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In dit verkorte jaarverslag kijken we terug op 2018. 
Wat waren belangrijke thema’s? Is het gelukt om financieel 
verder aan te sterken? Wat was de meest ingrijpende 
wijziging van ons pensioenreglement? Zijn we klaar voor 
de toekomst? U leest het in dit document. Wilt u grondiger 
terugblikken op 2018? Op molenaarspensioenfonds.nl vindt 
u ook het volledige jaarverslag.

  Toekomstscenario’s  

Bestuur onderzoekt toekomst-
scenario’s

Molenaarspensioenfonds is een relatief klein pensioenfonds. Voor de toekomst 
is het belangrijk dat het aantal deelnemers op peil blijft. ‘Versterking van het 
draagvlak’ is broodnodig. Daar werkt het bestuur al enige jaren aan. Met succes. 
Nieuwe werkgevers hebben zich bij ons pensioenfonds aangesloten. 
Alleen viel deze groei in 2018 tegen.  

Als er niet genoeg nieuwe bedrijven bij komen, zal het aantal deelnemers van MPF in de loop 
van de tijd afnemen. Omdat er in 2018 te weinig nieuwe bedrijven bij kwamen, besloot het 
bestuur diverse toekomstscenario’s te onderzoeken. In 2019 wordt hier volop aan door-
gewerkt. U hoort hier meer over als het onderzoek is afgerond.

http://molenaarspensioenfonds.nl
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  Financiële situatie  

Kleine terugval financiële 
gezondheid

Onze financiële gezondheid liet in 2017 nog een mooie opgaande lijn zien. 
Helaas konden we die in 2018 niet doortrekken. De eerste helft van het jaar zag 
er nog hoopvol uit, maar na de zomer moesten we weer terrein prijsgeven. 

Hoe financieel gezond we zijn, lezen we af aan de dekkingsgraad. Hoe hoger, 
hoe beter. 2017 eindigden we op een stand van 109,6%. Een jaar later, eind 2018, 
stonden we op 108,8%. 

Pensioenen niet verhoogd

De Nederlandsche Bank (DNB) eist van ons dat we een dekkingsgraad halen van 110,7%. 
Zolang dat niet lukt, moeten we elk jaar een herstelplan indienen bij DNB. In dit plan staan 
acties die nodig zijn om het gewenste niveau te halen. Eén van die acties is dat we onze 
pensioenen de eerstkomende jaren niet verhogen. Als herstel verder tegenvalt, is het niet 
uitgesloten dat we de pensioenen moeten verlagen.  
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  Financiële situatie  

U kunt ons zelf volgen

Wilt u weten hoe het gaat met onze financiële situatie? Die kunt u volgen op 
onze website (www.molenaarspensioenfonds.nl/het-pensioenfonds/financiele-situatie/). 
Elke maand actualiseren we de stand van de dekkingsgraad. 

Ontwikkeling dekkingsgraad 2018

http://www.molenaarspensioenfonds.nl/het-pensioenfonds/financiele-situatie/


Verkort jaarverslag 2018  Stichting Molenaarspensioenfonds 5

  Financiële situatie  

Waar hadden we financieel last van 
in 2018?  

Pensioenfondsen hebben al jaren last van de lage rente. Ook in 2018. Daarnaast 
vielen onze beleggingsresultaten tegen. Scoorden we in 2017 nog een plus van 
ruim 13%, in 2018 resulteerden onze beleggingen in een verlies van ruim 5%.

De lage rente is het belangrijkste probleem waar pensioenfondsen mee te maken hebben. 
Stel dat de rente met 1% zou stijgen – dan zouden we financieel meteen gezond zijn. 
Helaas ziet het er naar uit dat de rente nog lange tijd laag blijft. Dat komt omdat de centrale
 banken in Europa en de VS de rente kunstmatig laag houden om zo de economie te 
stimuleren. Bedrijven kunnen door de lage rente goedkoop geld lenen.  
 
Om de negatieve effecten voor de alsmaar dalende rente op te vangen, kopen we het 
rente-risico voor een deel af. Dat kost MPF veel geld. 

Handelsoorlog

Naast de rente zijn ook onze beleggingen belangrijk. Of die het goed doen, hangt af van
de economische toestand in de wereld en de gang van zaken op de effectenbeurzen. 
Die kwakkelden in 2018. Dat heeft te maken met de handelsoorlog tussen de VS en China. 
Ook de dreigende Brexit deed de economie in 2018 geen goed. 

In 2019 houdt de economische en politieke onzekerheid aan. Dit zorgt voor onzekerheid 
voor bedrijven en onrust op financiële markten. 

In het volledige jaarverslag kunt u alle details over onze beleggingsprestaties terugvinden.

https://www.molenaarspensioenfonds.nl
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  Pensioenrichtleeftijd  

Pensioenrichtleeftijd van 67 naar 
68 jaar 

De AOW-leeftijd is afgelopen jaren opgeschroefd. Dat doet de overheid omdat 
we steeds langer leven. Als pensioenfonds volgen we deze trend. In 2018 hebben 
we de  pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar.   

Deze verhoging heeft het bestuur doorgevoerd met goedkeuring van de sociale partners. 
Door het verschuiven van de leeftijd bouwen deelnemers langer pensioen op. De maan-
delijkse pensioenuitkering valt hierdoor hoger uit. Niet alleen omdat u langer premie betaalt 
maar ook omdat we uw pensioengeld langer kunnen beleggen. 

