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Inloopspreekuur 30 oktober

Hoe zit het met mijn pensioenopbouw? Wat staat 

me komend jaar te wachten? Ik ga samenwonen, 

wat moet ik doen? Op deze, maar ook op alle andere 

vragen geven we u graag antwoord. 

Kom 30 oktober tussen 9.30 uur en 16.30 uur

naar ons inloopspreekuur op de 5e etage van

de Zilveren Toren. We staan u graag te woord.

Nog geen overeenstemming over pensioenregeling 2015

Per 1 januari 2015 zal de pensioenregeling van  Pensioenfonds MN moeten worden aangepast aan het 

Wi� eveenkader 2015. Momenteel voeren CAO-partijen hier gesprekken over. Een aantal zaken is al zeker:

Pensioenrichtlee� ijd 
wordt verhoogd naar 67�

Over het salaris boven € 100.000 
wordt geen pensioen opgebouwd�

Pensioenfonds MN moet zich conformeren aan deze nieuwe afspraken.

Het opbouwpercentage mag 
maximaal 1,875% bedragen�

? !

Per 30 september bedraagt de dekkingsgraad van 

Pensioenfonds MN 104,35%. Voor Pensioenfonds 

MN is de minimaal vereiste dekkingsgraad 104,5%. 

De dekkingsgraad ligt momenteel dus weer onder de 

minimaal vereiste dekkingsgraad.

Vanwege de aanhoudende fi nanciële crisis en de 

benarde positie van pensioenfondsen in het algemeen, 

besloot medio 2012 de overheid dat pensioenfondsen 

hun dekkingsgraad mochten baseren op een hogere 

rente; de door DNB gepubliceerde rentetermijn-

structuur waarin een middeling verwerkt is over de 

laatste drie maanden. Bij deze rentetermijnstructuur 

wordt rekening gehouden met de ultimate forward 

rate (UFR). Dit leidde in 2012 tot een stijging van de 

dekkingsgraad van ongeveer 5%-punt.

Onderdekking, maar geen korting op pensioenen



Tabel: Dekkingsgraad en IRR naar de stand van 30 september 2014

DNB-rts
met 3-maands-
middeling UFR

(huidige methode)

Actuele dekkingsgraad 
obv UFR onder nFTK

Beleidsdekkingsgraad
cf wetsvoorstel nFTK

Rente 2,29% 2,11% n.v.t.

Dekkingsgraad 104,4% 100,0% 105,5%

In de komende maanden zal er meer duidelijk worden over het nFTK en over de ontwikkeling van de dekkingsgraad. 

Uiteraard houden we u op de hoogte.  Hee�  u nu al vragen? Bel ons mail ons of loop langs op de 5e etage van de 

Zilveren Toren.

Tabel: Dekkingsgraad en IRR naar de stand van 30 juni 2014

DNB-rts
met 3-maands-
middeling UFR

(huidige methode)

Actuele dekkingsgraad 
obv UFR onder nFTK

Beleidsdekkingsgraad
cf wetsvoorstel nFTK

Rente 2,60% 2,36% n.v.t.

Dekkingsgraad 106,7% 101,2% 104,7%

Vanaf 1 januari 2015 verplicht rekenen met een ‘beleidsdekkingsgraad’

Op 25 juni 2014 is het wetsvoorstel voor een nieuw 

Financieel Toetsings Kader (nFTK) naar de Tweede 

kamer gezonden en is inmiddels aangenomen. Hierin 

staan de rekenregels voor de pensioenfondsen. De 

beoogde ingangsdatum van het nFTK is 1 januari 2015. 

In het wetsvoorstel staat dat pensioenfondsen voor 

beleids- en toezichtsbeslissingen moeten werken met 

een ‘beleidsdekkingsgraad’.

In onderstaande tabellen is het e� ect van de nieuwe 

rekenregels te zien. Vanaf 1 januari 2015 berekent 

Pensioenfonds MN een ‘actuele dekkingsgraad’ en een 

‘beleidsdekkingsgraad’.

De actuele dekkingsgraad: wordt berekend op basis 

van de cijfers van de huidige maand. In de tabel is te 

zien dat de uitkomst van de berekening hierdoor lager 

kan zijn. 

Beleidsdekkingsgraad: wordt berekend op basis 

van een 12-maands gemiddelde. Uitgangspunt 

is de uitkomsten van de voorgaande 12 ‘actuele 

dekkingsgraad’-cijfers.


