
Herstelplan 2016 en 
mogelijke verlaging in 2017

Het fi nancieel beleid van Pensioen-

fonds MN is erop gericht om de op-

gebouwde en ingegane pensioenen 

waardevast te houden. Daarom beweegt 

het beleggingsbeleid mee met de 

dekkingsgraad en varieert het risico 

dat we nemen. Bij lagere dekkings-

graden kunnen relatief minder risico’s 

gelopen worden wat zich vertaalt in 

een grotere weging in de matching 

portefeuille, dan bij hogere dekkings-

graden. Er geldt een minimale weging 

van de rendementsportefeuille om zo 

te allen tijde voldoende herstelkracht 

te hebben. Bij relatief hogere dekkings-

graden kunnen er relatief meer risico’s 

worden genomen om kans op koop-

krachtbehoud te vergroten. De premie 

wordt niet ingezet om het vermogen 

te herstellen.

Vorig jaar is de beleidsdekkingsgraad 

niet gestegen, maar gedaald. Zolang 

Pensioenfonds MN in een herstel-

situatie zit, moet het herstelplan elk 

jaar worden geactualiseerd. Dit is in 

2016 inmiddels gebeurd.

De Nederlandsche Bank is akkoord met het geactualiseerde herstelplan
In het geactualiseerde herstelplan berekenen we de dekkingsgraad om uiteindelijk de vereiste dekkingsgraad uiterlijk 

ultimo 2026 te halen. Daarnaast staat er in het herstelplan welke maatregelen nodig zijn of genomen kunnen worden om 

de vereiste dekkingsgraad te halen. De belangrijkste punten in het geactualiseerde herstelplan zijn:

De beleidsdekkingsgraad 

van Pensioenfonds MN moet 

op ultimo 2026 uitkomen op 

een we� elijk vereist niveau 

van ongeveer 125%.

Pensioenfonds MN bekijkt ieder jaar op 31 december 

of de fi nanciële situatie  voldoende herstelt. 

Hee�  Pensioenfonds MN 

eind 2016 een actuele 

dekkingsgraad van minimaal 

88%, dan hoe�  Pensioenfonds 

MN waarschijnlijk geen maat-

regelen te nemen in 2017.

Uiterlijk per 31 december 2019 moet de beleids-

dekkingsgraad hoger zijn dan het Minimaal Vereist 

vermogen van 104,5%.

Mogelijke maatregelen zijn 

het niet verhogen van de pen-

sioenen, het verlagen van de 

pensioenopbouw of het verhogen 

van de premie. Verlagen van de 

pensioenen gebeurt alleen als er 

geen andere mogelijkheden zijn.

  104,5%

 125%  



Het is we� elijk niet toegestaan 

om toeslag te geven als de beleids-

dekkingsgraad lager is dan 110%. 

Op 31 december 2015 was de beleids-

dekkingsgraad van Pensioenfonds 

MN 97,1%. De pensioenen zijn per 

1 januari 2016 niet verhoogd, maar 

hoefden ook niet te worden verlaagd. 

In de eerste maanden van 2016 is de 

dekkingsgraad verslechterd door een 

verlaging van de rente en onrust op 

de fi nanciële markten. Dit hee�  geen 

directe gevolgen voor de pensioen-

uitkeringen en opgebouwde pen-

sioenen, omdat er op dit moment 

nog voldoende tijd is voor herstel.

U vindt het herstelplan in 
de ABTN op onze website 
www.pensioenfondsmn.nl

Geen toeslag

Het is helaas niet uitgesloten dat we in 

2017 moeten besluiten de pensioenen 

te verlagen. Als de actuele dekkings-

graad op 31 december 2016 te laag 

is en het ernaar uitziet dat we niet 

binnen tien jaar op een dekkings-

graad van ongeveer 125% kunnen 

komen, zijn we verplicht maatregelen 

te nemen. Onder andere het verlagen 

van de pensioenen komt dan in zicht. 

Vanzelfsprekend is verlagen het laatste 

wat wij willen. We houden de vinger 

aan de pols en informeren u maande-

lijks door het plaatsen van de actuele 

dekkingsgraad op onze website.

Mogelijke verlaging in 2017


