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Uw pensioen heeft onze aandacht
In de media verschijnen regelmatig berichten over de financiële situatie van pensioenfondsen.
Gelukkig is de financiële situatie van het Molenaarspensioenfonds iets verbeterd.
Onze financiële gezondheid lezen we af
aan de beleidsdekkingsgraad

Dit is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden.
Eind augustus kwamen we uit op een beleidsdekkingsgraad
van 107,5%. Dat is iets hoger dan de maanden daarvoor. Er is op
dit moment nog steeds sprake van een tekort. Dat betekent dat
we wel voldoende geld hebben om de toegezegde pensioenen
uit te keren, maar onvoldoende reserves om risico’s op te
vangen. Daarom heeft ons pensioenfonds een herstelplan.

Afgelopen twee jaar geen verhoging…

De afgelopen twee jaren heeft ons pensioenfonds de
pensioenen niet kunnen verhogen. Door strengere regels is
de verwachting dat een verhoging van uw pensioen ook de
komende jaren lastig wordt. We mogen uw pensioen pas weer
verhogen als onze beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is.

…maar ook geen verlaging

We hebben uw pensioenen de afgelopen jaren ook niet hoeven
te verlagen. We verwachten ook dat verlaging de komende
jaren niet nodig is. Dit is pas aan de orde wanneer de beleids
dekkingsgraad meerdere jaren onder de 100% komt. In dat
geval overleggen we met de sociale partners. Dit zijn de
werkgevers- en werknemersorganisaties.

Wat is een dekkingsgraad en
beleidsdekkingsgraad precies?
Iedere maand moet het pensioenfonds de dekkingsgraad
vaststellen. De dekkingsgraad geeft aan hoe (financieel)
gezond het pensioenfonds is. Het is de verhouding
tussen het aanwezige vermogen en de (toekomstige)
uitkeringen. Dit wordt uitgedrukt in een percentage.
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de
dekkingsgraden over de voorgaande twaalf maanden.
Beslissingen over het pensioen, zoals verhoging en
verlaging, worden op deze beleidsdekkingsgraad
gebaseerd.
Op molenaarspensioenfonds.nl vindt u een overzicht
van de dekkings- en beleidsdekkingsgraden.

Jaarverslag 2016 online!
In het jaarverslag doet het bestuur verslag over
belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar.
Ook leest u meer over de financiële positie van ons
pensioenfonds. En u vindt er een overzicht van belang
rijke cijfers. Lees het volledige jaarverslag 2016 op
molenaarspensioenfonds.nl.
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Wijziging in het reglement

Doorwerkvereiste voor ouderdomspensioen
is per 1 januari 2017 vervallen
U kon uw ouderdomspensioen alleen uitstellen na de pensioendatum als u bleef doorwerken in
een dienstbetrekking (doorwerkvereiste). Sinds 1 januari 2017 is dit zogeheten doorwerkvereiste
in de wet vervallen.
In het pensioenreglement van Molenaarspensioenfonds was
een ‘doorwerkvereiste’ opgenomen. Dit betekende dat u uw
pensioen na uw 67e alléén kon uitstellen als u (gedeeltelijk)
bleef doorwerken. Dit was een wettelijke vereiste.

Geen doorwerkverklaring meer nodig om
uw ouderdomspensioen uit te stellen

U kunt nu uw (levenslange) ouderdomspensioen uitstellen,
ongeacht of u wel of niet doorwerkt. Het (levenslange)
ouderdomspensioen gaat uiterlijk in 5 jaar ná uw AOW-leef
tijd. Uw AOW-leeftijd vindt u op www.checkuwaowleeftijd.nl.

Waar bestaat uw pensioen precies uit?
Uw inkomen voor later bestaat uit meerdere onderdelen. Naast uw pensioen van het pensioen
fonds is de AOW een belangrijk onderdeel van uw pensioen. Op hoeveel geld kunt u straks rekenen?
Een AOW-uitkering van de overheid

De AOW is een belangrijk deel van uw inkomen, wanneer u
met pensioen bent. Voor veel mensen in de branche zal dit
het grootste deel van het inkomen zijn. Wanneer u AOW krijgt,
hangt af van uw geboortedatum. Momenteel gaat de AOWdatum in stappen omhoog. Dat heeft te maken met het feit
dat Nederlanders gemiddeld steeds ouder worden. In 2022
komt de AOW-leeftijd op 67 jaar en drie maanden te liggen.
Stijgt de levensverwachting daarna nog verder, dan stijgt de
AOW-leeftijd mee. Op www.checkuwaowleeftijd.nl kunt u
uitrekenen wanneer u zelf voor het eerst AOW krijgt.

