
Vrijstellingsbeleid Stichting Molenaars Pensioenfonds juli 2020 – juli 2021 
 

Stichting Molenaarspensioenfonds (hierna: MPF) voert een verplicht gestelde pensioenregeling 
uit in de zin van de Wet Bpf 2000. Indien een werkgever vrijstelling wenst te verkrijgen van deze 
pensioenregeling, dan moet als regel worden aangetoond dat de pensioenregeling van de 
werkgever ten minste financieel en actuarieel gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van 
MPF. 

 

De werkgever die het verzoek indient, mag de te hanteren aannames en grondslagen 
voorstellen om de gelijkwaardigheid aan te tonen. MPF moet deze grondslagen vervolgens 
accorderen. In dit beleidsdocument legt MPF uit welke aannames en grondslagen ten minste 
akkoord zijn. De werkgever mag hiervan afwijken, mits hij kan aantonen dat deze aangepaste 
aannames en grondslagen passend zijn bij zijn medewerkers. Dit vrijstellingsbeleid geldt van 
1 juli 2020 tot 1 juli 2021. Jaarlijks wordt per 1 juli het vrijstellingsbeleid geactualiseerd op de dan 
geldende kerncijfers, grondslagen en verwachtingen ten aanzien van de toekomst. 

 
Tevens is in dit document vastgelegd in welke situatie welke toets plaats kan vinden. 

 

1. Kwalitatieve of kwantitatieve toets 
In geval van vrijstelling zijn er twee mogelijke toetsen. Dit zijn de kwantitatieve toets en de 
kwalitatieve toets. 

• Kwalitatieve toets: Bij een kwalitatieve toets worden de pensioenregelingen vergeleken. Bij 
een kwalitatieve toets wordt in principe niet gerekend. 

• Kwantitatieve toets: Bij een kwantitatieve toets wordt de waarde van beide 
pensioenregelingen vergeleken. 

 

De keuze tussen een kwalitatieve en kwantitatieve toets is afhankelijk van de grond waarop 
vrijstelling wordt verzocht. In onderstaande tabel is per grond aangegeven welke toets van 
toepassing is. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de verschillende artikelen van het 
Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000. 

 

Artikel Omschrijving wetsartikel Toets 

2 of 6 Reeds bestaande pensioen- 
voorziening of andere redenen - 
middelloonregeling 

In principe kwantitatieve toets, tenzij 
eenvoudig o.b.v. een kwalitatieve toets 
gelijkwaardigheid kan worden aangetoond 

2 of 6 Reeds bestaande pensioen- 
voorziening of andere redenen - 
beschikbare premieregeling 

Vereenvoudigde kwantitatieve toets 
(vergelijking van één jaar pensioenopbouw) 

3 Groepsvorming Geen toets 

4 Eigen cao Geen toets 

5, lid 1 Negatieve Z-score Kwalitatieve toets 

 

In de volgende hoofdstukken worden de verschillende gronden en bijhorende toetsen 
besproken. 
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2. Vrijstelling voor middelloonregeling in geval van bestaande 
pensioenregeling of op andere grond 

Een werkgever kan vrijstelling verzoeken op basis van de volgende gronden: 

• Reeds bestaande pensioenvoorziening (artikel 2 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet 
Bpf 2000). 

• Andere redenen (artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000). 
 

MPF voert ten aanzien van het honoreren van de vrijstellingsgrond ‘andere redenen’ (artikel 6) 
een (zeer) terughoudend beleid. In beginsel wordt geen vrijstelling verleend op basis van ‘andere 
redenen’, tenzij er sprake is van (zeer) bijzondere en unieke omstandigheden, op grond waarvan 
precedentwerking is uitgesloten. 

 
In geval van een verzoek op basis van vrijstellingsgrond ‘reeds bestaande pensioenvoorziening’ 
(artikel 2) of ‘andere redenen’ (artikel 6) dient de werkgever de zogenaamde actuariële en 
financiële gelijkwaardigheid aan te tonen. In beginsel gebeurt dit middels een kwantitatieve 
toets. Uit deze toets moet volgen dat over een horizon van 35 jaar de waarde van de 
pensioenregeling van de werkgever ten minste 95% bedraagt van de waarde van de 
pensioenregeling van MPF. In bijlage 2 is een toelichting opgenomen over de berekeningswijze 
en voorstel voor de te hanteren aannames. 

 

Tevens stelt MPF op grond van het huidige toeslagbeleid als voorwaarde dat werkgevers (voor 
zowel actieven als inactieven) minimaal de gegeven toeslagen van MPF moeten volgen. Dit 
toeslagbeleid moet eveneens zijn vastgelegd in de relevante juridische documenten (zoals het 
pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst). 

 
Indien de werkgever en MPF beide instemmen, kan (in plaats van een kwantitatieve toets) ook 
een kwalitatieve toets volstaan. Een kwalitatieve toets kan bijvoorbeeld volstaan indien: 

• Beide regelingen (inclusief toeslagverlening) identiek zijn. In dat geval is het evident dat er 
sprake is van (ten minste) actuariële gelijkwaardigheid. 

• Beide regelingen zijn identiek, maar er wordt geen toeslag verleend. In dat geval is het 
evident dat er geen sprake is van (ten minste) actuariële gelijkwaardigheid. 

