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Inhaal indexatie

Geachte heer, mevrouw,
In onze brief van 18 maart 2015 hebben wij aangegeven nog nader onderzoek naar de mogelijkheden om
inhaalindexatie te verlenen over de periode 1 januari 2010 / 1 januari 2015. Wij hebben daarbij toegezegd dat wij
u voor 1 juli uitsluitsel zouden geven. In de hectiek rondom de besluitvorming inzake de liquidatie zijn wij echter
vergeten u hierover te informeren. Wij bieden u hiervoor ons excuus aan.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden en op grond van het onderzoek heeft het bestuur besloten om geen
inhaalindexatie te verlenen.
Per 1 januari 2015 is nieuwe regelgeving van kracht geworden met betrekking tot het verlenen van indexatie.
Hierin is bepaald dat indexatie niet meer voor een gehele pensioenregeling mag worden vastgesteld, maar dat
eerst per deelnemer moet worden vastgesteld wat zijn/haar indexatieachterstand is. Hierbij moet rekening
worden gehouden met de gehele periode dat de betrokkene deelnemer in het fonds is geweest. Het is niet
voldoende om alleen naar de periode te kijken waarover inhaalindexatie wordt verleend.
Deze regel is helaas uitvoeringstechnisch voor het fonds onmogelijk gebleken. Aangezien het niet is toegestaan
om pensioengerechtigden wel inhaalindexatie te geven en deelnemers niet, was het enige mogelijke besluit: geen
inhaalindexatie. In plaats daarvan heeft het bestuur besloten tot een nieuw en ruimhartiger indexatiebeleid. Dat
beleid gaat uit van 100% indexatie op basis van de consumenten prijsindex. Dat besluit was overigens al genomen
in het tweede kwartaal van 2015, dus nog voor het nemen van het liquidatiebesluit.
Wij vertrouwen u hiermede volledig te hebben geïnformeerd.
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