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Elk jaar bekijkt Pensioenfonds MN of er naar aanleiding van wetswijzigingen en/of cao

onderhandelingen wijzigingen in de pensioenregeling nodig zijn. In deze nieuwsbrief informeren wij je

over de belangrijkste wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2019 en wat deze wijzigingen

voor je betekenen.

Kerncijfers pensioenregeling 2019

Hieronder staan de kerncijfers die de hoogte van jouw pensioenopbouw en de te betalen

pensioenpremie bepalen.

De pensioenrekendatum blijft de eerste van de maand waarin je 68 jaar wordt. Volgens het

pensioenreglement gaat het ouderdomspensioen niet later in dan op de pensioenrekendatum.

Je kunt ook eerder met pensioen gaan. Het opgebouwde pensioen wordt op de (vervroegde)

pensioendatum herrekend ten opzichte van de pensioenrekendatum.

De totale pensioenpremie blijft 26,2% van de pensioengrondslag in 2019. Jij en je werkgever

MN betalen hier ieder een deel van. Jouw eigen bijdrage blijft 8% van de pensioengrondslag en

wordt ingehouden op je salaris. De inhouding staat op je salarisstrook. Daarnaast heeft MN, als

onderdeel van de cao-onderhandelingen, een resultaatafhankelijke uitkering gedaan voor 2019

van € 1,5 miljoen.

Het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen voor 2019 is 1,565% (in 2018 was dit

1,667%). Zonder de € 1,5 miljoen extra bijdrage zou het opbouwpercentage 1,386% in 2019 zijn

geweest. Het opbouwpercentage is ieder jaar anders. Hoe zit dat? Kijk hiervoor op de bijlage.

De franchise in 2019 is € 13.785 (in 2018 was dit € 13.344). De franchise is het bedrag waarover

je geen pensioenpremie betaalt en daarom ook geen pensioen opbouwt. De gehanteerde

franchise is de fiscaal minimaal toegestane franchise.

Het maximum pensioengevend salaris is € 107.593 in 2019 (in 2018 was dit € 105.075).

Nieuw: Pensioenfonds MN draagt een klein pensioen (tussen de € 2,- en € 484,09) van een

deelnemer die op of na 1 januari 2018 van werkgever verandert over naar de nieuwe

pensioenuitvoerder van de deelnemer. We noemen dit automatische waardeoverdracht klein

pensioen.

Het pensioenfonds behaalt goede rendementen op de beleggingen, maar toch daalt de dekkingsgraad.

http://www.pensioenfondsmn.nl/


Dat komt onder andere doordat de rente laag blijft. Door de lage dekkingsgraad kan het pensioenfonds

de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen per 1 januari 2019 niet verhogen.

Wat betekenen deze wijzigingen voor jouw pensioen

Vanaf 1 januari 2019 wordt de toekomstige pensioenopbouw verlaagd van 1,667% naar 1,565%. Dit

betekent dat je minder pensioen opbouwt vanaf 1 januari 2019. De verlaging van de pensioenopbouw

heeft geen invloed op het pensioen dat je hebt opgebouwd tot en met 31 december 2018. Onderstaand

rekenvoorbeeld laat zien wat de invloed daarvan is.

Rekenvoorbeeld 2018

Stel het pensioengevend salaris bedraagt € 50.000. Over de franchise van € 13.344 wordt geen

pensioen opgebouwd. Voor dat bedrag krijg je later namelijk AOW. Wat overblijft, is de

pensioengrondslag van € 36.656. De pensioenaangroei in 2018 bedraagt 1,667% van € 36.656 =

€ 611,06. Dit is dan het in één jaar opgebouwd bruto pensioen dat je vanaf je 68ste jaarlijks ontvangt.

Stel dat je veertig jaar werkt, ieder jaar hetzelfde verdient en ieder jaar € 611,06 opbouwt, dan

ontvangt je vanaf je 68e een levenslang ouderdomspensioen van (40 x € 611,06) € 24.442 per jaar.

Daarnaast ontvang je een AOW-uitkering. 

De kans is klein dat je veertig jaar lang hetzelfde opbouwt. Het salaris wijzigt waarschijnlijk regelmatig

en ook het opbouwpercentage en de franchise zullen wijzigen.

Rekenvoorbeeld 2019

Het pensioengevend salaris blijft in 2019 hetzelfde als in 2018 en bedraagt ook € 50.000. Het

opbouwpercentage is verlaagd en de franchise is verhoogd. De pensioengrondslag is dan €36.215.

De pensioenaangroei in 2019 bedraagt 1,565% van € 36.215 = € 566,76.

Ten opzichte van 2018 betekent de verlaging van het opbouwpercentage in dit voorbeeld een iets

lagere pensioenopbouw van bruto € 44,30 per jaar

NB

Met een opbouwpercentage van 1,875%, onze ambitie, zou de pensioenaangroei in 2019 (1,875% van €

36.125) € 679,03 bedragen. Verlaging van het opbouwpercentage betekent in dit voorbeeld een lagere

pensioenopbouw van bruto € 112,27 per jaar.

Inzicht in je eigen pensioen?

Wil je meer weten over hoe de pensioenregeling in elkaar zit? Lees dan het Pensioen 1-2-3 op de

website van het fonds. Het opgebouwde ouderdomspensioen staat 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.

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt over deze nieuwsbrief of als je nog andere vragen hebt, stuur dan een mail naar

Pensioenfondsmn@mn.nl, bel naar 070 – 31 60466 of loop bij ons langs op de 8e etage van de

Zilveren Toren. Pensioenfonds MN organiseert regelmatig inloopspreekuren. Tijdens deze

http://www.pensioenfondsmn.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
mailto:Pensioenfondsmn@mn.nl


inloopspreekuren kun je vragen stellen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, maar je kunt ook vragen 

stellen over je persoonlijke pensioensituatie. Houd MN Plaza in de gaten voor de data!

Bijlage: Pensioenpremie en opbouwpercentage
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