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Nieuw bestuurslid Eunice Bronswijk-Pais:

“ Passie voor 
pensioenen”
De vacature in het bestuur is vervuld. Wij heten Eunice  
Bronswijk-Pais (47) van harte welkom als nieuw bestuurslid. 
Eunice volgde op 1 juli 2018 Tonny Haegens op als vertegen-
woordiger van de pensioengerechtigden.

Eunice	is	geen	onbekende	in	de	
pensioenwereld.	Zij	loopt	namens	de	
FNV	al	langer	mee	als	bestuurslid	bij	
andere	pensioenfondsen.	Ze	heeft		
dus	ruime	kennis	en	ervaring	op	het		
gebied	van	pensioenen.	

“De	rode	draad	in	mijn	werkervaring		
is	mijn	passie	voor	pensioenen	als	
onderdeel	van	arbeidsvoorwaarden”,	
vertelt	Eunice.	“Mijn	motivatie	en	
betrokkenheid	voor	het	werk	haal	ik	uit	
mijn	diepe	en	oprechte	interesse	voor	

mensen,	het	werken	met	mensen	en		
het	motiveren	van	groepen.	Ik	ben	een	
netwerker,	een	‘mensen-mens’	en	
iemand	die	op	bepaalde	aspecten	
verdieping	heeft	gezocht,	een		
generalist.”

“Tijdens	mijn	studie	Personeel	en	Arbeid	
ben	ik	tot	de	ontdekking	gekomen	dat		
ik	het	goede	vakgebied	heb	gekozen:	
werken	met	mensen	en	de	daarbij	
behorende	arbeidsvoorwaarden.	Bij	de	
vakbond	heb	ik	mij	verdiept	in	bestuurs-

recht,	fiscaal	recht,	pensioenen	en		
sociale	zekerheid.	Ook	heb	ik	ervaring	als	
leidinggevende	van	de	afdeling	Beleid,	
Communicatie,	Werving	en	Promotie.	
Verder	ben	ik	werkzaam	geweest	als	
beleidsadviseur	ACOP/Pensioenen	en	
accountmanager	Pensioenen	van	het	
dagelijks	bestuur	Abvakabo	FNV.”

Eunice	is	sinds	2015	vakbondsbestuurder	
bij	FNV	Senioren.	Daarna	is	zij	zich	gaan	
bekwamen	als	bestuurslid	van	pensioen-
fondsen.
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2017 in 
vogelvlucht
Het jaarverslag van 2017 staat op de website. 
In het jaarverslag doet het bestuur verslag 
over belangrijke ontwikkelingen in het  
afgelopen jaar. Ook leest u meer over de 
financiële positie van ons pensioenfonds. 
En u vindt er een overzicht van belangrijke 
cijfers. We hebben ook een samen vatting van 
gemaakt van de belangrijkste onderwerpen. 

Op molenaarspensioenfonds.nl > Documenten 
vindt u ze allebei.

Wijziging in  
het reglement
Het bestuur heeft in april 2018 het pensioen-
reglement aangescherpt. In het pensioen-
reglement is nu duidelijker opgenomen dat 
een (variabele) bonus niet gerekend wordt 
tot het pensioengevend salaris. 

Het volledige pensioenreglement vindt u op 
molenaarspensioenfonds.nl > Documenten.

Wijzigingen 
in de afkoop 
van kleine 
pensioenen
Verandert u van baan? Het Molenaars-
pensioenfonds wil graag dat ook kleine  
bedragen in uw pensioenpot gaan.  
Kleine opgebouwde pensioenen kopen  
we niet meer af.

Het	is	niet	voordelig	om	bij	meerdere	pensioenfondsen	
kleine	pensioenpotjes	te	hebben	staan.	Daarom	worden	
kleine	pensioenen	(tot	3	474,11)	vanaf	1	januari	2019		
samengevoegd	met	het	pensioen	dat	u	nu	opbouwt	bij		
het	Molenaars	pensioenfonds.	De	meeste	pensioenfondsen	
doen	dit	automatisch.	Doet	uw	vorige	pensioenfonds	dat	
niet,	dan	kunt	u		zelf	bij	dit	pensioenfonds	om	waarde-
overdracht	vragen.

Er is één uitzondering
Heel	kleine	pensioenen	van	3 2	of	minder	vervallen	vanaf		
1	januari	2019.	Dit	zijn	nieuwe	regels,	omdat	de	admini-
stratiekosten	voor	deze	heel	kleine	pensioenen	erg	hoog	zijn.

Afkoop kan in sommige gevallen nog wel
Bijvoorbeeld	als	u	na	5	jaar	nog	geen	nieuwe	pensioen-
uitvoerder	hebt	en	bij	de	start	van	de	uitkering	van	een		
klein	pensioen.	Als	uw	pensioen	wordt	afgekocht,	is	uw	
inkomen	in	dat	jaar	hoger.	Daarom	moet	u	misschien		
extra	belasting	betalen	of	een	toeslag	terugbetalen.	

https://www.molenaarspensioenfonds.nl/documenten/
https://www.molenaarspensioenfonds.nl/documenten/
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Wat geeft de beleids
dekkingsgraad aan?

