Pensioenregeling 2020
Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen in de pensioenregeling. We zetten ze nog eens voor je op een
rij. Voor 2020 geldt:
•
•

•

•
•
•

•
•

Leeftijd
De pensioenrekendatum blijft de eerste van de maand waarin je 68 jaar wordt.
De vroegste pensioeningangsdatum is aangepast naar leeftijd 55, zoals afgesproken in de CAO.
Tot 2020 was de vroegste ingangsdatum nog 5 jaar voor de AOW-leeftijd.
Pensioenpremie
De totale pensioenpremie blijft 26,2% van de pensioengrondslag in 2020. MN en jij betalen hier
ieder een deel van. Het gedeelte van de premie dat MN als werkgever inhoudt op je salaris blijft
8% van de pensioengrondslag. De inhouding staat op je salarisstrook.
Opbouwpercentage
Het opbouwpercentage voor 2020 is 1,266% (in 2019 was dit 1,565%). In 2019 is, als gevolg van
de CAO afspraak gemaakt in 2017, door de werkgever een bijdrage van € 1,5 miljoen verstrekt.
Zonder deze bijdrage zou het opbouwpercentage 1,386% zijn geweest in 2019.
Het opbouwpercentage is ieder jaar anders. Hoe dat zit? Bekijk hiervoor de bijlage.
Franchise
De franchise in 2020 is € 14.167 (in 2019 was dit € 13.785). 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.
Fiscale maximum
Het maximum pensioengevend salaris is € 110.111 in 2020 (in 2019 was dit € 107.593).
Waardeoverdracht klein pensioen
Het fonds draagt een klein pensioen (tussen de € 2,- en € 497,27 per jaar) van iemand die op of
na 1 januari 2018 ex-deelnemer is geworden, automatisch over naar de nieuwe
pensioenuitvoerder.

De opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen zijn per 1 januari 2020 niet verhoogd.
Inzicht in je eigen pensioen?
Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vind je informatie over de AOW en je pensioen via al jouw
werkgevers (oud en nieuw). Je vindt antwoord op vragen als:
•
•
•
•

Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
Wat is mijn te bereiken AOW en pensioen?
Wat ontvangen mijn nabestaanden als ik overlijd?
Welke gebeurtenissen in mijn leven zijn van invloed op mijn pensioen?

Bijlage: Pensioenpremie en opbouwpercentage

Pensioenpremie en opbouwpercentage
Wie bepaalt de hoogte van de premie
De inhoud van de pensioenregeling en dus ook de hoogte van de premie wordt bepaald in het CAO
overleg door de Sociale Partners. Vervolgens wordt de opdracht voor de uitvoering van de
vastgestelde pensioenregeling aan het bestuur van Pensioenfonds MN gegeven.
Het bestuur bepaalt het beleid
Het bestuur bepaalt het beleid omtrent de uitvoering van de pensioenregeling. Hierbij wordt rekening
gehouden met een evenwichtige belangenbehartiging van deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden en de werkgever.
Wat is het Premiebeleid
In het CAO overleg wordt de hoogte van de premie bepaald. Deze premie is sinds 2015 al 26,2% van
de pensioengrondslag. Met deze premie moet voor alle actieve deelnemers een jaarlijkse
pensioenopbouw gefinancierd worden. De hoogte van pensioenopbouw is onder andere afhankelijk
van de hoogte van de gehanteerde rekenrente.
Hoe wordt het opbouwpercentage voor een kalenderjaar bepaald
De belangrijkste componenten voor de berekening van het opbouwpercentage voor een jaar zijn;
- De Prognosetafels van het Actuarieel Genootschap (AG); het AG presenteert iedere twee jaar
nieuwe Prognosetafels.
- De gehanteerde rekenrente; de gehanteerde renterente is gelijk aan de 5-jaarsmiddeling van de
Rentetermijnstructuur (RTS) zoals deze door DNB wordt gepubliceerd. Een premie op basis van een
gemiddeld rente fluctueert door de middeling minder dan een premie op basis van de actuele rente.
Als de 5-jaargemiddelde rente lager is dat de actuele rente, zal het opbouwpercentage iets lager zijn
bij deze systematiek. Als de 5-jaarsgemiddelde rente hoger is dan de actuele rente zal het
opbouwpercentage juist iets hoger zijn.
Opbouwpercentage 2020
Voor 2020 is de premie bepaald op 26,2% van de pensioengrondslag. Op basis van deze bijdrage,
kan voor 2020 een opbouwpercentage van 1,266% gefinancierd worden.
Premiedekkingsgraad
Met de premiedekkingsgraad wordt uitgedrukt of de premie die wordt betaald, voldoende is om
nieuwe pensioenopbouw te financieren. Dit is het geval als de premiedekkingsgraad boven de 100%
ligt. Als de premiedekkingsgraad hoger is dan de actuele dekkingsgraad, draagt de premie bij aan het
herstel van het fonds.
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