 

Aangezien getoetst moet worden of de waarde ‘minimaal 95%’ bedraagt, hoeven kleine 
verschillen in de pensioenregeling niet te leiden tot een afwijzing van het vrijstellingsverzoek. Zo 
zal er bijvoorbeeld niet (tot in detail) getoetst worden op de uitsluitingsbepalingen1. 

 
Periodiek (ten minste iedere 5 jaar) zullen de gedispenseerde werkgevers moeten aantonen dat 
minimaal de toeslagverlening die MPF heeft verleend in de afgelopen jaren ook daadwerkelijk in 
de pensioenregeling van de gedispenseerde werkgever is toegekend. Dat geldt voor alle 
deelnemers, dus actieven, slapers en gepensioneerden. 

 
In geval van verzoek tot vrijstelling in verband met ‘andere redenen’ kan MPF naast de 
kwalitatieve of kwantitatieve toets een financiële vergoeding in rekening brengen bij de 
werkgever voor het verzekeringstechnisch nadeel2 (indien van toepassing). 

 
 

 
1 

Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4. 
2 

Het verzekeringstechnisch nadeel wordt berekend door de actuariële waarde van de pensioeninkoop voor de 

deelnemers van MPF te vergelijken met de actuariële waarde van de pensioeninkoop voor de medewerkers van de 
uittredende werkgever. 



3  

3. Vrijstelling voor beschikbare premieregeling in geval van bestaande 
pensioenregeling of op andere grond 

Een werkgever kan verzoeken vrijstelling te verkrijgen van zijn beschikbare premieregeling op 
basis van de volgende gronden: 

• Reeds bestaande pensioenvoorziening (artikel 2 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet 
Bpf 2000). 

• Andere redenen (artikel 6 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000). 

 

MPF voert ten aanzien van het honoreren van de vrijstellingsgrond ‘andere redenen’ (artikel 6) 
een (zeer) terughoudend beleid. In beginsel wordt geen vrijstelling verleend op basis van ‘andere 
redenen’, tenzij er sprake is van (zeer) bijzondere en unieke omstandigheden, op grond waarvan 
precedentwerking is uitgesloten. 

 
Het is niet mogelijk om middels een kwalitatieve toets de gelijkwaardigheid aan te tonen. Ook 
een volwaardige kwantitatieve toets waarbij de middelloonregeling van MPF en de beschikbare 
premieregeling van de werkgever worden vergeleken is niet eenvoudig. Bij een kwantitatieve 
toets dient een prognose gemaakt te worden van de ontwikkeling van de beleggingen en 
aannames hiervoor kunnen tot discussies leiden. Derhalve heeft MPF zich op het standpunt 
gesteld dat een vereenvoudigde kwantitatieve toets volstaat, waarbij de waarde van één jaar 
pensioenopbouw wordt vergeleken. In bijlage 3 zijn de grondslagen voor deze toets opgenomen. 
Mocht een werkgever besluiten om, in tegenstelling tot het voorgaande, een volledige 
kwantitatieve toets uit te willen voeren. Dan zijn de grondslagen hiertoe opgenomen in bijlage 4. 

 

In geval van verzoek tot vrijstelling in verband met ‘andere redenen’ kan MPF naast de 
kwalitatieve of kwantitatieve toets een financiële vergoeding in rekening brengen bij de 
werkgever voor het verzekeringstechnisch nadeel3 (indien van toepassing). 

 
4. Negatieve Z-score 
Als ingevolge artikel 5 lid 1 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 uit de 
performancetoets blijkt dat de zogenaamde Z-score onvoldoende is geweest, dan kan een 
werkgever om vrijstelling verzoeken. Dit kan alleen als aan de pensioenregeling van de 
werkgever ten minste dezelfde (dus niet: ten minste financieel en actuarieel gelijkwaardige) 
aanspraken worden ontleend als aan de pensioenregeling van MPF. 

 

Aangezien aan de regeling van de werkgever ten minste dezelfde aanspraken moet worden 
ontleend als aan de pensioenregeling van MPF, dient de nieuwe regeling op alle onderdelen ten 
minste gelijkwaardig te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat een lager partnerpensioen niet kan 
worden gecompenseerd door een hogere opbouw van ouderdomspensioen teneinde op 
totaalniveau ten minste gelijk uit te komen. Tevens zal MPF op grond van het huidige 
toeslagbeleid als voorwaarde stellen dat werkgevers (voor zowel actieven als inactieven) 
minimaal dezelfde toeslagen moet verlenen als MPF. Dit toeslagbeleid moet eveneens zijn 
vastgelegd in de relevante juridische documenten (zoals het pensioenreglement en de 
uitvoeringsovereenkomst). 

 
Aangezien de nieuwe regeling op elk afzonderlijk onderdeel ten minste gelijk dient te zijn aan de 
pensioenregeling van MPF, is een kwalitatieve toets het meest voor de hand liggend. In de 
kwalitatieve toets dient de werkgever op alle onderdelen van de pensioenregeling aan te tonen 
dat zijn pensioenregeling ten minste gelijk is aan de pensioenregeling van MPF. 

 
 

3 
Idem aan 2. 
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Voor de toets om vrijstelling te verkrijgen op deze grond, wordt gekeken naar ieder onderdeel 
van de pensioenregeling. Indien de pensioenregeling van de werkgever ondergebracht is bij een 
verzekeraar, dan dient er speciale aandacht besteed te worden aan uitsluitingsbepalingen. 

