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1. Inleiding.
De stichting "Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services" (Pensioenfonds MN) is
een ondernemingspensioenfonds als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet (PW).
Artikel 145 PW schrijft voor dat een pensioenfonds, waaronder begrepen een
ondernemingspensioenfonds, een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) vast stelt.
De inhoud van deze ABTN geeft inzicht in het functioneren van Pensioenfonds MN als
geheel op basis waarvan het Bestuur van Pensioenfonds MN de mogelijkheid heeft om in
een vroeg stadium de juiste maatregelen te treffen om ongewenste situaties te voorkomen.
Tevens biedt de ABTN De Nederlandsche Bank de mogelijkheid om te toetsen of, op grond
van het voorgenomen beleid en de in de ABTN opgenomen bestuurs- en
beleggingsgrondslagen, de verplichtingen voldoende gedekt zullen zijn en de aanspraken op
ieder moment gedekt zijn. De ABTN geeft inzicht in de wijze waarop uitvoering wordt
gegeven aan het bij of krachtens de artikelen 25, 95, 126 tot en met 137 en 143 PW
bepaalde.
Deze actuariële en bedrijfstechnische nota is vastgesteld op 9 juni 2020, geldt met ingang
van 1 januari 2020 en vervangt alle voorgaande nota’s.
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2. Organisatie, beheer, verantwoording en in-en externe controle.
2.1. Algemeen
Met betrekking tot de organisatie van de werkzaamheden is de volgende tweedeling
aangebracht:
• Beleidsbepaling en toezicht
:
• Beleidsvoorbereiding, controle en uitvoering:

Bestuur van Pensioenfonds MN.
MN.

Pensioenfonds MN heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het vermogensbeheer
opgedragen aan MN. Hiertoe zijn een Uitbestedingsovereenkomst en een Fiduciair Beheer
Overeenkomst tussen beide partijen gesloten waarin regels zijn opgenomen inzake de
uitbesteding. Onderdeel van deze overeenkomsten zijn de Bepalingen inzake
Pensioenadministratie en de Bepalingen inzake Vermogensbeheer. De Fiduciair Beheer
Overeenkomst (FBO) is per 1 januari 2012 gesloten en de Uitbestedingsovereenkomst is per
1 januari 2016 gesloten. Zij vervangen de voorgaande overeenkomsten.
De inhoud van de pensioenregeling wordt mede door de CAO-partijen bepaald.

2.2. Organisatie pensioenfonds en Pension Fund Governance
Pensioenfonds MN heeft zich geconformeerd aan de principes voor goed
pensioenfondsbestuur.
Sinds 1 juli 2014 is de organisatie van het pensioenfonds als volgt:
1. Het Bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit zes leden.
2. Als intern toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld.
3. Als adviesorgaan is een Verantwoordingsorgaan ingesteld.
Het bestuur onderschrijft de principes van het zogenaamde 'Three Lines of Defense' model.
Pensioenfonds MN, als relatief klein en kostenbewust fonds, implementeert dit
gedachtengoed langs een aantal lijnen:
• Een taakverdeling binnen het bestuur (zie paragraaf 2.4.2.);
• Een externe compliance officer;
• Bij het toezicht op de uitvoerder zoveel mogelijk gebruik maken van de
functiescheiding en de 2e en 3e lijn van de van de uitvoerder zelf.
Voor de inrichting van een ‘Three Lines of Defense’ heeft Pensioenfonds MN, in lijn met de
IORP II richtlijn, per 13 januari 2019 sleutelfunctionarissen aangesteld voor:
• Risicobeheer;
• Actuariaat;
• Interne Audit.

6 / 111

Actuariële en BedrijfsTechnische Nota 2020 inclusief HBHT 2020.docx

Pensioenfonds MN ABTN 2020

2.3. Bestuur van Pensioenfonds MN
Samenstelling
Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit zes leden die worden voorgedragen conform
de geldende procedure die is opgenomen in de Statuten van het pensioenfonds, met
inachtneming van het beginsel van pariteit van werkgevers- en werknemersleden. Drie
leden zijn voorgedragen door MN en drie leden zijn voorgedragen vanuit het
Verantwoordingsorgaan, waarvan twee namens de werknemers en een namens de
pensioengerechtigden.
De bestuursleden hebben gedurende vier achtereenvolgende jaren zitting in het bestuur.
Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Het aftredende lid is meteen
herbenoembaar. Een lid van het bestuur kan maximaal gedurende drie zittingsperiodes
zitting hebben in het bestuur.
Het bestuur is, ongeacht de uitbesteding, verantwoordelijk voor het beleid van het
pensioenfonds, het beheren van de pensioenregeling en het pensioenvermogen dat
voortvloeit uit de doelstellingen van het pensioenfonds. Het bestuur is er tevens
verantwoordelijk voor dat het pensioenfonds voldoet aan de wettelijke vereisten.
Alle voorstellen dienen te worden voorgelegd aan het bestuur dat hierover een besluit
neemt. Het bestuur heeft te allen tijde de eindverantwoordelijkheid.
Bij de taakverdeling binnen het bestuur is Risico Management als een apart hoofdgebied
benoemd.
Verkiesbaar zijn alle deelnemers en pensioengerechtigden.
Bestuursleden werkzaam bij MN
Bestuursleden die werkzaam zijn bij uitvoeringsorganisatie MN zullen namens
uitvoeringsorganisatie MN slechts taken uitvoeren die niet leiden tot een direct advies of
een opinie die voor Pensioenfonds MN bestemd is. Het is mogelijk dat het betreffende
bestuurslid werkzaamheden verrichten namens uitvoeringsorganisatie MN die leiden tot
generieke producten die voor meerdere opdrachtgevers van MN gebruikt worden.
Daarnaast kan het voorkomen dat het betreffende bestuurslid in situaties van overmacht
(waaronder ziekte en/of vakantie van collega’s) toch werkzaamheden verricht die leiden tot
een advies of opinie direct voor Pensioenfonds MN. In zo’n geval zal dit duidelijk vermeld
staan op het stuk. In iedere vergadering van Pensioenfonds MN zal het betreffende
bestuurslid duidelijk laten weten aan welke stukken is meegeschreven. Hierover zal een
separate afspraak gemaakt worden in het bestuur van Pensioenfonds MN.
Diversiteit
Het bestuur van Pensioenfonds MN streeft ernaar dat zowel het bestuur als de organen
divers zijn samengesteld zowel wat betreft leeftijd als geslacht. In 2019 is een
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diversiteitsbeleid inclusief een stappenplan ter bevordering van diversiteit in het bestuur
opgesteld. Bij nieuwe kandidaten verzoekt het bestuur de voordragende partij met
diversiteit rekening te houden.
Vergaderingen
Het Bestuur van Pensioenfonds MN komt circa tien keer per jaar in vergadering bijeen.
Tenminste twee keer per jaar vergadert het Bestuur van Pensioenfonds MN samen met de
Raad van Toezicht. Tenminste tweemaal per jaar legt het Bestuur van Pensioenfonds MN
verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan.
Integriteit
Ter voorkoming van belangenconflicten, misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij
Pensioenfonds MN aanwezige informatie, heeft Pensioenfonds MN een gedragscode
opgesteld. Deze gedragscode geldt voor verbonden personen. Teneinde de naleving van de
gedragscode te kunnen waarborgen, is een compliance program opgesteld en een externe
compliance officer aangewezen. Het Bestuur van Pensioenfonds MN vergadert tenminste
éénmaal per jaar met de externe compliance officer.
Financiële transacties
De bevoegdheden van het Bestuur van Pensioenfonds MN ten aanzien van financiële
transacties zijn opgedragen aan MN.
Adviseurs
Het Bestuur van Pensioenfonds MN laat zich voorts bijstaan door een externe registeraccountant, een externe certificerend actuaris AG en eventuele overige adviseurs.
(Management)informatie
Voor de uitoefening van haar taak beschikt het Bestuur van Pensioenfonds MN tenminste
over de volgende (management)informatie:
• Een kwartaalrapportage inzake de beleggingen en de daarbij behorende ontwikkeling
van de dekkingsgraad.
• De relevante ontwikkelingen op pensioengebied en de mogelijke consequenties hiervan
voor het fonds.
• Het jaarverslag van het fonds.
• Een jaarrapportage van de accountant.
• Een jaarrapportage van de actuaris.
Door middel van de haalbaarheidstoets moet worden aangetoond dat de toegezegde
pensioenambitie realistisch en haalbaar is.
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Eens per drie jaar wordt een ALM-studie gedaan, waarin het premiebeleid,
beleggingsbeleid en voorwaardelijk toeslagenbeleid in onderlinge samenhang wordt
onderzocht.
De resultaten van de ALM-studie en de haalbaarheidstoets worden in het Bestuur van
Pensioenfonds MN besproken en indien nodig wordt het beleid aangepast. In 2018 is een
ALM-studie uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn bepalend geweest voor het lange termijn
beleid en verwerkt in het Beleggingsplan 2020
Organogram
Vorenstaande leidt tot het volgende organogram:
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2.4. Taakverdeling Bestuur van Pensioenfonds MN
Het Bestuur heeft een aantal aandachtgebieden benoemd ten behoeve van de
taakverdeling. Op elk aandachtsgebied is een bestuurslid eerstverantwoordelijke en een
bestuurslid stand-by. Bij de verdeling van de aandachtsgebieden is rekening gehouden met
de expertise van de betreffende bestuursleden.
2.4.1. Aandachtsgebieden taakverdeling Bestuur Pensioenfonds MN

