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Toeslagbeleid | Regeling 1  
Bij het vaststellen van de toeslag volgen wij 75% van de verandering in de consumentenprijsindex. 
Dit is de consumentenprijsindex – alle huishoudens (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) van de maand september in het voorgaande jaar ten opzichte van 
de maand september in het daaraan voorafgaande jaar. Deze prijsindex volgt onder andere de 
prijsstijging van voedingsmiddelen, kleding, huisvesting, vervoer, aanvullende zorgverzekeringen, 
btw, accijnzen en subsidies. 

Hoeveel is uw pensioen in 2023 verhoogd? 
In 2023 hebben wij voor toeslagregeling 1 de volgende pensioenen met 10,9% verhoogd.  
 
Pensioenen Van toepassing op  

Pensioenuitkeringen Pensioengerechtigden  

• Bij SPIN achtergelaten DB-pensioenen • Ex-deelnemers 
• Ex-partners van deelnemers 
• Ex-partners van ex-deelnemers 
• Ex-partners van pensioengerechtigden 

• Opgebouwde DB-pensioenen van deelnemers • Deelnemers aan het BasisPensioenreglement  

 

SPIN probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met 75% van de prijsontwikkeling. Met deze 
toeslag blijft de koopkracht van uw pensioen grotendeels behouden. Om toeslag te kunnen geven, 
beleggen wij op de beurs. Dit brengt risico’s met zich mee. Daardoor kan het voorkomen dat er 
geen of minder toeslag is. In zeer uitzonderlijke gevallen is het zelfs mogelijk dat uw pensioen 
omlaag gaat. 
 
Hoeveel is uw pensioen de afgelopen jaren gestegen? 

SPIN heeft uw pensioen/opgebouwde pensioen conform de toeslagafspraken de afgelopen tien jaar 
met de volgende percentages verhoogd: 
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Relatie tussen toeslag en prijsontwikkeling 
In onderstaande tabel ziet u de toegekende toeslagen en de prijsontwikkeling.  
 
Toeslag 
per 

Meetperiode toeslag 
SPIN 

Stijging CPI in 
meetperiode 

75% 
hiervan 

Toegeken-
de toeslag 

Toegekende 
inhaaltoeslag 

Achter-
stand 

Jan 2023 sep 2021-sep 2022 14,53% 10,9% 10,9% -  -  
Jan 2022 sep 2020-sep 2021 2,70% 2,03% 2,03%  -  - 
Jan 2021 sep 2019-sep 2020 1,11% 0,83% 0,83%  -  - 
Jan 2020 sep 2018-sep 2019 2,65% 1,99% 1,99%  -  - 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71311ned&D1=0-6&D2=0&D3=%28l-39%29-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71311ned&D1=0-6&D2=0&D3=%28l-39%29-l&VW=T
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Jan 2019 sep 2017-sep 2018 1,88% 1,41% 1,41%  -  - 
Jan 2018 sep 2016-sep 2017 1,45% 1,09% 1,09% - - 
Jan 2017 sep 2015-sep 2016 0,07% 0,05% 0,05% - - 
Jan 2016 sep 2014-sep 2015 0,60% 0,45% 0,45% - - 
Jan 2015 sep 2013-sep 2014 0,88% 0,66% 0,66% - - 
Jan 2014 sep 2012-sep 2013 2,45% 1,84% 1,84% - -  
Jan 2013 sep 2011-sep 2012 2,30% 1,73% 1,73% - - 

Bouwt u een DC-kapitaal op?  
Uw DC-kapitaal verhogen wij niet met een toeslag. In plaats van een toeslag moeten rendementen 
uw pensioenkapitaal waardevast houden. Kunt u met uw pensioen uit het DC-kapitaal in de 
toekomst nog evenveel kopen? Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Hoe hoog uw pensioen 
straks is, weten we nog niet. Hoeveel pensioen u krijgt, hangt namelijk vooral af van: 
• hoeveel pensioenpremie is betaald; 
• hoeveel kapitaal er is na het beleggen van de pensioenpremies; 
• hoeveel pensioen u met dat kapitaal kunt kopen. 

Details van de toeslag 
Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad, hoe meer kans op toeslag 

Of wij toeslag kunnen verlenen, is onder andere afhankelijk van onze financiële positie. Die wordt 
aangegeven met de beleidsdekkingsgraad. Dat is een maatstaf die aangeeft in welke mate we nu 
voldoende geld hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. De 
beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. 
 
Het bestuur besluit jaarlijks in januari over de toeslag. Bij dit besluit baseert het bestuur zich onder 
andere op wetgeving, de financiële positie van SPIN, de algemene ontwikkelingen en de 
onderstaande tabel.  
 

Beleidsdekkingsgraad: Toeslag: 

Gelijk aan of lager dan 110% Geen toeslag. 

Tussen 110% en ongeveer 129%* Gedeeltelijke toeslag: berekening naar verhouding. 

Vanaf ongeveer 129%* Volledige toeslag. 
Bij achterstallige toeslag: eventueel inhalen totdat over 
alle jaren de achterstallige toeslag is ingelopen. 

* De grens voor volledige toeslag is gebaseerd op een formule en kan van maand tot maand anders zijn. Eind 
2022 bedroeg deze grens ongeveer 129%.  
 
Inhalen 

Als er in een jaar een volledige toeslag is toegekend en er is nog financiële ruimte over, dan mag 
het bestuur beslissen om met een deel van die financiële ruimte achterstallige toeslag(en) in te 
halen.  
 
Verlagen 

Als de beleidsdekkingsgraad daalt en onder een bepaald wettelijk niveau belandt, dan moet het 
bestuur een herstelplan opstellen. In ons herstelplan komt dan te staan hoe wij de 
beleidsdekkingsgraad weer op niveau willen brengen. Bijvoorbeeld door verwacht extra rendement 
op beleggingen of door herstelbetalingen vanuit IBM en Kyndryl. Voor dat herstel krijgen wij enkele 
jaren de tijd. Als dit niet lukt, dan kan het gebeuren dat wij de pensioenen moeten verlagen. 
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