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Is uw pensioenregeling gelijkwaardig  
aan die van het Molenaarspensioenfonds?

Als vrijgestelde onderneming moet u dit periodiek aantonen.  
Een intensief en kostbaar traject.

Dit is het moment om te overwegen uw pensioenregeling onder te brengen  
bij het Molenaarspensioenfonds (hierna: MPF). Zeker omdat een aantal  
ver zekeraars stopt met het aanbieden van verzekerde regelingen. 

In deze brochure geven wij u een beeld van het MPF.
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Het Molenaarspensioenfonds
Het MPF is een zelfstandige stichting met een deskundig bestuur. Het pensioenfonds draagt 
zorg voor de pensioenregelingen van (voormalig) medewerkers in de graan bewerkende en 
-verwerkende industrie. Deze pensioenregelingen worden vastgesteld in het cao-overleg 
tussen de werkgeversorganisatie Nevedi en de vakbonden. 

Het belegd vermogen van het MPF is ongeveer 3 365 miljoen en de premiestroom is 
3 14,5 miljoen per jaar. Het vermogen is belegd in fondsen van Aegon.

Het pensioenfonds telt ruim 2.100 actieve deelnemers, 2.100 pensioengerechtigden en  
ruim 5.800 gewezen deelnemers. De pensioenuitvoering vindt plaats bij Administratie Groep 
Holland (AGH) in Rijswijk.

Financiële positie
In vergelijking met andere fondsen gaat het met het MPF redelijk goed. De dekkingsgraad is 
hoger dan 100%. Uiteraard is de aanhoudende lage rente ook van invloed op ons pensioen-
fonds.

De pensioenregeling 
Het MPF biedt een basisregeling en een excedentregeling. Deze basisregeling heeft de  
volgende kenmerken:
• De pensioenleeftijd is 67 jaar;
• Het opbouwpercentage is 1,872%;
• De franchise bedraagt 3 13.153;
•  De doorsneepremie bedraagt 28,61% van de pensioengrondslag, waarvan de werknemer 

15,26% betaalt;
• Het partnerpensioen bedraagt 70% van het op te bouwen ouderdomspensioen.

Naast de basisregeling biedt het MPF een excedentregeling (zowel een DB-excedentregeling 
als een excedentregeling op basis van beschikbare premie). U kunt deelnemers die een salaris 
verdienen boven het maximumloon (2017 3 53.701) een excedentregeling aanbieden. Voor het 
salarisdeel boven dit maximumloon wordt de premie op actuariële en fiscale grondslagen 
berekend en geïnd. Deelname aan de excedentregeling is vrijwillig. 
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Visie, missie en kernwaarden
Het MPF is een pensioenfonds met een heldere visie en missie.  
Hier staat ons pensioenfonds voor:

Onze visie
Het streven om de deelnemers nu en in de toekomst op een  
transparante wijze een voorspelbaar pensioen te bieden. 

Onze missie 
Op een verantwoorde wijze, door optimaal beheer en toezicht  
de verplichtingen aan de deelnemers waarmaken. 

Hiervoor werkt het bestuur volgens de volgende 6 kernwaarden:
• Optimaal beheer van vermogen
• Vertrouwen
• Betrokkenheid
• Deskundigheid
• Bereikbaarheid door goede communicatie
• Duurzaamheid
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Dit heeft het MPF uw bedrijf te bieden
• Professionele governancestructuur
• Deskundigheid
• Betrokkenheid met de sector
• Adequate uitvoeringsorganisaties
• Positieve dekkingsgraad
• Stabiele premie
• Benchmark-conforme kosten van beheer en vermogen
• Continuïteit en solidariteit tussen jongere en oudere generaties
• Basisregeling en excedentregeling onder 1 dak

Deze voordelen heeft u als u toetreedt  
tot het MPF

Werkgevers die zich onlangs aansloten bij ons pensioenfonds, noemen de volgende voordelen: 
• Schaalvoordelen
• In vergelijking met verzekeraars lage premie
• Voorkomt eventuele pensioenhiaten bij overstap binnen de bedrijfstak
• Individuele waardeoverdracht binnen de bedrijfstak brengt geen extra kosten met zich mee
• Grotere betrokkenheid tussen het MPF en de werkgevers dan bij de verzekeraar het geval is.
• Geen onzekerheid over behoud vrijstelling
• Geen 5-jaarlijkse gelijkwaardigheidstoetsing meer
• Geen managementaandacht voor gesprekken met verzekeraar
 



Een paar zaken zijn een overweging waard
•  Looptijd contract bij verzekeraar. Neemt u de tijd voor een goede oriëntatie en overleg  

met het MPF en verzekeraar, onder andere over de operationele implementatie. 
•  De beeldvorming van de media over de stabiliteit van pensioenfondsen. Is deze beeld-

vorming voor het MPF terecht? 
•  De beleving bij de werkgever dat de vrijgestelde regeling een ‘betere regeling‘ is.  

Is dat daadwerkelijk nog zo?

Steeds meer verzekerde regelingen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen algemene 
pensioenfondsen (APF). We zetten de verschillen op een rij.

MPF APF

Herkenbare sturing vanuit de sector,  
met oog voor de belangen in de sector.

Beperkte invloed via Belanghebbenden-
orgaan, adviesrecht en soms instemming, 
maar niet aan het stuur.

Bedrijven vanuit de sector in solidariteit 
met elkaar in pensioenfonds.

In een kring kunnen bedrijven uit allerlei 
sectoren zitten, hoe wordt daarin uw 
belang gediend? Tijdsinvestering in  
participatie in Belanghebbendenorgaan?  
Of niet vertegenwoordigd?

MPF biedt nu al schaalvoordelen en  
stabiliteit.

Alle APF’en moeten nog groeien en een 
plek op de markt verwerven.

Geen gelijkwaardigheidstoetsing. Nog steeds gelijkwaardigheidstoetsing.

Niet winstgedreven. Het APF bepaalt de regeling.

Sociale partners en bestuur zorgen voor bij 
de sector passende pensioenregeling. 

Dekkingsgraden van de kringen in APF  
nog onbekend.

Financieel relatief gezond, dekkingsgraad 
boven 100%.

Om te groeien, zal er de neiging zijn  
afwijkingen toe te staan. Dit kan kosten-
verhogend werken.

Uitvoering is geheel gericht op eenvoud  
en kostenbeheersing voor de sector.

Als men al DC aanbiedt, dan vaak  
individueel DC.

Excedentregeling mogelijk, ook op basis 
van beschikbare premie met directe 
inkoop: beperking renterisico.
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Het bestuur van het MPF gaat graag geheel 
vrijblijvend met u in gesprek

Heeft u interesse in het Molenaarspensioenfonds?  
Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.  
Neem contact op via onderstaande knop. Wij bellen u zo snel mogelijk terug. 
          
    Contact met het bestuur

Meer informatie vindt u ook op 
molenaarspensioenfonds.nl

mailto:info%40molenaarspensioenfonds.nl?subject=
http://molenaarspensioenfonds.nl



