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Waar belegt Mhpf in?
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De belangrijkste
cijfers van 2021

Financieel jaarverslag 2021 
Publieksversie, juli 2022
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AMSTERDAM • De  beleidsdekkingsgraad
steeg  in  2021  van  102,4%  naar  115,6%.
Concreet betekent dit dat voor elke uit
te betalen euro aan pensioen iets meer
dan € 1,15 aan beleggingen aanwezig is.
In  de  eerste  vijf  maanden  van  2022
steeg dit bedrag verder naar € 1,19. De
beleidsdekkingsgraad  bedroeg  in  juni
2022 120,0% 

De  hoogte  van  de  beleidsdekkings
graad is een maatstaf voor de financiële
positie  van  een  pensioenfonds  en  be
paalt mede of een toeslag of korting op
het pensioen wordt toegepast.

Toeslagverlening
Mhpf kan een toeslag op het pensioen

geven om te voorkomen dat toegezegde
pensioenen  worden  uitgehold  door  in
flatie. Hoeveel toeslag Mhpf mag verle
nen is wettelijk bepaald en hangt af van
de dekkingsgraad.

Ter  compensatie  van  de  inflatie  van
3,42%  over  2021  mocht  Mhpf  begin
2022 maximaal 1,36% toeslag verlenen,
en dat is ook gebeurd. 

Belegd vermogen en rendement
De  toenemende  inflatie  was  het  be

langrijkste beleggingsthema in 2021. In
reactie daarop liepen ook de rentes op.
De rente was al heel lang erg laag. Cen
trale  banken  pompten  veel  geld  in  het
systeem,  waardoor  de  rente  kunstma
tig  laag  werd  gehouden  en  overheden
goedkoop konden lenen. Door de coro
nasteun met geleend geld te betalen in

Mhpf heeft samen met Mediahuis Nederland en
Keesing  in  2021  hard  gewerkt  om  per 1  januari
2022  nieuwe  pensioenregelingen  op  te  zetten
voor de werknemers van deze bedrijven. Daarbij
is  ervoor  gekozen  de  bestaande  pensioenrege
lingen zoveel als mogelijk ongewijzigd te laten in
aanloop naar de invoering van het wetsvoorstel
toekomst  pensioenen.  Alle  deelnemers  werden
per brief geïnformeerd over premiehoogte, op
bouwpercentage en de marktontwikkelingen in
de afgelopen jaren. 

In de nieuwe regeling geldt per 1 januari 2022
voor medewerkers in dienst van Mediahuis Ne
derland  of  van  een  aangesloten  onderneming
een  premiepercentage  van  25,0%  en  een  op
bouwpercentage van 1,55%. Voor medewerkers
in dienst van Keesing of van een aangesloten on
derneming  is  de  premie  21,9%  en  het  opbouw
percentage 1,38%.

Mhpf voert nieuwe 
pensioenregelingen uit 

Werkt  u  bij
Mediahuis  Ne
derland of Kee
sing?  Of  gaat  u
hier binnenkort
aan de slag? Of
verlaat  u  juist
deze  bedrijven
en  begint  u  el
ders  met  een
nieuwe  baan?
In  alle  gevallen
kunt  u  ervoor  kiezen  uw  reeds  opgebouwde
pensioenrechten  van  uw  ‘oude’  pensioenfonds
over te hevelen naar een ‘nieuwe’. Dit wordt pen
sioen of waardeoverdracht genoemd.

U bouwt pensioen op bij Mediahuis Nederland
Pensioenfonds (Mhpf) als u werkt bij een van de
bij  het  fonds  aangesloten  ondernemingen  van
Mediahuis  Nederland  of  bij  Keesing.  Als  u  de
pensioenaanspraken die u bij uw vorige werkge
ver(s) heeft opgebouwd aan Mhpf wilt overdra
gen, kunt u bij het fonds een verzoek tot waarde
overdracht  indienen.  Kijkt  u  op  mhpf.nl  wat  u
hiervoor precies moet doen.

Maar  ook  als  u  vertrekt  bij  Mediahuis  Neder
land of Keesing of bij een van de andere bedrij
ven die bij Mhpf zijn aangesloten, kunt u ervoor
kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen
naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Wanneer is waardeoverdracht aantrekkelijk?

Zowel  bij  ‘in  dienst’  als  bij  ‘vertrek’  zijn  er  tal
van factoren die bepalen of het voor u aantrek
kelijk is om uw reeds opgebouwde pensioenaan
spraken  over  te  hevelen  van  het  ene  pensioen
fonds naar het andere. Zo kunnen de dekkings
graden  van  de  pensioenfondsen  verschillen  die
bepalend  zijn  voor  de  kans  op  een  toeslag  (in
dexatie). En het is belangrijk te weten welk pen
sioenfonds  een  betere  pensioenregeling  heeft,
bijvoorbeeld op het gebied van partnerpensioen
en keuzemogelijkheden bij pensionering.

Waardeoverdracht
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