 

Verzekeraars hanteren vaak uitsluitingsbepalingen. Op grond van deze uitsluitingsbepalingen 
kan worden gesteld dat een deelnemer niet op elk onderdeel ten minste gelijke aanspraken kan 
ontlenen aan de pensioenregeling van de werkgever als aan de pensioenregeling van MPF. Er 
is een aantal wettelijk verplichte uitsluitingsbepalingen waar verzekeraars aan gebonden zijn op 
grond van onder andere oorlogssituaties en bij terrorisme. Deze clausules vallen buiten dit 
kader. Indien een uitsluitingsclausule echter niet wettelijk verplicht is, dan kan dit aanleiding 
vormen om het vrijstellingsverzoek af te wijzen. In bijlage 1 is de checklist opgenomen die 
gebruikt kan worden bij een kwalitatieve toets. 

 
Periodiek (ten minste iedere 5 jaar) zullen de gedispenseerde werkgevers moeten aantonen dat 
minimaal de toeslagverlening die MPF heeft verleend in de afgelopen jaren ook daadwerkelijk in 
de pensioenregeling van de gedispenseerde werkgever is toegekend. Dat geldt voor alle 
deelnemers, dus actieven, slapers en gepensioneerden. 

 

Een vrijstellingsverzoek in verband met een negatieve Z-score zal op dit moment niet mogelijk 
zijn, omdat de Z-score bij MPF sinds 2013 positief is. Door de zware toets (gelijke aanspraak op 
ieder onderdeel) vergt het verkrijgen van vrijstelling op basis van deze grond bovendien een 
grotere (financiële) inspanning van de werkgever. 

 
Naast de toets op ten minste gelijke aanspraken kan MPF een financiële vergoeding in rekening 
brengen bij de werkgever voor het verzekeringstechnisch nadeel4 (indien van toepassing). 

 

5. Vrijstelling in verband met groepsvorming of eigen cao 
Een werkgever kan tenslotte ook vrijstelling verzoeken op basis van de volgende gronden: 

• Groepsvorming (artikel 3 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000). Dit kan 
bijvoorbeeld het geval zijn als een werkgever deel uit gaat maken van een groep en deze 
groep al een pensioenvoorziening heeft getroffen. 

• Eigen cao (artikel 4 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000). Indien een 
werkgever een eigen cao voert, kan een verzoek tot vrijstelling volgen. 

 

In bovenstaande gevallen zal er geen toets plaatsvinden, maar kan MPF louter een financiële 
vergoeding in rekening brengen bij de werkgever voor het verzekeringstechnisch nadeel5 (indien 
van toepassing). 

 

6. Kosten 
Het behandelen van een verzoek voor vrijstelling brengt kosten voor het fonds met zich mee. 
Deze kosten voor het uitvoeren van de gelijkwaardigheidstoets en het berekenen van een 
eventueel verschuldigd verzekeringstechnisch nadeel worden bij de werkgever in rekening 
gebracht. De hoogte van de kosten wordt jaarlijks bekeken. Voor 2020 is de richtprijs € 1.500. 
Deze kosten zijn verschuldigd ongeacht het verlenen van de gevraagde vrijstelling. 

 
 
 

 
4  

Idem aan 2. 
5  

Idem aan 2. 
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Bijlage 1: Checklist bij kwalitatieve toets 

 
 Basisregeling MPF (niveau 2020) Werkgever 

Soort pensioenregeling Voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling.  

Pensioendatum 68 jaar.  

Opbouwpercentage 
ouderdomspensioen 

1,872% van de pensioengrondslag.  

Partnerpensioen Opbouwbasis: 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. 
Risicobasis: Bij overlijden tijdens actieve diensttijd: 70% van het te bereiken 
ouderdomspensioen op de pensioendatum. 

 

Wezenpensioen Opbouwbasis: 11% van het opgebouwde ouderdomspensioen. 
Risicobasis: Bij overlijden tijdens actieve diensttijd: 11% van het te bereiken 
ouderdomspensioen op de pensioendatum. 
Uitkering wezenpensioen tot 18-jarige leeftijd, indien studerend of arbeidsongeschikt 
uiterlijk tot 27-jarige leeftijd. 

 

Pensioengrondslag Pensioensalaris (maximaal gelijk aan het maximum pensioensalaris) minus franchise, 
gecorrigeerd voor de parttimegraad. 

 

Pensioensalaris Twaalf maal het vaste maandsalaris dan wel dertien maal het vaste vier-wekelijkse 
salaris, vermeerderd met (voor zover van toepassing en voor zover op grond van de Wet 
op de loonbelasting 1964 pensioengevend): 

• Ploegentoeslag. 

• Vakantietoeslag. 

• Persoonlijke toeslag (als bedoeld in de cao). 

• Consignatietoeslag. 

• Minimum resultatenuitkering, zoals die over het voorafgaande jaar is genoten. 
• Andere additionele salariscomponenten. 

 

Maximum pensioensalaris Loongrens WIA (€ 57.232).  

Franchise € 14.167.  

Werknemersbijdrage 
premie 

12,66%.  

Werkgeversbijdrage 
premie 

15,05%.  

Toeslagambitie actieve 
deelnemers 

Prijsinflatie, toekenning afhankelijk van financiële positie van MPF.  

Toeslagambitie inactieve 
deelnemers 

Prijsinflatie, toekenning afhankelijk van financiële positie van MPF.  