Bij ons pensioenfonds bouwt u
ouderdomspensioen op

Bij het opbouwen van het ouderdomspensioen wordt rekening
gehouden met de AOW. Daarom bouwt u niet over uw hele
salaris pensioen op. Wat u precies van het pensioenfonds
krijgt, is afhankelijk van meerdere factoren. Bijvoorbeeld hoe
lang u pensioen opbouwt, of u een volledige baan heeft of in
deeltijd werkt en in hoeverre de pensioenen kunnen meegroeien met de prijzen. Veel pensioenfondsen hadden het
moeilijk door de crisis. Bovendien is de rente al tijden laag.
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Ook de regels voor pensioenfondsen zijn tegenwoordig een
stuk strenger dan vroeger. Hierdoor hebben pensioenfondsen
de pensioenen niet mee kunnen laten groeien met de prijzen
of de lonen.

Misschien spaart, verzekert of belegt u zelf
voor extra inkomen voor als u met pensioen
gaat
Bijvoorbeeld via een lijfrentepolis of levensverzekering.
Misschien heeft u aandelen. Of heeft u een eigen huis,
waarvan de hypotheek is afgelost. Dit zorgt mogelijk voor
meer inkomen voor later.

Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl voor een
totaalbeeld van uw pensioen

Dit is een handige website van de Stichting Pensioenregister.
U logt in met DigiD, uw persoonlijke inlogcode van de overheid.
Vervolgens ziet u precies wat u tot nu toe heeft opgebouwd
aan AOW en aan ouderdomspensioen. Ook krijgt u te zien
waar uw nabestaanden op kunnen rekenen als u overlijdt.
Extra inkomen wat u zelf heeft geregeld, wordt niet mee
genomen op deze site.

Wat is het verschil tussen AOW
en pensioen van uw werkgever?
AOW wordt door de overheid gefinancierd via een
zogeheten ‘omslagstelsel’. Dit betekent dat de uitkeringen
van de mensen die nu AOW ontvangen, betaald worden
door de mensen die nu werken en premie/belasting
betalen. Deze premies worden meteen uitgekeerd.
U spaart dus niet zelf voor uw eigen AOW.
Anders dan bij de AOW van de overheid bouwt u via uw
werkgever wel uw eigen pensioen op. U betaalt samen
met uw werkgever premie voor uw pensioen. Het
pensioenfonds belegt alle ingelegde premies. Van de
opbrengst van die beleggingen betaalt het pensioen
fonds de pensioenuitkeringen en zorgt ervoor dat het
pensioen betaalbaar blijft.

Weet u wanneer u AOW krijgt?
De AOW-leeftijd gaat naar 67 jaar en drie maanden in
2022. Dit geldt voor iedereen die na 31 december 1954
is geboren. Maar het kan zijn dat uw verwachte AOWleeftijd hoger is. Dit komt omdat de overheid de AOWleeftijd koppelt aan hoe oud we gemiddeld worden.
Anders gezegd: hoe ouder we gemiddeld worden,
hoe hoger de AOW-leeftijd.

Gemakkelijk uw AOW-leeftijd berekenen
Wilt u weten wat uw verwachte AOW-leeftijd is?
Dat berekent u eenvoudig via de rekenmachine van de
Sociale Verzekeringsbank:
1. Ga naar: www.svb.nl/aow.
2. Vul bij ‘Bekijk uw AOW-leeftijd’ uw geboortedatum
in en klik op ‘Bekijk’.
3. Uw verwachte AOW-leeftijd wordt getoond.
Meer informatie over de AOW vindt u ook op hun site.

Wat krijgt mijn partner als ik overlijd?
Als u overlijdt, krijgt uw partner partnerpensioen.
Hoeveel uw partner krijgt, hangt af van uw
situatie als u overlijdt.
U bent bij ons verzekerd voor partnerpensioen als u in de
graanbe- en graanverwerkende industrie werkt of heeft gewerkt.

