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Opgaan in een ander bedrijfstakpensioenfonds betekent 
dat de waarde van alle pensioenaanspraken (van deel-
nemers die nog niet met pensioen zijn) en pensioen-
rechten (van deelnemers die met pensioen zijn) collectief 
wordt overgedragen. 

De datum van deze overstap is nog niet bekend. Samen 
met sociale partners en het grotere pensioenfonds 
 

werkt het bestuur aan een planning. Het voorbereiden 
en uitvoeren van een collectieve waardeoverdracht is 
een complex proces. Evenwichtige belangenafweging 
staat centraal. 

Het Molenaarspensioenfonds blijft uiteraard de huidige 
regeling uitvoeren totdat de pensioenen zijn overgedragen 
aan het nieuwe pensioenfonds.

Molenaarspensioenfonds 
blijft nog zelfstandig in 2022

Het Molenaarspensioenfonds heeft het voornemen om op te gaan in een groter verplichtgesteld 
bedrijfstakpensioenfonds. De kosten en de premie worden te hoog als het fonds zelfstandig blijft, 
stellen de sociale partners Nevedi, FNV en CNV. De overstap is dus in het belang van aangesloten 
werkgevers en werknemers.
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De financiële gezondheid van 
het MPF verbetert langzaam. 
Elke maand stijgt de dekkings-
graad heel licht. In oktober was 
de dekkingsgraad 113,0% In 
januari 2021 was dat nog 107,8%.

De dekkingsgraad kan per maand 
schommelen. Daarom wordt 
elke maand een gemiddelde 
genomen van de afgelopen  
12 maanden: de beleidsdekkings-
graad. Die is gestegen van 102,7% 
in januari tot 110,7% in oktober. 
De grens van 110% is belangrijk. 
Volgens de regels van de over-
heid mag een pensioenfonds  
de pensioenen verhogen als de 
beleidsdekkingsgraad hoger is 
dan 110%. Het bestuur bekijkt 
begin 2022 of dit op de peil- 
datum 31 december 2021 het 
geval was.

De dekkingsgraad is afgelopen 
maand gestegen door goede 
opbrengsten uit beleggingen.

Fondsen bespreken 
pensioenakkoord

De sociale partners in onze branche 
denken hier natuurlijk ook over na. Maar 
ze willen ook dat het fonds opgaat in 
een groter pensioenfonds. Daarom is het 
invullen van de nieuwe pensioenregeling 
(nog) niet aan de orde. Wel vindt het 
bestuur het belangrijk om de belangen 
van de eigen deelnemers te behartigen. 
Daarom informeren we u graag over de 
veranderingen ‘op hoofdlijnen’. 

Op onze website www.molenaars- 
pensioenfonds.nl vindt u de meest 
gestelde vragen over het pensioen-
akkoord. Hier lichten we er al vast 2 toe:

Waarom verandert het 
pensioenstelsel?
De samenleving is in de afgelopen  
50 jaar erg veranderd. Mensen worden 
 ouder, en er komen steeds minder jonge 
mensen. Er is te weinig premie beschik-
baar om steeds meer en steeds langer 
pensioen uit te betalen. Ook werken 
steeds minder mensen lange tijd bij 
dezelfde werkgever.

Hoe ziet het nieuwe stelsel 
eruit?
De uitkeringsovereenkomst van MPF (en 
de meeste bedrijfstakpensioenfondsen) 
wordt vervangen door een premieregeling. 
Daarin wordt een vaste premie betaald 
door de werkgever en werknemer. 
Pensioenen bewegen meer mee met de 
economie. De pensioenen gaan eerder 
omhoog als het goed gaat, maar ook 
eerder omlaag als het economisch 
minder goed gaat. 

Het pensioenfonds kan kiezen tussen 
twee soorten: een persoonlijke of een 
gezamenlijke pensioenpot. In een 
persoonlijke pensioenpot kan iedere 
deelnemer zelf beslissen over beleggingen: 
neem ik meer of minder risico.  
De hoogte van de uitkeringen is hierdoor 
minder stabiel. Bij een gezamenlijke 
pensioenpot wordt het beleggingsrisico 
tussen alle deelnemers gedeeld waar-
door de uitkeringen stabieler zijn.

