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Stichting

Checklist voor werkgevers
Een antwoord op de meestgestelde vragen
Krijgt u vragen van uw werknemers over hun pensioen? Met deze checklist helpen wij u om de
belangrijkste vragen te beantwoorden. Staat een onderwerp er niet bij? Of wilt u meer weten?
Kijk dan op molenaarspensioenfonds.nl

Veranderingen in de werksituatie van uw werknemer
Wat betekent dat voor u én uw werknemer?

Meld een nieuwe werknemer zo snel mogelijk aan
Uw werknemer krijgt van ons informatie over zijn pensioen
en onze pensioenregeling. We doen dat binnen 3 maanden
nadat hij bij u in dienst is gekomen.

Geef wijzigingen op tijd door
Zo kunnen wij uw werknemer altijd goed informeren
over zijn pensioen. U levert de volgende wijzigingen
binnen 1 maand bij ons aan:
•  Uw werknemer gaat uit dienst.
•  U heeft een nieuwe werknemer.
•  Uw werknemer wordt werkloos.
•  Uw werknemer overlijdt.
•  Uw werknemer is langer dan 2 jaar ziek.

Uw werknemer is korter dan 2 jaar ziek
U en uw werknemer hoeven niets te doen. Als uw
werknemer ziek is, betaalt u zijn salaris maximaal 2 jaar (104
weken) door. In het 1e jaar krijgt uw werknemer een volledig
salaris. Hij bouwt ook volledig pensioen op. In het 2e ziektejaar
krijgt uw werknemer minder salaris. Ook bouwt hij minder
pensioen op.

Uw werknemer is langer dan 2 jaar ziek
U geeft dit binnen 1 maand aan ons door. Uw werknemer
krijgt een WIA-uitkering van de overheid. Ook blijft hij
pensioen opbouwen. Het pensioenfonds betaalt mee aan
de pensioenpremie. Hoeveel we meebetalen, hangt af van
de mate van arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat uw
werknemer veranderingen altijd aan ons doorgeeft en een
kopie van de nieuwe UWV-beschikking meestuurt.

Uw werknemer is volledig arbeidsongeschikt en 
gaat na 2 jaar uit dienst
U geeft dit binnen 1 maand aan ons door. De datum uit dienst
is de laatste dag dat uw werknemer bij u in dienst is. Let op!
Dit kan een andere datum zijn dan de dag waarop hij werkte.

Meer weten?
molenaarspensioenfonds.nl > Werkgevers
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Uit elkaar – na samenlevingscontract
Woont uw werknemer niet langer samen?
En had hij zijn ex-partner aangemeld? Dan moet
uw werknemer zijn ex-partner afmelden. Hij doet
dit via molenaarspensioenfonds.nl > Contact.  
Bij zijn afmelding voegt hij een kopie van de 
notariële akte waaruit blijkt dat het samenlevings-
contract is beëindigd.

De ex-partner heeft recht op een deel van het
partnerpensioen van uw werknemer. Maar de
ex-partner kan hier ook van afzien. Deze afspraak
moet schriftelijk vastgelegd en door beide partners
ondertekend worden. Hierna stuurt uw werknemer
ons een kopie van de verklaring. De ex-partner heeft 
géén recht op een deel van het ouderdoms pensioen 
van uw werknemer.

Verhuizen in Nederland
Een verhuizing krijgen wij automatisch door
van de gemeente. U en uw werknemers hoeven
niets te doen.

Verhuizen naar het buitenland
Uw werknemer geeft zelf zijn nieuwe adres aan
ons door. We krijgen dit niet automatisch door
van de gemeente.

Overlijden werknemer
U laat ons dit zo spoedig mogelijk weten.
Ook de gemeente informeert ons. Is de (ex-)partner
bij ons bekend? Dan nemen wij contact met de
nabestaanden op. Wij adviseren de (ex-)partner
contact met ons op te nemen als:
•     zij na 3 maanden geen aanvraagformulier  

hebben gekregen;
•  er een samenlevingscontract was.

Samenwonen
Het is belangrijk dat uw werknemer zijn  
partner bij ons aanmeldt. Hij doet dit via
molenaarspensioenfonds.nl > Contact.   
Alleen dan krijgt de partner partnerpensioen. 
Bij de aanmelding stuurt uw werknemer een kopie 
van het notarieel samenlevingscontract mee.

Trouwen/geregistreerd partnerschap
Uw werknemer hoeft niets te doen. De gemeente
waar hij woont informeert ons hierover. Woont
uw werknemer in het buitenland? Dan moet
hij zijn partner wél aanmelden. Hij doet dit via
molenaarspensioenfonds.nl > Contact. Na het 
overlijden van uw werknemer heeft zijn partner 
recht op partnerpensioen.

Kinderen krijgen
Uw werknemer hoeft niets te doen. We krijgen
deze informatie van de gemeente waar hij woont.
De geboorte van een kind heeft geen invloed op
de pensioenopbouw. Woont uw werknemer in het
buitenland? Of heeft hij stief- of pleegkinderen?
Dan moet hij zijn kinderen wél aanmelden. Hij doet
dit via molenaarspensioenfonds.nl > Contact.