De	dekkingsgraad	geeft	de	
verhouding	aan	tussen	het	geld	
dat	we	hebben	en	de	pensioenen	
die	we	moeten	betalen.	Bij	een	
dekkingsgraad	van	100%	is	er	
precies	voldoende	geld	in	kas		
om	de	huidige	en	toekomstige	
pensioenen	te	betalen.	Alle	
pensioenfondsen	rekenen	elke	
maand	de	beleidsdekkingsgraad	
uit.	Dat	is	de	gemiddelde	
dekkingsgraad	over	de	afgelopen	
12	maanden.	Lees op molenaarspensioenfonds.nl hoe we er financieel voorstaan.

Hoeveel	pensioen	krijg	ik	straks	
on	geveer?	Mag	ik	zelf	mijn	pensioen-
datum	kiezen?	Kan	ik	ook	gedeeltelijk	
met	pensioen?	En	hoe	vraag	ik	mijn	
pensioen	aan?	Op	al	uw	vragen	geven	
onze	pensioendeskundigen	antwoord		
in	een	persoonlijk	gesprek.	

Het	eerste	spreekuur	is	op	19 november 
van 18:00 tot 21:00 uur in Rotterdam.	
Wilt	u	een	afspraak	maken?	Stuur	dan	
een	mail	naar	communicatie@agh.nl.

Er	volgen	meer	spreekuren	in	andere	
plaatsen.	U	hoort	hier	meer	over	in		
de	volgende	nieuwsbrief	en	via		
molenaarspensioenfonds.nl.

Hebt u vragen over uw pensioen en wanneer u met pensioen kunt gaan? We helpen u graag om 
straks de juiste pensioenkeuzes te kunnen maken. Daarom organiseren we pensioenspreekuren. 

Financiële positie stabiel
De beleidsdekkingsgraad van het Molenaarspensioenfonds 
schommelt rond de 110%. Eind augustus was de beleidsdekkings-
graad 109,9%. Eind 2017 was deze 109,6%.

Een	dekkingsgraad	van	110%	is	nodig	om	de	pensioenen	weer	te	kunnen	verhogen.		
De	afgelopen	3	jaar	konden	wij	de	pensioenen	niet	verhogen.	Nu	de	dekkingsgraad	
ongeveer	110%	is,	is	die	kans	groter	geworden.	Het	Molenaarspensioenfonds	wil	de	
pensioenen	graag	mee	laten	stijgen	met	de	prijzen.	Maar	we	mogen	de	pensioenen	
pas	(gedeeltelijk)	verhogen	bij	een	beleidsdekkingsgraad	van	110%	of	hoger.	Als	de	
huidige	ontwikkeling	zich	voortzet,	is	volgend	jaar	misschien	een	gedeeltelijke	
verhoging	van	uw	pensioen	mogelijk.

Nieuw! Pensioenspreekuur 

Wilt u meer weten over uw 
pensioen?

https://www.molenaarspensioenfonds.nl
mailto:communicatie%40agh.nl?subject=
https://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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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

Jouw pensioen in beeld
In MijnPensioen kun je:
•	 	je	persoonlijke	pensioensituatie	

bekijken
•	 je	e-mailadres	doorgeven
•	 	berekeningen	maken	met	de	

pensioenplanner
•	 	je	pensioenoverzichten	(UPO’s)	en	

andere	pensioenpost	bekijken

Zelf rekenen met je pensioen
Misschien	wil	je	eerder	(of	later)	stoppen	
met	werken.	Of	eerst	tijdelijk	een	hoger	
en	dan	een	lager	pensioen.	De	pensioen-

regeling	biedt	verschillende	mogelijk-
heden	om	je	pensioen	aan	te	passen	aan	
je	eigen	wensen.	Met	de	pensioenplanner	
bereken	je	de	gevolgen	van	bepaalde	
pensioenkeuzes.	Je	kunt	alle	mogelijk-
heden	uitproberen.	Jouw	keuzes	worden	
niet	in	de	pensioenplanner	opgeslagen.

Ga	je	bijna	met	pensioen?	En	wil	je	
weten	welke	mogelijkheden	je	hebt	en	
wat	dit	voor	je	betekent?	Neem	dan	
contact	met	ons	op	voor	een	pensioen-
berekening.

Weet jij hoeveel pensioen je 
later krijgt? Het is belangrijk 
om daar nu al bij stil te staan.  
Daarvoor kun je MijnPensioen 
gebruiken. Je vindt  
MijnPensioen op  
molenaarspensioenfonds.nl.

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

