Wanneer wordt
uw pensioen verlaagd?
Pensioenfondsen moeten ervoor zorgen dat er genoeg geld is om alle pensioenen te kunnen betalen. En dat niet
alleen, pensioenfondsen moeten ook voldoende buffers hebben om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
Aan de dekkingsgraad van een pensioenfonds kunt u zien of dit het geval is. Voor Pensioenfonds MN geldt een
minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,4% en een vereiste dekkingsgraad van ongeveer 120%. DNB verplicht
pensioenfondsen met een dekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad een herstelplan op te stellen.
In het herstelplan van Pensioenfonds MN staat beschreven hoe we er voor zorgen dat onze financiële situatie
op tijd herstelt.

Het herstelplan van Pensioenfonds MN
Omdat de dekkingsgraad van Pensioenfonds MN te laag is, heeft Pensioenfonds MN een herstelplan opgesteld. Volgens de regels
die gelden voor pensioenfondsen moeten we binnen tien jaar de vereiste dekkingsgraad hebben. In het herstelplan staat welke
maatregelen genomen moeten worden om binnen tien jaar weer op de vereiste dekkingsgraad uit te komen.
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