
 

 

 

 

  

Nieuwsflits – Alternatief ingroeipad inflatie 
 

DNB geeft fondsen te keuze om een alternatief ingroeipad voor inflatie te hanteren 
4 oktober 2022 
  

 

 
1. Samenvatting 
Voor toeslagverlening en de premiestelling is het ingroeipad voor de inflatie 
van belang. Dit ingroeipad publiceert DNB op kwartaalbasis en geeft de 
verwachte prijs- en looninflaties voor de komende jaren weer.  
 

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft DNB 
verzocht om (in verband met de huidige hoge prijsinflatie) te onderzoeken of 
het mogelijk is een alternatief ingroeipad op te stellen. DNB heeft aan dit 
verzoek gehoor gegeven en heeft derhalve twee ingroeipaden gepubliceerd.  
 

Pensioenfondsen mogen van het “reguliere” ingroeipad afwijken per 1 oktober 
2022 als het van oordeel is dat het alternatief beter past bij het pensioenfonds. 
Hierbij is aangegeven dat er bij voorbaat instemming wordt verleend door 
DNB zonder voorafgaande melding bij DNB. Wij hebben becijferd dat voor een 
gemiddeld pensioenfonds de toeslagdekkingsgraad circa 10%-punt minder 
hoog uitkomt als voor het alternatieve ingroeipad wordt gekozen. De 
gedempte kostendekkende op basis van verwacht rendement komt ruim 10% 
(2,5%-punt) lager uit bij het alternatieve pad, indien het ingroeipad niet is 
vastgeklikt.  
 

De berekeningen zijn gebaseerd op een gemiddeld pensioenfonds, waarbij de 
toeslag voor zowel actieven als inactieven gebaseerd is op prijsinflatie. Als de 
toeslag (deels) op basis van looninflatie is, dan gelden er andere resultaten. 
Indien gewenst maken we de effecten voor uw pensioenfonds graag 
inzichtelijk. 
 

2. Wat is het ingroeipad? 
Het ingroeipad representeert een verwachting ten aanzien van de inflatie in de 
komende jaren. Voor de langere termijn (5 jaar en verder) moet uitgegaan 

worden van een vast percentage van 1,9% voor prijsinflatie en 2,3% voor 
looninflatie. Voor de korte termijn wordt vanaf het huidige niveau toegegroeid 
naar deze langetermijnverwachting. Hierbij wordt de inflatie in het eerste jaar 
gelijkgesteld aan het huidige niveau (CPB raming van het huidige jaar) en 
volgens de reguliere methodiek in jaar 2 tot en met jaar 4 lineair toegegroeid 
van het huidige niveau naar de langetermijnverwachting.  
 
In het alternatieve ingroeipad, wordt voor jaar 2 uitgegaan van de CPB raming 
van het volgende jaar en voor jaar 3 en 4 lineair toegegroeid naar de 
langetermijnverwachting.  
 

3. Hoe zien de ingroeipaden eruit voor Q3? 
De CPB-raming voor de prijsinflatie in 2022 is 11,3% en 2,9% in 2023. Voor de 
looninflatie verwacht het CPB respectievelijk 3% en 3,6%.  
 
In de volgende grafiek zijn de ingroeipaden van 1 oktober 2021 en 
1 oktober 2022 (regulier en alternatief) getoond voor de prijsinflatie en 
looninflatie.  
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Voor de prijsinflatie geldt dat de lagere verwachting voor 2023 een lager 
ingroeipad tot gevolg heeft. Bij de looninflatie is de verwachting in 2023 juist 
hoger in het alternatieve pad.  
 

4. Waar wordt het ingroeipad gebruikt? 
Voor de toeslagverlening is het ingroeipad van belang bij de vaststelling van 
de dekkingsgraad waarbij volledig toekomstbestendige toeslag (1) (hierna: 
toeslagdekkingsgraad) kan worden verleend. Als voor de reguliere 
toeslagverlening gebruik gemaakt wordt van de AMvB die verruimde 
toeslagmogelijkheden biedt in 2022,  
dan hoeft de toeslag niet getoetst te 
worden aan toekomstbestendigheid 
en speelt het ingroeipad dus geen 
rol. Bij het eventueel  
verlenen van inhaaltoeslag 
(als de beleids-
dekkingsgraad  
hoger is dan de toeslag-
dekkingsgraad) blijft het ingroeipad 
wel van belang, omdat de AMvB 
daarvoor geen verruiming biedt.  
 
Als de kostendekkende premie (2) wordt gedempt op basis van verwacht 

rendement, dan wordt ook 
gebruik gemaakt van het 
ingroeipad. Pensioenfonds-
besturen hebben de keuze 
om, net als het rendement 
op vastrentende waarden, 
het ingroeipad vast te 
klikken voor 5 jaar. Als het 
ingroeipad niet is 
vastgeklikt, dan werkt de 
hogere inflatie ook door in 
de gedempte 
kostendekkende premie. 

