
Nieuwe website
en Op Koers
Begin april is de nieuwe website 

van Pensioenfonds MN gelanceerd. 

Inmiddels hebben ruim 1.900 

mensen de website bezocht en 

hebben 289 collega’s berekend of 

hun pensioenopbouw Op Koers is. 

Op Koers laat zien of het pensioen 

dat u heeft opgebouwd past bij wat 

u straks nodig hebt.

           Bereken zelf of u 

           Op Koers bent!

Flexibele MN’ers
MN heeft in totaal 211 

deeltijdwerkers. Zorgen voor de 

kinderen, een eigen bedrijfje of 

een andere reden om flexibele 

tijden te werken? Het kan 

gelukkig allemaal bij MN, 

maar wat betekent dat voor de 

pensioenopbouw?

           Lees er hier alles over 

           of neem contact  met ons op

UPO en nu?
In juni kreeg u van 

Pensioenfonds MN uw Uniform 

Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO 

laat zien hoeveel pensioen u heeft 

opgebouwd. Maar wat zegt dat 

nou eigenlijk? Op Koers helpt u te 

bepalen hoeveel pensioen u nu al 

opgebouwd moet hebben om straks 

te kunnen doen wat u nu doet.
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TIP! Vul in Op Koers uw privé-mailadres 

in en ga thuis aan de slag. Bekijk of het 

door u opgebouwde pensioen aansluit bij 

wat u straks nodig heeft.

Toekomstverwachting 
Pensioenfonds 6 juni
besproken 
Op 6 juni vond de jaarlijkse 

deelnemers- en gepensioneerden-

vergadering plaats in de Zilveren 

Toren en op 25 juni in Radarport. 

Het bestuur deed verslag over het 

afgelopen jaar en keek met de 

ongeveer 30 aanwezigen naar de 

toekomst. Was u niet aanwezig bij 

de vergadering en benieuwd naar 

wat is besproken?

           Bel of mail ons of loop

           even langs op de 5e.

Pensioen: wat is veranderd en wat gaat nog veranderen?

  Vanaf 1 januari 2014:

         is het opbouwpercentage verlaagd naar 1,84%;

         is de pensioenrichtleeftijd gehandhaafd op 65 jaar.

Vanaf 1 januari 2015 moet Pensioenfonds MN haar pensioenregeling 

verder aanpassen aan de nieuwe pensioenwetgeving. De sociale partners 

overleggen over de nieuwe pensioenregeling die per 1 januari 2015 ingaat. 

Zodra een besluit is genomen informeren wij u hierover via de nieuwsbrief 

en website. Mogelijke wijzigingen zijn:

         de pensioenleeftijd stijgt van 65 jaar naar 67 jaar;

         (verdere) verlaging van het opbouwpercentage; 

         beperking van pensioenopbouw tot een maximaal loon

         van € 100.000;

         eventueel aanbieden van een netto lijfrente regeling

         voor loon boven de € 100.000.
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