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Vacature
Het verantwoordingsorgaan is  
een gemengd gezelschap. De leden 
vullen elkaar goed aan. Er is een 
vacature. Bent u geïnteresseerd in 
pensioenonderwerpen? Bent u 
aangesloten bij een werknemers- 
of de werkgeversorganisatie 
Nevedi en lijkt het u leuk om in het 
VO te zitten? Laat het ons weten. 
Vooral jongere deelnemers, man of 
vrouw, zijn zeer welkom. Ga naar 
de website van het fonds en klik  
op “Contact”. 
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Het verantwoordingsorgaan 
(VO) bewaakt de belangen van 
deelnemers,  gepensioneerden 
en werkgevers. Hoe? Voorzitter 
Erik van den Broek vertelt er 
meer over. “Door samenwerking 
bereik je meer dan alleen maar 
te schoppen of politieagent te 
spelen.”

Het VO kijkt kritisch mee over de 
schouders van het bestuur. “Steeds 
opnieuw, bij elke beslissing, beoordelen 
wij of het bestuur voldoende rekening 
houdt met de belangen van deelnemers,  
gepensioneerden en werkgevers.” 
Daarnaast geeft het VO advies.  
“Wij denken mee met het bestuur.  
We geven onze mening en die neemt  
het bestuur zeer serieus. Uiteindelijk 
beslist het bestuur zelf en geven wij  
ons oordeel daarover.”

“Open relatie”
Er is sprake van een open relatie met het 
bestuur en een goede samenwerking. 
“We krijgen toegang tot meer informatie 
dan wettelijk is verplicht. Er wordt niets 
verhuld. Natuurlijk zijn we kritisch, maar 
onze kritiek is altijd opbouwend.”

“Het belang van deelnemers en 
gepensioneerden staat voorop”

“Zorgen om de toekomst”
Volgens Erik staat het pensioenfonds er 
financieel relatief goed voor. Toch maakt 
het VO zich wel ongerust over de 
toekomst. “Er komt steeds meer op 
pensioenfondsen af. Als klein fonds 
moeten we daarmee zien om te gaan. 
Het vraagt extra deskundigheid en ook 
leidt het tot steeds hogere kosten.”  
Meer deelnemers en bedrijven die 
meedoen, zou de basis van het pensioen-
fonds versterken. “Er zijn behoorlijk wat 
vrijgestelde bedrijven. Waarom hebben 
zij die keuze gemaakt? Zijn zij niet over 
te halen alsnog mee te doen?” Volgens 
Erik een belangrijk aandachtspunt waar 
het bestuur ook veel aandacht aan 
besteedt. 

Van links naar rechts:
Thieu Mertens, Erik van den Broek, Jan Smits (boven), Eric Oonks en Atie Ros. 

https://www.molenaarspensioenfonds.nl
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Neem even tijd voor uw UPO
Hoeveel pensioen heeft u bij het Molenaars
pensioenfonds opgebouwd? U leest het op het 
UPO. Dit is een overzicht dat we u jaarlijks per 
post toesturen. Onlangs viel het UPO bij u op  
de deurmat.  

Het UPO laat zien hoeveel pensioen u per 31 december 2015  
bij ons heeft opgebouwd. Ook staat vermeld hoeveel partner-
pensioen uw partner ontvangt als u overlijdt. Ga er even voor 
zitten en check of al uw gegevens kloppen. 

Hoeveel geld heeft u straks?
Wilt u weten hoeveel AOW u straks krijgt? En misschien heeft 
u ook pensioen bij een ander fonds opgebouwd? Uw complete 
pensioenplaatje met alle bedragen vindt u op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen doet u met uw 
DigiD.

