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Betreft: Inhaalindexatie 2022 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Goede dekkingsgraad maakt verhoging mogelijk 
Wij zijn verheugd dat onze financiële situatie het toelaat om u voor de tweede keer een 
beperkte inhaalindexatie toe te kennen. U ontvangt 4,07% van uw persoonlijke samengestelde 
indexatie-achterstand (dus niet 4,07% verhoging over uw opgebouwde pensioen of 
pensioenuitkering ) boven op uw huidige pensioenaanspraken. 

 
Wat is een inhaalindexatie? 
We proberen ieder jaar uw pensioen op basis van de prijsinflatie te verhogen. Wij hebben u per 
1 januari 2022 de volledige prijsinflatie kunnen geven en hebben dus volledig kunnen 
indexeren.  
Andere jaren hebben we niet volledig of helemaal niet kunnen indexeren. Hierdoor heeft u 
een indexatie-achterstand opgebouwd. We kunnen nu een stukje van deze achterstand 
inhalen. Dit wordt inhaalindexatie genoemd. Dit komt dus bovenop de ‘gewone’ 
voorwaardelijke indexatie die u in januari al heeft gekregen. 
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Per 1 juli worden de aanspraken verhoogd 
Het bestuur heeft besloten per 1 juli 2022 een beperkte inhaalindexatie toe te kennen. 
Deelnemers krijgen een extra verhoging op hun opgebouwde pensioen. De uitkering voor 
gepensioneerden is vanaf de pensioenbetaling in juli direct hoger. 
 

U vindt dit terug op uw UPO die u volgend jaar ontvangt. 
 
We hebben de inhaalindexatie per 1 juli 2022 toegekend. Voor gepensioneerden geldt dat zij dit 
bij hun pensioenbetaling in juli al terug zien. 
 
Hoeveel krijg ik aan inhaalindexatie? 
LET OP: U krijgt nu geen procentuele verhoging over uw opgebouwde pensioen of 
pensioenuitkering, zoals u bij de indexatie gewend bent. Hoeveel u krijgt is onder meer 
afhankelijk van hoe lang u al deelnemer bent van het pensioenfonds. 
De indexatieachterstand wordt per individuele deelnemer bepaald op basis van de werkelijk 
gemiste indexaties. 

Krijg ik volgend jaar weer een inhaalindexatie? 
Of we volgend jaar weer een inhaalindexatie kunnen toekennen weten we nu nog niet. 
Dat hangt af van de ontwikkeling op de financiële markten, de rente en de 
dekkingsgraadontwikkeling van het Nedlloyd Pensioenfonds 

 
Ga voor meer informatie naar onze website 
Heeft u na het lezen van deze brief en de informatie op de website 
(https://www.nedlloydpensioenfonds.nl/meer-informatie/documenten/) nog vragen, stuur 
dan een e-mail aan nedlloyd.pensionfund@riskcoadministrations.com. Wij zullen uw vraag zo 
spoedig mogelijk beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
STICHTING NEDLLOYD PENSIOENFONDS 
 
 

Drs. F.T.E. Dooren 

Directeur 
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