
Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe zeker is uw pensioen?

Wat als het mee- of tegenzit?

Pensioenfonds DHL heeft een inschatting gemaakt van uw pensioen als we te maken krijgen met flinke

mee- of tegenvallers. Bij deze inschatting houden we ook rekening met een mogelijke stijging van de

prijzen. De inschatting geeft dus de koopkracht van uw pensioen weer. U ziet daarom andere bedragen

dan eerder in dit overzicht.

Verwacht eindresultaat: € 5.900,00
bruto per jaar op 68 jaar

Als het tegenzit: Als het meezit:

€ 5.300,00 € 6.000,00

bruto per jaar bruto per jaar

U hebt nu opgebouwd:

€ 3.018,07 bruto per jaar

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van uw

totale pensioen dat u bij ons en eventueel elders opbouwt, inclusief uw AOW. Het pensioen is daar

berekend alsof het tegelijk ingaat met uw AOW en u ziet een netto bedrag per maand.

Wilt u meer informatie over de koopkracht van uw pensioen en de betekenis van de bedragen in het

plaatje? U vindt een uitleg op www.pfdhl.nl.

Verhoging en verlaging van uw pensioen in de afgelopen drie jaar

In dit blok leest u of uw pensioen de afgelopen drie jaar is verhoogd of verlaagd.

Wij beoordelen elk jaar of wij uw pensioen kunnen verhogen. Een verhoging van het pensioen kan alleen

als ons fonds daar genoeg geld voor heeft. Per jaar beoordelen wij of een verhoging mogelijk is en

hoeveel uw pensioen kan worden verhoogd.

Verhoging in de afgelopen drie jaar

Uw pensioen steeg (gedeeltelijk) mee met de prijzen. Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw

pensioen als nu hangt af van de verhoging van het pensioen en van de stijging van de prijzen. De

afgelopen jaren stegen het pensioen en de prijzen als volgt:

Jaar * Verhoging van uw pensioen Stijging van de prijzen **

2021 3,20% 3,42%

2020 0,00% 1,22%

2019 1,05% 2,72%

* Het betreft de verhoging over het betreffende jaar. Voorbeeld: 2021 = verhoging over 2021, per 1 januari 2022.

** Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Pensioenfonds DHL probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen, zodat het pensioen zijn koopkracht

behoudt. Als een verhoging mogelijk is, wordt die afgeleid van de algemene stijging van de prijzen.

‘Indexatie’ is de verhoging van uw pensioen dat is opgebouwd tot en
met afgelopen jaar. De verhoging wordt toegekend per 1 januari van
het volgend jaar. In dit voorbeeld is de verhoging van de pensioenen
óver 2021 3,2%. Het % van de prijsstijging in de derde kolom betreft 
de prijsstijgingen in het voorgaande jaar. In dit voorbeeld stegen de 
prijzen in 2021 met 3,42%.


