
Algemene vergadering van 

Deelnemers en Gepensioneerden

Dinsdag 11 juni 2019 15.30 uur
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Agenda
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• Even voorstellen

• Ingezonden vragen

• Belangrijke zaken afgelopen jaar

3

1. Opening
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• Paul Lafranca

• Geert van der Wulp

• Hans Molenaar

• Linda Lutz

• Frank Cordewener

• Jacques van der Horst
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Even voorstellen
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• Opbouw% omlaag. Uitkering wel 100%. Rekening bij 

actieven. Waarom deze methode?

• Heeft huidige ambitie (1,875%) wel toekomst? Wat is 

scenario bij blijvende lage rente?

• Wat zijn toekomstscenario’s fonds? Welke overwegingen 

spelen een rol? Staan alle scenario’s open of legt wg 

beperkingen op? Hoe worden deelnemers betrokken?

• Kosten per deelnemer zijn ruim 20% gestegen t.o.v. vorig 

jaar. Wat is de verklaring?  

• Is OPF MN nog wel toekomst bestendig en is OPF MN niet 

een te klein fonds (kosten hoog/pensioenopbouw laag).
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Ingezonden vragen
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• DNB on-site onderzoek

• Governance

• IORP II

• Strategie voor een duurzame toekomst
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Belangrijke zaken afgelopen jaar
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• Wat is de huidige financiële situatie?

• Mogelijke verlaging 31-12-2020
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2. Mogelijke verlaging
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Wat is de huidige financiële situatie?



dd-mm-yyyy Voeg hier de titel van de presentatie in 9

Mogelijke verlaging 31-12-2020 (voorbeeld)

31-12-2020
voor verlaging

31-12-2020 
na verlaging

31-12-2021

Ouderdomspensioen 10.000 9.900 9.800

Partnerpensioen 7.000 6.930 6.860

Stel korting van 9% 

(incl. uitsmeren en op basis van dekkingsgraad 31-12-2020)
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• Wat zijn kosten per deelnemer?

• Wat heeft invloed op de hoogte van de pensioenopbouw?

• Wat is de premiedekkingsgraad?
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3. Pensioenbeheer
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Wat zijn de kosten per deelnemer?
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- Rekenrente heeft zeer grote invloed!

- Kosten hebben beperkt invloed:

*Hoe hoger de kosten, hoe lager de pensioenopbouw

*Huidige kosten; 1,25% van de pensioengrondslag
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Wat heeft invloed op de hoogte van de 

pensioenopbouw?
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Wat is de premiedekkingsgraad?

Jaar Actuele dekkingsgraad 
(DG) einde jaar

Premie DG 
(excl opslag VEV)

Premie DG 
(incl opslag VEV)

2014 103,0% 107,4% 94,4%

2015 95,0% 96,9% 77,6%

2016 95,0% 96,9% 80,0%

2017 98,9% 94,6% 79,6%

2018 95,4% 104,8% 87,2%

In 2014, 2015, 2016 en 2018 draagt de premie dus bij aan het 

herstel van de financiële positie.
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• Waarom beleggen we?

• Hoe hoog zijn de kosten?

• Wat is het rendement?

• Uitkomsten ALM studie 
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4. Vermogensbeheer
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Vragen die het Bestuur zich stelt
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Waarom beleggen we?

Haal ik wel 
genoeg 

rendement?

Hoe kan ik 
kosten 

beperken?
Neem ik 

niet teveel 
risico?

Hoe ga ik met 
exotische 

beleggingen om?

Die rente 
staat wel 

erg laag

Kan ik 
uitleggen 

wat ik doe?

Beleg ik wel 
maatschappelijk 

verantwoord?
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288,5                342,1                378,3               391,6                 410,3  => gem bel. vermogen * 1 miljoen
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Hoe hoog zijn de kosten?
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Wat is het rendement?
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• Risico /rendementsverhouding kan worden verbeterd

• Verhogen afdekking renterisico van 50% naar 70% in vier jaar

• Allocatie naar vastgoed wordt verhoogd (via niet

beursgenoteerde Nederlandse fondsen)

• Allocatie naar private equity wordt (passief) afgebouwd

• Hiermee ontstaat een evenwichtiger verdeling van het risico
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Belangrijkste uitkomsten ALM studie
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5. Het Verantwoordingsorgaan

Gertjan 
Moers

Saskia 
Mevissen 

Mai-Britt 
Trojan

Tom 
Menting

Jeroen
Trip

Joyce 
Sijbrandij

Willem
Van Oosten

?
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Verantwoordingorgaan 2018

 Voordracht Bestuurslid namens deelnemers 

 Voordracht Bestuurslid namens gepensioneerden

 Voordracht lid Raad van Toezicht

Voordragen

 Positief beeld over uitgevoerde beleid 2018

 Goede relatie met bestuur, bestuur is open en 
transparant, goede kennis en kunde, kritisch

Verantwoording 
over beleid en   

uitvoering

 Zorgen over keuzes in de toekomst (verlagen, 
communiceren, klein fonds en kostprijs)

Keuzes toekomst
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• Verloop aantal deelnemers en belanghebbenden

• Hoe is de financiële positie?

• Premieoverzicht
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6. Jaarverslag 2018
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Personen met een ingegane invaliditeitspensioen en/of (gedeeltelijke) premievrijstelling zijn opgenomen in de groep 

‘Actieven’.

Verloop aantal deelnemers
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2014 2015 2016 2017 2018

verplichtingen 318.666 354.481 405.759 408.980 432.843

vermogen 328.187 336.671 385.662 404.339 412.771

Actuele dg 103,0 95,0 95,0 98,9 95,4

Beleids dg 105,8 97,1 91,8 98,2 98,1
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Hoe is de financiële positie?
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Ontwikkeling actuele dekkingsgraad in 2018

24

Hoe is de financiële positie?
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Indexatie en ambitie:

Ambitie is gebaseerd op ontwikkeling van de CPI alle huishouden 

(afgeleid), over de periode 1 juli tot 1 juli.

Prijsstijging is gebaseerd op CPI alle huishoudens over periode 1 januari 

tot 1 januari.
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Hoe is de financiële positie?
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Pensioenresultaat: Toets op realisatie van pensioenambitie

Pensioenresultaat= Som reële uitkeringen obv beleid                                   .                                                                                   

Som reële uitkering bij volledige opbouw én volledige indexatie
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Hoe is de financiële positie?
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Premieoverzicht 2018
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• Uit onderzoek begin 2018

• Aanpak

• Doel

28

7. Toekomst
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• Begin 2018 is uitgevraagd of u het belangrijk dat MN 

pensioenadministrateur en vermogensbeheerder is?  
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Uit onderzoek begin 2018
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• Opdrachtformulering en planning wordt momenteel

opgesteld

• Alle stakeholders worden betrokken

• Verkenning van alle scenario’s
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Aanpak
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Naar een toekomstbestendige en meer duurzame 

pensioenregeling voor MN;

• Marktconforme pensioenregeling

• Sluit aan bij behoeften van alle deelnemers (verschillende 

generaties), gewezen, deelnemers, pensioengerechtigden, 

werkgever

• Uitvoerbare en betaalbare regeling

• Uitkomsten Pensioenakkoord worden meegenomen waar 

mogelijk
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Doel
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• Jaarverslag 2018 binnenkort op website en opvraagbaar

• Nog openstaande vragen?
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8. Sluiting


