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Indexatie! 

Het pensioenfonds Hoogovens heeft besloten per 1 juli en 
per 1 augustus onze pensioenen verder te verhogen. 

Per 1 juli gaan de uitkeringen met 1,38% omhoog. 

Dat is het verschil tussen de verhoging van 3,68% die 
per 1 januari is verstrekt en de 5,11% inflatie die in de 
relevante periode was opgetreden. 

Per 1 juli wordt eveneens eenmalig de inhaal gegeven van 
deze 1,38% over de eerste zes maanden van dit jaar. 

Per 1 augustus worden de uitkeringen vervolgens verhoogd 
met 4,42%. Dit is de inflatie op basis van de consumentenindex 
over de eerste zes maanden van dit jaar. 

Hiermee heeft ons pensioenfonds de maximale mogelijkheden 
benut die zijn geboden door de Algemene Maatregel van 
Bestuur die het Kabinet onlangs heeft gepubliceerd. Deze 
maatregel is bedoeld om indexatie eerder te laten plaatsvinden 
dan volgens de bestaande regels mogelijk zou zijn geweest. 
Ons pensioenfonds kan gebruik maken van deze maatregel 
omdat aan een belangrijke voorwaarde is voldaan: 
sociale partners hebben de intentie om in te varen in het 
nieuwe pensioencontract. 
 
Dat is overigens nog geen definitieve keuze. 
Die wordt pas gemaakt als de nieuwe wet, waarin – zoals het 
er nu naar uitziet – ook een verzwaard adviesrecht voor het 
Verantwoordingsorgaan is opgenomen, door het parlement 
is aangenomen. Als we de bruto pensioenuitkering van december 
vorig jaar vergelijken met die in augustus van dit jaar dan is de 
uitkering met 9,75% gestegen. 

https://www.vohm.nl/?acm=832_121


Dus eindelijk indexatie! Het was ook hard nodig. De dagelijkse 
boodschappen zijn het laatste jaar een stuk duurder geworden 
en als je een nieuw energiecontract moest afsluiten ben je nog 
veel meer geld kwijt. 
 
U heeft ons op de Algemene Leden Vergadering een duidelijke 
boodschap gegeven: 
zet de financiële positie van de gepensioneerden duidelijk neer. 

Dat hebben het bestuur van de VOHM en onze leden van het 
Verantwoordingsorgaan op verschillende manieren de afgelopen 
maanden gedaan. 

De groep Verontruste Oud Hoogovens Medewerkers heeft aan  
het Bestuur van ons pensioenfonds ook de slechte 
koopkrachtpositie van gepensioneerden duidelijk gemaakt. 
Wij zijn blij te kunnen constateren dat het bestuur van ons 
pensioenfonds in al hun afwegingen gekozen heeft voor maximale 
indexatie. Maar u weet als geen ander: de achterstand van de 
koopkracht van gepensioneerden is nog steeds groot en ondanks 
deze indexatie zullen nog veel oud-collega’s het financieel moeilijk 
hebben. 

Laten we niet vergeten. Het is ONS geld. We hadden er recht op. 
Fijn dat de zo lang verwachte en noodzakelijke verhoging nu ook 
daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 
En geen zorgen over ons pensioenfonds. 
Ook na deze verhogingen zit onze pensioenkas nog steeds overvol. 

Het bestuur van de VOHM. 

                         


