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In dit verkorte jaarverslag kijken we terug op 2019.  
Wat waren belangrijke thema’s? En hoe zit het met onze 
financiële situatie? Hoe kijken we naar de toekomst?  
U leest het in dit document. Wilt u het volledig jaarverslag 
inzien? Dat kunt u vinden op  
www.molenaarspensioenfonds.nl/documenten.

http://www.molenaarspensioenfonds.nl/documenten
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  Toekomst  

Toekomst van het MPF
Het Molenaarspensioenfonds is een relatief klein pensioenfonds. Voor de  
toekomst is het belangrijk dat het aantal deelnemers en het aantal werkgevers 
op peil blijft. In 2015 heeft het bestuur met het oog op deze toekomst  
een strategisch plan opgesteld met als belangrijkste speerpunt  
“Draagvlak verbreding”. Het strategisch plan is elk jaar geactualiseerd. 

Het MPF wilde de pensioenregeling aantrekkelijk maken voor en onder de aandacht brengen 
bij vrijgestelde ondernemingen en aan de sector verbonden bedrijven. Hiermee hoopte het 
MPF dat deze werkgevers hun vrijstelling opnieuw tegen het licht zouden houden en zich 
vrijwillig aan zouden sluiten. De toename van het aantal aangesloten werkgevers in de jaren 
tot en met 2017 laat zien dat dit beleid van het bestuur van MPF een positief effect heeft 
gehad. Ondanks een gematigde groei van het aantal aangesloten ondernemingen en van  
het aantal deelnemers in 2018 en 2019 verwacht het bestuur geen substantiële groei meer  
in de nabije toekomst. En zonder die substantiële groei is het fonds niet toekomstbestendig. 
Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven aan een externe deskundige om samen met het 
bestuur diverse toekomstscenario’s te onderzoeken en uit te werken. Dit onderzoek heeft in 
2019 grotendeels zijn beslag gekregen en wordt in 2020 afgerond.

De sociale partners (de werkgevers- en werknemersorganisaties) denken al lang na over de 
toekomst van het MPF en over de verschillende toekomstmogelijkheden. Als het pensioenfonds 
zelfstandig blijft voorbestaan dan wordt een forse premieverhoging of een verslechtering  
van de pensioenregeling (en dus een lagere pensioenopbouw) niet uitgesloten. Sluit het 
pensioenfonds zich aan bij een ander pensioenfonds dan is er onzekerheid over de premie-
hoogte, de inhoud van die pensioenregeling naar de toekomst toe, en het verlies van invloed 
daarop. In 2020 nemen de sociale partners in overleg met het bestuur een definitief besluit 
over de toekomst van het MPF. 
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  Financiële situatie  

Financiële gezondheid zakt  
verder weg

Hoe financieel gezond we zijn, lezen we af aan de dekkingsgraad. Hoe hoger, hoe 
beter. Maar wat is een dekkingsgraad precies? De dekkingsgraad is de verhouding 
tussen de bezittingen en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen. Bij een 
dekkingsgraad van 100% is er precies voldoende geld in kas om de huidige en 
toekomstige pensioenen te betalen. Bij een dekkingsgraad van meer dan 100% is 
er een buffer.

In 2017 liet onze financiële gezondheid nog een mooie opgaande lijn zien. Helaas konden we 
die in 2018 en 2019 niet vasthouden. Eind 2019 was onze dekkingsgraad 106,4% (2018: 108,8%, 
2017: 109,6%). We hebben nog steeds een financiële buffer maar deze is niet voldoende  
volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB).

U kunt ons zelf volgen

Wilt u weten hoe het gaat met onze financiële situatie? Die kunt u volgen op onze website. 
Elke maand actualiseren we de stand van de dekkingsgraad. 

Pensioenen niet verhoogd

Onze toezichthouder DNB eist van ons dat we een dekkingsgraad halen van 110,9%. Zolang dat 
niet lukt, moeten we elk jaar een herstelplan indienen bij DNB. Ook in 2019 hebben we een 
geactualiseerd herstelplan ingediend bij DNB. In dit plan 
staan acties die nodig zijn om het gewenste niveau 
te halen. Eén van die acties is dat we onze 
pensioenen de eerstkomende jaren niet 
verhogen. Dat mogen we pas als de 
dekkingsgraad hoger is dan 110%. 
Als herstel verder tegenvalt, wordt 
de kans groter dat we de pensioenen 
zelfs moeten verlagen.

http://www.molenaarspensioenfonds.nl/het-pensioenfonds/financiele-situatie/
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Waar hadden we financieel last van in 2019? 

