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De pensioenen worden verhoogd 

Met ingang van 1 januari 2023 verhogen wij uw pensioen met 6,8%.  
Wij hebben bij het besluit rekening gehouden met de belangen van de  
gepensioneerden en de (oud-) werknemers. Ook hebben we met een 
schuin oog gekeken naar de nieuwe pensioenregeling. Bij de overgang 
naar de nieuwe regeling willen we voldoende reserves hebben om de  
pensioenen niet te moeten verlagen. 
 
Bij een volledige aanpassing van de pensioenen aan  
de inflatie zou de verhoging 14,3% zijn geweest.  
De verhoging van 6,8% is de maximaal mogelijke  
verhoging die met de huidige dekkingsgraad  
kan worden gegeven. Per 1 januari 2022 zijn  
de pensioenen al verhoogd met 2,86%.
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Onze dekkingsgraad
 
Door verschillende oorzaken is de rente in 2022 flink gestegen. Voor ons 
betekent dit dat we minder geld hoeven te reserveren om de pensioenen 
nu en in de verre toekomst te kunnen betalen. Aan de andere kant heeft de 
rentestijging een negatief effect op het rendement van de beleggingen. In 
combinatie met verliezen op de aandelenbeurzen is het vermogen van het 
fonds dit jaar fors gedaald.

Dat de dekkingsgraad toch is gestegen komt omdat de daling van de 
reserveringen groter was dan de daling van het vermogen. Dankzij de 
hoge dekkingsgraad kunnen we de pensioenen per 1 januari 2023 verho-
gen met 6,8%. Kijk voor de actuele stand van de dekkingsgraad op onze 
website.
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De pensioenpremie in 2023
 
Tussen Hagee Stichting en de werkgevers zijn overeenkomsten afgesloten 
waarin onder andere de hoogte van de premie is geregeld. Deze 
overeenkomsten lopen dit jaar af. Het bestuur heeft de werkgevers en de 
Centrale Ondernemingsraad geadviseerd over voortzetting van de 
overeenkomst. 

In het afgelopen jaar zijn de uitgangspunten voor het fonds sterk  
veranderd, met name de rente is flink gestegen. Door de gestegen rente is 
de kostprijs van pensioen gedaald. Het advies aan de werkgevers en  
Centrale Ondernemingsraad komt op het volgende neer:
- de pensioenopbouw wordt verhoogd van 1,600% naar 1,875% 
- de premie voor de werknemers blijft gelijk
- afgelopen 5 jaar heeft de werkgever een extra premie betaald om  
 de pensioenopbouw zo goed mogelijk in stand te houden, deze  
 extra premie vervalt
- de overeenkomst wordt aangegaan voor 5 jaar of tot wanneer de  
 nieuwe regels ingaan. 
 
Voor werknemers betekent dit dat meer pensioen wordt opgebouwd bij 
een gelijkblijvende premie. 
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Een nieuwe pensioenregeling
 
Dit jaar zijn we vol optimisme van start gegaan met het overleg met  
de werkgever en de Centrale Ondernemingsraad over de nieuwe  
pensioenregeling. Inmiddels is het bijna het einde van het jaar en moeten 
we constateren dat wij ons huiswerk wel gedaan hebben maar de  
wetgever geen haast maakt. De wet zal waarschijnlijk een half jaar later 
van kracht worden, waardoor ook de introductie van de nieuwe regeling 
bij Hagee vertraging oploopt. 
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Heb je vragen over je  
pensioen?
Neem dan contact op met het 
pensioenbureau via e-mailadres  
pensioenbureau@technischeunie.com  
of bel 020 545 06 53.
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