De aandachtsgebieden die het Bestuur heeft gedefinieerd zijn onderstaand weergegeven.
Aandachtsgebieden
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1

Bestuurszaken
Opdrachtaanvaarding (beoordelen uitvoerbaarheid pensioencontract: kosten,
toekomstbestendigheid, evenwichtige belangenafweging)
Strategie, continuïteit, toekomstvisie, planning & control cycli (visie en missie, doel,
uitgangspunten en risicohouding art 102a PW, sterkte-zwakte analyse, jaarplanning en
actielijsten, rapportagestructuur, begroting)
Specifieke wet- en regelgeving (aansprakelijkheid, beloningsbeleid, geschiktheid, Code
Pensioenfondsen)
Volgen ontwikkelingen onderneming MN (leeftijdsopbouw, populatie, salarisontwikkeling)
Bestuursmodel (evaluatie en keuze model op basis van Wet versterking bestuur
pensioenfondsen)
Pensioenfonds organen (rollen, taken, bevoegdheden, diversiteit en contacten VO en RvT)
Geschiktheid en functioneren bestuur (profielschets leden bestuurlijke gremia,
deskundigheids- en geschiktheidsplanning, collectieve en individuele toetsing functioneren
bestuur, intern toezicht en verantwoordingsorgaan als afzonderlijke teams en gezamenlijk,
zelfevaluatie bestuur, intern toezicht en verantwoordingsorgaan)
Contacten DNB en AFM
Integriteit (o.a. gedragscode, klokkenluidersregeling)
Besluitvorming (agendabeheer, kwaliteit, draagvlak, evenwichtige belangenafweging,
verantwoording)

2

Juridische zaken
Pensioenwet
FTK
Fiscale wet- en regelgeving
Overige wetgeving (waaronder Stichtingenwet, AVG, Wetgeving gelijke behandeling, Wet
op het financieel toezicht)
Europese wetgeving (IORP II, EMIR)

3

Pensioeninhoudelijke zaken
Pensioenuitvoering
Pensioenreglement
Volgen ontwikkelingen nieuw pensioenstelsel
Transitie naar een nieuwe regeling
Pensioensoorten (aanvullende oudedagsvoorziening, keuzemogelijkheden en flexibilisering,
aanvullende nabestaandenvoorzieningen, aanvullende
arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen)
Toeslagbeleid
Pensioenformule (tijd van deelneming, opbouwpercentage per jaar, deeltijdpercentage,
salaris, franchise)
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4.1

Financiële en actuariële zaken
ABTN (wettelijke bepalingen en regelgeving, uitwerking actuariële grondslagen,
toegezegde rechten en beschikbare premie, sturingsmiddelen, crisisplan)
Technische voorzieningen/Voorziening pensioenverplichtingen (aanvangswaarde,
contante waarde, voorziening, parameters, rekenrente, rentetermijnstructuur, UFR,
overlevingstafels en prognosetafels, actuariële waarde, marktrente, vaste rekenrente,
analyse van mutaties)
Financiering (herstelplan, korten en toeslagen, haalbaarheidstoets)
Premiebeleid
Contacten actuaris

4.2

Beleggingsbeleid en vermogensbeheer
Beleggingsproces (stappen in het beleggingsproces, keuze intern of extern
vermogensbeheer, onafhankelijkheid en voorkomen belangenverstrengeling,
selectieproces vermogensbeheerder)
Risicomanagement (renterisico, marktrisico, valutarisico, kredietrisico, tegenpartijrisico,
liquiditeitsrisico, concentratierisico, operationeel risico, actief risico, risico’s specifiek voor
derivaten en het waarderingsrisico)
Beleggingsbeleid (doelstelling en risicohouding en vertaalslag naar beleid (ABTN),
investment beliefs, wettelijk kader beleggingen (w.o. prudent person principe), samenhang
strategisch beleggingsbeleid, beleggingsplan, mandaten en investment beliefs
Strategisch beleggingsplan (afweging risico-rendement en invloed kosten op resultaat,
soorten en kenmerken beleggingscategorieën, effect correlatie en diversificatie op risico,
beleid tactische asset allocatie, actief versus passief beleid, vertaalslag ALM naar
strategisch beleggingsbeleid, VEV, haalbaarheidstoets en herstelplan,
herbalanceringsbeleid)
Macro-economische visievorming (macro-economische en monetaire factoren (inflatie,
deflationaire crisis, stagflatie, herstel/groei, economie blijft constant, koerswisselingen
valuta etc.), waardering en prijsvorming op de financiële markten)
Portefeuille Implementatie (inrichten (uitbestedings)proces vermogensbeheer,
opdrachtverstrekking en aansturing vermogensbeheerder, mandaat en SLA bij
vermogensbeheer, signaleren implementatierisico’s, voorkomen concentratierisico’s)
Hedgebeleid (rente-hedge, valuta-hedge, hedgebeleid in relatie tot beleggingsbeginselen)
Duurzaam beleggen (definities, uitgangspunten en wet- en regelgeving van duurzaam
beleggen, principles for responsible investing strategieën voor verantwoord beleggen,
overwegingen voor duurzaam beleggen)
Asset categorieën (afweging risico, rendement en kosten, waarderingsgrondslagen,
tegenpartijen en risicoprofiel, spreiding naar regio’s en sector, beleggingen indelen naar
categorieën die van belang zijn voor de pensioenfondsdoelstelling)
Monitoring en evaluatie (monitoring op portefeuilleniveau en in relatie met het
beleggingsbeleid, identificatie belangrijkste risico’s en mogelijkheden voor beheersing,
vermogensbeheerrapportage, risicomaatstaven, Ex-post renteafdekking en ex-ante
renteafdekking, beoordeling vermogensbeheerder, scenario analyse)

