
Voorwaardelijkheidsverklaring J&J Pensioen Fund OFP 
Toeslagverlening voor diverse groepen: deelnemers, gewezen deelnemers, ex-partners en gepensioneerden 

 

Voor deelnemers die in dienst zijn 

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

Per 1 januari 2022 (over 2021) is het pensioen met 3,4% verhoogd voor de deelnemers die voor 1 januari 2016 

in dienst zijn getreden. Voor de deelnemers die op of na 1 januari 2016 in dienst zijn getreden is het pensioen 

met 3,4% verhoogd. U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.  

 

datum verandering verhoging van uw pensioen  

(voor 1 januari 2016 in dienst) 

Verhoging van uw pensioen  

(op of na1 januari 2016 in 

dienst) 

prijsstijging* 

1 januari 2021 1,50% 1,20% 1,20% 

1 januari 2020 2,70% 2,70% 2,70% 

1 januari 2019 2,10% 2,10% 2,10% 

1 januari 2018 1,50% 1,30% 1,30% 

1 januari 2017 1,50% 0,40% 0,40% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen periode oktober - oktober 

 

 

 

 
 

  



Voor deelnemers die in dienst zijn, of ex-partners van die deelnemers 

Uw pensioen is waardevast 

Het verevend ouderdomspensioen van een gewezen partner bij een actieve deelnemer wordt voor het eerst 

per 1 januari 2017 en vervolgens jaarlijks per 1 januari verhoogd met de ontwikkeling van de prijsindex. Als uw 

ex-partner vóór 1 januari 2016 in dienst is getreden bij de werkgever en sindsdien onafgebroken deelnemer is 

geweest, bedraagt de verhoging van uw verevend ouderdomspensioen tot en met 2025 ten minste 1,5%. De 

verhoging is maximaal 4%. Als echter de ontwikkeling van de prijsindex in enig jaar hoger is dan 4%, dan 

wordt dit maximum voor dat jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden. 

 

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

Per 1 januari 2022 (over 2021) is het verevend ouderdomspensioen met 3,4% verhoogd voor de gewezen 

partner die een ex-partner heeft die voor 1 januari 2016 in dienst is getreden. Voor de gewezen partner die een 

ex-partner heeft die op of na 1 januari 2016 in dienst is getreden is het verevend ouderdomspensioen met 

3,4% verhoogd. U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.  

 

datum verandering verhoging van uw pensioen  

(voor 1 januari 2016 in dienst) 

Verhoging van uw pensioen  

(op of na 1 januari 2016 in 

dienst) 

prijsstijging* 

1 januari 2021 1,50% 1,20% 1,20% 

1 januari 2020 2,70% 2,70% 2,70% 

1 januari 2019 2,10% 2,10% 2,10% 

1 januari 2018 1,50% 1,30% 1,30% 

1 januari 2017 1,50% 0,40% 0,40% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen periode oktober - oktober 

 

 

Ons pensioenfonds heeft geen toeslagambitie 

De werkgever besluit jaarlijks, na overleg met de raad van bestuur van het J&J Pension Fund OFP, of een 

toeslag wordt verleend op de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers, de aanspraken op bijzonder 

partnerpensioen van gewezen partners, het verevend ouderdomspensioen van gewezen partners van 

gewezen deelnemers en de pensioenrechten van pensioengerechtigden, rekening houdend met de financiële 

positie van het Nederlandse luik van het J&J Pension Fund OFP. U moet ervan uitgaan dat er geen jaarlijkse 

indexatie van toepassing is. Het fonds heeft namelijk geen doelgericht indexatiebeleid noch een toeslagambitie 

en er is geen geld voor gereserveerd. Voorts is er geen maatstaf van toepassing. 

 

  



Voor deelnemers die uit dienst zijn, gepensioneerd of ex-partners van die deelnemers 

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

Per 1 januari 2022 (over 2021) zijn de pensioenaanspraken en -rechten van de niet-actieve deelnemers en 

pensioengerechtigden niet verhoogd. U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als de 

pensioenaanspraken van de niet-actieven en de pensioenrechten van de pensioengerechtigden omhoog 

gingen. 

