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Financiële situatie 
verbetert niet
Helaas gaat het financieel nog niet beter met het Molenaarspensioenfonds. De dekkingsgraad is 
gedaald van 105,9% in juli naar 104,4% in augustus. Het is belangrijk dat de dekkingsgraad juist 
stijgt naar minimaal 110,4%. 

Het is voor pensioenfondsen moeilijk om 
te herstellen. We hebben een hogere rente 
nodig, maar de rente is juist nog verder 
gedaald. Ook moeten we ons houden 
aan zogenaamde ‘rekenregels’ die we 
van overheid krijgen. Met deze reken-
regels krijgen we de dekkingsgraad 
helaas niet omhoog. En dat is wel hard 
nodig.

De dekkingsgraad van ons pensioen-
fonds is daardoor nog steeds te laag. 
Eind 2019 moet onze dekkingsgraad 

weer boven de 110,4% zijn, maar dat 
halen we misschien niet. 

Herstelplan 
In ons herstelplan staat hoe we in 
maximaal 10 jaar tijd weer financieel 
gezond moeten worden. We beschrijven 
daarin 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 maat-

regelen nemen. De komende jaren is dit 
misschien nodig. 

Doordat de rente laag blijft, zit een 
verbetering er nog niet in. Het helpt wel 
dat we goede opbrengsten hebben 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. Op de website 
leest u meer over de financiële situatie.
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Verkort 
jaarverslag
2018

Highlights jaarverslag
 
Bent u benieuwd naar de keuzes die we maakten in 2018  
en naar de ontwikkeling van de financiële situatie?  
Lees het jaarverslag dan eens door.

We hebben ook een kort jaarverslag gemaakt met de belangrijkste 
feiten. 

Beide jaarverslagen vindt u op molenaarspensioenfonds.nl  
bij Documenten.

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/documenten/
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Tip
Als u zelf ook een verzoek tot ‘premievrije voortzetting’ bij ons pensioenfonds doet, zorgen we ervoor dat 
de voortzetting op tijd geregeld is. Doe dit bij voorkeur binnen een jaar na uw eerste WIA-uitkering.

Lees hier meer over op molenaarspensioenfonds.nl > Wat moet ik doen bij > Ik ben ziek of arbeidsongeschikt.

“Ik zit al een jaar ziek thuis, 
wat betekent dat voor mijn 
pensioen?”
Onze pensioenspecialist: “Als u ziek bent, betaalt uw werkgever 
maximaal 2 jaar uw salaris door. In het 1e jaar krijgt u volledig 
salaris. U bouwt ook volledig pensioen op. In het 2e ziektejaar 
krijgt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. 
Uw werkgever geeft uw loon aan ons door. Wij passen uw 
pensioenpremie hierop aan.”

Na 2 jaar ziektewet krijgt u geen loon meer. Eerst stelt het UWV 
vast hoeveel procent arbeidsgeschikt u bent. Bent u meer dan 
35% arbeidsongeschikt? Van de overheid krijgt u dan een 
WIA-uitkering. Het pensioenfonds betaalt mee aan uw  
pensioenpremie. U betaalt dan zelf minder. “We noemen dit 
premievrije voortzetting. Het pensioenfonds krijgt hierover 
automatisch bericht van het UWV. Maar controleer altijd zelf 
even bij ons of dat bericht goed doorgekomen is!”
 
Gaat u weer meer werken? Of juist minder? Dan kijken we 
opnieuw hoeveel we meebetalen aan uw pensioenpremie. 
We passen uw pensioenopbouw aan volgens de laatste 
gegevens van het UWV.

% arbeidsongeschiktheid % premievrije voortzetting

0-35% 0%

35-45% 40%

45-65% 50%

65-100% 100%

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/werknemers/wat-moet-ik-doen-bij/ziek-of-arbeidsongeschikt/
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Heeft u uw UPO al bekeken?

Kloppen uw gegevens? 
Controleer of uw gegevens kloppen. 
Meestal is dat zo, want we krijgen de 
gegevens van uw werkgever. Klopt er 
toch iets niet? Geef dit dan aan uw 
werkgever door. Dat is belangrijk om te 
zorgen dat u het juiste pensioenbedrag 
krijgt. 

Elk jaar krijgt u van ons een pensioenoverzicht (UPO). Het UPO laat zien wat u ongeveer krijgt als u 
met pensioen gaat. En wat uw partner en kinderen krijgen als u overlijdt.

Waar heeft u het UPO voor 
nodig? 
Bij de “A-factor” ziet u wat u in 2018 aan 
pensioen heeft opgebouwd. De A-factor 
kunt u nodig hebben voor uw belasting-
aangifte. Heeft u meerdere UPO’s ont-
vangen? Dan moet u de bedragen van 
de A-factor bij elkaar optellen.

Heeft u vragen over uw UPO? 
Kijk dan eens op  
molenaarspensioenfonds.nl  
bij ‘Pensioenoverzicht (UPO)’. 

Daar vindt u het antwoord op veel-
gestelde vragen.  
Staat uw vraag er niet bij? Bel dan  
088 1198030 of stuur een mail aan  
deelnemers@molenaarspensioenfonds.nl

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/mijnpensioen/
mailto:deelnemers%40molenaarspensioenfonds.nl?subject=
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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

Heeft u een vraag over uw pensioen?
Denkt u na over wanneer u met 
pensioen wilt gaan en heeft u 
vragen over de verschillende 
mogelijkheden? Maak dan een 
afspraak met een pensioen- 
specialist.

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

Het spreekuur is telefonisch 
en u bepaalt wanneer u 
gebeld wordt
Bent u 60 jaar of ouder? Meld u dan aan 
voor een persoonlijk telefoongesprek. 

Ga naar molenaarspensioen
fonds.nl en vul het aanmeld-
formulier in. U kunt daarin ook 

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

Marien Vos (61) belde met pensioenspecialist Tessa:

“Ik wilde graag informatie over 
eerder stoppen met werken. Als ik 
vervroegd met pensioen kan, gaat 
mijn pensioen dan omlaag? 
Dat heeft Tessa me uitgelegd. 

Zij maakte ook een berekening voor 
me en stuurde die per post toe. Dat 
is heel fijn, want dat maakt het een 
stuk duidelijker.”

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