4.4

Balansmanagement
ALM studie
Toepassing sturingsmiddelen
Event risk analyse (risicobeheersing bij economische scenario’s, effecten op nominale en
reële dekkingsgraad, strategieën voor rentehedging en balanseffecten, mate van
rentehedging)
Renterisico (risicobronnen, bepalen omvang renterisico, afdekmogelijkheden, volatiliteit,
marktwerking, duration; looptijdmaatstaf en rente gevoeligheidsmaatstaf)

Actuariële en BedrijfsTechnische Nota 2020 inclusief HBHT 2020.docx

Pensioenfonds MN ABTN 2020

Aandachtsgebieden
UFR (consequenties gebruik UFR)
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4.3

Verslaggeving
Jaarverslag (bestuursverslag, jaarrekening, overige gegevens en bijlagen, ontwikkelingen)
Bestuursverslag (verantwoording beleid (monitoring en resultaten), ontwikkelingen en
toekomst, actualiteiten, verdiepende onderwerpen, controlewerkzaamheden en
verklaring, zelfevaluatie)
Aanvullende verslagen (verslag RvT, VO, Compliance officer)
Overige gegevens (controleverklaringen, gebeurtenissen na balansdatum)
Contacten accountant

5

Risicobeheer (AO/IC)
AO/IC (inrichting en vastleggingsmogelijkheden, controlecriteria (CAVECOD), kosten/batenafweging)
Compliance (gedragscode, insiders/verbonden personen, actualiteiten en ontwikkelingen)
Risicobeheer (inrichting Frameworks)
Contacten externe compliance officer en E-FG

6

Communicatie
Communicatiebeleid
Communicatie uitvoering (jaarplan, toetsing en evaluatie (effectiviteit))

7

IT en uitbesteding
Uitbestedingsbeleid (uitbestedingsovereenkomsten en SLA's (onderhandelen), kwaliteit
ISAE 3402, kostenbeheersing, selectie, monitoring, evaluatie, actualiteiten en
ontwikkelingen)
Operationeel (voorwaarden, selecteren uitvoerder, aanbesteding, voorschriften, criteria en
procedures)
IT risico (belang en afhankelijkheid IT-risico’s)
Risicobeheer en controle (keten verantwoordelijkheid en controlemodellen, continuïteit en
betrouwbaarheid van de dienstverlener en monitoring)

sub B.

Verantwoordelijkheden bij sleutelfunctiehouders
Sleutelfunctiehouder Risicobeheer
Taken staan beschreven in de betreffende beleidsdocumenten
Sleutelfunctiehouder Interne Audit
Taken staan beschreven in de betreffende beleidsdocumenten
Actuariële sleutelfunctiehouder
Taken staan beschreven in de betreffende beleidsdocumenten
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2.4.2. Taakverdeling

Het Bestuur heeft de eerste en tweede (stand-by) verantwoordelijke van de
aandachtsgebieden persoonlijk toebedeeld. Dit is een van de manieren waardoor het
Bestuur beheerste bedrijfsvoering borgt.
Aandachtsgebieden

Paul
Lafranca

Hans
Molenaar

1

Bestuurszaken

x

2

Juridische zaken

x

3

Pensioeninhoudelijke zaken

4.1

Financiële en actuariële zaken

4.2
4.3

Beleggingsbeleid en
vermogensbeheer
Verslaggeving

4.4

Balansmanagement

x

5

Risicobeheer (AO/IC)

(x)

6

Communicatie

7

Uitbesteding en IT

x

Geert van
der Wulp

Linda
Lutz

Frank
Cordewener

Jacques vd
Horst

(x)
(x)

(x)

x
(x)

x

x

(x)

x

(x)
(x)
x
(x)

x

(x)

x

Eerstverantwoordelijke

(x) Stand-by
Sleutelfuncties
1

Sleutelfunctiehouder risicobeheer

2

Sleutelfunctiehouder interne audit

3

Actuariële sleutelfunctie

Paul
Lafranca

Hans
Molenaar

Geert van
der Wulp

Linda
Lutz

Frank
Cordewener
x

x
Is belegd bij de certificerend actuaris Edwin Schokker

2.4.3. Zelfevaluatie Bestuur

Jaarlijks wordt in een besloten vergadering een zelfevaluatie door het Bestuur uitgevoerd.
De bestuurlijke zelfevaluatie is een belangrijk moment om stil te staan bij het eigen
functioneren en kan waardevolle inzichten en verbeterpunten opleveren om het bestuurlijk
functioneren te verbeteren. De zelfevaluatie wordt of uitgevoerd aan de hand van
onderlinge evaluatiegesprekken of onder externe begeleiding georganiseerd. Conform
norm 28 van de Code Pensioenfondsen is het eigen functioneren voor het Bestuur een
continu aandachtspunt.
2.4.4. Evaluatie (bestuurs)vergaderingen

Met oog op efficiëntie-verbetermogelijkheden en de besluitvormingskwaliteit wordt het
vergaderproces van de (bestuurs)vergadering door het Bestuur geëvalueerd. Deze evaluatie
wordt standaard op de agenda gezet en zal aan het einde of aan het begin van een
volgende vergadering plaatsvinden.
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2.4.5. Individuele evaluatie bestuursleden

Jaarlijks heeft de voorzitter van het Bestuur met elk bestuurslid een evaluatiegesprek. In dit
gesprek wordt onder andere het functioneren en de individuele ontwikkelbehoefte(n)
besproken. Tevens vindt overleg plaats tussen de voorzitter van het Bestuur en de
voorzitter van de Raad van Toezicht.

2.5. Verantwoording
2.5.1. Raad van Toezicht

Ten behoeve van het intern toezicht is een Raad van Toezicht ingesteld. De Raad van
Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene
gang van zaken in het Fonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op
adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het Bestuur en legt
verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden
aan het Verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het jaarverslag. De Raad van
Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Toezicht bestaat uit drie
onafhankelijke leden. De zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar.
Een lid mag eenmaal herbenoemd worden. Conform Norm 47 van de Code
Pensioenfondsen rapporteert de Raad van Toezicht over de naleving en toepassing van de
Code Pensioenfondsen.
2.5.2. Verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds MN kent een Verantwoordingsorgaan. Dit bestaat reglementair uit minimaal
vijf en maximaal acht leden. Het Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds MN bestaat
ultimo 2019 uit zeven leden. De pensioengerechtigden zijn in het Verantwoordingsorgaan
naar evenredigheid van hun aantal in de stichting vertegenwoordigd. Tenminste tweemaal
per jaar belegt het Bestuur van Pensioenfonds MN een vergadering met het
Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan ontvangt van het Bestuur
verantwoording over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het
Verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van
het Bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie,
waaronder de bevindingen van de Raad van Toezicht, over het door het Bestuur
uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar, de beleidskeuzes voor de toekomst en
over de naleving van de Code pensioenfondsen. Dit oordeel wordt, samen met de reactie
van het Bestuur daarop, bekend gemaakt en in het jaarverslag opgenomen.
2.5.3. Algemene vergadering van deelnemers

Tenminste éénmaal per jaar belegt het Bestuur van Pensioenfonds MN een algemene
vergadering van de deelnemers, waarin informatie wordt verstrekt over het gevoerde
beleid in het afgelopen jaar.
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2.6. Organisatie uitvoering
Pensioenfonds MN heeft de uitvoering van de pensioenregeling, het vermogensbeheer en
het beleidsadvies opgedragen aan MN. Hiertoe zijn een Uitbestedingsovereenkomst en een
Fiduciair Beheer Overeenkomst (FBO) tussen partijen gesloten waarin regels zijn
opgenomen inzake de uitbestede werkzaamheden. Onderdeel van deze overeenkomsten
zijn de Bepalingen inzake Pensioenadministratie en de Bepalingen inzake
Vermogensbeheer. In de dienstencatalogus is door MN beschreven welke diensten worden
uitgevoerd voor Pensioenfonds MN.
Per kwartaal rapporteert MN over de uitvoering van de werkzaamheden (zowel
kwantitatief als kwalitatief, in vergelijking tot afgesproken service levels) en daarmee
samenhangende kosten.
De Uitbestedingsovereenkomst dient te worden gezien als een overeenkomst tot
uitbesteding als bedoeld in artikel 13 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet
verplichte beroepspensioenregeling, zoals gepubliceerd op 18 december 2006.