 

datum verandering verhoging 

pensioenaanspraken en 

-rechten 

prijsstijging* 

1 januari 2021 0% 1,20% 

1 januari 2020 0% 2,70% 

1 januari 2019 0% 2,10% 

1 januari 2018 0% 1,30% 

1 januari 2017 0% 0,40% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen periode oktober - oktober 

  
 

 

  



Voor deelnemers die (deels) arbeidsongeschikt en in dienst zijn  

 

U bouwt (premievrij) pensioen op in de pensioenregeling. Voor u geldt: 

De aanspraken op ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen worden voor het eerst 

per 1 januari 2017 en vervolgens jaarlijks per 1 januari verhoogd met de ontwikkeling van de prijsindex. Voor 

actieve deelnemers die vóór 1 januari 2016 in dienst zijn getreden bij de werkgever en sindsdien onafgebroken 

deelnemer zijn geweest, bedraagt de verhoging tot en met 2025 ten minste 1,5%. De verhoging is maximaal 

4%. Als echter de ontwikkeling van de prijsindex in enig jaar hoger is dan 4%, dan wordt dit maximum voor dat 

jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden. 

 

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

Per 1 januari 2022 (over 2021) is het pensioen met 3,4% verhoogd voor de deelnemers die voor 1 januari 2016 

in dienst zijn getreden. Voor de deelnemers die op of na 1 januari 2016 in dienst zijn getreden is het pensioen 

met 3,4% verhoogd. U ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging.  

 

datum verandering verhoging van uw pensioen  

(voor 1 januari 2016 in dienst) 

Verhoging van uw pensioen  

(op of na 1 januari 2016 in 

dienst) 

prijsstijging* 

1 januari 2021 1,50% 1,20% 1,20% 

1 januari 2020 2,70% 2,70% 2,70% 

1 januari 2019 2,10% 2,10% 2,10% 

1 januari 2018 1,50% 1,30% 1,30% 

1 januari 2017 1,50% 0,40% 0,40% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen periode oktober – oktober 

 

 

  



Voor (deels) arbeidsongeschikte deelnemers die uit dienst zijn 

 

U bouwt premievrij pensioen op in de pensioenregeling. Voor u geldt: 

Het deel van de aanspraken op ouderdomspensioen, (tijdelijk) partnerpensioen en wezenpensioen dat u 

premievrij blijft opbouwen, wordt voor het eerst per 1 januari 2017 en vervolgens jaarlijks per 1 januari 

verhoogd met de ontwikkeling van de prijsindex. Voor deelnemers die vóór 1 januari 2016 in dienst zijn 

getreden bij de werkgever en sindsdien onafgebroken deelnemer zijn geweest, bedraagt de verhoging tot en 

met 2025 ten minste 1,5%. De verhoging is maximaal 4%. Als echter de ontwikkeling van de prijsindex in enig 

jaar hoger is dan 4%, dan wordt dit maximum voor dat jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de  

ondernemingsraden. 

 

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

Per 1 januari 2022 (over 2021) is de premievrije pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid 

verhoogd met 3,4% voor de deelnemers die voor 1 januari 2016 in dienst zijn getreden. Voor de deelnemers 

die op of na 1 januari 2016 in dienst zijn getreden is de premievrije pensioenopbouw met 3,4% verhoogd. U 

ziet ook of de stijging van de prijzen is goedgemaakt als uw premievrije pensioenopbouw omhoog ging.  