Ik wil eerder  
met pensioen. 
Wat moet ik doen?
Bij het Molenaarspensioenfonds gaat u standaard met 
pensioen als u 67 jaar bent. U kunt ook eerder met 
pensioen. Bijvoorbeeld op uw 62e. Uw maandelijkse 
pensioenuitkering wordt dan wel lager. U bouwt vanaf 
het moment dat u met pensioen gaat en stopt met 
werken geen pensioen meer op bij het pensioenfonds.  
U krijgt ook langer pensioen van het pensioenfonds. 
Daarom is uw maandelijkse pensioenuitkering lager. 
Houd er rekening mee dat u uw AOW niet eerder 
ontvangt. Op onze website leest u wat u moet doen als  
u eerder met pensioen wilt: 

Molenaarspensioenfonds.nl > Bijna met pensioen 
> Eerder of later met pensioen 

Ik ga trouwen. 
Wat is er voor mijn 
partner geregeld?
Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap heeft, 
heeft uw partner automatisch recht op partnerpensioen. 
Ook samenwonenden kunnen recht hebben op partner-
pensioen. Hiervoor gelden enkele voorwaarden.
Partnerpensioen betekent dat uw partner levenslang een 
uitkering ontvangt als u overlijdt. Hoe hoog die uitkering 
is? Dat staat op het jaarlijks pensioenoverzicht dat we u 
toesturen. Meer informatie over trouwen, geregistreerd 
partnerschap en samen wonen vindt u op onze website: 

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

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/Werknemers/bijna-met-pensioen/Eerder-of-later-met-pensioen/Default.aspx
https://www.molenaarspensioenfonds.nl/Werknemers/Wat-moet-ik-doen-bij/Prive/Trouwen-of-partnerregistratie/Default.aspx
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl
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Hoe staan we er financieel voor?
Stap voor stap daalde onze beleidsdekkingsgraad het afgelopen 
jaar. De beleidsdekkingsgraad  laat zien hoe financieel gezond we 
zijn. Eind augustus was de stand 105,3%.  

Hoe komt die daling? Allereerst leven we 
langer, waardoor we onze pensioenen 
langer moeten uitbetalen. Ook speelt 
rente een belangrijke rol. We hebben 
te maken met lage rente. De overheid 
dwingt ons er rekening mee te houden 
dat de rente nog heel lang heel laag 
blijft. Daardoor moeten we veel geld 
extra opzij zetten.  

Tegen lage rente is niet  
op te boksen
Nog nooit hadden we zoveel geld om te 
beleggen. Dat levert mooie winsten op. 
En toch is het onvoldoende om die lage 
rente te compenseren.
Hoe dat kan? Dit simpele rekenvoorbeeld 
geeft de kern van het probleem weer:  

Stel, het pensioenfonds moet over 10 jaar 
4 1.000 uitbetalen. En de rente is 10%. 
Dan moeten we nu 4 385 opzij zetten.  
Kijk wat er verandert als de rente geen 
10% is maar 3%. Dan moeten we nu 
opeens 4 744 opzij zetten.
Kortom, als de rente weer omhoog gaat, 
is dat heel goed nieuws voor ons en alle 
andere pensioenfondsen.

Kijk op de website 
U kunt onze financiële gezondheid op  
de voet volgen. Elke maand zetten we  
de actuele situatie op onze website. 
Onder de kop ‘Laatste nieuws’ vindt u 
deze informatie. 

Beleggen is pure noodzaak. 
Doen we het niet dan zou uw 
pensioen meer dan halveren. 
De opbrengst van onze beleg
gingen is dus heel belangrijk. 
Toch kijken we bij beleggen 
niet uitsluitend naar geld.  
We beleggen alleen in bedrijven 
die maatschappelijk verant
woord ondernemen.  

Wat houdt Maatschappelijk Verant-
woord Beleggen in? We beleggen niet in 
fabrieken die clusterbommen en mijnen 
maken. Ook niet in bedrijven die 
kinderen inzetten bij de productie. 
Verder kijken we hoe bedrijven met het 
milieu omgaan. Om te bepalen in welke 
bedrijven we wel of niet beleggen, 
gebruiken we onder meer regels van de 
Verenigde Naties. Die gaan over men-
senrechten, arbeidsnormen, milieu en 
corruptie.