2.7. Externe accountant
De accountant controleert jaarlijks de onder verantwoordelijkheid van het Bestuur
opgestelde jaarrekening. Hij doet dit in overeenstemming met Nederlands recht.
Dienovereenkomstig is de accountant verplicht te voldoen aan de voor hem geldende
gedragsnormen en is hij gehouden de controle zodanig te plannen en uit te voeren dat de
jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Daarnaast omvat de controle
onder meer de evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor de
financiële verslaggeving. Verder geeft de externe accountant een verklaring met betrekking
tot het vaststellen van een normportefeuille door het Bestuur en controleert hij het feitelijk
rendement van de gekozen normportefeuille. Hij controleert de beleggingen en of deze
binnen de bandbreedtes van de in het beleggingsplan genoemde beleggingscategorieën
valt. Tevens controleert de accountant de grootte en de samenstelling van het vermogen
(de reserves) per balansdatum. Met de externe accountant van Pensioenfonds MN wordt
jaarlijks afgesproken welke objecten, al dan niet in het kader van de jaarrekeningcontrole,
bijzondere aandacht krijgen. De externe accountant rapporteert over zijn bevindingen aan
het Bestuur van Pensioenfonds MN.

2.8. Externe actuaris
De certificerend actuaris van het fonds onderzoekt jaarlijks of is voldaan aan de artikelen
126 tot en met 140 van de Pensioenwet. De actuaris is onafhankelijk van het fonds, zoals
vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet. Als onderdeel daarvan onderzoekt de
certificerend actuaris of het beleggingsbeleid in overeenstemming is met het prudentperson beginsel, zoals vermeld in artikel 135 PW en uitgewerkt in artikel 13 van het Besluit
financieel toetsingskader pensioenfondsen. De certificerend actuaris van het fonds
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controleert daartoe jaarlijks of de technische voorzieningen, conform de grondslagen van
het fonds, juist zijn vastgesteld. Voorts geeft de certificerend actuaris een oordeel over de
uitgangspunten, grondslagen en methoden die zijn toegepast bij de vaststelling van de
technische voorzieningen en bij de toetsen naar de toereikendheid van de fondsmiddelen.
Voorts geeft de actuaris een oordeel over de financiële positie van het fonds, waarbij wordt
bezien of er sprake is van onderdekking dan wel reservetekort.

2.9. Externe Compliance Officer
Het Bestuurs heeft een externe Compliance Officer aangesteld. De externe Compliance
Officer functioneert als compliance officer voor het Bestuur. Daarnaast controleert de
externe Compliance Officer de compliance officer van MN en rapporteert daarover aan het
Bestuur van het Fonds. Ontvangt risico en Complicance rapportages.

2.10. Functionaris Gegevensbescherming
Pensioenfonds MN heeft in 2018 in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) een functionaris gegevensbescherming aangesteld die
afkomstig is van het NCI. Deze FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

2.11. Sleutelfunctie: Actuariële functie
Pensioenfonds MN heeft de Actuariële sleutelfunctie belegd bij de certificerend actuaris.
Voor de uitvoering van deze sleutelfunctie is een overeenkomst opgesteld.
De uitbesteding betreft zowel het houderschap als de vervulling van de functie. De
aangewezen externe Actuariële Functiehouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de functie. De functiehouder rapporteert zijn bevindingen en aanbevelingen aan het
bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur zal er op toezien dat de Actuariële Functie de
activiteiten uitvoert in overeenstemming met dit beleid. Voor de wijze waarop het bestuur
hierop toeziet, wordt verwezen naar het uitbestedingsbeleid en het specifieke contract met
deze functionaris.
De taken van de Actuariële Functie liggen in het verlengde van de taken van de
certificerend actuaris en zullen zoveel mogelijk worden geïntegreerd. In de overeenkomst
met de externe partij belast met de uitvoering van de Actuariële Functie zullen minimaal de
volgende activiteiten worden opgenomen:
• het controleren van de berekening van de technische voorzieningen;
• het beoordelen van de betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van
de technische voorzieningen, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
• het beoordelen of de bij de berekening van de technische voorzieningen
gehanteerde methodieken, onderliggende modellen en aannamen passend zijn;
• het beoordelen of er voldoende gegevens worden gebruikt bij de berekening van
technische voorzieningen en het beoordelen van de kwaliteit van die gegevens
(hierbij kan gebruik worden gemaakt van de werkzaamheden van de accountant);
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•

•
•

en het toetsen van de bij de berekening van technische voorzieningen gehanteerde
aannames aan de praktijk;
het beoordelen van het premiebeleid en beleid inzake omzetting van
pensioenaanspraken (bijvoorbeeld bij een waardeoverdracht of een omzetting van
het kapitaal in een premieovereenkomst in een uitkering).
het beoordelen van de adequaatheid van (her)verzekeringsregelingen (indien van
toepassing);
bijdragen aan de doeltreffendheid van het risicobeheer (bijv. door een bijdrage te
leveren aan eigenrisicobeoordeling met betrekking tot de verzekeringstechnische
risico’s).

