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Wat is een 
herstelplan? 
In een herstelplan staat welke 
stappen een pensioenfonds 
neemt om binnen maximaal  
11 jaar weer financieel gezond te 
worden. Een pensioenfonds moet 
een herstelplan indienen als de 
beleids dekkings graad aan het 
einde van een jaar lager is dan de 
vereiste dekkingsgraad. Een her-
stelplan wordt binnen 3 maanden 
ingediend bij DNB. Elk jaar wordt 
het herstelplan geëvalueerd. 
Er wordt dan gekeken of de stap-
pen het gewenste effect hebben. 
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Pensioen verlagen niet  
nodig, herstelplan wel 
Pensioenen verhogen is niet standaard. Dat kan alleen als we genoeg financiële reserves hebben. 
Dat is zo als onze financiële graadmeter, de beleidsdekkingsgraad*, ruim boven de 108,4% is.  
Eind december 2015 was onze beleidsdekkingsgraad 108,0%. 

We nemen stappen om financieel gezond te worden
Daarom dienden we eind maart een herstelplan in bij onze toezichthouder, 
De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin staan de stappen die nodig zijn om het 
Molenaarspensioenfonds weer finan cieel gezond te maken. Volgens DNB zijn we 
een gezond pensioenfonds als onze beleidsdekkingsgraad ten minste 108,4% is. 
We kunnen dan financiële tegenvallers goed opvangen. Dat is nu niet zo.  
We verwachten eind 2019 weer finan cieel gezond te zijn. 

Pensioenen verhogen of verlagen?
Uw pensioen is per 1 januari 2016 niet verhoogd. Ook de komende jaren kunnen we 
uw pensioen waarschijnlijk niet verhogen. Dat laat onze financiële situatie helaas 
niet toe. Gelukkig hoeven we in 2016 nog geen maatregelen te nemen, zoals het 
verlagen van uw pensioen. Uiteraard houden we u op de hoogte van onze financiële 
situatie. We doen dat onder andere via molenaarspensioenfonds.nl. 

*  De beleidsdekkingsgraad is het gemid
delde van de laatste 12 dekkingsgraden. 
U vindt deze op molenaarspensioen-
fonds.nl > Ons pensioenfonds > 
Financiële situatie.  
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Heeft u onze vernieuwde 
website al ontdekt?

Uw pensioenregeling is 
aangepast
Soms moeten we het pensioen
reglement aanpassen. 
Bijvoorbeeld als de overheid de 
regels verandert. Of als onze 
financiële situatie verandert. 
Hier leest u de belangrijkste 
veranderingen. 

U hoeft waardeoverdracht 
niet meer binnen een half 
jaar aan te vragen
Verandert u van baan? En krijgt u een 
nieuw pensioenfonds? Dan kunt u, als  
u dat wilt, uw opgebouwde pensioen 
meenemen naar uw nieuwe pensioen-
fonds. Dat noemen we waarde overdracht. 
Sinds 2015 hoeft u waardeoverdracht 
niet meer binnen een half jaar aan te 
vragen. U kiest vanaf nu zelf het 
moment om over te stappen. 
We pasten het pensioenreglement 
hierop aan. 

Op molenaarspensioenfonds.nl >  
Wat moet ik doen bij … vindt u meer 
informatie over waarde overdracht en 
hoe u dit aanvraagt. 

Er zijn nieuwe regels 
voor uw premie in de  
excedentregeling
Neemt u deel aan onze excedentrege
ling? Dan betaalt u hiervoor elk jaar 
premie. Hoeveel premie u betaalt, hangt 
af van uw leeftijd. U vindt de tabel voor 
2016 in ons pensioenreglement op 
molenaarspensioenfonds.nl.

De website van Molenaars
pensioenfonds is duidelijker  
en overzichtelijker geworden. 
En: prima op uw smartphone  
en tablet te bekijken. 

Op molenaarspensioenfonds.nl vindt u het 
antwoord op uw pensioenvragen. Bijvoor-
beeld als er iets verandert in uw leven.  
U wilt misschien minder gaan werken. Of u 
gaat samenwonen. Wat betekent dat voor 
uw pensioen? En moet u dat dan aan ons 
doorgeven? De website geeft antwoord. 
Nieuws gierig? Kijk snel op 
 molenaarspensioenfonds.nl. 

https://www.molenaarspensioenfonds.nl
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
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Even voorstellen: 

Ed van Benthem, nieuwe 
bestuursvoorzitter 
Het bestuur van ons pensioenfonds heeft een nieuwe voorzitter: Ed van Benthem (55).  
Hij is ondernemer en namens brancheorganisatie Nevedi is hij betrokken bij de  
Caoonderhandelingen. Zo rolde hij de pensioenwereld in. Eerder was hij lid van ons  
verantwoordingsorgaan en later lid van het bestuur. 

De nieuwe voorzitter heeft als uitdaging om de financiële situatie 
te verbeteren. Tegenvallende ontwikkelingen op de beurzen en 
strengere financiële eisen van het nFTK hebben grote gevolgen 
voor de hoogte van de dekkingsgraad. Ook krijgt het Molenaars-
pensioenfonds met steeds hogere kosten te maken. “Het kost ons 
steeds meer geld en inspanning om te voldoen aan de strenge 
eisen die de overheid stelt. Dat is ook een reden waarom het niet 
lukt om dit jaar de pensioenen te verhogen.” 

