
 

 

1. 5-jarig overzicht GE European Pension Fund 

 

 

Verhogingen gewezen deelnemers en pensioengerechtigden  

 

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen 

Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. GE 

European Pension Fund beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden 

verhoogd. Deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.  

 

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

Per 1 januari 2017 heeft het Pensioenfonds GE Artesia Bank de pensioenaanspraken en pensioenrechten 

ondergebracht bij GE European Pension Fund. Per deze datum hebben gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden een eenmalige verhoging van 1,25% op de pensioenaanspraken en 

pensioenrechten gekregen. Deze verhoging was onderdeel van de afspraken in verband met de overgang 

naar het GE European Pension Fund. In onderstaande tabel ziet u de verhogingen van de afgelopen 5 

jaar. U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. De verhoging 

vindt plaats per 1 juni van elk jaar. Per 1 juni 2022 is uw pensioen met 5,57% verhoogd. De prijsstijging 

over de periode januari 2021 tot januari 2022  was 6,42%. 

 

datum verandering verhoging van uw pensioen prijsstijging* 

1 juni 2021 0,44% 1,56% 

1 juni 2020 0,69% 1,85% 

1 juni 2019 0,11% 2,19% 

1 juni 2018 0,40% 1,46% 

1 juni 2017 0% 1,66% 

1 januari 2017** 1,25% - 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex referentieperiode januari - januari 

**eenmalige verhoging van 1,25% per 1 januari 2017 

 

De komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet of niet helemaal verhogen. 

Aan de verhogingen in enig jaar en aan de verwachtingen voor komende jaren kunnen geen rechten 

worden ontleend ten aanzien van toekomstige verhogingen.   

 

U leest meer op geartesia-ofp.nl. Kijk bij ‘de pensioenregeling\verhoging van uw pensioen’. 

 

 

 

 



 

 

2. 10-jarig overzicht GE European Pension Fund 

 

Verhogingen gewezen deelnemers en pensioengerechtigden  
 

Ons pensioenfonds probeert uw pensioen elk jaar te verhogen 

Uw pensioen groeit mee met de prijzen. Maar alleen als onze financiële situatie goed genoeg is. GE 

European Pension Fund beslist jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden 

verhoogd. Deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.  

 

Uw pensioen wordt dus meer waard als dit kan. Er is wel elk jaar een maximum. Dit heet onze ambitie. 

Onze ambitie is de prijsstijging. Is de prijsstijging 1,5%? Dan stijgt uw pensioen in dat jaar maximaal met 

1,5%.  

 

Per 1 januari 2017 heeft het Pensioenfonds GE Artesia Bank de pensioenaanspraken ondergebracht bij 

GE European Pension Fund. Per deze datum hebben gewezen deelnemers en pensioengerechtigden een 

eenmalige verhoging van 1,25% op de pensioenaanspraken en pensioenrechten gekregen. Deze 

verhoging was onderdeel van de afspraken in verband met de overgang naar het GE European Pension 

Fund. In onderstaande tabel ziet u de verhogingen van de afgelopen 10 jaar. U ziet ook of de stijging van 

de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. Vanaf 1 januari 2017 vindt de verhoging vanuit 

GE European Pension Fund plaats. De verhoging vindt plaats per 1 juni van elk jaar. Per 1 juni 2022 is uw 

pensioen met 5,57% verhoogd. De prijsstijging over de periode januari 2021 tot januari 2022 was 6,42%. 

 

De laatste 10 jaar veranderden wij de pensioenen zo 

U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. En of de ambitie is 

waargemaakt. 

 

datum verandering verhoging van uw pensioen prijsstijging* onze ambitie*** verlaging van uw pensioen 

1 juni 2021 0,44% 1,27% 1,56% 0% 

1 juni 2020 0,69% 2,63% 1,85% 0% 

1 juni 2019 0,11% 1,71% 2,19% 0% 

1 juni 2018 0,40% 1,38% 1,46% 0% 

1 juni 2017 0% 0,32% 1,66% 0% 

1 januari 2017** 1,25% - - 0% 

1 juni 2016 0% 0,60% 0,60% 0% 

1 juni 2015 0% 0,98% 0,98% 0% 

1 juni 2014 0% 2,51% 2,51% 0% 

1 juni 2013 0% 2,45% 2,45% 0% 

1 juni 2012 0% 2,34% 2,34% 0% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex per kalenderjaar 

**eenmalige verhoging van 1,25% per 1 januari 2017 

***vanaf 1 juni 2017 volgt het pensioenfonds de consumentenprijsindex referentieperiode januari - januari 

 

Ook de komende jaren kunnen wij uw pensioen waarschijnlijk niet of niet helemaal verhogen.    

 

 


