
Zodra meer bekend is,  
ontvangt u hierover  
bericht.  Ook werkgevers 
krijgen informatie over  
de veranderingen per  
1 januari 2022.
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De afspraken over een overdracht zijn vergevorderd. Helaas kunnen wij op dit 
moment nog niets melden. U krijgt komend najaar meer informatie van ons.  
De sociale partners en het bestuur zullen alle belangen goed afwegen. Er zijn 
gesprekken geweest met fondsen en er is inmiddels een intentieovereenkomst 
gesloten. Die wordt nu verder uitgewerkt. Ook moet De Nederlandsche Bank 
toestemming geven. 

Toekomst van het 
pensioenfonds

Het Molenaarspensioenfonds (MPF) heeft het streven om per 1 januari 2022 de pensioenen over  
te dragen aan een groter fonds. MPF is te klein en te kwetsbaar om zelfstandig door te gaan.  
Om voor een goed pensioen te blijven zorgen, is samengaan met een groter fonds de beste optie. 
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De dekkingsgraad van ons pensioenfonds stijgt 
langzaam weer. In april was deze 111,3%. In maart 
was dat 109,8%. De dekkingsgraad kan per 
maand flink schommelen. Daarom wordt ook  
gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen 
12 maanden. Deze beleidsdekkingsgraad steeg 
van 103,9% in maart naar 104,8% in april. 

 
 
 
De stijgende lijn is een goed teken. De afgelopen 
maanden hebben de aandelen en de rente een 
positieve ontwikkeling laten zien. Toch noemt  
het bestuur de situatie nog altijd ‘broos’.  
Het is nog afwachten of de stijgende lijn doorzet. 
U leest hier meer over op molenaarspensioen-
fonds.nl/het-pensioenfonds

Nieuwe pensioenwet 
gaat later in

Wat verandert er in de 
nieuwe pensioenwet?
Iedereen krijgt met de nieuwe pensioen-
wet te maken. Dat gebeurt pas in 2026 
of 2027. Dit zijn de meest ingrijpende 
veranderingen: 
 
• Werknemers bouwen straks een   
 pensioenvermogen (een kapitaal) op. 
 De hoogte van het pensioen hangt  
 dan af van dit pensioenvermogen   
 inclusief behaalde rendementen op  

 de beleggingen. De pensioenaanspraken  
 die al zijn opgebouwd in het huidige  
 stelsel is onderdeel van het pensioen- 
 vermogen.
 
• De doorsneepremie verdwijnt.  
 Nu betaalt de werkgever voor elke  
 werknemer dezelfde premie, hoe oud  
 de werknemer ook is. Maar deze door-
 sneepremie is niet meer van deze   
 tijd. Vroeger bleven werknemers hun  
 hele leven bij hetzelfde pensioenfonds.  

 Toen werkte dat goed, maar nu   
 wisselen mensen vaker van baan. 
  
• Mee  én tegenvallers in de beleggingen 
 worden in het nieuwe stelsel sneller  
 doorvertaald in de hoogte van het  
 pensioen. Gaat het goed gaat met de  
 investeringen? Dan wordt een hoger  
 pensioen uitgekeerd. Gaat het   
 slechter, dan wordt de pensioen-
 uitkering lager. 

We kennen de nieuwe pensioenwet als het Pensioenakkoord. Deze nieuwe wet zou op 1 januari 2022 
ingaan. Dit is een jaar uitgesteld. “Het gaat om veel geld en grote belangen”, legt minister Koolmees 
van sociale zaken en werkgelegenheid uit. Daarom moet de wet zorgvuldig worden ingevuld. Ook al 
staat nog niet alles vast, het Molenaarspensioenfonds overlegt al met Nevedi en vakbonden over een 
nieuwe pensioenregeling: hoe passen we de pensioenregeling aan aan de nieuwe pensioenwet?

