
Veel gestelde vragen over Mhpf-pensioen en inflatie 

Stijgt mijn pensioen automatisch mee met de inflatie? 

Nee. Er zijn wettelijke voorschriften voor het verhogen of verlagen van de pensioenen. Die 
voorschriften zijn er om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen voldoende vermogen hebben om alle 
toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen uitbetalen. Pensioenen mogen alleen verhoogd 
worden als de dekkingsgraad hoog genoeg is. De afgelopen jaren was de dekkingsgraad vaak te laag 
om de inflatie volledig te kunnen compenseren. Door de oplopende rente is de dekkingsgraad 
gestegen en kan dat nu wel. 

Wanneer zie ik de verhoging terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl? 

Uiterlijk in het tweede kwartaal 2023 is de verhoging daar terug te zien. 

Wat heeft deze verhoging te maken met het nieuwe pensioenstelsel? 

Het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel wordt nu door de Tweede Kamer besproken. In 
het nieuwe stelsel gaat iedereen individueel pensioenvermogen opbouwen in plaats van een 
pensioenaanspraak. Het persoonlijke pensioenvermogen beweegt met beleggingsrendementen op 
en neer. Hierdoor komen zowel mee- als tegenvallers sneller bij deelnemers en gepensioneerden 
terecht. 

Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel heeft de overheid in juni de 
wettelijke toeslagregels versoepeld. Daardoor mogen pensioenfondsen nu pensioenen eerder en 
meer verhogen dan voorheen. De verhoging van 14,33% per 1 januari 2023 is het resultaat van die 
versoepelde regels. Zonder toepassing van die versoepelde regels had Mhpf de pensioenen 
maximaal 6,9% kunnen verhogen. 

Voorwaarde voor toepassing van die versoepelde regels is dat werkgevers – Mediahuis Nederland en 
Keesing Media Group – de intentie uitspreken om alle pensioenen in het oude pensioenstelsel over 
te hevelen naar het nieuwe stelsel. Dat hebben ze afgelopen zomer gedaan. 

Is een toeslag van 14,33% voor alle deelnemers even gunstig? 

Alle deelnemers van Mhpf krijgen dezelfde 14,33% toeslag en gaan er dus allemaal flink op vooruit. 
Wel daalt de dekkingsgraad door zo’n grote toeslag flink. Daardoor neemt de kans op 
pensioenkortingen in de toekomst iets toe. Toekomstige pensioenkortingen raken de werkende 
deelnemers harder dan de gepensioneerden. Ook zijn de reserves om de overgang naar het nieuwe 
stelsel te faciliteren (het invaren) dan kleiner. Ook daarvan merken de werkenden mogelijk meer. In 
de tabel hieronder staat per leeftijdsgroep wat het effect is op het persoonlijk pensioenkapitaal na 
invaren in de situatie zonder 14,33% toeslag in 2023, ten opzichte van de situatie mét 14,33% 
toeslag.  Dit wordt weergegeven op basis van een voorbeeld waarin elke deelnemer een 
pensioenaanspraak van € 1.000 per jaar heeft. Anders gezegd: vanaf pensioendatum zou die 
deelnemer dat bedrag jaarlijks als pensioen ontvangen. 



Verder heeft het bestuur gekeken naar de forse bestaande indexatieachterstand, die 
gepensioneerden het hardst heeft geraakt. Het bestuur heeft dat perspectief en de belangen van 
verschillende groepen deelnemers tegen elkaar afgewogen en besloten tot een toeslag ter 
hoogte van de volledige prijsinflatie (14,33%). 

Moet ik als gepensioneerde nog actie ondernemen nu mijn pensioen 14,33% omhoog gaat? 

Door de verhoging op 1 januari 2023 ontvangt u meer pensioen en stijgt uw inkomen. Hierdoor kan 
het zijn dat uw toeslag voor 2023 te hoog wordt vastgesteld. De Belastingdienst of de instantie die 
de uitkering betaalde, kan dan geld terugvragen. 

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u een toeslag krijgt, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. 

Ontvangt u een toeslag en stijgt uw inkomen in 2023 door de verhoging van de pensioenen per 1 
januari? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. 

Heeft u hier vragen over of twijfelt u over wat u moet doen? Neem dan contact op met de 
Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis). 
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30 € 1.000 € 9.310 € 12.895 138,5% 131,2% € 1.143 € 10.644 € 12.578 118,2% 114,8% -2,5%
40 € 1.000 € 10.091 € 13.977 138,5% 131,2% € 1.143 € 11.537 € 13.633 118,2% 114,8% -2,5%
50 € 1.000 € 10.999 € 15.235 138,5% 131,2% € 1.143 € 12.576 € 14.860 118,2% 114,8% -2,5%
60 € 1.000 € 12.780 € 17.598 137,7% 131,2% € 1.143 € 14.611 € 17.213 117,8% 114,8% -2,2%
70 € 1.000 € 13.568 € 17.155 126,4% 131,2% € 1.143 € 15.512 € 17.470 112,6% 114,8% 1,8%
80 € 1.000 € 8.153 € 9.837 120,7% 131,2% € 1.143 € 9.321 € 10.249 109,9% 114,8% 4,2%
90 € 1.000 € 3.978 € 4.493 113,0% 131,2% € 1.143 € 4.548 € 4.837 106,4% 114,8% 7,6%

Invaren in 2025 zonder toeslag in 2023 Invaren in 2025 met toeslag 14,33% in 2023

Kwantitatieve generatie-effecten van toeslag 14,33% - vergeleken met invaren in het nieuwe pensioenstelsel volgens standaardmethode
Uitgaande van dekkingsgraad en rente per 31 oktober 2022. Generatie-effect berekend op basis van verschil kolom 9 en kolom 4


