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WELKOM!

De Algemene Vergadering van 
(gewezen) deelnemers en 
gepensioneerden start om 15:00 
uur



Algemene vergadering van (gewezen) 

deelnemers en gepensioneerden

Collectieve waardeoverdracht naar Pensioenfonds 

Metaal en Techniek en a.s.r. is een feit!

Donderdag 22 december 2022 15:00 uur 
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1. Opening

2. Collectieve waardeoverdracht (CWO)

1. Een korte terugblik

2. Waar staan we nu?

3. Financiële positie

4. Vervolgstappen

5. Vragen

6. Sluiting
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Agenda
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Een korte terugblik:

• Vanaf de start betrokkenheid van het verantwoordingsorgaan

en de raad van toezicht 

• 2020/2021 Toekomstverkenning Pensioenfonds MN

• 12 juni 2021 Uitvraag (RFP) bij fondsen

• 1 jan. 2022 Pensioenfonds MN is een gesloten fonds

• 1 april 2022 Keuze voor CWO naar PMT en a.s.r.

• 30 aug. 2022 Indienen aanvraag CWO bij DNB
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2. Collectieve waardeoverdracht naar PMT

en a.s.r.
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Waar staan we nu?

• DNB heeft op 22 november 2022 een verklaring van geen 

bezwaar afgegeven op de CWO per 1 december 2022.

• Op 24 november 2022 heeft het bestuur op basis van de 

financiële positie het besluit genomen tot verkoop van de 

beleggingen van Pensioenfonds MN. Alle beleggingen zijn 

verkocht per 30 november 2022.

• Op 20 december 2022 heeft het bestuur het definitieve 

besluit genomen tot collectieve waardeoverdracht naar PMT 

en a.s.r.
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Hoe is de financiële positie van Pensioenfonds MN en PMT 

per 30 november 2022?

PF MN PMT

Actuele dekkingsgraad 105,7% 105,7%1)

Benodigde koopsom € 406 mln

Beschikbaar pensioenvermogen € 400 mln

3. Financiële positie

Korting op basis van exacte eurobedragen: 1,414%

1) Deze dekkingsgraad is inclusief de indexatie van 4,2% per 

1 januari 2023.
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Gevolgen financiële positie voor (gewezen) deelnemers en 

uitkeringsgerechtigden.
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PMT

Omdat er onvoldoende vermogen beschikbaar is voor financiering 

van de benodigde koopsom, is een korting van 1,414% 

noodzakelijk.

De korting wordt toegepast op de opgebouwde aanspraken en 

uitkeringen. Deelnemers ontvangen hierover medio januari bericht

a.s.r.

De pensioenregeling van PMT kent geen invaliditeitspensioen. Dit

invaliditeitspensioen is per 1 december 2022 overgedragen aan

a.s.r. De korting is niet van toepassing op de invaliditeitsuitkering. 

De hoogte van de uitkering wijzigt niet.
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Wat betekent het besluit tot CWO naar PMT?

• Voor gewezen deelnemers geldt dat de korting op de 

opgebouwde aanspraken per 30 november 2022 wordt  

geëffectueerd. De aanspraken gaan dus inclusief korting over 

naar PMT. PMT kent per 1 januari 2023 een indexatie toe van 

4,2%.

• Voor gepensioneerden geldt dat de huidige uitkering pas in 

februari 2023 wijzigt omdat Pensioenfonds MN in december 

en januari de uitkeringen nog zal uitbetalen in opdracht van 

PMT.  Bij de 1e betaling door PMT in februari 2023 vindt de 

verrekening plaats:

> Korting PF MN met terugwerkende kracht vanaf 1/12/2022

> Indexatie PMT met terugwerkende kracht vanaf 1/1/2023
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Uitgangssituatie: bruto uitkering 1.000,00 euro 

• Bruto uitkering december 2022: 1.000,00 euro

• Bruto uitkering januari 2023: 1.000,00 euro

• Basis voor uitkering februari 2023: 1.000,00 euro

• Korting PF MN: -14,14 euro

• Indexatie PMT: 41,41 euro

Bruto uitkering vanaf februari 2023: 1.027,27 euro

• Nabetaling in februari 2023: 13,13 euro
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Rekenvoorbeeld voor gepensioneerden
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• Pensioenopbouw (bruto per jaar) 

per 1 december 2022: 10.000,00 euro

• Toepassing kortingspercentage over 

opbouw:                           10.000,00 euro 

> Korting PF MN:                                                        -141,40 euro

9.858,60 euro

> Indexatie PMT per 1 januari 2023: +414,06 euro

10.272,66 euro

• Deelnemers ontvangen medio januari een overzicht met 

opgebouwd en overgedragen pensioen vanuit PF MN

• Deelnemers ontvangen in voorjaar UPO van PMT 
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Rekenvoorbeeld voor (gewezen) 

deelnemers
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4. Vervolgstappen
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5. Vragen?
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• Als zelfstandig pensioenfonds doorgaan is geen reële optie

• PMT biedt een goed perspectief voor de toekomst

• Het bestuur bedankt iedereen voor de inzet in de afgelopen 

periode en ook de komende maanden om de CWO naar PMT en 

a.s.r. succesvol te laten verlopen
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6. Sluiting
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DANK VOOR UW AANDACHT!


