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Geachte 

Graag wil ik uw aandacht vragen voor de gevolgen van de meest recente 

ramingen voor prijsinflatie op parameters die van belang zijn voor verschillende 

berekeningen bij pensioenfondsen. 

Op grond van artikel 23a van het Besluit financieel toetsingskader 

pensioenfondsen dienen pensioenfondsen rekening te houden met minimale 

verwachtingswaarden voor de groeivoeten van het prijs- en loonindexcijfer. Deze 

groeivoeten worden op kwartaalbasis door DNB bekendgemaakt en zijn gebaseerd 

op de meest actuele raming van het Centraal Planbureau (CPB).  

De meest recente CPB-raming voor de afgeleide prijsinflatie voor 2022 bedraagt 

11,3%, terwijl het CPB tegelijkertijd deze prijsinflatie voor 2023 raamt op 2,9%. 

Een daling van de inflatie in 2023 en 2024 ten opzichte van dit jaar is ook 

zichtbaar in bijvoorbeeld de ramingen van de Europese Centrale Bank (ECB). 

Onverkorte toepassing van het ingroeipad van artikel 23a Besluit financieel 

toetsingskader pensioenfondsen zou ertoe leiden dat pensioenfondsen in het 

ingroeipad voor het jaar 2023 rekening moeten houden met een prijsinflatie van 

8,95%, terwijl het CPB voor dat jaar 2,9% prijsinflatie raamt. Dat roept de vraag 

op of de prognose van de prijsinflatie voor 2023 op basis van de systematiek van 

artikel 23a van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen realistisch is. 

Toepassing van dat ingroeipad zou op die manier onevenredige effecten op 

bijvoorbeeld de vaststelling van de gedempte kostendekkende pensioenpremie 

en/of de pensioenopbouw kunnen hebben.  
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Ik wil u vragen om te bezien of het mogelijk is om bij de vaststelling van het 

ingroeipad rekening te houden met de meest actuele ramingen van het CPB voor 

het jaar 2023, om tot een zo realistisch mogelijk ingroeipad te komen.  

 

Met vriendelijke groet, 

De Minister voor Armoedebeleid, 

Participatie en Pensioenen, 

namens deze, 

 