Uit elkaar – na trouwen/geregistreerd
partnerschap
De gemeente waar uw werknemer woont,
informeert ons over de scheiding. De ex-partner
heeft recht op een deel van het ouderdoms-
pensioen. Maar uw werknemer kan ook andere
afspraken maken met zijn ex-partner. Het is
belangrijk dat uw werknemer ons zo snel mogelijk
informeert over de gemaakte afspraken. Maar in
elk geval binnen 2 jaar na de scheiding. Dit is een 
wettelijke termijn.

Veranderingen
in het privéleven van uw werknemer
Sommige veranderingen hebben invloed op zijn pensioen.
Wat moet hij weten? En moet hij zelf actie ondernemen? U leest het hier.

Meer weten?
molenaarspensioenfonds.nl > Werkgevers
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Vragen
die uw werknemer nog kan hebben ...

Kan ik mijn pensioenpost ook digitaal krijgen?
Ja, we informeren uw werknemers steeds vaker digitaal. Uw werknemer levert
zijn e-mailadres aan via molenaarspensioenfonds.nl > Contact. Hij geeft daar
vervolgens aan dat hij zijn pensioenpost digitaal wil krijgen. Wil uw werknemer
vervolgens pensioenpost toch liever schriftelijk ontvangen. Dan kan jij deze keuze
weer aanpassen.

Heb ik een pensioentekort?
Uw werknemer krijgt elk jaar vóór 1 oktober het pensioenoverzicht. Hierop ziet hij
hoeveel pensioen hij later krijgt. Maar ook wat er geregeld is voor zijn partner en
kinderen als hij overlijdt. Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt uw werknemer een
compleet overzicht van al zijn opgebouwde pensioen en AOW.

Kan ik eerder of later met pensioen?
Ja, dat kan. Uw werknemer gaat bij ons standaard met pensioen als hij 68 jaar
wordt. Maar eerder of later kan ook. Uw werknemer kan tussen 5 jaar vóór zijn AOW-leeftijd  
en 5 jaar ná zijn AOW-leeftijd met pensioen. Wil uw werknemer voor zijn 68e met pensioen?  
Dan vraagt hij dit uiterlijk 3 maanden voor de gewenste pensioendatum bij ons aan.

Ik ga meer/minder werken. Wat betekent dat voor mijn pensioen?
Het pensioen wordt berekend over het salaris. Gaat uw werknemer meer of minder
werken? Dan bouwt hij ook meer of minder pensioen op. Laat u ons binnen 1 maand
weten als uw werknemer meer of minder gaat werken?

Ik wil gedeeltelijk met pensioen, maar ook blijven werken. Kan dat?
Ja, dat kan. Uw werknemer kiest dan door deeltijdpensioen. Uw werknemer kan voor
20%, 40% of 50% met deeltijdpensioen. Over de dagen dat hij blijft werken, bouwt uw
werknemer nog pensioen op.

Eerder, later of gedeeltelijk met pensioen?
Bespreek de wensen van uw werknemer.
Zo weet u allebei waar u aan toe bent.

Meer weten?
molenaarspensioenfonds.nl > Werkgevers
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Willen u en uw werknemer meer weten?
•  Ga naar molenaarspensioenfonds.nl. Daar vindt u veel informatie.
•  Of stel uw eigen vraag via Contact op onze website
•  Of bel 088 119 80 30

Ik ben nieuw in de sector. Kan ik mijn pensioen meenemen
naar Molenaarspensioenfonds?
Ja, uw werknemer vraagt dan bij ons waardeoverdracht aan. Hij regelt dit via 
molenaarspensioenfonds.nl > Contact. Uw werknemer krijgt vervolgens van ons 
een offerte. Is de offerte akkoord? Dan regelen wij verder de waardeoverdracht.

Ik heb een nieuwe baan. Wat betekent dat voor mijn pensioen?
•   Uw werknemer blijft werken binnen de sector 

Uw werknemer blijft dan pensioen opbouwen bij ons pensioenfonds.  
Uw werknemer hoeft niets te doen. U meldt uw werknemer uit dienst.  
En de nieuwe werkgever meldt hem bij ons aan.

•  Uw werknemer gaat buiten de sector werken
    De pensioenopbouw van uw werknemer stopt bij ons pensioenfonds.
    Wij beheren zijn pensioen totdat hij met pensioen gaat.
    Maar er is meer mogelijk.
    - Uw werknemer neemt zijn pensioen mee naar zijn nieuwe werkgever.
       Dit heet waardeoverdracht. Uw werknemer vraagt waardeoverdracht aan
       bij zijn nieuwe pensioenuitvoerder.
    - Uw werknemer zet zijn pensioenopbouw vrijwillig bij ons pensioenfonds voort.
       Dat kan bijvoorbeeld als hij bij zijn nieuwe werkgever geen pensioenregeling
       heeft. Uw werknemer betaalt dan zelf de volledige pensioenpremie.
     - Heeft uw werknemer een klein pensioen? Dan mogen we dit bedrag in 1 keer
       afkopen.

Ik ben vergeten waar ik nog meer pensioen heb opgebouwd.
Hoe kom ik hier achter?
•  Uw werknemer neemt contact op met de Informatiedesk van
    De Nederlandsche Bank. De Informatiedesk is bereikbaar van maandag tot
    en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 0800 - 020 1068
    (gratis). Een e-mail sturen kan ook. Het e-mailadres is info@dnb.nl.
•  Uw werknemer gaat naar mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten?
molenaarspensioenfonds.nl > Werkgevers
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