Toetredingsleeftijd Er is geen minimum toetredingsleeftijd.  
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Flexibiliseringsmogelijk- 
heden 

Mogelijkheid tot deeltijdpensioen, uitruil, vervroeging, uitstel en hoog-laag.  

Vrijwillige voortzetting Drie jaar na einde deelnemerschap.  

Premievrijstelling bij 
arbeidsongeschiktheid 

Mate van AO Premievrije voortzetting   

65% of meer 100% 

45% tot 65% 50% 

25% tot 45% 25% 

Minder dan 25% 0% 

Uitsluitingsbepalingen   
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Bijlage 2: Toelichting kwantitatieve toets actuariële gelijkwaardigheid 
middelloonregeling 

 
De werkgever die het verzoek tot vrijstelling indient of reeds over vrijstelling beschikt, toont 
de gelijkwaardigheid aan. MPF toetst deze berekening en beslist vervolgens over de 
vrijstelling. 

 

De berekening vindt plaats door middel van een prognoseberekening met een looptijd van  
35 jaar. De uiteindelijke vergelijking van de regelingen behelst een vergelijking van de 
contante waarde van de verwachte kasstromen over deze 35 jaren en de contante waarde 
van de aanwezige voorziening na 35 jaar. Indien de contante waarde van de uitkeringen uit 
hoofde van de pensioenregeling van de werkgever ten minste 95% bedraagt van de contante 
waarde van de uitkeringen uit hoofde van de pensioenregeling van MPF, zal vrijstelling 
worden verleend. 

 
Zoals beschreven in bijlage 3 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, zijn 
sommige grondslagen door de werkgever vast te stellen en dient het bestuur akkoord te 
gaan. Vooruitlopend op eventueel door de werkgever voor te stellen grondslagen worden 
hieronder de grondslagen weergegeven waarmee het bestuur van MPF in ieder geval 
akkoord gaat. 

 

Pensioensoorten 
Bij de berekening dienen alle onvoorwaardelijke pensioensoorten meegenomen te worden, 
waaronder ook de risicoverzekeringen. 

 
Binnen de pensioenregeling van MPF zijn de volgende pensioensoorten verzekerd: 

• Ouderdomspensioen. 

• Partnerpensioen. 

• Wezenpensioen. 

• Het risico partnerpensioen (toekomstige opbouw voor actieven). 

• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 

 

Bij de berekeningen dient rekening gehouden te worden met alle bovenstaande 
pensioensoorten. Eventuele vrijwillige aanvullende verzekeringen en andere reglementaire 
mogelijkheden blijven bij deze berekening buiten beschouwing. 

 

Loon/Franchise ontwikkeling 
Bij de ontwikkeling van de pensioengrondslag wordt rekening gehouden met zowel de 
algemene verhogingen van het salaris en de franchise als met de individuele verhoging van 
het salaris. Voor de algemene verhogingen wordt uitgegaan van het advies van de 
Commissie Parameters d.d. 6 juni 2019. De verhogingen bedragen als volgt: 

• Algemene loonontwikkeling: 2,3%. 

• Algemene prijsontwikkeling: 1,9%. 

 

Voor de individuele salarisontwikkeling boven de algemene salarisontwikkeling kan 
uitgegaan worden van de onderstaande staffel. 

 
Tabel 1: Individuele salarisstijgingen 

Leeftijd Individuele salarisstijging 

20 tot en met 34 1,5% 

35 tot en met 44 1,0% 

45 tot en met 54 0,5% 

55 tot en met 64 0,0% 
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Als de werkgever van mening is dat afwijkende salarisstijgingen gehanteerd kunnen worden, 
dan dienen deze onderbouwd te worden. 

 
Uitdiensttredingskansen 
Voor de berekeningen mag uitgegaan worden van de volgende uitdiensttredingskansen: 

 
Tabel 2: Jaarlijkse uitdiensttredingskansen 

Leeftijd Ontslagkans 

Tot en met 29 14,7% 

30 tot en met 34 13,3% 

35 tot en met 39 12,0% 

40 tot en met 49 9,3% 

50 tot en met 54 5,4% 

Vanaf 55 3,9% 

 

Bij ontslag wordt ervan uitgegaan dat dit leidt tot een uitkering ter hoogte van een individuele 
waardeoverdracht. De hoogte van deze uitkering dient vastgesteld te worden op basis van 
de voorschriften inzake waardeoverdracht, zoals wettelijk beschreven. 

 

Invalideringskansen 
Voor de berekeningen mag uitgegaan worden van de volgende invalideringskansen: 

 
Tabel 3: Jaarlijkse invalideringskansen 

Leeftijd Invalideringskans M Invalideringskans V 

Tot en met 24 0,01% 0,01% 

25 tot en met 34 0,08% 0,10% 

35 tot en met 44 0,17% 0,20% 

45 tot en met 55 0,38% 0,50% 

Vanaf 55 0,54% 0,66% 

 

Revalideringskansen blijven buiten beschouwing. 
 

Overlevingskansen 
Voor de overlevingskansen dient uitgegaan te worden van de Prognosetafel AG2018 met 
ervaringssterfte van MPF (zie bijlage 5). 

 

Rentetermijnstructuur 
Voor de vaststelling van de contante waarde dienen de toekomstige uitkeringen 
verdisconteerd te worden met de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen zoals 
gepubliceerd door DNB per 31 december 2019. 