Wat vindt u? 
Verantwoord beleggen draagt bij aan 
een duurzame economie. Daar werkt 

Pensioenfonds Molenaars aan mee.  
We zijn benieuwd wat u daarvan vindt. 
Vandaar dat we een korte enquête hebben 
gemaakt. Met vragen als: vindt u het 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 
belangrijk? Of vindt u alleen het rendement 
belangrijk? Maakt u een paar minuten vrij 
om de vragen te beant woorden?

Enquête en meer uitleg op 
molenaarspensioenfonds.nl 
Meer uitleg over Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen vindt u op onze 
website. Daar staat ook het enquête - 
for mulier.  
Kijk op molenaarspensioenfonds.nl.

Verantwoord beleggen: 
welke bedrijven 
sluiten we uit?

Verantwoord beleggen: 
hoe doen we dat?

We beleggen 
maatschappelijk 

verantwoord

Beleggen: ja. Maar 
wel maatschappelijk 

verantwoord

Alleen beleggen in bedrijven 
die maatschappelijk  

verantwoord ondernemen

https://www.molenaarspensioenfonds.nl
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2015 in 
vogelvlucht
Hoe presteerde het Molenaarspensioenfonds  
in 2015? Hoe deden we het financieel?  
Wat waren de belangrijkste onderwerpen?  
U leest de highlights in het verkort jaarverslag 
op onze website.

Het verkort jaarverslag geeft een goed beeld 
van de hoofdthema’s waar ons pensioenfonds 
in 2015 mee te maken had. Ook staat in het 
verslag een overzicht van belangrijke cijfers. 
U vindt het verkort jaarverslag op de website, 
onder Documenten of via de zoekfunctie via 
‘jaarverslag’. 

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: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V., Afdeling Pensioencommunicatie
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 
8.00 en 18.00 uur.
 

Stichting Molenaarspensioenfonds
 molenaarspensioen@achmea.nl

 088 008 40 26

 Postbus 40053, 7300 AZ Apeldoorn

Het pensioenreglement 
is iets aangepast
Een aantal regels van ons pensioenreglement is 
aangepast. Wij zetten de belangrijkste verande
ringen voor u op een rij.

AOW-leeftijd aangepast
De AOW-leeftijd is niet meer 65 jaar. Stap voor stap wordt  
de AOW leeftijd opgevoerd naar 67 jaar. Dat heeft de overheid 
zo bepaald. Daarom is dit ook in het reglement aangepast. 

Vervroegen van ouderdomspensioen
De belastingregels voor vervroegd met pensioen gaan zijn 
iets gewijzigd. Stel, u wilt al op uw 60e een deel van uw 
pensioen ontvangen. Dat betekent dat u ook minder gaat 
werken. Uw loon moet dan net zoveel verminderen als u  
aan pensioen ontvangt.  

Wilt u weten wat het in uw situatie betekent, dan kunt u 
contact opnemen met ons. 
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Een terugblik in vogelvlucht. Wat waren voor ons pensioenfonds de belangrijkste 
onderwerpen in 2015? Hoe presteerden we fi nancieel? We zetten voor u de highlights 
op een rij. Samen geven ze een goed beeld van de actuele vraagstukken waar het 
pensioenfonds mee te maken heeft.

2015 in vogelvlucht2015 in vogelvlucht
Verkort jaarverslag

Nieuwe pensioenuitvoerder in 2017
Het Molenaarspensioenfonds werkt per 1 januari 2017 met een andere uitvoerder. Nu is dat  
Syntrus Achmea, straks wordt het Stichting Administratie Groep Holland (AGH).  Voor uw pensioen 
heeft dit geen gevolgen. U krijgt alleen andere contactgegevens.  In de nieuwsbrief van december 
leest u hier meer over.

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/downloads/default.aspx
https://www.molenaarspensioenfonds.nl/downloads/default.aspx
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
mailto:molenaarspensioen%40achmea.nl?subject=
https://www.molenaarspensioenfonds.nl

