkomen uit de middelloonregeling, dus in de periode na 1 januari 2015. 
Indexatie van pensioenrechten en pensioenaanspraken uit de eindloonregeling wordt 
gefinancierd uit Depot 1, indexatie van pensioenrechten en pensioenaanspraken uit de 
middelloonregeling wordt gefinancierd uit Depot 2. 
 

4.2 Depot 1 
 
4.2.1 Kenmerken van Depot 1 
 
Depot 1 is tot stand gekomen op 1 januari 2002 en gevuld met de tot dat moment bij 
AEGON ingekochte 3% indexatievoorziening van op 1 januari 2002 actieve deelnemers. 
Dat betrof toen ongeveer 28 M€. Vanaf dat moment werd inkoop van de 3% 
indexatievoorziening door NLR gestaakt en moest gestage leegloop van het depot door 
uitgekeerde pensioenindexaties van pensioengerechtigden en slapers vanaf 2002 worden 
voorkomen en gecompenseerd door aanvulling uit andere bronnen. 
 
Als bronnen voor voeding van Depot 1 zijn aangewezen: 

 Beleggingsrendement van het depot zelf minus kosten voor vermogensbeheer van 
het depot; 

 Overrendement van het nominale depot in de eindloonregeling, dus over de gelden 
ingelegd tot 1 januari 2015 minus de garantiekosten over die gelden voor zover per 
jaar uit overrente te voldoen; 

 Technisch Resultaat van de herverzekerde nominale portefeuille voor zover deze 
niet wordt aangewend voor inkopen van nieuwe sterftetafels bij afsluiten van een 
nieuw herverzekeringscontract; 

 De 3% surplus van de regeling van voor 2002; 

 Eventuele opbrengsten van een inflatieswap (bij positief resultaat); 

 Eventuele restitutie vermogensbeheerkosten van het nominale depot in de 
eindloonregeling. 

 
Depot 1 kent de volgende uitstroom van financiën: 

 Kosten van toegekende indexatie voor rechten en aanspraken van actieven, 
gepensioneerden en slapers uit de eindloonregeling inclusief de bijbehorende 
garantiekosten; 

 Kosten van toegekende indexatie voor rechten van gepensioneerden en slapers die 
in de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2019 uit dienst zijn gegaan inclusief 
de bijbehorende garantiekosten; 
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 Garantiekosten voor opgebouwde aanspraken van actieven opgebouwd in de 
periode van 1 januari 2016 tot 1 januari 2021, voor zover Depot 2 hiervoor niet 
toereikend is; 

 Garantiekosten voor aanspraken van inactieven in de periode van 1 januari 2016 tot 
1 januari 2021. 

 Eventuele kosten van de inflatieswap (bij negatief resultaat);  

 Mogelijke negatieve rendementen van beleggingen in het indexatiedepot. 
 
4.2.2 Criteria voor jaarlijkse indexatieverlening uit Depot 1 
 
Depot 1 wordt gebruikt voor indexatie van opgebouwde rechten in de eindloonregeling, tot 
1 januari 2015. Doelstelling is dit depot evenredig met de indexatieaanspraken over de 
eindloonregeling in de toekomst naar nul te laten lopen. Omdat gestreefd wordt naar een 
duurzame indexatieverlening wordt voor vaststelling van de jaarlijkse toekenning hiervan 
een prognose van de ontwikkeling van het depot gemaakt over de hele resterende periode 
vanaf het actuele jaar dat nog uit Depot 1 wordt geïndexeerd. Op basis van verschillende, 
vooraf vastgestelde parameters wordt een toekenningspercentage vastgesteld. De 
schatting van de economische parameters en parameters gerelateerd aan de 
samenstelling van de doelgroep worden vooraf vastgesteld conform de beschrijvingen in 
dit document, om arbitraire beslissingen uit te sluiten. Op basis van prognosegegevens 
wordt bepaald bij welk (duurzaam) toekenningspercentage (0% – 100%) van de actuele 
CBS prijsindex het depot over de resterende tijd terugloopt naar nihil. Indien dit bij een 
percentage >100% is wordt 100% indexatie gekozen. Hierbij kan dan mogelijk en indien 
van toepassing inhaalindexatie worden ingekocht.  
 
4.2.3 Implementatie lange termijn prognose ontwikkeling Depot 1 
 
Hieronder volgt de beschrijving van de keuzen voor de verschillende parameters, welke 
van belang zijn voor de gedetailleerde prognose van de ontwikkeling van het depot. De 
keuzen voor de inputparameters gelden voor Depot 1. 
 