Het pensioenakkoord wordt de komende jaren uitgewerkt. Eerst komen er algemene hoofdlijnen. 
Daarna werken sociale partners (werkgevers en vakbonden) de nieuwe pensioenregeling uit.  
Als werknemer kun je daar via de vakbonden over meebeslissen.

Financiële 
situatie

https://molenaarspensioenfonds.nl
https://molenaarspensioenfonds.nl
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Nabestaandenpensioen verandert

Deze zaken gaan veranderen: 
• De omschrijving wie precies een partner kan zijn, wordt
  voor alle pensioenfondsen gelijk. Partners zijn getrouwd of
 geregistreerde partners, of wonen samen met een   
 samenlevingscontract of wonen minimaal 6 maanden op  
 hetzelfde adres. Partners zijn geen bloedverwant in de 1e of  
 2e graad (ouder en kind, of broers en zussen).
 
• Het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór pensioen- 
 datum wordt verzekerd op risicobasis en wordt diensttijd- 
 onafhankelijk. De hoogte van het partnerpensioen hangt af  
 van het laatst verdiende salaris en bedraagt maximaal  
 50% van het laatst verdiende salaris.

• Er kan geen ouderdomspensioen meer worden uitgeruild  
 voor partnerpensioen en er is ook geen bijzonder partner-
 pensioen meer voor een ex-partner. Dat komt doordat het  
 partnerpensioen op risicobasis is.  

• Het wezenpensioen krijgt een vaste eindleeftijd: het wordt  
 uitgekeerd tot 25-jarige leeftijd. Het fiscaal maximale  
 wezenpensioen bedraagt 20% van het pensioengevend  
 loon van de (overleden) werknemer.

Partnerpensioen na pensioneren verandert 
niet
De regels voor partnerpensioen na de pensioendatum 
veranderen niet. Als iemand al met pensioen is als hij overlijdt, 
stopt het ouderdomspensioen en krijgen partner en/of 
kinderen een pensioenuitkering als nabestaande. Het partner-
pensioen bedraagt dan standaard 70% van het ouderdoms-
pensioen.

Hoeveel pensioen krijgt uw partner als u overlijdt? En uw kinderen? Dat is niet bij elk pensioenfonds 
hetzelfde geregeld. Minister Koolmees van sociale zaken wil het nabestaandenpensioen duidelijker,  
begrijpelijker en minder risicovol maken.

In december bepaalt het bestuur de hoogte van de premie in 2022. Zodra deze bekend is, vindt u 
de nieuwe premie op de website www.molenaarspensioenfonds.nl.

Premie 2022 binnenkort bekend

http://www.molenaarspensioenfonds.nl
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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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Realisatie: Appel Pensioenuitvoering, Rijswijk
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 8.30 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

Duurzaam beleggen

ESG staat voor environment, social en 
government. Beleggen vanuit een maat- 
schappelijk verantwoordelijkheids- 
perspectief betekent dat het Molenaars-
pensioenfonds rekening houdt met 
klimaatverandering en CO2-uitstoot (E) 
en met mensenrechten, arbeidsrechten 
en het voorkomen van kinderarbeid (S). 
Ook het beloningsbeleid en diversiteit 
(G) is een onderdeel van het duurzaam-
heidsbeleid van het Molenaarspensioen-
fonds.

We beleggen niet in fabrikanten van 
massavernietigingswapens. Of in 
ondernemingen die doen aan kinder-
arbeid.

Een goed rendement
Een goed rendement is het uitgangs-
punt van ons beleggingsbeleid. Maar 
wel gekoppeld aan maatschappelijk 
verantwoord beleggen. We lopen 
hierdoor geen rendement mis.  
Tegenwoordig is de druk op bedrijven 

om verantwoord en duurzaam te 
ondernemen enorm groot. Ze worden 
kritisch gevolgd. Gedraagt een  
onderneming zich onmaatschappelijk 
dan wordt dat afgestraft (in de media  
en daardoor ook op de effectenbeurs).  
De gezonde bedrijven van de toekomst 
zijn duurzame bedrijven die verant-
woord ondernemen hoog in hun 
vaandel hebben staan.

Pensioenfondsen houden rekening met duurzaamheid. Het Molenaarspensioenfonds heeft  
een zogenaamd ESG-beleggingsbeleid.

http://www.vormplan.nl
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
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