2.12. Sleutelfunctie: Interne auditfunctie
Voor de Interne auditfunctie is door het bestuur een document opgesteld met de vereiste
competenties voor de sleutelhouder Interne audit.
Pensioenfonds MN heeft de Interne auditfunctie intern belegd bij een bestuurslid niet
zijnde het bestuurslid bij wie de Risicobeheerfunctie is belegd. Tevens is het betreffende
bestuurslid niet werkzaak bij MN bij Internal Audit.
Ter invulling van deze functie is onder andere het “Charter Internal Audit Functie”
opgesteld. In dit charter zijn de missie, de reikwijdte van werkzaamheden en de
verantwoordelijkheid van de Internal Audit Functie binnen Pensioenfonds MN, vastgelegd.
Het beschrijft op welke manier de noodzakelijke onafhankelijkheid en objectiviteit van de
Internal Audit Functie is vormgegeven en geborgd, alsmede de organisatorische plaats,
taken en bevoegdheden.
Bij de invulling van de functie is binnen Pensioenfonds MN sprake van een verantwoordelijk
sleutelhouder. Voor de uitvoering van de functie steunt de sleutelhouder in belangrijke
mate op de auditwerkzaamheden van de Internal Audit Functie van de uitvoerder (IAF MN).
De relatie met IAF MN is dan ook mede in het charter uitgewerkt. Indien voor andere
uitbestedingspartijen wordt gekozen gelden tevens de in dit charter opgenomen principes
bij deze uitbesteding.
De sleutelhouder Internal Audit is verantwoordelijk voor:
• Het opstellen van een audituniverse
• Het vaststellen van een auditjaarplan
• Uitvoering (laten) geven aan het auditjaarplan (dan wel bijstelling van het plan)
• Informeren relevante committees en het bestuur over voortgang en uitkomsten
• Overleggen en onderhouden relatie met IAF MN/uitbestedingspartijen
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2.13. Sleutelfunctie: Risicobeheerfunctie
Voor de risicobeheerfunctie is door het bestuur een document opgesteld met de vereiste
deskundigheid voor deze sleutelfunctie.
Pensioenfonds MN heeft de Risicobeheerfunctie intern belegd bij een bestuurslid, niet
zijnde het bestuurslid bij wie de Interne auditfunctie is belegd. Tevens is het betreffende
bestuurslid niet werkzaak bij MN op de afdeling Risk & Compliance.
Ter invulling van deze functie is onder andere het “Charter Risicobeheerfunctie” opgesteld.
In dit charter zijn de missie, de reikwijdte van werkzaamheden en de verantwoordelijkheid
van de risicobeheerfunctie binnen het Pensioenfonds MN, vastgelegd. Het beschrijft op
welke manier de noodzakelijke onafhankelijkheid en objectiviteit van de
risicobeheerfunctie is vormgegeven en geborgd, alsmede de organisatorische plaats, taken
en bevoegdheden.
Bij de invulling van de functie is binnen Pensioenfonds MN sprake van een verantwoordelijk
sleutelhouder. Voor de uitvoering van de functie steunt de sleutelhouder in belangrijke
mate op de risicobeheersing van de uitvoerder MN en de tweedelijnsafdeling Risk &
Compliance (R&C MN). De relatie met R&C MN is daarom ook in dit charter uitgewerkt.
Indien voor andere uitbestedingspartijen wordt gekozen gelden tevens de in dit charter
opgenomen principes bij uitbesteding.
De sleutelhouder risicobeheer is verantwoordelijk voor:
• uitvoering (laten) geven aan het Beleidsplan risicobeheer (dan wel bijstelling van het
plan);
• het adviseren van het bestuur over risicobeheer, onder meer met betrekking tot
strategische aangelegenheden;
• het evalueren van het gevoerde beleid op het terrein van risicobeheersing de daarbij
gehanteerde processen, procedures en werkinstructies waarna eventuele
vervolgacties warden vastgesteld;
• het beoordelen van de rapportages van R&C MN;
• het stimuleren van het bewustzijn aangaande risicobeheer;
• het monitoren van het risicobeheersysteem;
• het monitoren van het risicoprofiel van het fonds;
• het evalueren van resultaten van monitoringactiviteiten;
• het onderkennen en beoordelen van opkomende risico's;
• het vaststellen van de kritische risico-indicatoren en risicotoleranties;
• het bespreken van bevindingen van toezichthouders op het terrein van het
risicobeheersysteem;
• het uitbrengen van een regulier verslag aan het bestuur en de Raad van Toezicht.
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2.14. Beloningsbeleid
2.14.1.

Vacatievergoeding

1. Bestuursleden die niet bij MN in dienst zijn en niet door MN zijn aangesteld, ontvangen
per bijgewoonde reguliere bestuursvergadering een vacatievergoeding.
2. Vergaderingen en bijeenkomsten die niet tot de reguliere bestuursvergaderingen
worden gerekend zijn:
a. Vergaderingen met de externe Compliance Officer.
b. Vergaderingen met de Raad van Toezicht.
c. Vergaderingen met het Verantwoordingsorgaan.
d. De algemene vergadering van Deelnemers en Gepensioneerden.
e. Kennissessies.
3. De jaarlijkse besloten bestuursvergadering wordt gezien als een reguliere
bestuursvergadering.
4. Als er op een kalenderdag meerdere reguliere bestuursvergaderingen plaatsvinden,
wordt slechts eenmaal vacatievergoeding uitbetaald.
5. Als bewijs van aanwezigheid van het bestuurslid gelden de notulen van de betreffende
vergaderingen.
6. Betaling van de vacatievergoedingen vindt in twee termijnen plaats aan het einde van
het tweede kwartaal en aan het einde van het vierde kwartaal door de
bestuurssecretaris, op basis van gebleken aanwezigheid.
7. De vacatievergoeding voor het jaar 2020 bedraagt € 625.
8. De hoogte van de vacatievergoeding wordt jaarlijks aangepast. Bij de jaarlijkse
aanpassing wordt uitgegaan van de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI),
alle huishoudens, met basisjaar 2015=100.
2.14.2.

Honorarium leden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke, externe deskundigen die toezicht
houden op het pensioenfonds en het Bestuur. De leden voldoen aan de normen van De
Nederlandsche Bank ten aanzien van deskundigheid en integriteit. De leden van de
Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vast honorarium.
2. Het jaarlijks honorarium exclusief BTW bedraagt voor
a. de voorzitter € 13.000 per jaar en
b. de overige (aspirant) leden € 11.500 per jaar.
3. De onder punt 2 genoemde bedragen hebben betrekking op het gehele tijdsbeslag, er
worden geen separate reis- of overige kosten vergoed.
4. Betaling van het honorarium vindt in twee termijnen plaats na verstrijken van het
tweede kwartaal en na verstrijken van het vierde kwartaal door de bestuurssecretaris.
5. De hoogte van het honorarium is vastgesteld in de bestuursvergadering van
16 mei 2014. Er vindt geen aanpassing van de bedragen plaats.
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2.14.3.

Overige beloningen

Naast de vacatievergoedingen aan Bestuursleden die niet bij MN in dienst zijn en niet door
MN zijn aangesteld en het honorarium aan leden van de Raad van Toezicht, betaalt
Pensioenfonds MN geen andere beloningen aan individuen.

2.15. Financieel Crisisplan
Als onderdeel van deze ABTN is door het Bestuur een separaat Financieel Crisisplan
vastgesteld. In dit Financieel Crisisplan staat beschreven binnen welke kaders het
pensioenfonds handelt in geval van een financiële crisis en welke maatregelen kunnen
worden genomen om een financiële crisis te voorkomen. Jaarlijks wordt het Financieel
Crisisplan door het Bestuur geëvalueerd en daar waar nodig herzien. Het Financieel
Crisisplan is opgenomen onder hoofdstuk 11 van deze ABTN.

2.16. Risicomanagement
Een pensioenfonds richt zijn organisatie zodanig in dat deze een beheerste en integere
bedrijfsvoering waarborgt. Een van de onderdelen hiervan is risicomanagement.
Risicomanagement draagt bij aan een effectieve risicobeheersing. Pensioenfonds MN
hanteert hierbij een aantal risicomanagementbeginselen. In de
risicomanagementbeginselen wordt de werkwijze rond het evalueren en bijsturen van de
risico’s vastgelegd.
Risicohouding
In art. 1a van het Besluit FTK wordt de risicohouding uit art. 102a PW geconcretiseerd. De
risicohouding is “de mate waarin het fonds bereid is beleggingsrisico’s te lopen om de
doelstellingen van het fonds te realiseren en de mate waarin het fonds beleggingsrisico’s
kan lopen gegeven de kenmerken van het fonds”. Verder: “De risicohouding voldoet aan de
prudent person regel en komt voor de lange termijn tot uitdrukking in de door het fonds
gekozen ondergrenzen in het kader van de haalbaarheidstoets en voor de korte termijn in de
hoogte van het vereist eigen vermogen of een bandbreedte hiervoor.”
Op basis van bovenstaande werkt Pensioenfonds MN een strategisch beleggingsbeleid uit,
waaronder de verhouding tussen de matching- en de returnportefeuille, de hoogte van de
rente afdekking (niveau 1 van de investment structuur) en de verhouding tussen de
vermogensclusters (niveau 2 van de investment structuur). Pensioenfonds MN weegt de
resultaten van regelmatig risicobereidheidsonderzoek onder (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden hierin mee.
Doel risicomanagement
Het risicomanagement van Pensioenfonds MN is gericht op het behalen van de financiële
ambitie binnen de kaders van een hoog niveau van risicobeheersing, zoals volgt uit de
risicohouding.