 

Toeslagverlening 
MPF heeft een toeslagambitie. Indien de financiële middelen van MPF dit toestaan, worden 
jaarlijks de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten verhoogd met de prijsinflatie. 
Indien de werkgever toeslagen voor alle deelnemers inkoopt op het moment dat die worden 
toegekend en één-op-één de toegekende toeslagen bij MPF worden gevolgd, dan kan dat 
ook op gelijke wijze in de berekeningen worden meegenomen. Indien de toeslagen op een 
andere wijze worden gefinancierd of bijvoorbeeld voor inactieven geen toeslag worden 
toegekend, dan dient gerekend te worden met verwachte toeslagen bij MPF. De werkgever 
is immers altijd verplicht om minimaal de toeslagen te verlenen die MPF verleent. 

 

Voor een prognose van de verwachte toeslagverlening, mag uitgegaan worden van 
onderstaande verwachtingen. 
 
 



9 
 

 
Tabel 4: Verwachte toeslagverlening 

Leeftijd Toeslag 
2019-2029 0,000% 

2030 0,125% 

2031 0,250% 

2032 0,375% 

2033 0,500% 

2034 0,625% 

2035 0,750% 

2036 0,875% 

2037 1,000% 

2038 1,125% 

2039 1,250% 

2040 1,375% 

2041 1,500% 

2042 1,625% 

2043 1,750% 

2044   1,900% 
 

Toeslagen in pensioengevend salaris 
In de pensioenregeling van MPF zijn de volgende componenten onderdeel van het 
pensioengevend salaris, voor zover van toepassing en voor zover deze componenten op 
grond van de Wet op de loonbelasting 1964 pensioengevend zijn: 

• Ploegentoeslag. 

• Vakantietoeslag. 

• Persoonlijke toeslag (als bedoeld in de cao). 

• Consignatietoeslag. 

• Minimum resultatenuitkering, zoals die over het voorafgaande jaar is genoten. 

 

In de actuariële verklaring die de werkgever aan MPF overlegt, dient te worden vermeld in 
hoeverre de werkgever bovenstaande salariscomponenten kent en of deze componenten al 
dan niet pensioengevend zijn. 

 

Indien bepaalde componenten in de regeling van de werkgever niet pensioengevend zijn, 
dan dient de werkgever aan te geven op welke wijze er in de gelijkwaardigheidstoets is 
omgegaan met een eventueel verschil in de definitie van het pensioengevend salaris. 

 

Het bestand 
De berekening wordt uitgevoerd op basis van het daadwerkelijk, op het moment van 
indiening van het vrijstellingsverzoek, aanwezige deelnemersbestand bij de werkgever of het 
modelbestand van MPF zoals opgenomen in bijlage 6. In het bestand van de werkgever 
worden alle deelnemers betrokken die vallen onder de verplichtstelling van MPF tot een 
salarisgrens conform de in de cao opgenomen salarisgrens (thans € 57.232). Voor de toets 
wordt alleen de toekomstige pensioenopbouw in de berekening betrokken. De in het 
verleden opgebouwde pensioenaanspraken vormen derhalve geen onderdeel van de 
berekening. 
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Frequentie 
Eens in de vijf jaar wordt door MPF getoetst of de regeling van de werkgever gelijkwaardig 
is. Als in de tussenliggende periode sprake is van een ingrijpende wijziging in bijvoorbeeld de 
regeling van MPF dan wel in de regeling van de werkgever, dan zal direct een nieuwe toets 
worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor ingrijpende wijzigingen in het deelnemersbestand van 
de werkgever of de te hanteren grondslagen. De werkgever aan wie een vrijstelling is 
verleend, zendt van iedere wijziging in de pensioenregeling een afschrift aan MPF. 

 

Financiële gelijkwaardigheid 
Het financieringssysteem van de pensioenregeling van de werkgever dient gebaseerd te zijn 
op de jaarlijkse affinanciering van de tijdsevenredige ontslagaanspraken. Daarnaast dient het 
financieringssysteem te waarborgen, dat er in beginsel te allen tijde sprake is van een 100% 
dekking van tijdsevenredige aanspraken, tenzij MPF zichzelf ook minder dan 100% dekking 
ten opzicht van die norm toestaat. De dekkingsgraad van de pensioenregeling van de 
werkgever dient in dat geval ten minste gelijk te zijn aan die van MPF. 

 

Verdere aandachtspunten 

• De gelijkwaardigheidstoets bevat niet álle componenten, die bij pensioen een rol spelen. 
Zo wordt de mate van zekerheid niet meegenomen. Dat zou echter stochastische 
berekeningen vergen, hetgeen voor dit doel te ver gaat en ook niet aansluit bij de 
wettelijke berekeningsmethodiek. 

• Als toekomstige toeslagen worden gefinancierd uit toekomstige premies en/of 
koopsommen dient zich nog een verschil aan, dat niet uit de cijfers blijkt. Als de 
werkgever wegvalt, dan worden geen verdere toeslagen meer toegekend, terwijl de 
indexaties van het MPF niet afhankelijk zijn van toekomstige premies. Een regeling die 
de toeslagen van MPF volgt, maar gefinancierd wordt uit toekomstige 
premies/koopsommen kan dus gelijkwaardig bevonden worden. Partijen moeten zich dan 
echter goed bewust zijn van de afhankelijkheid van toekomstige betalingen. Het MPF 
hecht er waarde aan dat de OR en/of bonden hierover goed geïnformeerd worden als 
een dispensatie aangevraagd wordt. 