(i)  Lange termijn prognose Depot 1 
 
De ontwikkeling van toekomstige deelnemers-, slapers-, en 
pensioengerechtigdenbestanden zullen in de loop der jaren uit de pas gaan lopen met de 
werkelijkheid. Bovendien is het voor de bestandprognoses belangrijk de meest recente 
overlevingstafels toe te passen. In verband daarmee is besloten de bestanden van 
actieven, pensioengerechtigden en slapers periodiek (eens per 2 jaar) te verversen, d.w.z. 
met de realiteit in de pas te brengen. In deze bestandsontwikkeling dienen de volgende 
parameters en veronderstellingen te worden meegenomen: 

 Gebruik van recente (<2 jaar) deelnemers, pensioengerechtigden en slapers 
bestanden; 

 Aanspraken voor niet-actieven opgebouwd voor 1-1-2019;  

 Aanspraken voor actieven opgebouwd voor 1-1-2015 (startdatum nieuwe regeling); 

 Actueel geldende situatie van de pensioenregeling: 
o leeftijd bij pensioneren 
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o nabestaanden regeling 
o maximum pensioengevend salaris 
o percentage pensioenopbouw 

 Toepassing actuele AG Prognosetafel; 

 Ervaringssterfte; 

 Verwachte franchise en prijsstijging; 

 Overige kansen gekozen conform recente ALM of Haalbaarheidstoets 
o ontslagkansen 
o carrièrekansen 
o arbeidsongeschiktheidskansen 

 
Dit leidt tot een bestand van deelnemers, slapers en pensioengerechtigden die voor de 
prognose van toekomstige bedragen voor inkoop van volledige indexatie worden voorzien. 
Voor de verwachte toekomstige inflatie en rendementen wordt de meest recente 
verwachting van de ‘Advies Commissie Parameters’ (ACP) genomen.  
 
(ii)  5-jaarlijks technisch resultaat 
 
Afgezien van historische resultaten is het Technische Resultaat (TR) op geen enkele 
manier te schatten: het kan zowel positief als negatief zijn, waarbij AEGON het negatieve 
saldo voor zijn rekening neemt. Verder werd het TR in het verleden ingezet om zwaardere 
sterftetafels voor het volgende herverzekeringscontract in te kopen. Op basis hiervan heeft 
het Bestuur besloten het TR niet mee te nemen in de veronderstellingen, en de prognose 
hiervan op 0 € te stellen. 
 
(iii) Jaarlijkse vrijval 3% surplus 
 
De prognose voor de vrijval 3% surplus is gemaakt door Willis Towers Watson. Deze 
schatting zal elke 5 jaar woorden geactualiseerd aan de hand van de gerealiseerde 
onvoorwaarelijk indexatie en  het zich ontwikkelende bestand van pensioengerechtigden 
en slapers van voor januari 2002 en nieuwe sterftetafels. 
 
(iv) Jaarlijks rendement op de beleggingscategorieën in het depot 
 
Depot 1 is belegd in zakelijke en vastrentende beleggingscategorieën. Op basis van 
wegingen en verwachte rendementen van de verschillende beleggingscategorieën kan het 
verwachte rendement van het depot worden geschat. Als toekomstige weging van 
beleggingscategorieën wordt de actuele weging genomen voor de volledige periode van 
depotontwikkeling, tenzij is besloten tot aanpassing van wegingen over te gaan. Voor de 
verwachte rendementen van iedere beleggingscategorie worden de wettelijke 
verwachtingen genomen zoals die in het ACP zijn gedefinieerd. Mogelijk komen 
beleggingscategorieën niet voor in de parameterwaarden van het ACP. Besloten is om 
voor deze beleggingscategorieën de best passende ACP categorie te kiezen. Bijvoorbeeld 
voor beleggingscategorie ‘High Yield’ worden de ACP waarden van ‘Credits’ genomen, 
terwijl voor Hypotheken verwacht rendement en risico op Staatsobligaties worden 
genomen. 
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Gedurende de laatste jaren zijnde ACP rendementen, hoger dan de actuele 
marktwaarden. Aangezien deze marktwaarden momenteel record-laag liggen en de 
prognose tientallen jaren betreft, mag verondersteld worden dat de situatie zich zal 
‘normaliseren’ tot de voorgestelde ACP waarden. Deze veronderstelling ligt ook ten 
grondslag aan de door ACP voorgestelde waarden. Het gebruik van de (wat minder 
prudente) ACP parameter waarden voor de zeer lange termijn is daarmee 
gerechtvaardigd. 
 