5. Welke invloed heeft het ingroeipad? 
Voor een gemiddeld pensioenfonds hebben wij doorgerekend wat het 
ingroeipad voor het vierde kwartaal voor invloed heeft op de hoogte van de 
toeslagdekkingsgraad en gedempte kostendekkende premie. Hierbij zijn wij 
uitgegaan van toeslagverlening voor actieven en inactieven op basis van 
prijsinflatie en een beleidsdekkingsgraad van 120%.  
 

Rente Ingroeipad 

Toeslag-

dekkingsgraad 

% van toeslag-

maatstaf 

30-09-2021 2021Q4 125% 67% 
30-09-2022 2021Q4 130% 50% 
30-09-2022 Regulier 2022Q4 150% 25% 
30-09-2022 Alternatief 2022Q4 140% 33% 

 
De toeslagdekkingsgraad is fors toegenomen. Enerzijds komt dit door de 
gestegen rente en anderzijds door de hogere inflaties. Het reguliere 
ingroeipad resulteert in een toeslagdekkingsgraad voor dit gemiddelde fonds 
van 150%. Het alternatieve pad komt 10%-punt lager uit. Let wel, er kan 
aanzienlijk minder van de toeslagmaatstaf gegeven worden, maar de 
toeslagmaatstaf is natuurlijk ook veel hoger dan vorig jaar. 
 

Rente Ingroeipad Gedempte kostendekkende premie 

30-09-2019 2021Q4 25,0% van de pensioengrondslag 
30-09-2019 Regulier 2022Q4 28,7% van de pensioengrondslag 
30-09-2019 Alternatief 2022Q4 25,5% van de pensioengrondslag 

 
Voor de gedempte kostendekkende premie is ervanuit gegaan dat de rente 
per 30 september 2019 is vastgeklikt en het ingroeipad voor de inflatie niet. Bij 
het reguliere ingroeipad neemt de premie met circa 15% toe (3,7%-punt), 
terwijl bij het alternatieve ingroeipad de toename slechts 2% bedraagt (0,5%-
punt).  
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6. Argumenten voor of tegen gebruik alternatieve ingroeipad 
Er zijn verschillende argumenten voor en tegen te bedenken om af te wijken 
van het reguliere ingroeipad. Het gaat er uiteindelijk om dat het bestuur het 
gekozen ingroeipad als meest passend acht. Wij zien verschillende 
argumenten, beweringen en handvatten die gebruikt kunnen worden om de 
keuze te kunnen maken: 

- Het alternatieve ingroeipad is gepubliceerd na een oproep van de 
politiek en de stelling van DNB dat het reguliere ingroeipad geen 
goede afspiegeling is voor de komende jaren door het grote verschil 
tussen de raming van CPB voor 2022 en 2023. Het ingroeipad is 
bedoeld om een goede inschatting te maken van de verwachte 
inflaties in de komende jaren. Als CPB voorspelt dat die na 2022 
afneemt, dan ligt het voor de hand hier rekening mee te houden in het 
ingroeipad. 

- Het ingroeipad is “inflatie over inflatie”, de huidige raming van 11,3% 
over 2022 wordt gevolgd door 9,0% in 2023 en ook in jaar 3 en 4 is de 
inflatie hoog. Het is de vraag hoe realistisch deze aanname is.  

- Pensioenfondsen kunnen hun toeslagmaatstaf vergelijken met de 
raming van CPB en het ingroeipad kiezen die hier het beste bij 
aansluit.  

- Kiezen voor het reguliere ingroeipad betekent een consistente 
gedragslijn. 

- De toeslagverlening op basis van het reguliere ingroeipad leidt met de 
huidige prijsinflatie al tot een forse daling van de dekkingsgraad. 

 
Dit is wat ons betreft geen uitputtende lijst en gaan hierover graag met u in 
gesprek. 
 

7. Kanttekeningen bij de resultaten 
Om de impact van het alternatieve ingroeipad voor het vierde kwartaal te 
tonen is uitgegaan van de recent gepubliceerde ingroeipaden in combinatie 
met de rentetermijnstructuur per eind september. Wij merken daarbij op dat 
voor de meeste van onze klanten bij een rente van 30 september uitgegaan 
wordt van het ingroeipad uit het derde kwartaal (waar lagere inflaties golden 
en geen alternatief is gepubliceerd). Voor de rentes eind oktober, november 
en december zal het ingroeipad van het vierde kwartaal van invloed zijn. 
 
Daarnaast is er voor de gedempte kostendekkende premie van uitgegaan dat 
de eerste stap in het ingroeipad de toeslag per 1 januari 2023 is. Deze heeft 
geen invloed op de premie 2023. Enkele fondsen “schuiven” het ingroeipad 
door en veronderstellen dat de eerste stap in het ingroeipad de toeslag per 
1 januari 2024 is. In dat geval heeft het hogere ingroeipad meer invloed op de 
hoogte van de gedempte kostendekkende premie. De gedempte 
kostendekkende premie valt daarmee hoger uit. 
 
Beide bovengenoemde aannames (30 september in combinatie met Q3 
ingroeipad en het niet doorschuiven) zijn met DNB afgestemd en 
geaccordeerd. Het is ons echter bekend dat andere advieskantoren andere 
aannames hanteren en hierop ook akkoord van DNB hebben ontvangen. 
Hierbij geldt dat een consistente gedragslijn gehanteerd moet worden.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


