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Financiële situatie 
verbetert niet
Helaas gaat het financieel nog niet beter met het Molenaarspensioenfonds. Dat meten we met de 
zogenaamde dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen het geld dat we in kas hebben en het geld 
dat we nodig hebben om alle (toekomstige) pensioenen te kunnen betalen. 

Het is belangrijk dat de dekkingsgraad 
stijgt naar minimaal 110,9%. In 2019 en 
begin 2020 schommelde de dekkings-
graad rond de 106%.

Pensioenfondsen hebben last van de 
lage rente. Die situatie duurt al lang en 
verbetering is nog niet in zicht. Gelukkig 
hebben we goede opbrengsten uit onze 
beleggingen, dat is ook belangrijk.

We gaan zorgvuldig om met uw 
pensioengeld. In het herstelplan dat we 
maakten, beschrijven we hoe we er 
financieel weer bovenop willen komen. 
Daar is een aantal maatregelen voor 
bedacht. De pensioenen verlagen, dat 
doen we liever niet. Misschien is dat in 
2021 toch nodig. 

Met deze nieuwsbrief houden we 
u op de hoogte. 
Op www.molenaarspensioenfonds.nl 
ziet u elke maand de nieuwe 
dekkingsgraad.

Wilt u weten  wat het Coronavirus  voor ons fonds betekent?  Lees dan ons nieuwsbericht  op onze website:  www.molenaarspensioenfonds.nl

http://www.molenaarspensioenfonds.nl
http://www.molenaarspensioenfonds.nl
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Uw pensioen bij het Molenaarspensioenfonds staat hier los 
van. Uw pensioen gaat in als u 68 jaar wordt. Maar u mag 
zelf een andere datum kiezen. Uw pensioen wordt dan 
opnieuw berekend. Als u bijvoorbeeld eerder met pensioen 
gaat, wordt het pensioen lager. Veel mensen kiezen ervoor 
om pensioen en AOW tegelijk te laten ingaan. Dan is het 
belangrijk om precies te weten wat uw AOW-datum is.

In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. 
Daarna gaat de AOW-leeftijd verder omhoog, tot 67 jaar in 
2024. In de toekomst loopt de AOW-leeftijd verder op. 

Stijgt de AOW-leeftijd in 2025 boven de 67 jaar? 
Dat wordt waarschijnlijk in 2021 vastgesteld. Hoe ouder we 

gemiddeld worden, hoe hoger de AOW-leeftijd. Let dus goed 
op als u ruim van tevoren berekeningen laat maken. Het is 
belangrijk om met de juiste leeftijd rekening te houden.

Bereken gemakkelijk uw verwachte AOW-leeftijd
• Ga naar: www.svb.nl/aow
• Vul bij Bekijk je AOW-leeftijd uw geboortedatum in 
• Klik op Bekijk en u ziet uw verwachte AOW-leeftijd

Waarom stijgt de AOW-leeftijd?
Dat is nodig om de AOW betaalbaar te houden. Mensen 
leven gemiddeld steeds langer en hebben dus langer een 
inkomen nodig.

Is uw pensioen in zicht?

Maak een telefonische afspraak
Ook dit jaar houden we weer pensioenspreekuur. Daarvoor 
hoeft u niet meer naar een centrale plek in Nederland te 
reizen. Deze afspraak is nu telefonisch. Op een tijdstip dat u 
goed uitkomt. Samen met de pensioenspecialist kijkt u naar 
uw persoonlijke situatie. 

Wilt u weten wat er voor uw partner geregeld is? En of u  
op een andere datum met pensioen kan gaan? De pensioen-
specialist legt uit welke mogelijkheden u heeft. 

Bent u 60 jaar of ouder en wilt u een 
afspraak? 
Ga naar molenaarspensioenfonds.nl en vul het aanmeld-
formulier in. U kunt daarin aangeven wanneer u gebeld wilt 
worden. U krijgt een bevestiging van uw afspraak per mail.

Weet u al wanneer u met pensioen wilt gaan? Vraagt u zich af hoe hoog uw inkomen dan is?  
Onze pensioenspecialist beantwoordt graag uw vragen. Zij kan ook een berekening voor u maken. 
Zo gaat u goed voorbereid met pensioen.

Let op: AOW-leeftijd is aangepast
De overheid is bezig de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar. Per 1 januari 2020 is  
de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Weet u dat . . .
. . . U eerder met pensioen kunt gaan dan op uw 68ste?
. . .  U ook met deeltijdpensioen kunt gaan?
. . . U bovendien ouderdomspensioen en partner- 
 pensioen kunt ruilen?
. . . Uw pensioen dan opnieuw wordt berekend?

http://www.svb.nl/aow
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Samen beleggen of zelf 
sparen in een oude sok?
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. En uw werkgever ook. 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 arbeids-
ongeschikt raakt. Dan blijft u toch pensioen opbouwen. 

Door ons pensioen samen te regelen, 
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 een derde betaald uit de 
premie die u samen met uw werk-
gever betaalt. Ongeveer twee derde 
wordt betaald uit de opbrengsten van 
beleggen. 

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 
pensioenfondsen 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 verschil-
lende soorten beleggingen en 
verspreid over de hele wereld. 
Daardoor spreiden we het risico nog 
meer.  

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 waarin niet. We willen dat 
dit maatschappelijk verantwoord 
gebeurt. Dit betekent dat het pensioen-
fonds rekening houdt met het milieu, 
de mensenrechten en het onder-
nemingsbestuur. Ook stimuleren we 
ondernemingen waarin we beleggen 
om een maatschappelijk verantwoord 
beleid toe te passen. 
Op www.molenaarspensioenfonds.nl 
leest u meer over Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen.

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/het-pensioenfonds/verantwoord-beleggen-wat-houdt-het-in/
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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.
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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

Partnerpensioen op 
risicobasis
Als u overlijdt, ontvangt uw partner een partnerpensioen. Overlijdt u terwijl u nog in de sector 
werkt? Dan berekenen we het partnerpensioen alsof u vanaf uw overlijden tot uw 68e deelnemer 
zou zijn geweest aan de pensioenregeling. Uw partner ontvangt dan een extra bedrag bóvenop  
het al opgebouwde partnerpensioen. Dit extra bedrag is het risico-deel.

Het risico-deel vervalt als u niet meer 
deelneemt aan de pensioenregeling. 
Bijvoorbeeld omdat u een andere baan 
heeft gevonden buiten de sector.  
Ook als u met pensioen gaat, vervalt dit 
risico-deel van het partnerpensioen.  
Als u het opgebouwde partnerpensioen 
te laag vindt dan kunt u op uw pensioen- 
datum een deel van uw ouderdoms-
pensioen inruilen voor een hoger 
partnerpensioen.

Overlijdt u terwijl u niet meer in de 
sector werkt? Dan ontvangt uw partner 
alleen het opgebouwde partnerpensioen. 

Bent u al sinds 31 december 2005 
onafgebroken deelnemer aan de 
pensioenregeling? Dan heeft uw partner 
mogelijk recht op een iets hoger extra 
bedrag (risico-deel) als u overlijdt terwijl 
u nog in de sector werkzaam bent. 

Op het Pensioenoverzicht dat u rond de 
zomer ontvangt, leest u meer over het 
partnerpensioen en wat uw partner en 
eventuele kinderen ontvangen als u 
overlijdt. 

Iemand is uw partner als u…
. . . getrouwd bent
. . . een geregistreerd partnerschap heeft
. . . samenwoont en een samenlevings- 
 contract heeft gesloten bij een notaris

http://www.vormplan.nl
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
mailto:deelnemers%40molenaarspensioenfonds.nl?subject=
mailto:uitkeringen%40molenaarspensioenfonds.nl?subject=

