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Het pensioenfonds staat er op dit moment financieel weer wat 
beter voor. De beleidsdekkingsgraad is voldoende gestegen om 
alle pensioenrechten en pensioenaanspraken te kunnen 
verhogen. Weliswaar een klein beetje, maar het is toch goed 
nieuws.
 
Het pensioenfonds betaalt de toeslagverlening uit het 
vermogen en het rendement op de beleggingen. Het verhogen 
van uw pensioen kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld 
heeft. Dat bepaalt het bestuur ieder jaar. U hebt dus niet 
automatisch recht op een verhoging.

Uw pensioen is verhoogd  
met 0,14%
Het Molenaarspensioenfonds probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met een toeslag  
(indexatie). De afgelopen jaren was dit niet mogelijk. De beleidsdekkingsgraad was daarvoor te laag. 
In 2021 kroop de beleidsdekkingsgraad omhoog tot net boven de 111%. Daardoor mogen we per  
1 januari 2022 de pensioenen gedeeltelijk verhogen.

MPF brengt mogelijk uw pensioen onder bij een ander 
pensioenfonds
Het bestuur en de sociale partners denken al langer na over de toekomst van het MPF. Het plan is  
om op te gaan in een groter verplichtgesteld pensioenfonds. MPF is een klein fonds. De kosten en de 
premie worden te hoog als het fonds zelfstandig blijft, stellen de sociale partners Nevedi, FNV en CNV.

Samen met het grotere pensioenfonds wordt nu de overstap 
voorbereid. Het plan wordt voorgelegd aan ons Verantwoor-
dingsorgaan en de Raad van Toezicht. Ook de Nederlandsche 
Bank moet toestemming geven. Evenwichtige belangen-
behartiging voor alle deelnemers staat centraal. 

De overstap is in het belang van aangesloten werkgevers en 

(ex-)werknemers. De waarde van alle pensioenaanspraken en 
pensioenrechten wordt collectief overgedragen. Er gaat geen 
pensioengeld verloren. 

Of de overstap doorgaat is niet zeker. Dit hangt van meerdere 
factoren af. Belangrijkste voorwaarde is dat u als deelnemer  
er niet op achteruit gaat.
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Weet u dat . . . 
. . . U eerder met pensioen kunt  
 gaan dan op uw 68ste?

. . . U ook met deeltijdpensioen 
 kunt gaan?

. . . U bovendien ouderdoms-
 pensioen en partnerpensioen  
 kunt ruilen?

. . . Uw pensioen dan opnieuw  
 wordt berekend?

Heeft u vragen over  
uw pensioen?

Denkt u na over wanneer u met pensioen 
wilt gaan en heeft u vragen over de 
verschillende mogelijkheden? Samen 
met de pensioenspecialist kijkt u naar 
uw persoonlijke situatie. U kunt natuur-
lijk ook andere vragen stellen.  
De pensioenspecialist kan u precies 
uitleggen wat er voor u is geregeld. 
 
Wilt u eerder met pensioen? Met deel-
tijdpensioen? 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.

U kunt uw vragen stellen aan onze pensioenspecialisten tijdens het pensioenspreekuur.  
Het spreekuur is telefonisch en u bepaalt wanneer u gebeld wordt. 

Financieel herstel zet door
De dekkingsgraad van ons pensioen-
fonds stijgt langzaam weer. In maart 
2022 was deze 114,0%. De dekkingsgraad 
kan per maand flink schommelen. 
Daarom wordt ook gekeken naar het 
gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. 
Deze beleidsdekkingsgraad steeg van 
112,3% in februari naar 112,6% in maart. 
De stijging van de dekkingsgraad wordt 
veroorzaakt door de stijging van de 
aandelen en de rente de afgelopen 
maanden.

Meld u 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.

U leest hier meer over op  
molenaarspensioenfonds.nl/ 
het-pensioenfonds. 

http://molenaarspensioenfonds.nl
http://molenaarspensioenfonds.nl/het-pensioenfonds
http://molenaarspensioenfonds.nl/het-pensioenfonds
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Welk risico mogen wij nemen 
met uw pensioenpremie? 
Doe mee aan het onderzoek!

Dit onderzoek draait om de 
toekomst van uw pensioen
Met dit onderzoek verzamelen we waarde-
volle informatie over hoe u denkt over 
uw pensioen. Het is in uw eigen belang 
dat u deelneemt aan het onderzoek, 
ongeacht of het pensioenfonds opgaat 
in een groter fonds of zelfstandig blijft. 
Hoe beter we weten wat u belangrijk 
vindt, hoe beter dat straks is in te passen. 

Hoe werkt het onderzoek? 
U krijgt binnenkort een brief met een 
link toegestuurd. Via deze link kunt u de 
vragenlijst invullen. Hoe meer mensen 
deelnemen, hoe beter inzicht we krijgen 
hoe onze deelnemers denken over 
belangrijke pensioenonderwerpen. 

Uw privacy is veilig
We gaan met aandacht om met uw 
antwoorden. Uw antwoorden zijn niet 
naar u te herleiden. Bij de verwerking 
van uw informatie houden wij ons aan 
de privacywetgeving. 
Uw deelname aan het onderzoek stellen 
we zeer op prijs!

Door de nieuwe pensioenwetgeving kunt u invloed uitoefenen op 
waarin we uw pensioenpremies beleggen. We vragen uw mening 
naar het nemen van risico’s met (uw) pensioengeld.  
Heeft u liever meer zekerheid? Of kiest u voor meer risico?  
De kans bestaat dan dat uw pensioen hoger óf lager wordt  
dan we nu verwachten.

Uw mening is  belangrijk voor ons. Binnenkort ontvangt u daarom een uitnodiging voor een onderzoek.
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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.

Colofon
De Pensioenflits is een uitgave van Stichting Molenaarspensioenfonds.
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

Trouwen of samenwonen:  
wat is er geregeld voor uw partner?
Als u trouwt of een geregistreerd partner-
schap heeft, heeft uw partner automatisch 
recht op partnerpensioen. Wij krijgen een 
huwelijk of partnerschap door van de 
gemeente. Ook samenwonenden kunnen 
recht hebben op partnerpensioen.  
Hiervoor gelden enkele voorwaarden.  
U heeft een notarieel samenlevingscontract 
waarin uw partner als begunstigde voor het 
partnerpensioen is aangewezen. Uw partner 
is geen bloed- of aanverwant in de rechte 
lijn. U en uw partner staan op hetzelfde 
adres geregistreerd en wonen minimaal 
een half jaar samen. Bovendien moet u 
uw partner dan zelf aanmelden.

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 pensioenoverzicht.

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

http://www.vormplan.nl
https://www.molenaarspensioenfonds.nl
mailto:deelnemers%40molenaarspensioenfonds.nl?subject=
mailto:uitkeringen%40molenaarspensioenfonds.nl?subject=
https://molenaarspensioenfonds.nl/werknemers/ik-ben-met-pensioen/samenwonen-of-trouwen/
https://molenaarspensioenfonds.nl/werknemers/ik-ben-met-pensioen/samenwonen-of-trouwen/