Om de actuele verwachtingen van korte termijn prognoses (eerstkomende 4 jaar) 
betreffende rendementen van beleggingscategorieën nauwkeuriger in te schatten worden 
voor deze periode de door AEGON gepubliceerde “langetermijnscenario’s” toegepast. Na 
deze 4 jaar zijn de ACP verwachtingen van toepassing. 
 
(v)  Jaarlijkse netto overrente op de beleggingscategorieën in het nominale depot 
 
In overeenstemming met de beleggingscategorieën in Depot 1 worden ook bij het 
nominale depot voor de rendementsprognoses de ACP waarden gebruikt. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met enkele aftrekposten: 

 Garantiekosten van de herverzekerde regeling voor de opbouw tot 1 januari 2015; 

 Rendement van het nominale depot verondersteld in het Contract voor de opbouw 
van de nominale pensioenvoorziening. Deze kunnen worden geschat aan de hand 
van deze waarden van het voorgaande jaar zoals beschreven in het Jaarverslag, 
welke vervolgens jaarlijks worden geïndexeerd. 

Voor uitkering van de overrente wordt het saldo negatieve overrenten uit het verleden 
verdisconteerd. 
 
(vi) Inflatieverwachtingen 
 
Voor de verwachte toekomstige prijsinflatie is besloten de geschatte parameterwaarden uit 
ACP te nemen (zie Tabel 1). Dit ACP bevat de wettelijke waarden van parameters die voor 
o.a. de Haalbaarheidstoets (en met name voor een eventueel herstelplan) dienen te 
worden toegepast. De parameterwaarden in dit document worden periodiek (met 
tussenpozen van enkele jaren) door de Advies Commissie Parameters aangepast aan de 
actualiteit. In de meest recente uitgave van het advies is de prijsinflatie geschat op 2,0% 
gemiddeld per jaar. Deze waarden worden gehanteerd over de hele periode (van tientallen 
jaren) voor de ontwikkeling van het depot. 
 
(vii) Rendementen inflatieswaps 
 
Afhankelijk van de mate waarin de prijsinflatiestand afwijkt van de inflatiestand waarop een 
swap is overeengekomen, worden positieve of negatieve rendementen op deze swap 
gemaakt. De uitkeringen dan wel onttrekkingen door de swap worden geschat op basis 
van de ACP waarde voor NL prijsindexatie, zijnde 2.0%. De actuele waarde van de swap 
wordt niet meegenomen in de prognoses: de waarde zal zich ontwikkelen conform de 
gerealiseerde CBS NL prijsinflatie. 
 
(viii) Tool prognose ontwikkeling indexatiedepot 
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Op basis van bovenstaande schattingen kan de lange termijn prognose worden 
ontwikkeld. Dit vindt plaats met behulp van een excel spreadsheet. Deze in excel 
geïmplementeerde ontwikkelingen worden jaarlijks vernieuwd aan de hand van de actuele 
financiële situatie, het deelnemersbestand en eventuele gewijzigde parameterwaarden. 
Voor de doelgroepen kan aan de hand van de bijbehorende excel ontwikkeling van de 
lange termijn prognose het mogelijke uitkeringspercentage van de actuele prijsindex per 
oktober van dat jaar worden bepaald. 
 
4.2.4 Aanwending overreserve van Depot 1 
 
In geval het Depot 1 beschikt over een overreserve, d.w.z. significant meer middelen dan 
een verwachte 100% indexatievoorziening voor de resterende periode, is het toegestaan 
deze overreserve (deels) over te hevelen naar Depot 2.  
 
 

4.3 Depot 2 
 
4.3.1 Uitgangspunten van indexatie uit Depot 2 
 
Met de overgang van een eindloonregeling naar een middelloonregeling, is ook indexatie 
van de pensioenaanspraken van actieven relevant geworden. Uitgangspunt is dat 
indexatie van rechten en aanspraken uit de middelloonregeling primair wordt gefinancierd 
uit de pensioenpremie opgebracht door werkgever en werknemers, na aftrek van kosten 
voor pensioenopbouw en overige te maken kosten, zoals garantiekosten (wanneer die niet 
uit overrente gefinancierd kunnen worden), administratiekosten, kosten voor advies en 
ondersteuning, bestuurs- en administratiekosten. Naast de pensioenpremie zijn er nog 
andere, secundaire, bronnen voor financiering van indexatie uit Depot 2.  
 
