
 

 

Waardeoverdracht van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (MHpf) naar uw 
nieuwe pensioenuitvoerder. Maak uw afweging zorgvuldig 
 

U heeft bij MHpf pensioen opgebouwd. Dan kunt u in de toekomst kiezen voor waardeoverdracht van uw 

opgebouwde pensioen naar uw (eventuele) nieuwe pensioenuitvoerder. 

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.  

 

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 uw nieuwe pensioenuitvoerder gaat ontvangen voor het 

opgebouwde pensioen bij uw huidige pensioenuitvoerder. Is dit meer of (veel) minder dan 

wanneer u uw pensioen bij uw huidige pensioenuitvoerder laat staan? 

 Hoeveel partnerpensioen u in de oude en nieuwe situatie zult ontvangen. 

 Is het partnerpensioen bij uw huidige en toekomstige pensioenuitvoerder 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 waar 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. Indien u nog aanvullende vragen heeft over waardeoverdracht neem dan contact op met de 

pensioenspecialisten van MHpf of met de servicemedewerkers van uw nieuwe pensioenuitvoerder 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 

 

E-mailen kan ook via info@mhpf.nl 

 

NB: Uw nieuwe pensioenuitvoerder zal u ook wijzen op de mogelijkheid tot waardeoverdracht en 

aanvullende informatie aan u kunnen verstrekken. 