• MPF zal bij de beoordeling van het vrijstellingsverzoek rekening houden met de 
financieringswijze van de toeslagverlening. Als een werkgever verklaart de 
toeslagverlening van MPF te volgen, dan dient uit de financieringswijze te blijken, dat het 
ook realistisch is dat deze toeslagen toegekend kunnen worden. Indien bijvoorbeeld 
toeslagen worden gefinancierd middels overrente, dan moet aangetoond worden dat er 
naar verwachting voldoende overrentepotentieel in het contract aanwezig is om ook 
daadwerkelijk de toeslagen toe te kunnen toekennen. 

• MPF zal tevens rekening houden met de beëindigingsvoorwaarden van de 
uitvoeringsovereenkomst (verzekeringscontract). Indien uit de voorwaarden blijkt dat 
toeslagverlening vervalt bij beëindiging, wordt dit uitdrukkelijk meegewogen in de toets. 
Er moet dan bijvoorbeeld vastgesteld worden hoeveel jaar een contract actief moet zijn 
om te voldoen aan de 95%-toets. Het contract moet dan ook minimaal voor dat aantal 
jaar actief zijn om te voldoen aan de toetsing. Indien deze wijze van aantonen niet is 
opgenomen in de toetsing, dan dient op een andere wijze aangetoond te worden hoe de 
beëindigingsvoorwaarden meewegen in de toets. 
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Bijlage 3: Toelichting bij toets actuariële gelijkwaardigheid beschikbare 
premieregeling – vereenvoudigde kwantitatieve toets 

 
De werkgever, die het verzoek tot vrijstelling indient of reeds over vrijstelling beschikt, toont 
de financiële en actuariële gelijkwaardigheid aan. MPF toetst deze berekening en beslist 
vervolgens over de vrijstelling. 

 

De berekening vindt plaats door vergelijking van één jaar pensioenopbouw in de 
pensioenregeling van de werkgever en één jaar pensioenopbouw in de pensioenregeling van 
MPF. 

 
Indien de waarde van één jaar pensioenopbouw van alle medewerkers tezamen uit hoofde 
van de pensioenregeling van de werkgever ten minste 95% bedraagt van de waarde van één 
jaar pensioenopbouw in de pensioenregeling van MPF, zal vrijstelling worden verleend. 

 
In het vervolg van deze bijlage zijn de grondslagen vermeld waarmee de berekening kan 
worden uitgevoerd. Indien de werkgever besluit in zijn berekening van deze voorgestelde 
grondslagen af te wijken, dan dient dit te worden onderbouwd. 

 

Waarde pensioenopbouw beschikbare premieregeling 
De waarde van een jaar pensioenopbouw in de beschikbare premieregeling van de 
werkgever wordt vastgesteld op basis van de netto inleg in het eerste jaar. Dit houdt in dat 
de beschikbare premiestaffel van de werkgever wordt verminderd met kosten en 
risicopremies die eventueel aan de staffel worden onttrokken voordat de premie wordt 
belegd. Eventuele kosten die aan het kapitaal worden onttrokken (bijvoorbeeld 
verkoopkosten) dienen eveneens in ogenschouw genomen te worden. 

 

Waarde pensioenopbouw middelloonregeling MPF 
Voor de waardering van de pensioenopbouw in de pensioenregeling van MPF wordt 
gekeken naar de doorsneepremie. Voor de medewerkers wordt de pensioengrondslagsom 
(pensioengevend salaris minus franchise uit de pensioenregeling van MPF) bepaald. De 
doorsneepremie (thans 27,71%) wordt vermenigvuldig met deze pensioengrondslagsom. 

 

Toeslagen in pensioengevend salaris 
In de pensioenregeling van MPF zijn de volgende componenten onderdeel van het 
pensioengevend salaris, voor zover van toepassing en voor zover deze componenten op 
grond van de Wet op de loonbelasting 1964 pensioengevend zijn: 

• Ploegentoeslag. 

• Vakantietoeslag. 

• Persoonlijke toeslag (als bedoeld in de cao). 

• Consignatietoeslag. 

• Minimum resultatenuitkering, zoals die over het voorafgaande jaar is genoten. 

 

In de actuariële verklaring die de werkgever aan MPF overlegd, dient te worden vermeld in 
hoeverre de werkgever bovenstaande salariscomponenten kent en of deze componenten al 
dan niet pensioengevend zijn. 

 
Indien bepaalde componenten in de regeling van de werkgever niet pensioengevend zijn, 
dan dient de werkgever aan te geven op welke wijze er in de toets is omgegaan met een 
eventueel verschil in de definitie van het pensioengevend salaris. 
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Het bestand 
De berekening wordt uitgevoerd op basis van het daadwerkelijk op het moment van indiening 
van het vrijstellingsverzoek aanwezige deelnemersbestand bij de werkgever of het 
modelbestand van MPF zoals opgenomen in bijlage 6. In het bestand van de werkgever 
worden alle deelnemers betrokken die vallen onder de verplichtstelling van MPF tot een 
salarisgrens conform de in de cao opgenomen salarisgrens (thans € 57.232). 

