
Wijziging 
pensioenregeling 2017

U bouwt pensioen op of heeft pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds MN. Over de financiële situatie van het 

fonds informeren wij u regelmatig via onze website. In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van onder 

meer de belangrijkste wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2017 en wat deze voor u betekenen.  

Op onze website vindt u bij  ‘downloads’ het meest recente pensioenreglement.

Uw opbouwpercentage wijzigt
Een pensioenfonds is wettelijk verplicht een kostendekkende premie te berekenen. De in 2015 door CAO-partijen vast-

gestelde pensioenpremie van 26,2% is helaas ook in 2017 niet kostendekkend. Daarom zien we geen andere mogelijkheid 

dan uw toekomstige pensioenopbouw ook vanaf 1 januari 2017 te verlagen. Dat betekent dat u vanaf 1 januari 2017 

minder pensioen opbouwt. 

Het opbouwpercentage van het  

ouderdomspensioen wordt ver- 

laagd naar 1,563% (2016: 1,776%). 

Het opbouwpercentage van 

het partnerpensioen is in 2017 

1,094% (2016: 1,243%).

Het opbouwpercentage van het 

wezenpensioen wordt 0,219% 

(2016: 0,249%).

De sociale partners bepalen de inhoud 

van de pensioenregeling en stellen de 

pensioenregeling vast. Het pensioen-

fonds voert de pensioenregeling uit. 

In de CAO hebben de sociale partners 

de pensioenpremie voor 2015 tot 2018 

vastgesteld op 26,2% van de pensioen- 

grondslag, de werknemersbijdrage is 

8% van de pensioengrondslag. Het  

premiepercentage blijft in 2017 dus 

gelijk. 

Het premiepercentage blijft in 2017 gelijk aan het percentage in 2016

1,563% 1,094% 0,219%



Het Bestuur van Pensioenfonds MN 

beslist jaarlijks in hoeverre pensioen- 

rechten en pensioenaanspraken 

worden aangepast aan de ontwikkeling 

van de prijzen in het tijdvak van juli 

tot juli. Het bestuur mag een toeslag op 

de pensioenen geven als de dekkings-

graad van het fonds hoger is dan 110%. 

De afgelopen jaren moest het bestuur 

als gevolg van de te lage dekkings-

graad besluiten dat de pensioenen niet 

mee konden groeien met de ontwik-

keling van de prijzen, de zogenaamde 

prijsindex. Dit is ook per 1 januari 

2017 het geval. Overigens hoefde het 

bestuur sowieso dit jaar geen besluit te 

nemen over het mee laten groeien van 

de pensioenen met de prijsindex, door-

dat de prijsindex met 0,32% daalde  

in de periode juli 2015 tot juli 2016. 

Ook als de prijsindex volgend jaar wel 

zou stijgen, is de kans klein dat we uw 

pensioen mee kunnen laten groeien. 

U heeft niet automatisch recht op een 

toeslag. Voor deze toeslag wordt geen 

reserve gevormd en betaalt u geen 

premie. 

De kans op een verlaging van uw 

pensioen is ook niet uit te sluiten. Een 

besluit over een eventuele verlaging 

neemt het bestuur in februari 2017.  

De situatie op 31 december 2016 is 

bepalend. We informeren u zodra een 

besluit genomen is.

Geen toeslagverlening en blijvende mogelijkheid van verlaging van de pensioenen

Jaarlijks wijzigen de verschillende 

kerncijfers zoals de franchise en het 

maximum pensioengevend salaris. De 

cijfers voor 2017 worden gepubliceerd 

op onze website. Deze kerncijfers 

worden ook verwerkt in het pensioen-

reglement 2017. Het pensioenregle-

ment en de kerncijfers staan op onze 

website onder ‘downloads’.

Sinds 2015 is deeltijdpensionering 

mogelijk vanaf vijf jaar voor uw 

AOW-leeftijd. Dit is vastgelegd in  

het pensioenreglement. 

Volledige vervroegde pensionering  

was al langer mogelijk binnen de  

pensioenregeling. Sinds begin 2016  

is het vroegst mogelijke moment gelijk 

getrokken met dat van deeltijdpen-

sionering. Dat betekent dat u vanaf  

vijf jaar voor uw AOW-leeftijd volledig 

of met deeltijdpensioen kunt.

Andere wijzigingen worden gepubliceerd op onze website

De cijfers voor 2017 worden  
gepubliceerd op onze website

www.pensioenfondsmn.nl