Eerder stoppen?
 

Betekent de verschuiving naar 68 jaar dat u een jaar langer moet doorwerken? 
Nee, dat bepaalt u namelijk zelf. U kunt zelf beslissen wanneer uw pensioen ingaat. 
Wel valt uw pensioenuitkering lager uit als u eerder met pensioen gaat. Op de website vindt 
u hierover meer informatie.

  VPL-regeling 

VPL-regeling afgeschaft
Het bestuur van MPF besloot eind 2018 te stoppen met de tijdelijke VPL-regeling 
(per 1 januari 2019). Er is voldoende kapitaal opgebouwd voor de uitvoering van 
de regeling. Het is niet langer nodig hiervoor premies te incasseren. 
 
De tijdelijke VPL-regeling is ingevoerd nadat de overheid in 2006 de VUT-regeling afschafte. 
De VUT was gericht op vervroegd stoppen met werken. Dat wilde de overheid niet langer 
stimuleren om zo de uitstroom van arbeidskrachten te beperken. De sociale partners 
dwongen vervolgens een tijdelijke overgangsregeling af: de VPL-regeling. Deze was ook 
gericht op extra pensioen om eerder te stoppen met werken. 

https://www.molenaarspensioenfonds.nl
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  Communicatie  

Speerpunt: duidelijk communiceren 
U heeft allerlei vragen over uw pensioen. MPF probeert u daarbij zo goed 
mogelijk te helpen. We vinden het belangrijk dat u weet wat uw pensioen 
inhoudt en wat er speelt.  Voor MPF is open, transparante en begrijpelijke 
communicatie een speerpunt. Elk jaar stellen we een communicatiejaarplan op.

De communicatie in 2018 richtte zich vooral op: 
• website en nieuwsbrieven als belangrijke communicatiemiddelen;
• communicatie over de financiële situatie en actualiteiten uit de pensioenbranche;
• promotie van het deelnemersportaal;

Stil staan bij uw pensioen

We vinden het belangrijk dat onze deelnemers, liefst op jonge leeftijd al, stil staan bij hun 
pensioen. Hoeveel geld heeft u later nodig? Is het pensioen voldoende? Vaak is het slim om 
nu al wat bij te sparen. Met onze communicatie proberen we het pensioenbewustzijn bij onze 
achterban te verhogen. Dat is een belangrijke doelstelling van het communicatiebeleidsplan 
voor de periode 2018 – 2021.

Wat hebben we gedaan in 2018?

Een greep uit de belangrijkste communicatie-activiteiten in 2018:
• De website is ons belangrijkste communicatiemiddel. Daar vindt u het laatste nieuws. 

Voortdurend wordt de website geactualiseerd. 
• We maakten 2 nieuwsbrieven (voor deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers). 
• Verdere promotie van de vernieuwde ‘Mijnpensioen’ (uw persoonlijke pagina op onze 

website). Hier kunt u al uw persoonlijke zaken rond uw pensioen eenvoudig zelf regelen. 
• We organiseerden een pensioenspreekuur voor de groep actieven van 60 jaar en ouder.  
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  Kort  

Steeds meer aandacht voor 
duurzaam beleggen

Voor pensioenfondsen is beleggen noodzakelijk. Anders zouden de pensioenen 
veel lager uitvallen. Maar dat wil niet zeggen dat we in elk bedrijf ons geld 
steken. We hebben steeds meer aandacht voor maatschappelijk verantwoord 
beleggen (MVB). 

MPF wil niks te maken hebben met bedrijven die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld 
kinderarbeid of corruptie. Wij handelen volgens de richtlijnen die de Verenigde Naties hebben 
opgesteld voor verantwoord investeren. Wat betekent dat voor uw pensioen? Valt dat lager 
uit? MPF stelt dat bedrijven die duurzaamheid aanhangen op de lange termijn beter pres-
teren dan bedrijven die niet bewust met duurzaamheid omgaan. Op de langere termijn is 
het dus juist beter voor uw pensioen.
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  Kort  

Wel of geen Pensioenakkoord?
In 2018 is lange tijd uitgekeken naar de nieuwe pensioenplannen van het 
kabinet. Tegen het einde van het jaar leek de kogel door de kerk. Maar, zoals nu 
blijkt, hadden de betrokken partijen (zoals de vakbonden) nog een half jaar 
nodig. Alleen een paar algemene hoofdlijnen zijn nu nog maar bekend.  

Ons bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Wat de gevolgen zijn voor onze pensioenen 
is nu nog onduidelijk. Teveel details ontbreken nog. Natuurlijk houden we u op de hoogte van 
eventuele veranderingen. Op onze website kunt u het laatste nieuws volgen.

  Kort  

Nieuw bestuurslid
In juli 2018 is Eunice Bronswijk-Pais als nieuw bestuurslid gestart namens de pensioen-
gerechtigden. 

Toen deze plaats vrij kwam in het bestuur, meldden 3 kandidaten zich aan. Bestuurslid zijn 
van een pensioenfonds is een uitdagende functie waaraan hoge eisen worden gesteld door 
De Nederlandsche Bank (DNB). 

Na beoordeling van de drie kandidaten concludeerde het bestuur dat Eunice Bronswijk-Pais 
als enige aan alle gestelde eisen voldoet. Haar voordracht is goedgekeurd door de Neder-
landsche Bank.


