
KEN JE MIJN PENSIOEN AL?
Log snel in, want we hebben belangrijk nieuws voor je!
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Geen verhoging pensioenen in 2020
 
Je pensioen stijgt in 2020 niet met de kosten van het levensonderhoud.

Wil je weten hoeveel pensioen je bij ons tot  
nu toe hebt opgebouwd?
Ga dan naar www.metropensioenfonds.nl. Klik daar op 
Mijn Pensioen en log in met je DigiD. Op je persoonlijke 
pagina vind je al jouw pensioengegevens. Via Mijn  
Pensioen kun je ook je pensioen bij eerdere werkgevers 
inzien, want je kunt eenvoudig een koppeling met  
www.mijnpensioenoverzicht.nl maken.

Indexatie vindt niet automatisch plaats
Het bestuur van het pensioenfonds verhoogt de pensioenen 
jaarlijks alleen als dit financieel mogelijk is. Als we in het  
ene jaar de pensioenen verhogen, wil dat nog niet zeggen  
dat we dat het jaar daarop ook doen. En het is niet zeker of 
de pensioenen volgend jaar wel verhoogd kunnen worden. 
Het pensioenfonds bouwt geen reserve op voor indexaties.
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Metro Pensioenfonds tracht ieder jaar de pensioenen te 
verhogen, zodat ze mee stijgen met de kosten van het 
levensonderhoud.  
Helaas is de financiële situatie van het pensioenfonds op 
dit moment niet voldoende om de pensioenen met ingang 
van 1 januari 2020 te laten stijgen. De kosten voor het 
levensonderhoud zijn in 2019 wel gestegen. Die stijging is 
volgens het prijsindexcijfer 1,73%. 
Doordat we je pensioen in 2020 niet verhogen, daalt de 
koopkracht van je pensioen, ook van het pensioen dat je 
nog aan het opbouwen bent. Op www.metropensioenfonds.nl 
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STAP 1 Mijn Pensioen is je persoonlijke en goed beveiligde 
portaal op www.metropensioenfonds.nl. Al je 
persoonlijke post staat daar digitaal voor je klaar.  
Op dit moment al!

In Mijn Pensioen kun je:
• Je pensioen plannen als je nog werkt
• Je pensioengegevens inzien
• Veranderingen doorgeven
• Al je post over je pensioen bekijken
•  Zien welke veranderingen in je leven invloed hebben 

op je pensioen

Meteen doen
Geef je privé e-mailadres direct door op Mijn Pensioen.
Dan kunnen wij je een berichtje sturen als er weer 
digitale post voor je klaar staat.
Belangrijk, want je ontvangt persoonlijke post niet 
langer schriftelijk!

Zo verhoogden we de pensioenen in de afgelopen 5 jaar
De afgelopen vijf jaar heeft Metro Pensioenfonds de  
pensioenen als volgt aangepast:
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50 jaar Metro Pensioenfonds

Op 17 december 1969 is ons pensioenfonds opgericht.  
Het begon met een weduwen- en wezenpensioen. Bedoeld 
om de financiële zorgen van werknemers over hun gezin 
weg te nemen voor het geval zij zelf zouden komen te 
overlijden. Die regeling gold aanvankelijk alleen voor 
“mannelijke werknemers vanaf 25 jaar met een full time 
dienstverband bij Makro-Nederland”. Kort daarna volgde 
een volledige pensioenregeling. En in 1971 kwam er een 
pensioenregeling voor vrouwelijke medewerkers bij.

Nu, 50 jaar later, vinden we een goede pensioenregeling  
voor alle medewerkers, inclusief een nabestaandenpensioen,  
heel gewoon. Wij zijn nog steeds blij dat die er zijn, jij ook?! 

  117% 
BELEIDSDEKKINGSGRAAD
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 
dekkingsgraden van de laatste 12 maanden. Omdat de 
beleidsdekkingsgraad lager is dan 119%, hebben we een 
herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank.

 € 245 
BEHEERKOSTEN PER DEELNEMER
Tussen 2016 en 2018 lagen de pensioenbeheerkosten van 
Metro Pensioenfonds € 101 lager dan van 55 vergelijkbare 
pensioenfondsen.

         7,57%   
RENDEMENT TEGEN 0,17% 
BELEGGINGSKOSTEN
 
Het beleggingsrendement over 2013 - 2018 was ruim 1% beter 
dan dat van 184 vergelijkbare pensioenfondsen. Zij hadden een 
gemiddeld rendement van 6,5% tegen 0,57% beleggingskosten.

  +0,0% 
INDEXATIE 2020
De dekkingsgraad van het pensioenfonds staat op dit 
moment te laag om de pensioenen per 1 januari 2020 te 
laten stijgen. De kosten voor het levensonderhoud zijn in 
2019 met 1,73% gestegen. 
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“Ik zie dus direct hoeveel pensioen ik bij Makro heb  
opgebouwd, maar ook bij mijn vorige werkgevers.  
Je kunt namelijk heel makkelijk een verbinding  
maken met www.mijnpensioenoverzicht.nl, waar  
dìe gegevens staan. En er zit een slimme tool in  
Mijn Pensioen waarmee je  je huidige uitgaven kunt 
aangeven. Die tool zet dat om naar toekomstige  
uitgaven. Daardoor krijg ik een goede indruk of mijn 
huidige uitgaven overeen gaan komen met mijn  
toekomstige inkomen. Sterker: òns inkomen, want  
dat van mijn partner kan ik er ook in opnemen!”  
 
Edwin Helwerda,  
specialist Compensation & Benefits

“Ik heb mijn pensioenoverzicht bekeken en moet 
zeggen dat het heel duidelijk en overzichtelijk is, zelfs 
op mijn smartphone! Ik hoop dat mijn pensioen uit 
Oostenrijk er in de toekomst ook in wordt vermeld.” 
 
Heidi Willemsen,  
klantenassistent Makro Duiven

Deelnemers over Mijn Pensioen:

“Ik vind Mijn Pensioen echt top. Ik heb nu in combinatie 
met mijnpensioenoverzicht.nl voor mijn ingegane 
pensioen bij SNS Reaal een goed totaalbeeld. En omdat 
mijn pensioen bij SNS Reaal al is ingegaan, lukt het nu 
nog niet om die aan mijn nog niet ingegane pensioen 
van Makro toe te voegen. Navigeren gaat makkelijk  
en mijn vragen worden helder beantwoord.” 
 
Annemarie van Beek,  
Office Manager MakroKerstpakketten