20 / 111

Actuariële en BedrijfsTechnische Nota 2020 inclusief HBHT 2020.docx

Pensioenfonds MN ABTN 2020

Rol verplichtingen
Risico wordt waar relevant beoordeeld ten opzichte van de verplichtingen. Hierbij kunnen
zowel de nominale als de reële verplichtingen de basis vormen, afhankelijk van de
vraagstelling.
Niet meer risico dan nodig
Pensioenfonds MN neemt niet meer risico dan redelijkerwijs nodig is voor het realiseren
van de financiële ambitie.
Risico moet worden beloond
Pensioenfonds MN neemt alleen risico als redelijkerwijs verwacht kan worden dat dit
beloond wordt met een bijpassend rendement.
Diversificatie
Diversificatie over beleggingen met verschillende laaggecorreleerde risicobronnen
reduceert risico wezenlijk.
Sturen op risico
Bij elke gewenste risicohouding bestaat een portefeuillesamenstelling die het hoogste
verwachte rendement oplevert. Dit is de basis voor het sturen op risico.
Bovengrens illiquide beleggingen
Gezien het lange termijn karakter van het Fonds is Pensioenfonds MN bereid
illiquiditeitsrisico te nemen om op deze wijze een illiquiditeitspremie te incasseren, waarbij
in het jaarlijkse beleggingsplan grenzen worden gesteld aan de omvang van illiquide
beleggingen in relatie tot de totale beleggingsportefeuille.
Risico-indicatoren
Pensioenfonds MN monitort de volgende risico-indicatoren:
• Vereist eigen vermogen
• Balansrisico
• Niveau renteafdekking op markwaardebasis (niveau, helling en kromming)
• Niveau valuta-afdekking (per valutapaar)
• Omvang liquiditeiten
Bij overschrijding van een bandbreedte vindt analyse en besluitvorming plaats. De default
actie daarbij is om de indicator terug te brengen naar het midden van de gestelde
bandbreedte.
Risicoscenario’s economische omgeving
In aanvulling op de risico-indicatoren monitort Pensioenfonds MN potentiële
risicoscenario’s die volgen uit de economische omgeving.

21 / 111

Actuariële en BedrijfsTechnische Nota 2020 inclusief HBHT 2020.docx

Pensioenfonds MN ABTN 2020

Risicoscenario’s reële, sociale en politieke omgeving
Pensioenfonds MN monitort ESG-risico’s: de risico’s van een veranderende wereld op de
beleggingen van Pensioenfonds MN. Hieronder vallen in ieder geval financiële schade door
regulering of ander overheidsingrijpen, financieel risico als gevolg van klimaatverandering,
en disruptieve economische veranderingen. Daarnaast is in de uitvoeringsbeginselen over
verantwoord beleggen verder uitwerking gegeven aan hoe Pensioenfonds MN omgaat met
ESG-risico’s.
Definitie balansrisico
Voor het balansrisico kijkt Pensioenfonds MN naar de beweeglijkheid van de beleggingen
ten opzichte van de verplichtingen (tracking error). Hiervoor gebruikt het historische
gegevens.
Definitie renteafdekking
Pensioenfonds MN kijkt voor de renteafdekking zowel naar de UFR rente als de marktrente.
Pensioenfonds MN definieert de renteafdekking primair op basis van de UFR rente vanwege
het geldende wettelijk toetsingskader. Omdat de UFR rente niet kan worden afgedekt en
marktwaardering op lange termijn prevaleert, stuurt Pensioenfonds MN het renterisico en
de renteafdekking op basis van marktrente.
Definitie renterisico
Het renterisico wordt gedefinieerd als ‘DV01’: de euroverandering bij 0,01% daling van de
rente. Pensioenfonds MN kijkt daarbij niet alleen naar het niveau van de rente afdekking,
maar ook naar de helling en de kromming van de rente afdekking.
2.16.1.

Risicobereidheidsonderzoek

In 2018 heeft Pensioenfonds MN een risicobereidheidsonderzoek laten uitvoeren onder alle
deelnemers (actieven, slapers en gepensioneerden).
De risicohouding van de deelnemers wordt vertaald door het bestuur naar een
risicohouding van het bestuur. De risicohouding van het bestuur is leidend bij de
samenstelling van de beleggingsportefeuille. Bij het vaststellen van het strategische
risicoprofiel van het pensioenfonds is rekening gehouden met de karakteristieken van het
fonds. De conclusies uit het risicobereidheidsonderzoek zijn:
• De risicobereidheid:
o Is bij gepensioneerden minder groot dan bij actieven/slapers
o Er is een lichte voorkeur voor een zekerder maar lager pensioen
o Het beleggingsbeleid sluit aan bij voorkeur respondenten
• Risicodraagvlak
o Is bij gepensioneerden lager dan bij actieven/slapers
o tegenvallers kunnen door actieven opgevangen worden door
▪ langer doorwerken
▪ bijsparen
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In onderstaand figuur is de risicobereidheid weergegeven:

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een risicohouding op korte termijn en op lange
termijn. De risicohouding is overlegd met het Verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht
en met sociale partners via de werkgever.
De risicohouding is kwalitatief als volgt geformuleerd:
•
•

•
•

2.16.2.

De ambitie is 100% waardevast pensioen;
Indien de hoogte van de dekkingsgraad niet voldoende hoog is om deze ambitie te
behalen dan kan de ambitie dalen tot 80% koopkracht. Daarnaast is de ambitie dat
een korting op een één jaarstermijn niet groter mag zijn dan 1%;
De kritische dekkingsgraad1 bedraagt 87,3% (per 31 december 2019);
Bij lage dekkingsgraden daalt de ambitie koopkrachtbehoud onder 80% en/of wordt
geaccepteerd dat een korting op één jaarstermijn groter dan 1% kan zijn.
Bij lage dekkingsgraden bedraagt de rendementsportefeuille te allen tijde minimaal
45% om zo voldoende herstelkracht te behouden gezien de karakteristieken van
het fonds.
Beleidsplan Risicomanagement

In een separaat document “Beleidsplan Risicomanagement” worden de door het Bestuur
geїdentificeerde risico’s vastgelegd. Van deze risico’s worden de kans en impact ingeschat
en de beheersmaatregelen weergegeven. Het Beleidsplan Risicomanagement wordt
jaarlijks door het Bestuur geёvalueerd en waar nodig herzien en vastgesteld. Tevens stelt
het Bestuur samen met de externe compliance officer jaarlijks een risicoanalyse op vanuit
het gezichtspunt van compliance. Deze analyse wordt in het Beleidsplan Risicomanagement
opgenomen.

1

De kritische dekkingsgraad is die waarde van de dekkingsgraad waarbij het herstelplan niet meer sluitend is,
zonder door te voeren kortingen.
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2.16.3.

Risico control Matrix Pensioenfonds MN

Voor de processen die worden uitgevoerd door de pensioenuitvoering van Pensioenfonds
MN is een Risico Control Matrix (RCM) opgesteld met ruim 90 beheersmaatregelen. De in
de matrix gedefinieerde beheersmaatregelen zijn geїmplementeerd. De RCM wordt jaarlijks
geёvalueerd. Voorbeelden van opgenomen beheersmaatregelen zijn:
•
•

2.16.4.

Verbandscontrole tussen de aangeleverde pensioenuitkeringen vanuit AxyLife en
de daadwerkelijk uitgevoerde betalingen.
Verbandscontrole tussen de pensioen- en personeelsadministratie. Het doel
hiervan is om te controleren of het aantal deelnemers en deelnemergegevens in de
pensioenadministratie Pensioenfonds MN en personeelsadministratie MN op elkaar
aansluiten.
Systematische integriteitsrisicoanalyse

Eenmaal per drie wordt door het Bestuur van Pensioenfonds MN een volledige
Systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) uitgevoerd. Deze SIRA wordt vervolgens
jaarlijks geüpdate. De SIRA wordt ingestuurd naar DNB. Het Bestuur heeft van alle
benoemde risico’s uit de SIRA een top 5 bepaald en hiervoor aanvullende
beheersmaatregelen vastgesteld. Deze extra beheersmaatregelen zijn ook op de actielijst
gezet om zo de bewaking en voortgang te kunnen monitoren. Vanaf 2019 is in het
Beleidsplan Risicomanagent de SIRA beschreven in een apart hoofdstuk.
2.16.5.