Financiële situatie verbetert licht

http://molenaarspensioenfonds.nl/het-pensioenfonds
http://molenaarspensioenfonds.nl/het-pensioenfonds
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De pensioenregeling is veranderd

• Uw pensioenpremie is verhoogd. U en uw werkgever betalen  
 samen de premie voor uw pensioen. Tot nu toe was uw  
 premie 27,71%. De premie wordt in 2021 30,4%. U betaalt van 
 de totale premie 13,89% en uw werkgever 16,51%.  

• Uw opbouwpercentage is verlaagd. Elk jaar bouwt u een  
 stukje pensioen op over een deel van uw jaarsalaris.  

 U bouwt vanaf 2021 over uw salaris 1,64% pensioen op.  
 Tot nu toe was dit 1,872%.
 
• De franchise is verhoogd. Dit is een drempel in uw jaar- 
 salaris. Boven deze drempel bouwt u pensioen op.  
 De franchise gaat omhoog van € 14.167 naar € 14.544  
 (bij fulltime werken). 

Op 1 januari 2021 is uw  
pensioenregeling veranderd.  
De vak-bonden en werkgevers- 
organisatie Nevedi zijn al sinds 
2019 in gesprek over de  
pensioenregeling. Ze besluiten 
niet graag om de premie te 
verhogen of de opbouw te 
verlagen. Toch moest het 
allebei nu gebeuren. Dit heeft 
vooral te maken met de wet-
geving. De overheid wijzigt de 
regels om de pensioenen nu en 
in de toekomst goed en betaal-
baar te houden.

Alle werkgevers in de graanbewerkende en –verwerkende 
industrie zijn aangesloten bij het Molenaarspensioenfonds. 
Dat is verplicht. Maar voor welke bedrijven geldt die verplichting 
precies? Vooral voor bedrijven die produceren voor ‘humane 
voeding’ was dat niet helemaal duidelijk. In de cao is het net 
iets anders omschreven dan in de verplichtstelling.

Het pensioenfonds moet regelmatig onderzoeken welke 
producten werkgevers nu precies leveren. Begin dit jaar is in 
dat onderzoek vooral aandacht besteed aan de ‘humane 
voeding’. Alle aangesloten werkgevers hebben daarvoor een 
vragenlijst ingevuld. Ook de werkgevers die vrijwillig zijn 
aangesloten bij MPF én de bedrijven die een vrijstelling 
hebben.

Aan alle 167 werkgevers is gevraagd of de activiteiten gericht 
zijn op het produceren van voeding voor mensen of dieren.  

Dit zijn 144 verplicht aangesloten bedrijven, waarvan 15 vrij-
gesteld, en 23 vrijwillig aangesloten bedrijven.

Van de werkgevers die onder de verplichtstelling vallen 
produceert 80% voornamelijk diervoeders en 20% voornamelijk 
humane voeding.

Onderzoek werkgevers
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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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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

‘Klein pensioen’ gaat over naar  
het nieuwe fonds

Is het opgebouwde pensioen minder 
dan € 503,24 per jaar? Dan mag het 
pensioenfonds dit kleine pensioen 
overdragen aan het nieuwe pensioen-
fonds van de werknemer. Dat is geregeld 
in de nieuwe ‘Wet kleine pensioenen’. 
 
Het Molenaarspensioenfonds maakt 
gebruik van deze nieuwe wet. Begin 
2022 dragen we deze kleine pensioenen 
over aan het nieuwe pensioenfonds van 
de deelnemer. Is er geen nieuw fonds? 
Dan blijft het pensioen natuurlijk bij 
ons.
 
Kleine pensioenen kosten geld voor 
beheer en administratie. Als kleine 
pensioenen worden overgedragen,  
blijft meer pensioengeld over  
voor de werknemer. 

Soms nemen werknemers maar kort deel aan een pensioenregeling.  
Bijvoorbeeld als ze steeds in een andere sector gaan werken.

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