 

Frequentie 
Eens in de vijf jaar wordt door MPF getoetst of de regeling van de werkgever gelijkwaardig 
is. Als in de tussenliggende periode sprake is van een ingrijpende wijziging in bijvoorbeeld de 
regeling van MPF dan wel in de regeling van de werkgever, dan zal direct een nieuwe toets 
worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor ingrijpende wijzigingen in het deelnemersbestand van 
de werkgever of de te hanteren grondslagen. De werkgever aan wie een vrijstelling is 
verleend, zendt van iedere wijziging in de pensioenregeling een afschrift aan MPF. 
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Bijlage 4: Toelichting bij toets actuariële gelijkwaardigheid beschikbare 
premieregeling – volledige kwantitatieve toets 

 
De werkgever, die het verzoek tot vrijstelling indient of reeds over vrijstelling beschikt, toont 
de financiële en actuariële gelijkwaardigheid aan. MPF toetst deze berekening en beslist 
vervolgens over de vrijstelling. 

 

De berekening vindt plaats door middel van een prognoseberekening met een looptijd van 
35 jaar. De uiteindelijke vergelijking van de regelingen behelst een vergelijking van de 
contante waarde van de verwachte kasstromen over deze 35 jaren en de contante waarde 
van de aanwezige voorziening na 35 jaar. Indien de contante waarde van de uitkeringen uit 
hoofde van de pensioenregeling van de werkgever ten minste 95% bedraagt van de contante 
waarde van de uitkeringen uit hoofde van de pensioenregeling van MPF, zal vrijstelling 
worden verleend. 

 
Zoals beschreven in bijlage 3 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, zijn 
sommige grondslagen door de werkgever vast te stellen en dient het bestuur akkoord te 
gaan. Vooruitlopend op eventueel door de werkgever voor te stellen grondslagen worden 
hieronder de grondslagen weergegeven waarmee het bestuur van MPF in ieder geval 
akkoord gaat. 

 

Pensioensoorten 
Bij de berekening dienen alle onvoorwaardelijke pensioensoorten meegenomen te worden, 
waaronder ook de risicoverzekeringen. 

 
Binnen de pensioenregeling van MPF zijn de volgende pensioensoorten verzekerd: 

• Ouderdomspensioen. 

• Partnerpensioen. 

• Wezenpensioen. 

• Het risico partnerpensioen (toekomstige opbouw voor actieven). 

• Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. 

 

Bij de berekeningen dient rekening gehouden te worden met alle bovenstaande 
pensioensoorten. Eventuele vrijwillige aanvullende verzekeringen en andere reglementaire 
mogelijkheden blijven bij deze berekening buiten beschouwing. 

 

Loon/Franchise ontwikkeling 
Bij de ontwikkeling van de pensioengrondslag wordt rekening gehouden met zowel de 
algemene verhogingen van het salaris en de franchise als met de individuele verhoging van 
het salaris. Voor de algemene verhogingen wordt uitgegaan van het advies van de 
Commissie Parameters d.d. 6 juni 2019. De verhogingen bedragen als volgt: 

• Algemene loonontwikkeling: 2,3%. 

• Algemene prijsontwikkeling: 1,9%. 

 

Voor de individuele salarisontwikkeling boven de algemene salarisontwikkeling kan 
uitgegaan worden van de onderstaande staffel. 

 
Tabel 1: Individuele salarisstijgingen 

Leeftijd Individuele salarisstijging 

20 tot en met 34 1,5% 

35 tot en met 44 1,0% 

45 tot en met 54 0,5% 

55 tot en met 64 0,0% 
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Als de werkgever van mening is dat afwijkende salarisstijgingen gehanteerd kunnen worden, 
dan dienen deze onderbouwd te worden. 

 
Uitdiensttredingskansen 
Voor de berekeningen mag uitgegaan worden van de volgende uitdiensttredingskansen: 

 
Tabel 2: Jaarlijkse uitdiensttredingskansen 

Leeftijd Ontslagkans 

Tot en met 29 14,7% 

30 tot en met 34 13,3% 

35 tot en met 39 12,0% 

40 tot en met 49 9,3% 

50 tot en met 54 5,4% 

Vanaf 55 3,9% 

 

Bij ontslag wordt ervan uitgegaan dat dit leidt tot een uitkering ter hoogte van een individuele 
waardeoverdracht. De hoogte van deze uitkering dient vastgesteld te worden op basis van 
de voorschriften inzake waardeoverdracht, zoals wettelijk beschreven. 

 

Invalideringskansen 
Voor de berekeningen mag uitgegaan worden van de volgende invalideringskansen: 

 
Tabel 3: Jaarlijkse invalideringskansen 

Leeftijd Invalideringskans M Invalideringskans V 

Tot en met 24 0,01% 0,01% 

25 tot en met 34 0,08% 0,10% 

35 tot en met 44 0,17% 0,20% 

45 tot en met 55 0,38% 0,50% 

Vanaf 55 0,54% 0,66% 

 

Revalideringskansen blijven buiten beschouwing. 
 

Overlevingskansen 
Voor de overlevingskansen dient uitgegaan te worden van de Prognosetafel AG2018 met 
ervaringssterfte van MPF (zie bijlage 5). 