Audit jaarplan Pensioenfonds MN

Het audit jaarplan, uitgevoerd door Internal Audit van MN, is een integraal onderdeel van
de risicomanagement cyclus. Het audit jaarplan biedt het Bestuur een sturingsinstrument
om op een gestructureerde en effectieve manier om te gaan met de onzekerheden in de
risico omgeving van het pensioenfonds. Het plan geeft de reikwijdte en diepgang aan van
de auditactiviteiten die gedurende het jaar door het pensioenfonds worden uitgevoerd. De
centrale doelstelling van het audit jaarplan is het op een beleidsmatig niveau geven van een
overzicht van de nog uit te voeren activiteiten gericht op het doorlopen van de risicobeheer
cyclus. Het Bestuur maakt hier voor een deel gebruik van het risicomanagement framework
van MN, maar draagt elk jaar een extra onderwerp aan welke in het jaarplan wordt
opgenomen. Voor 2020 is dat een Audit Excasso. De verwachting is dat in 2020 MN voor de
uitvoering van het excasso proces ten behoeve van Pensioenfonds MN zal migreren van de
administratie in AFAS naar de uitkeringsmodule in AxyLife. De betrouwbaarheid van de
uitvoering in AxyLife wordt in deze audit onderzocht.

24 / 111

Actuariële en BedrijfsTechnische Nota 2020 inclusief HBHT 2020.docx

Pensioenfonds MN ABTN 2020

2.16.6.

ISAE rapportage

Pensioenfonds MN vereist voor Vermogensbeheer van zijn uitvoerder een ISAE 3402rapportage op jaarbasis. Het Bestuur van Pensoenfonds MN ontvangt de uitgebreide ISAE
3402-rapportage. Deze ISAE 3402-rapportage wordt mondeling toegelicht door MN en
besproken met het Bestuur in een bestuursvergadering.
De ISAE 3402-rapportage is een instrument voor het Bestuur dat zij kan gebruiken voor
inrichting van het risicobeheerraamwerk. De rapportage wordt ook gebruikt door de
accountant van uitvoerder MN en door de accountant van pensioenfonds MN om zekerheid
te krijgen over de betrouwbaarheid van de door MN aan Pensioenfonds MN aangeleverde
cijfers voor de jaarrekening.
2.16.7.

Risk- en Compliance rapportages

Op kwartaalbasis verlangt Pensioenfonds MN van haar uitvoerder een Risk en Compliance
rapportage vanuit de tweede lijn van MN. Deze rapportage wordt besproken in een
bestuursvergadering met de compliance officer van MN en de relatiebeheerder. De
rapportage bevat:
• Door de uitvoerder geïdentificeerde risico’s (financieel, operationeel en
compliance);
• Een overzicht datalekken (indien van toepassing);
• Een overzicht incidenten (indien van toepassing).
Middels de Risk- en Compliancerapportage wordt Pensoenfonds MN daarnaast
geїnformeerd over:
• wijzigingen in wet- en regelgeving;
• incidenten en de voortgang van de oplossingen;
• toezichthoudersonderzoeken en toezichthouderscontacten;
• status compliance dossiers.
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3. Pensioenregeling
3.1. Deelnemende instellingen
Pensioenfonds MN voert de pensioenregeling uit voor MN en andere daaraan gelieerde
instellingen die een uitvoeringsovereenkomst met Pensioenfonds MN hebben gesloten.
Aansluiting is mogelijk na goedkeuring van het Bestuur van Pensioenfonds MN. De
instellingen dienen zich te conformeren aan alle afspraken zoals die zijn overeengekomen
tussen MN en Pensioenfonds MN.
In de uitvoeringsovereenkomst zijn op hoofdlijnen de volgende afspraken tussen
Pensioenfonds MN en werkgever vastgelegd:
- De werkgever is verplicht tot tijdige informatielevering omtrent relevante mutaties in
deelnemersgegevens aan Pensioenfonds MN.
- Pensioenfonds MN is verplicht tot getrouwe naleving van statuten en reglementen.
- Pensioenfonds MN is verplicht tot het verstrekken van laag 1 van Pensioen1-2-3 voor
nieuwe deelnemers en een jaarlijkse opgave van pensioenaanspraken aan de
deelnemers.
- Met in achtneming van het bepaalde in hoofdstuk 6 van deze ABTN is de premie voor
het ouderdoms-, partner-,wezen- en invaliditeitspensioen tot het Maximum Salaris voor
2020 op 26,2% van de pensioengrondslag vastgesteld. Hiervan mag door de werkgever
een deel bij de deelnemer in rekening worden gebracht. De deelnemersbijdrage voor
2020 bedraagt 8% van de pensioengrondslag.
- De premie voor het vrijwillig ANW-pensioen wordt door de werkgever bij de deelnemer
ingehouden en afgedragen aan Pensioenfonds MN.
- Voor het invaliditeitspensioen gebaseerd op het Pensioengevend Salaris boven het
Maximum Salaris wordt een separate premie bepaald. Deze premie bedraagt 1,7% van
het Pensioengevend Salaris boven het Maximum Salaris.
- Indien de premie lager is dan de kostendekkende premie of indien er sprake is van een
vermogenstekort is de werkgever geen aanvullende koopsommen verschuldigd.
- De premie wordt in vier termijnen in rekening gebracht. Bij achterstallige betaling wordt
de premie verhoogd met interest en 15% boete, met een minimum van € 25,-. Indien de
wettelijke termijnen overschreden worden is melding aan DNB en deelnemers verplicht.
- De uitvoeringsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde duur. De overeenkomst
wordt beëindigd zodra het fonds of de werkgever ophoudt te bestaan. Per 1 januari van
elk kalenderjaar kan deze overeenkomst gewijzigd worden, op voorwaarde dat het
fonds en de werkgever over de wijziging overeenstemming bereiken. Tevens is wijziging
van deze overeenkomst mogelijk op een andere datum dan 1 januari indien het fonds en
de werkgever hierover overeenstemming bereiken.
- De overeenkomst kan worden opgezegd door de werkgever per 1 januari van enig jaar.
Bij de opzegging dient een termijn in acht te worden genomen van 6 maanden.
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3.2. Deelnemerschap
Deelnemer aan de pensioenregeling zijn alle werknemers die als werkzaam bij Mn Services
N.V. of Vakraad Metaal en Techniek worden beschouwd en op wie de bepalingen van het
pensioenreglement van toepassing zijn verklaard. De personen voor wie de
pensioenopbouw wordt voortgezet gedurende arbeidsongeschiktheid en werkloosheid zijn
ook deelnemers.

