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Onze referentie Pf MN/D«Dossiernummer» 

 Graag bij correspondentie over dit onderwerp onze referentie vermelden 

  

Datum 30 november 2021 

Onderwerp MN bereikt cao-akkoord. Gevolgen Pensioenfonds MN  

  

 

Geachte «Aanhef» «Achternaam2», 

 

Wij hebben u eerder geïnformeerd dat Pensioenfonds MN zich in het afgelopen jaar, samen met 

werkgever MN, heeft beraden op de toekomst van het fonds. Daarin kunnen nu vervolgstappen 

worden gezet, die ook gevolgen hebben voor waar uw pensioen wordt ondergebracht. 

 

Cao-akkoord 

In de afgelopen dagen is een cao-akkoord bereikt tussen werkgever MN en de vakbonden. Hierin 

zijn ook afspraken gemaakt over een nieuwe pensioenregeling. De pensioenopbouw voor de 

actieve deelnemers wordt in die afspraken vanaf 2022 ondergebracht bij PMT.  

 

Opgebouwde pensioenen 

Als gevolg van de voorgenomen overgang van de pensioenopbouw naar PMT, wordt 

Pensioenfonds MN (tijdelijk) een ‘slapend’ of ‘premievrij’ pensioenfonds. Besluiten over de 

overgang van de opgebouwde pensioenen naar een andere uitvoerder zijn nog niet genomen.  

 

Voor de eventuele overgang naar een andere uitvoerder moet in de komende tijd eerst nog een 

aantal zaken verder worden uitgezocht. Op het moment dat daarover meer duidelijk is, informeren 

wij u vanzelfsprekend weer. Tot die tijd verandert er voor u niets: pensioenfonds MN beheert uw 

pensioen en doet de uitkeringen zoals u gewend bent. 

 

Blijf op de hoogte 

 

• Het fonds organiseert begin volgend jaar een (digitale) ledenvergadering. Informatie 

hierover volgt. 
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• U vindt de meest actuele informatie terug op onze website: 

www.pensioenfondsmn.nl/actueel  

 

• Meldt u zich aan voor onze digitale nieuwsbrief via 

www.pensioenfondsmn.nl/emaildoorgeven  

 

Heeft u nu al vragen over de toekomst van het fonds, mail deze dan naar 

pensioenfondsmn@mn.nl of neem telefonisch contact met ons op via 070 – 316 04 66. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

Paul Lafranca 

Voorzitter Pensioenfonds MN 
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