In tegenstelling tot het indexatiebeleid uit Depot 1 heeft het indexatiebeleid uit Depot 2 een 
korte termijn horizon: er is geen sprake van ‘duurzaam indexeren’. Blijft er na 100% 
indexatie nog budget over, dan wordt dit bewaard voor indexatie in het daaropvolgende 
jaar. 
 
4.3.2 Kenmerken en financieel beheer van Depot 2 
 
Depot 2 heeft vooralsnog een veel vluchtiger karakter dan het fysiek aanwezige en 
beschikbare Depot 1. De meestal tijdelijke beschikbaarheid van deze indexatieruimte, als 
deze er al is, wordt niet gesepareerd in een afzonderlijk depot, maar gezamenlijk beheerd 
met het nominale herverzekerde depot. Op deze manier worden onnodige 
transactiekosten vermeden en wordt het omzetten van beschikbaar budget in indexatie 
een (veel) minder kostbare administratieve activiteit. Op deze indexatieruimte wordt geen 
expliciet vermogensbeheer uitgevoerd, in plaats daarvan wordt met de beperkte middelen 
meegelift met het vermogensbeheer van het nominale, herverzekerde depot. 
 
Als bronnen voor voeding van Depot 2 zijn aangewezen: 



 

PENSIOENFONDS 
Indexatiebeleid 

 
 

 

Oktober 2018 14 / 16 
 

 Het gedeelte van de vanaf 1 januari 2015 jaarlijkse beschikbaar komende 
pensioenpremie minus premie voor 1,75% pensioenopbouw, garantiekosten en 
overige kosten (advies en administratie); 

 Rendement op eventueel beschikbare beleggingen in het depot; 

 Jaarlijks overrendement van het nominale depot over de gelden ingelegd in de 
middelloonregeling, d.w.z. na 1 januari 2015; 

 Jaarlijkse restitutie vermogensbeheer (RVB) over het nominale depot in de 
middelloonregeling. 

 
 
4.3.3 Criteria voor jaarlijkse indexatieverlening uit Depot 2 
 
Als gevolg van de lage rentestand ten tijde van afsluiten van het nieuwe 
herverzekeringscontract met AEGON voor de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 en 
de daarbij horende hoge garantiekosten, is voor het nieuwe contract een situatie ontstaan 
waarin de garantiekosten voor nieuw geld voor de actieven niet uit de 29% premie konden 
worden bekostigd zonder daarbij in een tekortsituatie te geraken, met korting van de 
opbouw van actieven tot gevolg. Met AEGON is daarom besloten betaling van 
herverzekeringskosten voor actieven voor het deel na ingang van het contract per 1 
januari 2016 uit te stellen tot een moment na de contractperiode wanneer dit deel wel uit 
de premie bekostigd kan worden. Dit was voor AEGON acceptabel indien de werkgever 
bereid zou zijn garant te staan voor betaling van deze kosten, mocht het pensioenfonds in 
de toekomst in gebreke blijven. Het bestuur heeft besloten gedurende de contractperiode 
een additioneel depot te vormen waarmee deze kosten aan het einde van de 
contractperiode grotendeels aan AEGON betaald kunnen worden. Deze reserve wordt 
voor zover mogelijk over de periode van 5 jaar gevuld met het restant van de 
voedingsbronnen voor indexatie en garantiepremie van actieven, voordat hiermee de 
indexatie van de actieven wordt gefinancierd. 
De volgende prioritering is hierbij van toepassing: 
 

 In de contractperiode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 wordt per jaar maximaal 
20% van het totaal benodigde bedrag voor de garantiekosten ten laste van  het 
depot gebracht; 

 Bij beschikbaarheid in enig jaar van meer restantbudget dan deze 20%, wordt tot 
financiering van indexatie overgegaan, ook wanneer de reserve voor 
garantiekosten nog niet voor 100% is gevuld; 

 Wanneer daarnaast ook de indexatie van aanspraken van actieven na 1 januari 
2015 en rechten van slapers en gepensioneerden na 1 januari 2019 voor meer dan 
100% met deze restant voeding kan worden gefinancierd, wordt het restant 
achtergelaten in de middelloon garantiereserve ten behoeve van financiering in het 
daaropvolgende jaar; 

 Indien na afloop van de contractperiode de reserve voor achterstallige 
garantiekosten voor de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2021 nog niet voor 
100% is gevuld, wordt het restant gefinancierd uit Depot 1. 

