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Wat is pensioen? Wat is AOW?
In Nederland werken we tot we 67 jaar zijn. Of tot we  
AOW krijgen van de overheid. Daarna gaan we met pensioen. 
Ook dan is er een inkomen nodig om van te leven.

Wat is pensioen via uw werkgever?
Pensioen via uw werkgever is een inkomen voor als u  
stopt met werken. In de jaren dat u werkt, bouwt u dat  
pensioen op bij ons pensioenfonds.

Belangrijke informatie over uw pensioen
U werkt in de graanbewerkende en –verwerkende industrie. Daarom hebt u een pensioen bij 
ons pensioenfonds. Weet u hoe u pensioen opbouwt? En wat u ervoor betaalt? Uw werkgever 
vertelde erover in de presentatie over uw pensioenregeling. De belangrijkste onderdelen van de 
pensioenregeling hebben we op een rij gezet. U ziet daarbij de beelden uit de presentatie.

Bewaar uw  
pensioenoverzicht

Ieder jaar krijgt u een overzicht waarin 
precies staat wat u al hebt opgebouwd 
en wat u later aan pensioen kunt  
verwachten. Er staat ook op wat er  
geregeld is voor uw eventuele  
kinderen en partner als u overlijdt.

Weet u hoeveel  
pensioen u nodig heeft?

Het is belangrijk dat u nu al bedenkt 
wat u na uw pensioen nodig hebt. Mis-
schien bouwt u wel minder pensioen 
op dan u dacht. Of krijgt u minder AOW 
omdat u lang in het buitenland woon-
de. Dan is het verstandig om nu alvast 
wat geld opzij te zetten voor later.

Wilt u meer weten over 
uw pensioen?

Alle informatie over uw pensioen  
vindt u handig bij elkaar op onze  
website molenaarspensioenfonds.nl.  
Of bel 088 008 40 26 als u een  
specifieke vraag hebt. Kijk ook eens  
op mijnpensioenoverzicht.nl of  
wijzeringeldzaken.nl.
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Wat bouwt u op en wat krijgt u?
U bouwt elk jaar pensioen op. Het pensioenfonds beheert  
het geld. Op uw pensioenoverzicht ziet u precies wat u hebt 
opgebouwd. En wat u krijgt als u met pensioen gaat.

Mijn situatie verandert
Sommige veranderingen hebben invloed op uw pensioen. 
Bijvoorbeeld een nieuwe baan. Of een echtscheiding. Als uw 
situatie verandert, meld dit dan bij uw werkgever of kijk op 
molenaarspensioenfonds.nl of dit gevolgen heeft voor uw 
pensioen. En of u het pensioenfonds moet inlichten.

De keuzemogelijkheden
De AOW-leeftijd gaat de komende jaren verder omhoog. Bij ons pensioenfonds gaat u standaard met  
pensioen als u 67 jaar wordt. Maar u kunt zelf een andere pensioendatum bepalen. Onze pensioenregeling kent  
daarvoor een aantal mogelijkheden.

Eerder of later stoppen met werken? 
U kunt met pensioen tussen uw 60ste 
en 70ste verjaardag. Hoe later u met 
pensioen gaat, hoe hoger uw pensioen 
wordt. Weet u wanneer u met pensioen 
wilt gaan? Bespreek dit dan met uw 
werkgever. 
 

 

Deeltijdpensioen 
U kunt uw werk en pensioen ook  
een tijdje combineren? U kiest dan voor 
deeltijdpensioen. Zo went u  
geleidelijk aan uw pensionering en blijft 
u betrokken bij het werk. U kunt voor 
20%, 40% of 50% met deeltijdpensioen. 
Voor het andere deel blijft u werken.

Eerst hoger en dan lager pensioen 
U kunt zelf schuiven met de hoogte van 
uw pensioen. Dat kan handig zijn als u 
de eerste jaren van uw pensioen bijzon-
dere plannen hebt. Of om uw inkomen 
aan te vullen  
totdat u AOW krijgt.