Pensioenfondsen hebben al jaren last van de heel lage rente. Zo ook in 2019. De verwachting  
is dat de rente ook de komende jaren nog laag zal blijven. De lage rente is het belangrijkste 
probleem waar pensioenfondsen mee te maken hebben. Stel dat de rente met 1% zou stijgen 
dan zouden we financieel meteen gezond zijn. Nu houden de centrale banken in Europa en  
de VS de rente kunstmatig laag om zo de economie te stimuleren. Bedrijven kunnen door de 
lage rente goedkoop geld lenen.  Hoe lager de rente, hoe meer geld pensioenfondsen nu in  
kas moeten hebben, omdat de toekomstige pensioenverplichtingen meer waard worden. 

Beleggingen

Naast de negatieve effecten van de lage rente is er ook een positief effect van de lage rente.  
De rente-gerelateerde beleggingen zijn meer waard geworden. Maar het negatieve effect  
van de lage rente weegt toch zwaarder dan het positieve effect. Om dit negatieve effect voor 
de alsmaar dalende rente op te vangen, kopen we het renterisico voor een deel af. Dat kost  
het MPF veel geld. 

Onze beleggingen in zakelijke waarden zijn ook belangrijk. Of die het goed doen, hangt af 
van de economische toestand in de wereld en de gang van zaken op de effectenbeurzen.  
In 2019 leverden de beleggingen een zéér goed rendement op van ruim 27% (incl. rente-
afdekking). Zonder renteafdekking was het rendement 17,05%.

Dekkingsgraad 2019 per maand
Januari 107,2%

Februari 107,8%

Maart 107,5%

April 108,2%

Mei 106,2%

Juni 106,4%

Juli 105,9%

Augustus 104,4%

September 104,9%

Oktober 105,3%

November 106,0%

December 107,0%

Gemiddelde Beleidsdekkingsgraad 2019 106,4%
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Coronapandemie

Eind 2019 werd in China de eerste besmetting met COVID 19 geconstateerd wat later uitgroeide 
tot een wereldwijde coronapandemie. Eind 2019 was de volle impact hiervan nog niet te 
voorzien. De ernst van de situatie werd vanaf maart 2020 overal voelbaar. We hebben te 
maken met een wereldwijde pandemie met grote sociale en economische impact voor iedereen. 
De financiële markten lieten eind februari en begin maart 2020 forse verliezen zien en  
de dekkingsgraden daalden aanzienlijk. Medio 2020 zijn de aandelenbeurzen gelukkig weer 
grotendeels aangetrokken, maar desondanks is de dekkingsgraad van het MPF in het eerste 
half jaar van 2020 gedaald. MPF wenst de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en 
werkgevers heel veel sterkte met alle gevolgen die de coronapandemie op het gebied van 
gezondheid, sociale isolatie en bedrijfsvoering met zich meebrengt.
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 Communicatie in 2019 

Speerpunt: duidelijk communiceren

U heeft allerlei vragen over uw pensioen. MPF probeert u daarbij zo goed mogelijk te helpen. 
We vinden het belangrijk dat u weet wat uw pensioen inhoudt en wat er speelt.  Voor MPF is 
open, transparante en begrijpelijke communicatie een speerpunt. Elk jaar stellen we een 
communicatiejaarplan op. De communicatie in 2019 richtte zich vooral op: 
• website en nieuwsbrieven als belangrijke communicatiemiddelen;
• communicatie over de financiële situatie en actualiteiten uit de pensioenbranche.

Stil staan bij uw pensioen

We vinden het belangrijk dat onze deelnemers, liefst op jonge leeftijd al, stil staan bij hun 
pensioen. Hoeveel geld heeft u later nodig? Is het pensioen voldoende? Vaak is het slim om 
nu al wat bij te sparen. Met onze communicatie proberen we het pensioenbewustzijn bij 
onze achterban te verhogen. Dat is een belangrijke doelstelling van het communicatie-
beleidsplan voor de periode 2018 – 2021. 

Wat hebben we gedaan in 2019?

Een greep uit de belangrijkste communicatie-activiteiten in 2019:

•  De website is ons belangrijkste communicatiemiddel. Daar vindt u het laatste nieuws. 
Voortdurend wordt de website geactualiseerd. 

• We maakten twee nieuwsbrieven (voor deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers). 
•  We organiseerden een telefonisch pensioenspreekuur voor de groep actieven van  

60 jaar en ouder.  
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 Kort 

Toch een Pensioenakkoord!

Jarenlang is gesproken over de nieuwe pensioenplannen van het kabinet. In juni 2019 werd 
uiteindelijk een pensioenakkoord bereikt tussen politiek, werkgevers- en werknemers-
organisaties. Er zijn principe-afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel, een minder 
snelle stijging van de AOW-leeftijd, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen 
en een principe-afspraak over het nemen van maatregelen die het voor iedereen haalbaar 
moet maken om gezond werkend het pensioen te bereiken. Hoe dit in de praktijk vorm moet 
krijgen, is nog niet uitgekristalliseerd.


