Waardeoverdracht naar Mediahuis Nederland Pensioenfonds: hoe werkt het?
U bouwt bij ons pensioen op. Dan kunt u kiezen voor waardeoverdracht. Dit betekent dat u eerder
opgebouwd pensioen bij een andere pensioenuitvoerder meeneemt naar MHpf.

Controleer of waardeoverdracht mogelijk is
Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de beleidsdekkingsgraad van beide pensioenuitvoerders 100% of
hoger is. De beleidsdekkingsgraad van MHpf is 100% of hoger.
Dit betekent dat u waardeoverdracht bij ons kan aanvragen. Is de beleidsdekkingsgraad van uw vorige
pensioenuitvoerder ook 100% of hoger? Dan ontvangt u van ons een offerte. Bent u akkoord met deze
offerte? Dan wordt de waardeoverdracht uitgevoerd.

Kijk naar de hoogte van uw pensioen
Is het pensioen dat u bij uw vorige pensioenuitvoerder opbouwde tussen €2,00 en € 520,35 bruto per jaar?
Dan kan uw vorige pensioenuitvoerder uw pensioen automatisch naar ons overdragen. Het maakt in dat
geval niet uit of de beleidsdekkingsgraad van beide pensioenuitvoerders hoger of lager dan 100% is.

Doorlooptijd waardeoverdracht
Heeft u waardeoverdracht aangevraagd? Dan kan het tot 7 maanden duren totdat het pensioen is
overgedragen. Uw oude pensioenuitvoerder heeft 2 maanden de tijd om de gegevens aan MHpf door te
geven. Daarna gaat MHpf aan de slag met een offerte, dit kan 2 maanden duren. Tot slot heeft u zelf 2
maanden de tijd om de offerte te vergelijken en ondertekend terug te sturen.

Maak uw afweging
Op de tweede pagina vindt u meer informatie over waardeoverdracht. Verder krijgt u inzicht wat
waardeoverdracht voor u betekent.

Vraag waardeoverdracht aan in drie stappen
1.

U vraagt waardeoverdracht bij ons aan met het meegestuurde waardeoverdrachtformulier.
Dit waardeoverdrachtformulier kunt u ingevuld aan ons toesturen (antwoordenvelop ingesloten) of
u kunt het ook aan ons toesturen per email (info@mhpf.nl). Afgeven kan ook, bij het
Pensioenbureau gevestigd op de begane grond van het kantoor van Mediahuis Nederland.

2.

Na ontvangst van uw ingevulde waardeoverdrachtformulier zal MHpf bij uw vorige
pensioenuitvoerder(s) uw opgebouwde pensioenaanspraken opvragen. Na ontvangst hiervan
maken wij een voorlopige offerte die wij aan u toesturen.

3.

Na uw akkoordbevinding en retournering van de getekende offerte zullen wij bij uw vorige
pensioenuitvoerder(s) verzoeken om de waarde van uw pensioenaanspraken aan MHpf over te
maken. Na ontvangst ontvangt u van MHpf een schriftelijke bevestiging van de overdracht.

Wel of geen waardeoverdracht? Maak uw afweging zorgvuldig
U bouwt bij ons pensioen op. Dan kunt u kiezen waardeoverdracht en uw eerder opgebouwde pensioen
mee te nemen naar MHpf. Onderstaand geven wij u meer informatie over diverse factoren die u kunt
meenemen in uw beslissing. Zo bekijkt u of waardeoverdracht voor u gunstig is. Om een overzicht te
verkrijgen van de pensioenregeling bij MHpf t.o.v. uw vorige pensioenverzekeraar kunt u ook de
Pensioenvergelijker gebruiken. (verstrekt bij indiensttreding of aan te vragen bij MHpf)

Waarom wel of niet kiezen voor waardeoverdracht? Welke factoren kunnen van
belang zijn?
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Hoelang u ergens heeft gewerkt en hoeveel pensioen u daar heeft opgebouwd.
Het onderbrengen van alle pensioenaanspraken van verschillende pensioenfondsen in één
pensioenfonds. Alles overzichtelijk bij één pensioenfonds.
Hoeveel ouderdomspensioen u bij MHpf gaat ontvangen voor het opgebouwde pensioen bij uw
vorige pensioenuitvoerder. Is dit meer of (veel) minder dan wanneer u het bij uw oude
pensioenuitvoerder laat staan?
Hoeveel partnerpensioen u in de oude en nieuwe situatie zult ontvangen.
Is het partnerpensioen bij MHpf en uw vorige/toekomstige pensioenfonds op opbouwbasis of
risicobasis en hoe past dit bij uw wensen.
Hoe zeker is het pensioen dat u in de oude en nieuwe situatie gaat ontvangen: staat de hoogte
van de uitkering vast? Of is de hoogte afhankelijk van beleggingsresultaten?
Hoe beide pensioenfondsen er financieel voor staan. Kunnen beide pensioenfondsen de
opgebouwde pensioen verhogen (indexeren) en zo ja, met hoeveel.
Welke keuzemogelijkheden bij pensionering heeft u in de nieuwe pensioenregeling t.o.v. de vorige
pensioenregeling?
Hoe belangrijk u het vindt om opgebouwde pensioenen te spreiden.

Aanvullende vragen bij wie kan ik die stellen?
Als u de verschillen op een rij hebt gezet, kunt u besluiten of u wel of geen waardeoverdracht wil laten
doorvoeren. Komt u er niet uit of heeft u nog aanvullende vragen neem dan contact op met de
pensioenspecialisten van MHpf of met een financieel adviseur in uw omgeving.
De medewerkers van MHpf zijn telefonisch bereikbaar via de volgende nummers:
Mark van de Vooren
06-23332804
Jerry van der Hoeven
06-12187894
Emailen kan ook via info@mhpf.nl
Of loop eens binnen bij het pensioenbureau voor informatie of het maken van een persoonlijke afspraak.
Wij zijn gevestigd op de begane grond van het hoofdkantoor van Mediahuis Nederland.
Adres: Basisweg 30, 1043 AP Amsterdam.

