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Geachte heer Van der Schoot, beste Sander,    
 
Wij hebben uw brief dd. 2 mei 2022 in goede orde ontvangen. Wij herkennen de zorg die in 
uw brief wordt benoemd: er is momenteel sprake van een hoge inflatie en in de afgelopen 
jaren is indexatie beperkt toegekend. In deze brief zal het bestuur nader ingaan op de vragen 
die u stelt en haar zienswijze nader toelichten. 
 
Oplossen deel van de korting van 3,5% uit 2013 
Het bestuur heeft geanalyseerd of het mogelijk is om een deel van de korting van 3,5% uit 
2013 ongedaan te maken. Zoals het er nu uitziet (o.b.v. het doortrekken van cijfers uit maart 
en april 2022) is dit niet mogelijk, niet op basis van de AMvB en niet op basis van het 
reguliere beleid.  
 
De AMvB geldt alleen voor reguliere toeslag en niet voor inhaal toeslag of herstel van 
kortingen. 
 
Bij het reguliere beleid zal de grens voor Toekomst Bestendig Indexeren (TBI) naar 
verwachting fors oplopen (inschatting nu 133%). Dit wordt veroorzaakt door de huidige hoge 
inflatie en daarnaast door de gestegen rente die zorgt voor een lagere voorziening. Hierdoor 
is de waarde van de toekomstbestendige indexatie, die wordt uitgedrukt als percentage van 
de voorziening, relatief gezien toegenomen. De stijging van de maatstaf, CPI alle 
huishoudens afgeleid komt op dit moment, als we het cijfer van april 2022 als beste schatter 
gebruiken voor het cijfer van juli 2022, uit op 9,98%. Het fonds hanteert juli-juli als referte 
periode. 
 
  



 

 
 

 
 

 
 

 

Zienswijze bestuur 
Het bestuur zal de komende periode nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden voor 
indexatie. Gezien de invaar problematiek en overgang naar een nieuw pensioenstelsel kan 
het zijn dat het bestuur geen gebruik maakt van de AMvB. Daarnaast acht het bestuur het 
van belang om toekomstbestendig en consistent te indexeren met aandacht voor een 
evenwichtige belangen afweging. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen 
zijn, dan vernemen wij die uiteraard graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, 
 
 
D.J.H. de Bruijn                      P.M. Dekker 
Voorzitter                                            Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 