 
Deze regeling is geldig tot 1 januari 2021 en wordt daarna herzien. 



 

PENSIOENFONDS 
Indexatiebeleid 

 
 

 

Oktober 2018 15 / 16 
 

 

4.4 Inhaalindexatie 
 
Inhaalindexatie betreft het inhalen van niet verleende indexaties ten opzichte van de 
indexatieambitie.  
 
Op inhaalindexatie zijn een aantal voorwaarden uit de Pensioenwet en Besluit FTK van 
toepassing: 
 

 Inhaalindexatie mag pas worden toegepast als de indexatie duurzaam, d.w.z. ‘tot in 
lengte van dagen’ volledig, dus 100% van de indexatieambitie, is; 

 Alleen die individuele deelnemers, gepensioneerden en slapers die in het verleden 
deze indexatie daadwerkelijk niet hebben ontvangen mogen hiervoor in aanmerking 
komen; collectieve inhaalindexatie zou kunnen leiden tot fiscaal bovenmatige 
indexatie; 

 Voor inhaalindexatie mag jaarlijks maximaal 10% van het vermogen beschikbaar 
boven de ondergrens voor inhaalindexatie worden toegepast. 

 
Daarnaast gelden voor de toepassing van inhaalindexatie nog een aantal niet-wettelijke 
randvoorwaarden die worden bepaald door AEGON en in het herverzekeringscontract van 
PFNLR met AEGON zijn vastgelegd. Belangrijkste randvoorwaarde in dit verband zijn de 
administratiekosten die door AEGON voor inhaalindexatie worden gevraagd. Om kosten 
van mogelijke toekomstige inhaalindexaties te verminderen wordt bij toekomstige 
indexaties van minder dan 100% van de prijsindex een bestand bijgehouden met jaarlijks 
toegepaste indexaties per individuele deelnemer/slaper en pensioengerechtigde. 
 
Bovengenoemde punten bieden geen onvoorwaardelijk recht op inhaalindexatie: er 
kunnen zich altijd redenen voordoen op grond waarvan het Bestuur besluit af te zien van 
inhaalindexatie.  
 

4.5 Premiekorting 
 
De premie van werkgever en werknemers (samen maximaal 29% van de 
pensioengrondslag) is naast bron voor de 1,75% pensioenopbouw tevens de belangrijkste 
bron voor indexatie van de rechten en aanspraken in de middelloonregeling. In het geval 
dat eventuele kortingen uit het verleden van pensioenopbouw en onvolledige indexaties 
volledig zijn ingehaald en de indexatieruimte voor actieven is gevuld tot boven een nader 
te bepalen grens, kan korting plaatsvinden op de premie van werkgever en werknemers. 
De resterende premie zal echter altijd minimaal de omvang moeten hebben van de 
kostendekkende premie. 
 

5 Communicatie 
 
Alvorens een voorgenomen besluit tot toekenning van het indexatiepercentage voor de 
actieven, pensioengerechtigden en slapers wordt meegedeeld, wordt dit eerst voorgelegd 
aan het Verantwoordingsorgaan voor advies. Na het verkregen advies van het VO besluit 



 

PENSIOENFONDS 
Indexatiebeleid 

 
 

 

Oktober 2018 16 / 16 
 

het bestuur definitief over het toe te kennen indexatiepercentage en zullen de actieven, de 
pensioengerechtigden, de slapers en het VO worden geïnformeerd over het 
toekenningspercentage voor dat jaar, mogelijk toegelicht met redenen voor het 
vastgestelde percentage. 
 
In het jaarverslag wordt naar alle betrokkenen kort gecommuniceerd op basis van welke 
criteria het indexatiebeleid wordt uitgevoerd. In het jaarverslag worden tevens alle 
relevante financiële details betreffende de omvang van de vrije reserves en de toegekende 
indexaties gepubliceerd. 
 

5.1 Contact 
 
Het spreekt vanzelf dat wij u graag behulpzaam willen zijn. Ook als u het NLR reeds vóór 
uw pensioendatum hebt verlaten. U kunt daarvoor contact opnemen met de secretaris van 
het Pensioenfonds NLR per telefoon: 088 – 5113113 of mail: pfnlr@nlr.nl 
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