 

datum verandering verhoging van uw pensioen  

(voor 1 januari 2016 in dienst) 

Verhoging van uw pensioen  

(op of na 1 januari 2016 in 

dienst) 

prijsstijging* 

1 januari 2021 1,50% 1,20% 1,20% 

1 januari 2020 2,70% 2,70% 2,70% 

1 januari 2019 2,10% 2,10% 2,10% 

1 januari 2018 1,50% 1,30% 1,30% 

1 januari 2017 1,50% 0,40% 0,40% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen periode oktober – oktober 

 

 

Voor het deel van uw pensioenaanspraken dat niet meer wordt opgebouwd omdat u voor dat deel geen 

premievrije pensioenopbouw geniet, geldt: 

De werkgever besluit jaarlijks, na overleg met de raad van bestuur van het J&J OFP, of een toeslag wordt 

verleend op het deel van uw pensioenaanspraken waarover u niet verder pensioen opbouwt, rekening 

houdend met de financiële positie van het Nederlandse luik van het J&J Pension Fund OFP. U moet ervan 

uitgaan dat er geen jaarlijkse indexatie van toepassing is. Het fonds heeft namelijk geen doelgericht 

indexatiebeleid noch een toeslagambitie en er is geen geld voor gereserveerd. Voorts is er geen maatstaf van 

toepassing. 

 

De laatste 5 jaar veranderden wij de premievrije pensioenaanspraken en – rechten zo  

Per 1 januari 2022 (over 2021) zijn uw premievrije aanspraken niet verhoogd. U ziet ook of de stijging van de 

prijzen is goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. 

 

datum verandering verhoging van uw 

pensioen 

prijsstijging* 

1 januari 2021 0% 1,20% 

1 januari 2020 0% 2,70% 

1 januari 2019 0% 2,10% 

1 januari 2018 0% 1,30% 

1 januari 2017 0% 0,40% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex alle bestedingen periode oktober - oktober 



 

 

 

 

Pensioen voor arbeidsongeschikte deelnemers (arbeidsongeschiktheidspensioen) 

 

Uw pensioen groeit mee met de ontwikkeling van de prijsindex 

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen wordt voor het eerst per 1 januari 2017 en vervolgens jaarlijks per 1 

januari verhoogd met de ontwikkeling van de prijsindex. Voor deelnemers die vóór 1 januari 2016 in dienst zijn 

getreden bij de werkgever en sindsdien onafgebroken deelnemer zijn geweest, bedraagt de verhoging over het 

arbeidsongeschiktheidspensioen tot en met 2025 ten minste 1,5%. De verhoging is maximaal 4%. Als echter 

de ontwikkeling van de prijsindex in enig jaar hoger is dan 4%, dan wordt dit maximum voor dat jaar 

heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden. 

 

De laatste 5 jaar veranderden wij de pensioenen zo  

Per 1 januari 2022 (over 2021) is het arbeidsongeschiktheidspensioen verhoogd met 3,4% voor de deelnemers 

die voor 1 januari 2016 in dienst zijn getreden. Voor de deelnemers die op of na 1 januari 2016 in dienst zijn 

getreden is het arbeidsongeschiktheidspensioen met 3,4% verhoogd. U ziet ook of de stijging van de prijzen is 

goedgemaakt als uw pensioen omhoog ging. 

datum verandering verhoging van uw pensioen  

(voor 1 januari 2016 in dienst) 

verhoging van uw pensioen  

(op of na 1 januari 2016 in 

dienst) 

prijsstijging* 

1 januari 2021 1,50% 1,20% 1,20% 

1 januari 2020 2,70% 2,70% 2,70% 

1 januari 2019 2,10% 2,10% 2,10% 

1 januari 2018 1,50% 1,30% 1,30% 

1 januari 2017 1,50% 0,40% 0,40% 

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex  alle bestedingen periode oktober - oktober 

 

 

Voor aspirant deelnemers 

Wij verhogen de verzekering voor uw partner- en wezenpensioen niet 

Het pensioenfonds probeert het pensioen van deelnemers jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. 

Dit noemen we de toeslag. Maar dat geldt alleen als u pensioen opbouwt. Als aspirant-deelnemer bent u alleen 

verzekerd voor partner- en wezenpensioen. Die verhogen wij niet.   

 