Meer bedrijven betrekken bij onze 
pensioenregeling
Een andere belangrijke uitdaging is volgens Van Benthem om het 
draagvlak van het pensioenfonds te vergroten. “Er zijn nogal wat 
bedrijven vrijgesteld. Die zijn niet verplicht om zich aan te sluiten 
bij ons pensioenfonds. Met die werkgevers gaan we in gesprek. 
We proberen ze te overtuigen om zich alsnog bij ons aan te sluiten. 
Onze doelstelling is om op een verstandige en verantwoorde wijze 
te zorgen voor een goed pensioen voor alle werknemers in de 
branche.”

Volgens Van Benthem is de rol van werkgevers ook belangrijk bij 
het pensioenbewust maken van de werknemers. “De werkgever is 
voor werknemers vaak het eerste aanspreekpunt. Zij kunnen 
medewerkers net dat extra duwtje geven om eens stil te staan bij 
hun pensioen. Als pensioenfonds doen wij er van alles aan om 
werkgevers daarbij te helpen. In mei organiseren wij voor hen een 
webinar. En kijk bijvoorbeeld naar onze nieuwe website. We willen 
de drempel voor iedereen zo laag mogelijk maken.”

Samenwerken met andere pensioenfondsen
Van Benthem constateert dat steeds meer kleinere pensioen-
fondsen zich aansluiten bij grotere pensioenfondsen om zo sterk 
te staan richting toekomst. “Ik sluit niet uit dat ook wij in de 
toekomst die kant op gaan.”

Paardenman
Ed van Benthem is directeur/eigenaar van Van Benthem Veevoeders 
en Kunstmest BV in Vollenhove, een bedrijf met 17 medewerkers. 
Hij is vader van 4 kinderen en woont in Marknesse, in de Noord-
oostpolder. “Paarden zijn mijn hobby. Bijna dagelijks ben ik in de 
stal te vinden.”.    
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Krijgt u uw 
pensioenpost 
al digitaal? 
Pensioenpost digitaal is handig, 
snel en goed voor het milieu. 
U heeft uw pensioengegevens 
altijd bij hand, op uw computer, 
tablet of smartphone. Ook 
versturen we onze nieuwsbrief al 
digitaal. U kunt hierin makkelijk 
doorklikken naar onze website als 
u meer wilt weten over een 
onderwerp in de nieuwsbrief.

Ga naar 
molenaarspensioenfonds.nl en 
geef uw e-mailadres door.
Dan weet u zeker dat u nooit iets 
mist!

Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen. 
In het pensioenreglement staat de inhoud van de regeling volledig beschreven. U vindt het reglement op de website.

Colofon
De Pensioenflits is een uitgave van Stichting Molenaarspensioenfonds.
Realisatie: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., Afdeling Pensioencommunicatie
Vormgeving: © Vormplan Design, revitalize your brand

Heeft u vragen?
Wilt u meer weten over één van de onderwerpen 
in deze nieuwsbrief? Kijk dan op 
molenaarspensioenfonds.nl. Of neem contact met 
ons op. We helpen u graag op werkdagen tussen 
8.00 en 18.00 uur.
 

Stichting Molenaarspensioenfonds
 molenaarspensioen@achmea.nl

 088 008 40 26

 Postbus 40053, 7300 AZ Apeldoorn

Communicatie nog  
beter op u afgestemd
Meer ruimte voor digitale communicatie. En informatie die beter 
aansluit bij u als deelnemer. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen 
in de nieuwe Wet Pensioencommunicatie. 

De nieuwe Wet Pensioencommunicatie ging in op 1 juli 2015. Doel van de nieuwe wet 
is om ervoor te zorgen dat u beter weet waar u aan toe bent. En wat u aan pensioen 
kunt verwachten. Ook moet het duidelijker zijn wat de risico’s zijn van bepaalde 
pensioenkeuzes. Kortom: u staat centraal.

Pensioen 1-2-3
In aansluiting hierop krijgt elke nieuwe deelnemer aan onze pensioenregeling vanaf 
juli 2016 het Pensioen 1-2-3. Dit is een nieuwe manier van informeren over pensioen. 
In 3 ‘lagen’ krijgen nieuwe deelnemers alle informatie die zij nodig hebben. Van 
hoofdzaken tot details: de deelnemer bepaalt zelf welke informatie hij wil lezen. 

Tot 1 juli ontvangen nieuwe deelnemers nog de welkomstbrief
Hierin staat uitgebreide informatie over onze pensioenregeling. De praktijk leert dat 
weinig mensen deze brief lezen. Daarom wordt hij vervangen door Pensioen 1-2-3. 

Ruim baan voor digitaal communiceren
Verder biedt de wet meer ruimte voor digitale communicatie. Dat past bij deze tijd 
waarin we steeds minder papier (willen) gebruiken. Ook Molenaarspensioenfonds 
gaat pensioenpost steeds vaker digitaal versturen. 

https://www.molenaarspensioenfonds.nl
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
mailto:molenaarspensioen%40achmea.nl?subject=

