
VO-Actueel         December 2022 
 
We krijgen 13,53 % indexatie per 1 januari 2023. Dat wil zeggen dat de bruto pensioenen die nu al 
uitgekeerd worden per die datum met 13,53% omhoog gaan. En dat de aanspraken van de mensen 
die later van hun pensioen gaan genieten met datzelfde percentage worden verhoogd. Eindelijk weer 
na jaren van weinig tot geen indexatie. En dat het een forse verhoging zou worden mocht ook wel 
verwacht worden, gegeven datgene wat er al van andere fondsen bekend was en gegeven de 
dekkingsgraad op dit moment. Het is overigens wel goed om daarbij te realiseren dat de hoge 
dekkingsgraad en de daaruit nu volgende forse indexatie alleen ontstaan is door de gestegen rente 
en niet dankzij de beurskoersen. Want die zijn in de laatste maanden behoorlijk aan het zakken, 
hoewel ze nu net weer iets verbeterd zijn. Er daarmee tekende zich ook het dilemma af waarmee het 
bestuur werd geconfronteerd en waarover zij het Verantwoordingsorgaan in alle openheid heeft 
geïnformeerd. Over niet al te lange tijd immers staan we voor de overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel, waarover nu volop wordt gesproken in politiek Den Haag. En niemand weet hoe de 
rente en de beurzen zich tussen nu en dat moment ontwikkelen. Maar we weten wel dat we allemaal 
(u als deelnemer of gepensioneerde, het bestuur en wij als Verantwoordingsorgaan) willen dat er 
straks voldoende geld in kas is. We willen voorkomen dat die overgang gepaard zou moeten gaan 
met het korten van de pensioenen en de toezeggingen. Dus heeft het bestuur de tijd genomen om 
goed na te denken over welk percentage indexatie nu toegekend kon worden.   
 
Inmiddels is duidelijk dat de politieke behandeling van de Wet Toekomst Pensioenen langer duurt 
dan eerst verwacht. Besluitvorming zal dus niet nog dit jaar plaatsvinden. Niettemin streeft ons fonds 
er nog steeds naar om per 1 januari 2025 over te gaan op het nieuwe pensioenstelsel, onder 
voorwaarde natuurlijk dat uiteindelijk door de politiek wordt besloten tot invoering ervan. 
Doordat de politieke behandeling van de wet langer duurt dan verwacht, valt er dus ook nog niets te 
zeggen over de inhoudelijke uitkomsten en dus de precieze invulling van de regelingen. Wat er wel 
bekend is staat overigens overzichtelijk op de website van ons fonds. 
 
Zoals in de vorige VO-Actueel al aangegeven is het Verantwoordingsorgaan op dit moment met name 
bezig meer gevoel te krijgen bij het begrip evenwichtigheid. Een belangrijk begrip straks bij de 
beoordeling van de besluiten waarover wij advies moeten geven. We doen dat in gesprekken met het 
bestuur en met onze externe adviseur.  
 
Een ander onderwerp wat in deze tijd veel aandacht heeft is duurzaamheid. Ook bij ons fonds en dus 
ook bij ons als Verantwoordingsorgaan heeft dat nu volop aandacht. 
 
Tot slot is het vermelden waard dat het Verantwoordingsorgaan bezig is met het opstellen van het 
Jaarplan 2023 waarbij we zeker ook terugkijken op wat er in 2022 minder goed ging om dat dan in 
2023 in ieder geval beter te doen. 
 
Het Verantwoordingsorgaan wenst u fijne feestdagen en een goed en gezond 2023. 
 
Reactie, vragen, opmerkingen, suggesties? Mail ons: verantwoordingsorgaan@railov.nl 
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