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De beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds was eind februari 2017 105,7%. Eind december 2016 
was onze beleids dekkingsgraad nog 105,1%. De Nederlandsche Bank (DNB) eist van ons een 
beleidsdekkingsgraad van 110%. De financiële situatie is dus niet goed genoeg. Sinds januari 2017 
zien we weer een lichte stijging van de beleidsdekkingsgraad.

Hoe staat ons pensioenfonds er voor?
Een voorzichtige blik op 2017

Waarom is een herstelplan nodig?
Zolang de financiële situatie niet goed genoeg is, moet er elk 
jaar opnieuw een herstelplan worden opgesteld. De overheid 
eist dat we meer vet op de botten krijgen. Vandaar dat we in de 
komende jaren misschien maatregelen moeten nemen om aan 
te sterken. Deze maatregelen staan in ons herstelplan. Hierover 
zijn we nog in overleg met de cao-partijen.

Pensioenen verhogen of verlagen?
Uw pensioen is per 1 januari 2017 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 2017 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.

Wat is een dekkingsgraad en 
beleidsdekkingsgraad precies?
Iedere maand moet het pensioenfonds de dekkingsgraad vaststellen. De dekkingsgraad geeft aan hoe (financieel) 
gezond een pensioenfonds is. Het is de verhouding tussen het aanwezige vermogen en de (toekomstige) uitkeringen. 
Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Met een dekkingsgraad van 100% hebben we precies genoeg geld in kas om 
alle toekomstige uitkeringen te kunnen betalen.
   
                                                     vermogen
 Dekkingsgraad =      x 100%
                       toekomstige uitkeringen

Naast de ‘gewone’ dekkingsgraad moeten pensioenfondsen ook een zogenaamde beleidsdekkingsgraad berekenen. 
Dit is het gemiddelde over de dekkingsgraden van de voorgaande 12 maanden. Beleidsbeslissingen, zoals het toekennen 
van toeslagen, worden op die beleidsdekkingsgraad gebaseerd. Dat doen we om deze beslissingen te baseren op een 
trend en niet op de dagkoersen. Op molenaarspensioenfonds.nl. vindt u een overzicht van de dekkings- en 
beleidsdekkingsgraden.

http://www.molenaarspensioenfonds.nl
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Solidariteit en collectiviteit 
belangrijk voor een goed pensioen
U betaalt elke maand premie. 
En uw werkgever ook. Zo spaart 
u voor later. U doet dat via ons 
pensioenfonds. Misschien 
denkt u wel eens: ik kan het 
geld net zo goed zelf opzij 
zetten. 

Door collectief te sparen, is het voor 
pensioenfondsen mogelijk om ook  
geld opzij te zetten voor onvoorziene 
omstandigheden. Bijvoorbeeld als u 
arbeidsongeschikt raakt. Dan blijft u 
toch pensioen opbouwen. 

In Nederland regelen we 
samen ons pensioen, dus 
delen we ook samen de 
kosten
Daardoor is iedereen beter af.  
Minder kosten betekent meer pensioen. 
De meeste kosten voor uw pensioen 
worden gemaakt bij het beleggen van 
uw pensioengeld. Maar ook hier geldt: 
het is veel goedkoper om samen een 
grote pot met pensioengeld te beleggen 
dan ieder zijn eigen potje. 

Waarom beleggen 
pensioenfondsen?
Uw pensioen wordt voor maar ongeveer 
30% betaald uit de premie die u samen 
met uw werkgever betaalt. Het grootste 
deel, ongeveer 70%, wordt betaald uit de 
opbrengsten van beleggen. U krijgt als 
gepensioneerde dus veel meer terug dan 
u er zelf, samen met uw werkgever, in 
hebt gestopt. Pensioenfondsen beleggen 
uw geld niet voor niks. Alleen de premie 
is bij lange na niet voldoende voor een 
betaalbaar pensioen. En ook sparen 
levert veel te weinig op. 

Waarom nemen pensioen
fondsen risico met mijn geld?
Beleggen is nodig voor een goed pensioen. 
En beleggen zonder risico bestaat 
niet. Doordat we in Nederland samen ons 
pensioen regelen, delen we met elkaar  
de risico’s. Pensioenfondsen beleggen 
bovendien in vele verschillende soorten 
beleggingen en verspreid over de hele 
wereld. Daardoor spreiden we het risico 
nog meer. Door de afgelopen tientallen 
jaren te beleggen, is er nu ruim twee keer 
zo veel geld in de gezamenlijke pensioen-
potten dan wanneer we het geld op een 
spaarrekening hadden gezet.

