
De financiële situatie 
van Pensioenfonds MN

De Beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds MN is in 2015 gedaald van 104,3% naar 
97,1%. Het herstel van het fonds is daarmee verder achterop geraakt ten opzichte van het 
herstelplan. Daar komt bij dat het beleggingsjaar 2016 een turbulent begin heeft gekend 
met onrust op de wereldwijde financiële markten en een opnieuw dalende rente.
 Indexatie komt daardoor verder in de toekomst te liggen en eventuele kortingsmaat-
regelen komen dichterbij. 

In het jaar 2016 zullen de pensioenen dan ook niet worden geïndexeerd. 
Pensioenfonds MN hoeft in het jaar 2016 niet te korten. De financiële positie van het 
fonds moet echter wel in de loop van het jaar sterk gaan verbeteren. Anders is een korting 
in de jaren daarna vermoedelijk niet meer te vermijden.

1. Wat is de reden dat herstel van de beleids-
dekkingsgraad van Pensioenfonds MN eind 
2015 achter blijft bij het geplande herstel?
De daling komt vooral doordat we sinds juli 2015 

verplicht zijn een andere rekenmethodiek te gebruiken 

voor het berekenen van de actuele dekkingsgraad. 

Daardoor herstelt de dekkingsgraad niet zoals we 

hadden verwacht. Daarnaast daalde de rente eind 

2015 en helpt de onrust op de financiële beurzen 

niet mee. Ook de stimuleringsmaatregelen van de 

Europese Centrale Bank (ECB) pakken nadelig uit voor 

pensioenfondsen. Door het ECB-besluit om leningen 

op te kopen, daalde de rente nog verder. Bij een lagere 

rente moeten pensioenfondsen meer geld aanhouden 

om aan hun verplichten te voldoen en daalt de 

dekkingsgraad.

2. Hoe staat Pensioenfonds MN ervoor?
Pensioenfonds MN heeft in 2015 een herstelplan 

geschreven dat is goedgekeurd door De Nederlandsche 

Bank. In het plan beschrijft Pensioenfonds MN 

hoe de reserves weer worden aangevuld tot een 

dekkingsgraad van minimaal 104,5%.  Dit plan was 

nodig omdat Pensioenfonds MN, net als vele andere 

pensioenfondsen, was geraakt door de crisis op de 

financiële markt. Op basis van het herstelplan van 

2015 leek het alsof Pensioenfonds MN binnen drie jaar 

weer boven het minimaal vereist eigen vermogen zou 

kunnen komen en binnen tien jaar er voldoende buffer 

zou kunnen worden opgebouwd, om te spreken van 

een stabiele situatie. Pensioenfonds MN maakt ieder 

jaar een update van het herstelplan. Daarbij kijken 

we naar de situatie op 31 december. Het herstelplan 

2016 is uiterlijk 1 april klaar. De uitkomst van de  be-

rekeningen die nodig zijn voor het plan zullen duidelijk 

maken of een verlaging in 2017 noodzakelijk is.



3. Is te verwachten dat de dekkingsgraad 
verder zakt of kan hij ook wel weer een beetje 
stijgen? 
De voorspellingen van financieel deskundigen zijn niet 

erg hoopgevend. Ze voorspellen een zwaar jaar voor de 

rente en de beurzen. 

4. Wanneer horen we iets van Pensioenfonds 
MN over het wel of niet verlagen van de 
pensioenen? 
Zodra er iets bekend is over verlagen laten wij dat 

direct weten via de website. Met de huidige stand van 

zaken verwachten wij dit jaar niet te hoeven ver-

lagen. Het herstelplan 2016 is uiterlijk 1 april klaar. 

De uitkomst van de berekeningen die nodig zijn voor 

het plan zullen duidelijk maken of een verlaging in 

2017 noodzakelijk is.

5. Het pensioenvermogen neemt toe, maar 
toch worden de pensioenen misschien 
verlaagd. Hoe komt dat?
Verlagen van pensioenen hangt samen met de 

hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad 

wordt berekend door het vermogen te delen door de 

verplichtingen. Het vermogen is afhankelijk van de 

rendementen die worden behaald op beleggingen. 

De waarde van de verplichtingen is afhankelijk van 

de hoogte van de rente. Hoe lager de rente, hoe meer 

vermogen we moeten hebben. Dus niet alleen het 

vermogen en de rendementen die daarop worden 

behaald zijn bepalend, maar ook de hoogte van de 

verplichtingen.

6. Hoe zit het met de rendementen die 
Pensioenfonds MN maakt? 
Pensioenfondsen beleggen voor de lange termijn. 

Pensioenfonds MN heeft een strategisch beleggings-

beleid, dat is afgestemd op de risicohouding die past bij 

ons deelnemersbestand. Goede en minder goede jaren 

wisselen elkaar af.

7. Waarom kunnen andere fondsen indexeren 
en moet Pensioenfonds MN mogelijk in de 
toekomst verlagen? 
De meeste pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren 

niet of niet volledig kunnen indexeren en hebben ook 

verlagingen moeten doorvoeren. Ook de pensioenfond-

sen PME, PMT, ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn, 

hebben recent laten weten zich grote zorgen te maken 

en toekomstige verlagingen niet te kunnen uitsluiten. 

 

8. Kunnen we inspraak krijgen in de 
beleggingen?
Deelnemers en gepensioneerden zijn vertegen-

woordigd in het bestuur van Pensioenfonds MN. 

Het bestuur beslist over het beleggingsbeleid en 

houdt hierbij rekening met de uitkomsten van 

het risicobereidheidsonderzoek wat onder onder 

de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden is 

gehouden.


