
 

Indexatiebeleid 

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen. Dit heet indexatie 
Het bestuur van Pensioenfonds MN beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is. Dit is afhankelijk van de 
financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend. Voor deze voorwaardelijke verhoging is 
geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De verhoging wordt uit beleggingsrendement 
gefinancierd. Als in enig jaar de pensioenen worden verhoogd, is het niet zeker of en in welke mate in de 
toekomst de pensioenen opnieuw worden verhoogd. U heeft geen recht op een jaarlijkse verhoging van 
de pensioenen. Gezien de huidige financiële positie van Pensioenfonds MN is de kans klein dat we de 
komende jaren uw pensioen kunnen indexeren. Sterker nog, de kans dat Pensioenfonds MN de 
pensioenen in 2020 of 2021 moet verlagen, neemt toe. In de loop van het jaar komt hier meer 
duidelijkheid over. 
 
Geen indexatie over 2018 
De pensioenen zijn per 1 januari 2019 niet verhoogd. De financiële situatie van Pensioenfonds MN liet 
het, binnen de regels die gelden in het huidige pensioenstelsel, niet toe om de pensioenen te kunnen 
indexeren. Onze indexatie-ambitie was 1,73%. 
 
Indexatie afgelopen jaren 
Pensioenfonds MN heeft de pensioenen ook de afgelopen jaren helaas niet kunnen indexeren. 

Per 1-1 
van jaar 

Toegekende 
Indexatie 

Stijging van  
de prijzen 

Onze indexatie-
ambitie  

 

2019  0%  1,71% 1,73%   

2018  0%  1,38%  1,36%   

2017 0% 0,32% 0,00%  

2016 0% 0,65% 0,81%  

2015 0% 0,98% 2,00%  

2014 0% 2,51% 0,00%  

2013 0% 2,45% 1,75%  

2012 0% 2,34% 1,75%  

2011  0%  1,27%  1,00%  
 

2010  0%  1,19%  0,00%  
 

 
De indexatie-ambitie werd tot en met 1-1-2015 gebaseerd op de CAO verhogingen van het voorafgaande 
kalenderjaar en vanaf 1-1-2016 op basis van de prijzen. Hiervoor gebruiken we de 
Consumentenprijsindex zoals die geldt voor alle huishoudens, afgeleid. We nemen de index van 1 juli van 
het voorafgaande jaar en kijken vervolgens naar de stijging of daling van deze index ten opzichte van 1 
juli van het jaar daaraan voorafgaand. 
De stijging van de prijzen is gebaseerd op de ontwikkelingen van het jaargemiddelde van de 
Consumentenprijsindex alle huishoudens van het laatste jaar ten opzichte van het daaraan voorafgaande 
jaar. 
 

https://www.abp.nl/over-abp/financiele-situatie/dekkingsgraad/default.aspx


 

Toekomstbestendig indexeren 
De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is leidend bij het indexatiebesluit. Als de beleidsdekkingsgraad 
110% of hoger is, mogen de pensioenen worden geïndexeerd. Voorwaarde hierbij is wel dat er genoeg 
vermogen beschikbaar is om nu en in de toekomst te kunnen indexeren. Dit heet toekomstbestendig 
indexeren. Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110% mag er niet geïndexeerd worden. Indien er niet 
voldoende vermogen beschikbaar is maar de beleidsdekkingsgraad ligt wel boven de 110% mag er 
gedeeltelijk worden geïndexeerd. 
 
Indexatie, oftewel verhoging, van uw pensioenaanspraken gebeurt in principe altijd per 1 januari. Het 
bestuur besluit of er wordt geïndexeerd, maar moet daarbij rekening houden met de 
beleidsdekkingsgraad en de vermogenspositie van het pensioenfonds. Hieronder ziet u wanneer er wel 
en niet kan worden geïndexeerd.  

Beleidsdekkingsgraad Indexatie 

Tot 110% Geen indexatie toegestaan 

Tussen 110% en 125% Gedeeltelijke indexatie mogelijk 

Vanaf 125% Volledige indexatie mogelijk 

 