Verantwoord beleggen
We besteden onze beleggingen uit aan externe vermogensbeheerders.  
Dit zijn specialisten met jarenlange expertise op het gebied van beleggen.  
We vertellen hen waar ze in mogen beleggen en willen dat dit maatschappelijk 
verantwoord gebeurt. Dit betekent dat het pensioenfonds rekening houdt met 
het milieu, de mensenrechten en het ondernemingsbestuur. Ook stimuleren 
we ondernemingen waarin we beleggen om een maatschappelijk verantwoord 
beleid toe te passen. En in sommige branches beleggen we helemaal niet. 
Zoals in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie. 
Op molenaarspensioenfonds.nl leest u meer over Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen.
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http://www.molenaarspensioenfonds.nl
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Digitale post: 
wel zo gemakkelijk!
Informatie over uw pensioen digitaal ontvangen heeft veel 
voordelen. Het is snel, goedkoper en beter voor het milieu. 
Ook kunt u de informatie gemakkelijk bewaren op uw 
computer. Om de informatie digitaal te sturen, hebben we 
uw mailadres nodig. Heeft u dat al doorgegeven? 
Dat kan gemakkelijk via Mijn Pensioen op 
molenaarspensioenfonds.nl.

Het 
Pensioenoverzicht 
in een nieuw jasje
Vanaf dit jaar ziet het Pensioenoverzicht  
er anders uit. Het is een stuk beknopter en 
maakt gebruik van afbeeldingen.

Het Pensioenoverzicht geeft inzicht in het pensioen voor 
uzelf en uw nabestaanden. Ook laat het zien wat er 
geregeld is bij eventuele arbeidsongeschiktheid. Doet u 
uw belastingaangifte en heeft u een lijfrente? Op het 
Pensioenoverzicht staat ook uw pensioenaangroei  
(factor A) van het afgelopen jaar.

Het Pensioenoverzicht bestaat vanaf  
2017 uit drie lagen
Laag 1 is de begeleidende brief die ingaat op het belang 
van het Pensioenoverzicht. Laag 2 is het Pensioen-
overzicht zelf. Laag 3 is de toelichting op het Pensioen-
overzicht. De toe lichting vindt u binnenkort op 
molenaarspensioenfonds.nl.

Nieuw: Pensioengerechtigden ontvangen 
vanaf 2017 ook een Pensioenoverzicht
Vanaf 2017 ontvangen gepensioneerden, nabestaanden 
en mensen met een arbeidsongeschiktheidspensioen  
ook jaarlijks een Pensioenoverzicht. Voorheen ontving 
deze groep naast een betaalspecificatie alleen een 
jaaropgave.

http://www.molenaarspensioenfonds.nl
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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: AGH Rijswijk
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 8.30 en 17.15 uur. 

 

Stichting Molenaarspensioenfonds
Postbus 1044, 2280 CA RIJSWIJK
Telefoon: 088  119 80 30

Email: Voor deelnemers:
deelnemers@molenaarspensioenfonds.nl
Voor uitkeringsgerechtigden:
uitkeringen@molenaarspensioenfonds.nl

Deeltijdpensioen: 
Een goed alternatief als u niet meteen 
helemaal wilt stoppen met werken
Bij Stichting Molenaarspensioenfonds gaat u met pensioen als u 67 jaar bent. U mag ook eerder  
of later met pensioen gaan. Gaat u bijna met pensioen, maar wilt u niet meteen helemaal stoppen 
met werken? Dan kunt u, in overleg met uw werkgever, ook met deeltijdpensioen.

Wat is het deeltijdpensioen?
U gaat dan voor een deel met pensioen. 
De andere dagen in de week kunt u 
blijven werken. Bijvoorbeeld in de 
branche waarin u nu werkzaam bent. 
Over de uren die u blijft werken 
ontvangt u salaris én bouwt u pensioen 
op. De vrije uren vult u aan met geld van 
uw deeltijdpensioen. Dat kan voor 20%, 
40% of 50%. Als u 67 jaar bent, of als u in 
overleg met uw werkgever daar voor 
kiest zelfs 70 jaar bent, gaat u volledig 
met pensioen. Voor het partner- en het 
wezenpensioen verandert er niets.

Wat moet u doen?
Wanneer u met deeltijdpensioen wilt,  
is het belangrijk om:
•  Ruim van tevoren duidelijke afspraken 

te maken met uw werkgever.
•  Minstens 6 maanden voordat u met 

deeltijdpensioen wilt, contact met ons 
op te nemen. We maken dan graag een 
berekening voor u. Bent u akkoord? Dan 
regelen we het deeltijdpensioen voor u.

De voorwaarden voor 
deeltijdpensioen zijn:
•  u bent ouder dan 60 jaar (let op: dit 

kan fiscale gevolgen voor u hebben), 
maar jonger dan 70

•  u combineert werken en pensioen 
minimaal 1 jaar

Heeft u nog vragen over uw 
pensioen?
Ga naar molenaarspensioenfonds.nl 
voor meer informatie. Of stel u vraag  
via het reactieformulier bij ‘contact’.  
Belt u ons liever? Wij zijn bereikbaar 
op werkdagen van 8.30 tot 17.15 uur 
op 088 119 80 30.

http://www.molenaarspensioenfonds.nl
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