 

Rentetermijnstructuur 
Voor de vaststelling van de contante waarde dienen de toekomstige uitkeringen 
verdisconteerd te worden met de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen zoals 
gepubliceerd door DNB per 31 december 2019. 
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Toeslagverlening 
MPF heeft een toeslagambitie. Indien de financiële middelen van MPF dit toestaan, worden 
jaarlijks de opgebouwde pensioenaanspraken en –rechten verhoogd met de prijsinflatie. 
Voor een prognose van de verwachte toeslagverlening, mag uitgegaan worden van 
onderstaande verwachtingen. 

 

Tabel 4: Verwachte toeslagverlening 

Leeftijd Toeslag 
2019-2029 0,000% 

2030 0,125% 

2031 0,250% 

2032 0,375% 

2033 0,500% 

2034 0,625% 

2035 0,750% 

2036 0,875% 

2037 1,000% 

2038 1,125% 

2039 1,250% 

2040 1,375% 

2041 1,500% 

2042 1,625% 

2043 1,750% 

2044   1,900% 

 

Rendement in beschikbare premieregeling 

In de beschikbare premieregeling mag uitgegaan worden van de volgende rendementen: 

 

Categorie Meetkundig rendement na kosten 
Risicovrije vastrentende waarden Rentetermijnstructuur per 31 december 2019 

Aandelen ontwikkelde markten 5,6% 

Aandelen opkomende markten 5,6% 

Beursgenoteerd vastgoed 4,1% 

 

Toeslagen in pensioengevend salaris 
In de pensioenregeling van MPF zijn de volgende componenten onderdeel van het 
pensioengevend salaris, voor zover van toepassing en voor zover deze componenten op 
grond van de Wet op de loonbelasting 1964 pensioengevend zijn: 

• Ploegentoeslag. 

• Vakantietoeslag. 

• Persoonlijke toeslag (als bedoeld in de cao). 

• Consignatietoeslag. 

• Minimum resultatenuitkering, zoals die over het voorafgaande jaar is genoten. 
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In de actuariële verklaring die de werkgever aan MPF overlegt, dient te worden vermeld in 
hoeverre de werkgever bovenstaande salariscomponenten kent en of deze componenten al 
dan niet pensioengevend zijn. 

 
Indien bepaalde componenten in de regeling van de werkgever niet pensioengevend zijn, 
dan dient de werkgever aan te geven op welke wijze er in de gelijkwaardigheidstoets is 
omgegaan met een eventueel verschil in de definitie van het pensioengevend salaris. 

 

Het bestand 
De berekening wordt uitgevoerd op basis van het daadwerkelijk, op het moment van 
indiening van het vrijstellingsverzoek, aanwezige deelnemersbestand bij de werkgever of het 
modelbestand van MPF zoals opgenomen in bijlage 6. In het bestand van de werkgever 
worden alle deelnemers betrokken die vallen onder de verplichtstelling van MPF tot een 
salarisgrens conform de in de cao opgenomen salarisgrens (thans € 57.232). Voor de toets 
wordt alleen de toekomstige pensioenopbouw in de berekening betrokken. De in het 
verleden opgebouwde pensioenaanspraken en –kapitalen vormen derhalve geen onderdeel 
van de berekening. 

 

Frequentie 
Eens in de vijf jaar wordt door MPF getoetst of de regeling van de werkgever gelijkwaardig 
is. Als in de tussenliggende periode sprake is van een ingrijpende wijziging in bijvoorbeeld de 
regeling van MPF dan wel in de regeling van de werkgever, dan zal direct een nieuwe toets 
worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor ingrijpende wijzigingen in het deelnemersbestand van 
de werkgever of de te hanteren grondslagen. De werkgever aan wie een vrijstelling is 
verleend, zendt van iedere wijziging in de pensioenregeling een afschrift aan MPF. 
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Bijlage 5: Ervaringssterfte MPF 
 

Leeftijd Man Vrouw Leeftijd Man Vrouw 

≤ 50 0,7463 0,8822 76 0,7696 0,7423 

51 0,7472 0,8768 77 0,7705 0,7370 

52 0,7481 0,8714 78 0,7714 0,7316 

53 0,7490 0,8660 79 0,7723 0,7262 

54 0,7499 0,8607 80 0,7732 0,7208 

55 0,7508 0,8553 81 0,7740 0,7155 

56 0,7517 0,8499 82 0,7749 0,7101 

57 0,7526 0,8445 83 0,7758 0,7047 

58 0,7535 0,8392 84 0,7767 0,6993 

59 0,7544 0,8338 85 0,7776 0,6939 

60 0,7553 0,8284 86 0,7785 0,6886 

61 0,7562 0,8230 87 0,7794 0,6832 

62 0,7571 0,8176 88 0,7803 0,6778 

63 0,7579 0,8123 89 0,7812 0,6724 

64 0,7588 0,8069 90 0,7821 0,6670 

65 0,7597 0,8015 91 0,8039 0,7003 

66 0,7606 0,7961 92 0,8257 0,7336 

67 0,7615 0,7908 93 0,8475 0,7669 

68 0,7624 0,7854 94 0,8693 0,8002 

69 0,7633 0,7800 95 0,891 0,8335 

70 0,7642 0,7746 96 0,9128 0,8668 

71 0,7651 0,7692 97 0,9346 0,9001 

72 0,7660 0,7639 98 0,9564 0,9334 

73 0,7669 0,7585 99 0,9782 0,9667 

74 0,7678 0,7531 ≥ 100 1,0000 1,0000 

75 0,7687 0,7477  
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Bijlage 6: Modelbestand MPF 
 

Separaat toevoegen 


