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Elk jaar bekijkt Pensioenfonds MN of er wijzigingen in de pensioenregeling nodig zijn. In deze 

nieuwsbrief informeren wij je over de belangrijkste wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 

2018 en wat deze voor je betekenen.

Pensioenrekendatum is 68 jaar

Per 1 januari 2018 is de pensioenrekendatum van Pensioenfonds MN verhoogd van 67 naar 68 jaar. 

Dit is het resultaat van nieuwe fiscale wetgeving rondom pensioen. Dit betekent dat Pensioenfonds 

MN bij het berekenen van je pensioen ervan uitgaat dat je pensioen ingaat op 68 jaar. Het pensioen 

dat je al had opgebouwd vóór 2018, is omgerekend naar een pensioen dat ingaat op 68 jaar*. Je 

pensioen is hierdoor hoger geworden. Het pensioen hoeft tenslotte korter uitgekeerd te worden. Per 

saldo blijft de waarde van je pensioen gelijk. Eerder stoppen met werken en vervroegd met pensioen 

gaan kan nog steeds. Je pensioen gaat uiterlijk in op je AOW-datum.

Het partnerpensioen dat je had opgebouwd voor 2018 blijft ongewijzigd. Het opbouwpercentage van 

het partnerpensioen blijft 70% van je ouderdomspensioen.

* In februari 2018 ontvang je een brief hierover. Daarin lees je wat dit precies voor je persoonlijke pensioensituatie

betekent.

Meer weten over de aanpassing van de pensioenrekendatum?

Kerncijfers 2018

Jaarlijks passen wij onderstaande kerncijfers aan wanneer nodig.

• De pensioenrekendatum is de eerste van de maand waarin je 68 jaar wordt.

•  De totale pensioenpremie blijft 26,2% in 2018. Jij en je werkgever MN betalen hier ieder een deel

van. Het gedeelte van de premie dat MN als werkgever inhoudt op je salaris blijft 8%. De inhoud-

ing staat op je salarisstrook. Daarnaast zal MN als onderdeel van de cao-onderhandelingen een

resultaatafhankelijke uitkering doen in 2018 van € 1,5 miljoen.

•  Het opbouwpercentage voor 2018 is 1,667% (in 2017 was dit 1,564%). Zonder de € 1,5 miljoen extra

bijdrage zou het opbouwpercentage 1,481% in 2018 zijn geweest.

•  De franchise in 2018 is € 13.344 (in 2017 was dit € 13.123). De franchise is het bedrag waarover 

je geen pensioenpremie betaalt en daarom ook geen pensioen opbouwt.

• Het maximum pensioengevend salaris is € 105.075 in 2018 (in 2017 was dit € 103.317).

De opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen zijn per 1 januari 2018 niet verhoogd.

Inzicht in je eigen pensioen?

Vanaf medio april staat je omgerekende pensioen in Op Koers**. Ga naar www.pensioenfondsmn.nl, 

log in bij Op Koers en bereken of je op koers bent met je pensioenopbouw. Een overzicht van het 

pensioen dat je hebt opgebouwd, bij MN en eventuele andere werkgevers, vind je ook op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl.

** Je hebt toegang tot Op Koers als je op dit moment pensioen bij ons opbouwt.

Pensioenrekendatum 68 jaar nog niet op Uniform Pensioenoverzicht 2018

Op het Uniform Pensioenoverzicht 2018 dat je dit jaar ontvangt, staat het pensioen dat je tot en met 

31 december 2017 hebt opgebouwd. Hier zal dus de omzetting naar leeftijd 68 jaar nog niet zichtbaar 

zijn. Dit is voor het eerst zichtbaar op je Uniform Pensioenoverzicht 2019.

https://pensioenfondsmn.nl/wat-gebeurt-er-met-onze-pensioenleeftijd/
https://pensioenfondsmn.nl/medewerkers/ontrack/
https://www.pensioenfondsmn.nl
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl

