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Pensioenspreekuur 
nu per telefoon
Ook in 2019 organiseren we een 
pensioenspreekuur voor 60-plussers. 
Hiervoor reizen we niet meer door 
het land.  Het spreekuur is nu  
telefonisch en u bepaalt wanneer  
u gebeld wordt. Denkt u na over  
wanneer u met pensioen wilt gaan 
en heeft u vragen over de verschillende 
mogelijkheden? Maak dan een 
afspraak met een pensioenspecialist.

Samen met de pensioenspecialist kijkt u naar 
uw persoonlijke situatie. U kunt uw vragen 
stellen en de pensioenspecialist kan u precies 
uitleggen wat er voor u is geregeld. Wilt u 
eerder met pensioen? Met deeltijdpensioen? 
Of eerst een hoger en daarna een lager 
pensioen? De pensioenspecialist kan een 
berekening maken van uw pensioen. Zo kunt  
u straks een keuze maken die bij u past.

Bent u 60 jaar of ouder? 
Meld u dan aan voor een persoonlijk  
telefoongesprek. 

 
Ga naar molenaarspensioenfonds.nl 
en vul het aanmeldformulier in. 

U kunt daarin ook aangeven wanneer u gebeld 
wilt worden. U krijgt een bevestiging van uw 
afspraak per mail.

http://molenaarspensioenfonds.nl
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Het gaat iets 
beter met ons 
fonds
De financiële situatie van het Molenaars-
pensioenfonds is gelukkig redelijk. Het is 
voor pensioenfondsen moeilijk om te 
herstellen. We hebben een hogere rente 
nodig en goede opbrengsten uit onze 
beleggingen. Beleggen heeft risico’s, 
daarom zijn de regels streng. Terecht, want 
het gaat om uw geld en daar gaan we 
zorgvuldig mee om. 

De dekkingsgraad van ons pensioenfonds 
is relatief goed. Maar de rente blijft laag, 
waardoor een echte verbetering er nog niet 
in zit. Sommige pensioenfondsen houden er 
daarom rekening mee dat ze de pensioenen 
zelfs moeten verlagen. Dat is bij ons fonds 
niet aan de orde.

Herstelplan
We hebben sinds 2016 een herstelplan. 
Daarin staat hoe we in maximaal 10 jaar tijd 
weer financieel gezond worden. Eind 2019 
moet onze dekkingsgraad weer boven 
de 109,2% zijn, maar dat halen we misschien 
niet.

In het herstelplan beschrijven we welke 
maatregelen we nemen als de dekkingsgraad 
te laag blijft. We besluiten dan bijvoorbeeld 
om de pensioenen niet te verhogen, of zelfs 
om de pensioenen te verlagen. Ons bestuur 
kan ook andere maatregelen nemen. 
De komende jaren is dit misschien nodig. 

Natuurlijk houden we u op de hoogte. 
Op de website leest u meer over de 
financiële situatie.

Nieuwe regels 
voor een 
‘klein pensioen’

Het is niet voordelig om bij meerdere pensioenfondsen 
kleine pensioenpotjes te hebben staan. Daarom worden 
kleine pensioenen (tot € 484,09) vanaf 1 januari 2019 
samengevoegd met het pensioen dat u nu opbouwt bij het 
Molenaarspensioenfonds. De meeste pensioenfondsen doen 
dit automatisch. Doet uw vorige pensioenfonds dat niet, 
dan kunt u zelf bij dit pensioenfonds om waardeoverdracht 
vragen.

Is uw opgebouwde pensioen minder dan € 2,- per jaar op het 
moment dat u de branche verlaat? Dan vervalt uw pensioen. 
Dat bepaalde de overheid, omdat de administratie van 
mini-pensioenen meer kost dan het pensioen waard is. 
De vervallen pensioenen van € 2 of minder kwamen per 
1 januari 2019 terecht in de gezamenlijke pot van het 
pensioenfonds.

Als u een andere baan krijgt buiten de dier- 
voederindustrie, stopt uw pensioenopbouw  
bij het Molenaarspensioenfonds.  
Is uw opgebouwde pensioen dan minder dan  
€ 484,09 per jaar? Kleine pensioenen werden 
vaak afgekocht. Dan kreeg u het bedrag in één 
keer. Het Molenaarspensioenfonds wil graag dat 
ook kleine bedragen in uw pensioenpot gaan.  

https://www.molenaarspensioenfonds.nl
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Wat kan ik doen met mijn pensioen?

Hoe zit het met uw pensioen?

U kunt zelf op elk gewenst 
moment kijken hoe uw pensioen- 
opbouw ervoor staat. Dat kan 
met onze pensioenplanner op 
molenaarspensioenfonds.nl. 

Op Mijnpensioenoverzicht.nl 
kun je je totale pensioen 
inkijken. Alle pensioenfondsen 

leveren hier hun gegevens aan. U ziet 
hier dus ook uw andere pensioenpotjes 
en uw AOW van de overheid. Inloggen 
doet u met uw DigiD.

Nóg meer overzicht
U kunt op Mijnpensioenoverzicht.nl ook 
het pensioen van uw partner naast dat 
van u leggen. U moet daarvoor allebei 
inloggen.

U kunt al vóór uw 68e met 
pensioen. 
Bijvoorbeeld als u al eerder AOW van de 
overheid ontvangt. Uw maandelijkse 
pensioen is dan wel lager. U bouwt dan 
namelijk geen pensioen op tot uw 68ste. 

U kunt ook doorwerken.
Maximaal tot u 70 wordt. Dan wordt uw 
maandelijkse pensioen hoger, omdat  
uw pensioen pas later ingaat.

Of u gaat met 
deeltijdpensioen. 
Dan gaat u bijvoorbeeld 2 dagen per 
week met pensioen en blijft u 3 dagen 
per week werken. Zo bouwt u uw werk 
langzaam af. Uw maandelijkse pensioen 
is dan wel lager als u volledig met 
pensioen gaat. U haalt immers een stuk 
pensioen ‘naar voren’.

Heeft u geen partner? 
Of heeft uw partner zelf een goed 
pensioen? Dan kunt u uw partner-
pensioen omzetten in extra ouderdoms-
pensioen voor uzelf. Dat heet uitruil.  

Heeft u wel een partner? 
U mag dan een deel van uw eigen  
ouderdomspensioen omzetten in een 
hoger partnerpensioen.

Wilt u de eerste paar jaar een 
hoger pensioen en daarna 
een lager pensioen?
In sommige gevallen kan dat goed 
uitkomen. Bijvoorbeeld als u al vóór  
je AOW-datum met pensioen gaat.   
Tot aan de AOW-datum krijgt u dan  
een hoger pensioen en daarna een  
lager pensioen.

Gaat u bijna met pensioen? Ziet u al voor zich hoe u die nieuwe 
fase wilt invullen? U kunt namelijk bij uw pensioen een aantal 
keuzes maken.

Let op!  
Pensioenleeftijd en 
AOW-leeftijd verschillen

Vroeger ging je met pensioen én 
kreeg je tegelijkertijd AOW van 
de overheid. Dat is niet meer zo. 
De AOW gaat namelijk in 
stappen omhoog.  
Nu is dat 66 jaar en 4 maanden. 
Op svb.nl/aow kunt u uw 
geboortedatum invullen om  
te zien wanneer u AOW krijgt. 

http://Mijnpensioenoverzicht.nl
http://Mijnpensioenoverzicht.nl
http://vb.nl/aow
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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

Ik ga trouwen, wat is er 
geregeld voor mijn partner?
Als u trouwt of een geregistreerd 
partnerschap heeft, heeft uw 
partner automatisch recht op 
partnerpensioen. Ook samen-
wonenden kunnen recht 
hebben op partnerpensioen. 

Hiervoor gelden enkele 
voorwaarden. 
Partnerpensioen betekent dat uw 
partner levenslang een uitkering 

ontvangt als u overlijdt. Dit geldt alleen 
als de relatie begint vóórdat u met 
pensioen gaat. Hoe hoog de uitkering is, 
staat op uw jaarlijks pensioen-
overzicht. 

Wilt u precies weten wat er voor uw 
partner geregeld is?  
 
U vindt alle informatie over trouwen, 
geregistreerd partnerschap en samen-
wonen op onze website: 

Molenaarspensioenfonds.nl > 
Wat moet ik doen bij… > Trouwen

Het verantwoordingsorgaan: iets voor u?
In het VO zitten vertegenwoordigers 
van deelnemers, gepensioneerden en 
werkgevers. Het bestuur legt 
verantwoording af aan het VO over het 
handelen, het gevoerde beleid en de 
keuzes voor de toekomst.
Voor een plek in het VO is het niet nodig 
om veel pensioenkennis te hebben.

Wilt u meer weten over deze functie? 
Stuur dan een mail naar deel-
nemers@molenaarspensioenfonds.nl 
met als onderwerp 
‘Verantwoordingsorgaan”. 
Het bestuur neemt dan contact 
met u op.

Wilt u zelf invloed uitoefenen op het 
beleid van het Molenaarspensioen-
fonds? Dan is een plek in het 
verantwoordingsorgaan (VO) 
misschien iets voor u. Er is nu een 
vacature voor een vertegenwoor-
diger namens de deelnemers.

http://www.vormplan.nl
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
mailto:deelnemers%40molenaarspensioenfonds.nl?subject=
mailto:uitkeringen%40molenaarspensioenfonds.nl?subject=
https://www.molenaarspensioenfonds.nl/werknemers/wat-moet-ik-doen-bij/trouwen-of-partnerregistratie/
https://www.molenaarspensioenfonds.nl/werknemers/wat-moet-ik-doen-bij/trouwen-of-partnerregistratie/



