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Van het SPAN bestuur 

 

In deze nieuwsupdate geven wij u informatie over de indexatie per 1 januari 2023 van uw 

pensioen in de DB-pensioenregeling bij SPAN. Het bestuur heeft besloten om de opgebouwde 

pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 8,19%. In deze nieuwsupdate geven we u meer 

achtergrondinformatie over de totstandkoming van deze verhoging.  

 

Voor alle duidelijkheid: deze nieuwsupdate informeert u uitsluitend over de 

pensioenregeling(en) die onder het beheer van SPAN vallen, en niet over andere 

pensioenregelingen zoals de huidige AT&T pensioenregeling die bij Centraal Beheer PPI 

(voorheen ABN-AMRO PPI) is ondergebracht. 
 

Vragen aan het pensioenfondsbestuur kunt u altijd stellen via de mailbox span@att-

pensioenfonds.nl of door een van de bestuursleden direct te benaderen. 

 

Het SPAN bestuur, 

Vincent den Hertog, Wouter Loots, Ton Valkenburgh en Bartelt Bongenaar 

Uitgangspunt is een waardevast pensioen 

Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds AT&T uw opgebouwde (DB) pensioen jaarlijks te 

verhogen, zodat uw pensioen hetzelfde waard blijft. Het opgebouwde pensioen wordt verhoogd 

aan de hand van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie of toeslag. De afgelopen jaren is 

het niet altijd gelukt om de pensioenen aan te passen aan de gestegen prijzen. Dat betekent dat 

uw pensioen minder waard is geworden de afgelopen jaren.  

 

De ambitie van SPAN is om bij de 

indexatie de algemene prijsindex te 

volgen: de index van september tot en 

met september van het direct 

voorafgaande jaar. Over het afgelopen 

jaar is deze prijsindexcijfer 17,2%. Het 

bestuur besluit ieder jaar of een 

voorwaardelijke indexatie mogelijk is. Er 

bestaat geen recht op indexatie en het 

pensioenfonds houdt geen reserve aan 

om de indexatie uit te financieren. 

Bovendien moet de indexatie toekomstbestendig zijn. 

Jaar
Indexatie 

Ambitie

Toegekende 

indexatie

Achterstand 

Cumulatief

2014 1.08% 1.08% 0.00%

2015 0.57% 0.57% 0.00%

2016 0.39% 0.00% 0.39%

2017 -0.01% 0.00% 0.38%

2018 1.47% 0.00% 1.86%

2019 1.47% 0.00% 3.35%

2020 1.64% 0.00% 5.05%

2021 0.99% 0.00% 6.09%

2022 2.57% 0.00% 8.81%

2023 17.16% 8.19% 18.57%
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Toekomstbestendig indexeren: per 2023 is een verhoging van 8,19% 

mogelijk 

De mate waarin we de pensioenen mee kunnen laten groeien met dit prijsindexcijfer, is 

afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. De maatstaf voor de financiële 

positie van het pensioenfonds is de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De dekkingsgraad 

wordt per maand berekend en geeft de verhouding weer tussen het vermogen van het fonds en 

de verplichtingen. De ontwikkeling van de rente en de beleggingsopbrengsten zijn hierbij van 

invloed. Naast de maandelijkse dekkingsgraad, kent het pensioenfonds een 

beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 12 maand-

dekkingsgraden. Deze beleidsdekkingsgraad is vervolgens bepalend voor de mogelijkheden om 

te indexeren.  

 

Wanneer onze beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is, mogen we wettelijk gezien uw 

pensioen verhogen. Wanneer onze beleidsdekkingsgraad hoger is dan 135%, mogen we uw 

pensioen volledig mee laten groeien met de prijsindexatie.  

 

In tabelvorm: 

Beleidsdekkingsgraad Toeslagverlening 

Beleidsdekkingsgraad < 110% Geen toeslagverlening 

110% < beleidsdekkingsgraad < 135% Pro rata toeslagverlening (waarbij rekening wordt 

gehouden met het wettelijke maximum) 

Beleidsdekkingsgraad > 135% Volledige toeslagverlening (toekomstbestendig) en 

eventueel inhaaltoeslag dan wel het ongedaan 

maken van kortingen. 

 

Tijdens het meetmoment van 30 

november 2022 stond de SPAN 

beleidsdekkingsgraad op 121,5%. 

Binnen de wettelijke regels is op grond 

van deze beleidsdekkingsgraad een 

gedeeltelijke verhoging van 8,19% 

mogelijk per 1 januari 2023. Het bestuur 

heeft besloten deze verhoging van 8,19% 

toe te kennen aan zowel slapers als 

gepensioneerden.  

 

Hiermee is voor het jaar 2023 een deel van de indexatieambitie gerealiseerd. Als gevolg van 

deze verhoging zal de dekkingsgraad van SPAN afnemen, een deel van het vermogen wordt 

immers ingezet voor de verhoging.  
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Veranderingen in indexatieregels in de Tweede Kamer 

In de september nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat de wettelijke indexatieregels een 

tijdelijke versoepeling kennen zodat in 2022 een extra indexatie mogelijk is. Deze versoepeling 

is doorgevoerd, vooruitlopend op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.  

 

Voor SPAN als gesloten pensioenfonds met een aangesloten werkgever is een dergelijke 

overgang wettelijk gezien (vooralsnog) niet noodzakelijk. De sociale partners besluiten 

gezamenlijk of voor een overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt gekozen. Vooralsnog 

is niet gekozen om over te gaan naar het nieuwe stelsel zodat SPAN geen gebruik mag maken 

van deze wettelijke verruiming.    

 

Diverse bedrijfstakpensioenfondsen hebben deze verruiming van de wettelijke mogelijkheid 

wel kunnen gebruiken om hoge indexaties toe te kennen. Zo hebben grote 

bedrijfspensioenfondsen als ABP en Zorg & Welzijn relatief veel mogen indexeren. Keerzijde 

van deze hoge toegekende indexaties is natuurlijk wel dat hierdoor bij een transitie naar het 

nieuwe pensioenstelsel minder geld over zal zijn.  

 

Tot slot 

We hopen u hiermee weer op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen van uw 

(toekomstige) pensioen en het SPAN Pensioenfonds. De volgende nieuwsbrief zal verstuurd 

worden in februari 2023. 

 

Wouter, Vincent, Ton en Bartelt  
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