Bent u getrouwd of geregistreerd partner?

Dan ontvangt uw partner partnerpensioen als u overlijdt.
Uw partner ontvangt geen partnerpensioen als u trouwt of
een geregistreerd partnerschap aangaat nádat u met pensioen
bent gegaan.

Woont u samen?

Dan ontvangt uw partner mogelijk partnerpensioen als hij of
zij bij ons pensioenfonds is aangemeld. We raden u aan uw
partner altijd bij ons aan te melden. U heeft dan wel een
notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst nodig.
Kijk voor de voorwaarden ook op molenaarspensioenfonds.nl >
Wat moet ik doen bij …> Samenwonen.

Hoeveel partnerpensioen krijgt mijn partner?
Dat ziet u op uw pensioenoverzicht of op
mijnpensioenoverzicht.nl.

Kijk op molenaarspensioenfonds.nl als u meer wilt weten.
Hier vindt u uitgebreide informatie over het partnerpensioen.
Bijvoorbeeld bij Pensioen 1-2-3. Hier leggen we het partner
pensioen helder uit.
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Het verantwoordingsorgaan
houdt het bestuur scherp
U heeft er vast al wel eens over gehoord: het verantwoordings
orgaan. Wat doet dit verantwoordingsorgaan eigenlijk?
En: waarom is het belangrijk dat het er is? Jan Smits en Loek
Sanders, leden van het verantwoordingsorgaan: “Een zo goed
en gezond mogelijk pensioen voor iedereen in de graansector.
Daar doen we het voor!”
Wat doet het
verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan adviseert
het bestuur ten aanzien van o.a. de
onderwerpen beloningsbeleid, commu
nicatiebeleid en de samenstelling van
de premie en de hoogte van de premie
componenten. Belangrijk is dat de
evenwichtige belangenbehartiging van
de werkgevers, werknemers en gepen
sioneerden nauwlettend in de gaten
wordt gehouden bij de door het bestuur
genomen bestuursbesluiten.

Hoe weet u wat het oordeel
van het verantwoordings
orgaan is?

In het jaarverslag van het pensioenfonds
leest u het oordeel van het verantwoor

dingorgaan over het beleid van het
pensioenfonds.

Wie zitten er in het
verantwoordingsorgaan?

Het Molenaarspensioenfonds bestaat
uit een bestuur, een raad van toezicht
en een verantwoordingsorgaan. In het
verantwoordingsorgaan zitten afgevaar
digden van de werkgeversorganisaties,
vakbonden en gepensioneerden.
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit
in totaal zes leden: twee leden vertegen
woordigen de deelnemers, twee leden
vertegenwoordigen de pensioengerech
tigden en twee leden vertegenwoordigen
de werkgevers binnen de sector.

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.

Komt u het
verantwoordingsorgaan versterken?
Op 12 juli 2017 is aan alle werkgevers
die zijn aangesloten bij het Mole
naarspensioenfonds de brief met de
vacature voor het verantwoordings
orgaan verzonden. Het verantwoor
dingsorgaan vraagt via deze oproep
nogmaals uw aandacht voor
kandidaten die namens de werk
gevers zitting willen nemen in het
verantwoordingsorgaan.

Wat vragen wij aan u

Het verantwoordingsorgaan
vergadert minimaal vier keer per
jaar. Daarnaast is het nodig om u
goed in te lezen in de vergaderstuk
ken. Dit is goed mogelijk, want deze
stukken worden ruimschoots op tijd
toegezonden. Zo heeft u voldoende
tijd om deze door te lezen.

Heeft u belangstelling?

Mail dan uw motivatiebrief voorzien
van CV naar Marian Kleijweg
(email: marian.kleijweg@agh.nl).
Voor vragen kunt u bellen met
06-41086855.

Stichting Molenaarspensioenfonds
Postbus 1044, 2280 CA RIJSWIJK
Telefoon: 088 119 80 30
Email: Voor deelnemers:
deelnemers@molenaarspensioenfonds.nl
Voor uitkeringsgerechtigden:
uitkeringen@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.

