
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. 

Omdat de dekkingsgraad van Pensioen fonds 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 herstel plan staat welke 

maatregelen genomen moeten worden om binnen tien jaar weer op de vereiste dekkingsgraad uit te komen.

Het herstelplan van Pensioenfonds MN 

Elk jaar kijkt Pensioenfonds MN of  

de dekkingsgraad  voldoende stijgt.  

Als dit niet het geval is, moeten we  

de  pensioenen verlagen. Een verlaging 

kan onvoorwaardelijk  of voorwaar-

delijk zijn. 

Onvoorwaardelijke verlaging

De opgebouwde en ingegane pensioenen 

moeten onvoor waardelijk verlaagd 

worden als: 

- de beleidsdekkingsgraad gedurende 

vijf opeenvolgende jaren lager is dan 

de minimaal vereiste dekkingsgraad 

van 104,4%, én

- de dekkingsgraad bij de laatste 

vaststelling ook lager is dan 

104,4%, én

- er geen andere sturingsmiddelen zijn.

Deze onvoorwaardelijke verlaging mag 

over meerdere jaren uitgespreid te 

worden. Een onvoorwaardelijke 

verlaging betekent dat ook wanneer  

de dekkingsgraad herstelt in daarop 

volgende jaren de verlaging moet 

worden doorgevoerd.

De dekkingsgraad van Pensioenfonds 

MN was zich eind 2015 én eind 2016 

onder de 104,4%. Dit betekent dat 

uiterlijk eind 2020 de dekkingsgraad 

boven de 104,4% moet komen. Anders is 

Pensioenfonds MN verplicht te bepalen 

of er andere sturings middelen dan een 

verlaging van de pensioenen zijn.

Maatregelen: verlagen van uw pensioen

kritisch in 2016
88%

december 2016
92,2%

minimaal vereist eind 2020
104,4%

vereist eind 2026
123%



Voorwaardelijke verlaging

Een voorwaardelijke verlaging van de 

pensioenen is verplicht als blijkt dat 

Pensioenfonds MN niet in staat is in 

maximaal tien jaar het Vereist Eigen 

Vermogen (123%) te halen. Ook deze 

voorwaardelijke verlaging mag over 

meerdere jaren uitgespreid worden. 

Een voorwaardelijke verlaging betekent 

dat het fonds aankondigt dat het de 

opgebouwde en ingegane pensioenen 

verlaagt. Als bij een update van het 

herstelplan blijkt dat binnen tien jaar 

het Vereist Eigen Vermogen van 123% 

wél gehaald kan worden, hoeft deze 

verlaging niet daadwerkelijk door-

gevoerd te worden.

In een jaar kan dus sprake zijn van een 

voorwaardelijke verlaging én een 

onvoorwaardelijke verlaging! U wordt 

hier altijd vooraf over geïnformeerd. 

Uw pensioen hoefde in 2017 niet 

verlaagd te worden, omdat onze actuele 

dekkingsgraad op 31 december 2016 

hoger was dan 85%. Als onze dekkings-

graad op 31 december 2016 lager was 

dan 85%, dan was het volgens het 

herstelplan niet meer haalbaar om 

binnen tien jaar op het Vereist Eigen 

Vermogen te komen en hadden we een 

voorwaardelijke verlaging moeten 

aankondigen. De dekkingsgraad eind 

2017 bepaalt of in 2018 verlaagd moet 

worden. Elke maand publiceren we op 

onze website de hoogte van de 

dekkingsgraad. Wilt u een e-mail 

ontvangen als de dekkingsgraad is 

gepubliceerd? Vink dan ‘Ik ben 

geïnteresseerd in de financiële positie 

van het fonds’ aan in uw profiel. 

Wordt het pensioen in 2018 verlaagd?

Houd de financiële situatie in de 
gaten op onze website

www.pensioenfondsmn.nl