3.3. De inhoud van de pensioenregeling
Het huidige Pensioenreglement is op 1 januari 2015 in werking getreden en voor het laatst
gewijzigd op 1 januari 2020.
De belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling zijn:
a. Voor de deelnemers is ouderdomspensioen verzekerd. Het ouderdomspensioen wordt
opgebouwd door middel van een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling en
wordt levenslang uitgekeerd vanaf de pensioeningangsdatum. De jaarlijkse opbouw
vanaf 2015 bedraagt maximaal 1,875% van de Ouderdomspensioengrondslag bij een
pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, vermenigvuldigd met de deeltijdfactor.
b. Indien in een bepaald jaar de vooraf bepaalde pensioenpremie niet voldoende is om de
beoogde pensioenopbouw op basis van de kostendekkende premie voor dat jaar te
realiseren, dan zal de pensioenopbouw voor dat jaar naar rato van het tekort lager
vastgesteld kunnen worden. In onderstaande tabel wordt het werkelijk toegekende
opbouwpercentage van de Ouderdomspensioengrondslag weergeven vanaf 2015:
Jaar
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Toegekend opbouwpercentage
1,875%
1,776%
1,563%
1,667%
1,565%
1,266%

c. De Ouderdomspensioengrondslag is het Pensioengevend Jaarsalaris tot een maximum
verminderd met de franchise. Het Maximum Salaris bedraagt voor 2020 € 110.111. De
franchise wordt jaarlijks door het Bestuur van Pensioenfonds MN vastgesteld en
bedraagt voor 2020 € 14.167.
d. Voor de nabestaanden zijn partnerpensioen en wezenpensioen verzekerd.
Vanaf januari 2015 is jaarlijkse opbouw van het partnerpensioen gelijk aan 70% van de
jaarlijkse opbouw van het ouderdomspensioen.
Indien een Gepensioneerde of een Gewezen Deelnemer overlijdt, is het
partnerpensioen gelijk aan het opgebouwde partnerpensioen. Indien een Deelnemer
(vóór de Pensioeningangsdatum), overlijdt is het partnerpensioen gelijk aan het
partnerpensioen dat de Deelnemer tot het moment van overlijden opgebouwd heeft,
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vermeerderd met het partnerpensioen dat de Deelnemer nog opgebouwd zou hebben
indien hij van het moment van overlijden tot het bereiken van de Pensioenrichtdatum
zou hebben deelgenomen op basis van zijn laatste Ouderdomspensioengrondslag en
zijn laatste Deeltijdfactor, uitgaande van het laatstelijk geldende opbouwpercentage
zoals genoemd in het hierbovenstaande lid b.
e. Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand
volgend op het overlijden van de (gewezen) deelnemer. Het wezenpensioen is gelijk
aan 20% van het (bereikbaar) partnerpensioen en wordt uitgekeerd tot leeftijd 18 of
(indien later) tot einde studie, doch uiterlijk tot leeftijd 27. Voor volle wezen bedraagt
de uitkering 40% van het (bereikbaar) partnerpensioen.
f. Deelnemers die op 31 december 1997 deelnemer waren aan de pensioenregeling en
tot aan de pensioeningangsdatum onafgebroken deelnemer blijven, hebben in beginsel
aanspraak op de voorwaardelijke garantieregeling. Deze garantieregeling houdt in dat
aan de Deelnemer die op of na leeftijd 63 gebruik maakt van de mogelijkheid tot
vervroegde pensionering, op de Pensioeningangsdatum een direct ingaand aanvullend
tijdelijk ouderdomspensioen zal worden toegekend tot de Pensioenrichtdatum, of het
eerder overlijden van betrokkene. De hoogte van die aanvulling is gelijk aan de
aanvulling die betrokkene zou hebben ontvangen bij toepassing van het bepaalde in
artikel II.3.5 van het op 31 december 2005 geldende Pensioenreglement, berekend naar
de op die datum geldende situatie en van toepassing zijnde gegevens, met dien
verstande dat wordt uitgegaan van een uitkeringsvolume van 75%. Het Bestuur van
Pensioenfonds MN besluit jaarlijks, gelet op de financiële positie van het fonds, of de
extra aanspraken uit deze voorwaardelijke garantieregeling worden toegekend aan de
deelnemers van wie de pensioeningangsdatum in het daaropvolgende kalenderjaar ligt.
g. Voor volledig arbeidsongeschikten voorziet het reglement in een invaliditeitspensioen
dat de WIA uitkering aanvult tot 80% van het laatstverdiende (voorwaardelijk
geïndexeerde) Pensioengevend Jaarsalaris. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten
voorziet het reglement in een invaliditeitspensioen dat de ongekorte WIA-uitkering
aanvult tot 80% van het laatstverdiende (voorwaardelijk geïndexeerde)
Pensioengevend Jaarsalaris, maal het arbeidsongeschiktheidspercentage. Voor de
berekening van het invaliditeitspensioen wordt het Pensioengevend Jaarsalaris niet
gemaximeerd.
h. De deelnemer kan zich op vrijwillige basis en op eigen kosten verzekeren voor het
ANW-pensioen. Dit pensioen betreft een risicoverzekering. Een nieuw toe te kennen
ANW-pensioen gaat in op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin de
Deelnemer overlijdt en loopt tot en met de laatste dag van de maand vóór de maand
waarin de Partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, met een maximum van 68 jaar
of waarin de Partner overlijdt.
i. Op de pensioeningangsdatum heeft de (gewezen) deelnemer de mogelijkheid zijn
pensioenaanspraken te herschikken.
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3.4. Toeslagbeleid
Pensioenfonds MN kent een voorwaardelijke toeslagverlening. Op de pensioenrechten en
pensioenaanspraken wordt jaarlijks indien de financiële positie van het fonds het toelaat
een toeslag gegeven gebaseerd op de prijsindex. Deze prijsindex wordt afgeleid van het peil
van de prijzen op 1 juli van enig jaar ten opzichte van 1 juli van het daaraan voorafgaande
jaar, volgens de opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek van het
Consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens (Afgeleid) 2015 =100.2 (CPI). Het
Bestuur van Pensioenfonds MN beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en
pensioenaanspraken worden aangepast. Een daling van de prijsindex wordt afgerond op 0.

CPI 1 juli voorgaand boekjaar
CPI 1 juli huidig boekjaar
Wijziging CPI

2019
103,82
105,37
1,49%

2018
102,05
103,82
1,73%

2017
100,68
102,05
1,36%

20163
101,00
100,68
- 0,32%

20154
113,16
114,08
0,81%

Deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt gefinancierd uit de overrendementen van het
fonds. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd
en wordt geen premie betaald. De hoogte van de mogelijke toeslag hangt af van de
Beleidsdekkingsgraad en de indexatiegrens. De indexatiegrens is die waarde van de
Beleidsdekkingsgraad waarboven naar verwachting de toeslagambitie in de toekomst te
realiseren is. Jaarlijks zal de indexatiegrens op basis van de gegevens per 30 september
worden aangepast.
Beleidsdekkingsgraad
<Toeslagdrempel 110%
Tussen toeslagdrempel en
Indexatiegrens
= Indexatiegrens
>Indexatiegrens

Waarde5
110%
110%-124,3%
124,3%
>124,3%

Toeslag
Geen toeslag
Lineaire interpolatie tussen 0% toeslag en volledige
toeslagambitie
Volledige toeslagambitie
Verhoging van de rechten met maximaal ⅕ van de
Beleidsdekkingsgraad -/- indexatiegrens, gemaximeerd op
1%6.

2

Zie link http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83131NED&LA=NL
2015 = 100
4 2006 = 100
5
De waarde van de indexatiegrens is afhankelijke van de tijd en rente. In de tabel staat de waarde per 30 september 2019.
6
Hierbij moet tevens rekening gehouden met de fiscale begrenzingen.
3
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Extra toeslag

Pensioenfonds MN kent geen automatisch recht op inhaaltoeslagen. Indien de
beleidsdekkingsgraad zich boven de indexatiegrens bevindt heeft het Bestuur de
mogelijkheid om een extra toeslag toe te kennen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
1. De extra toeslag bedraagt maximaal ⅕ van de Beleidsdekkingsgraad -/indexatiegrens;
2. De extra toeslag wordt gemaximeerd op 1%;
3. De extra toeslag heeft geen gevolgen voor de toeslagverlening in de toekomst
gebaseerd op de toeslagambitie;
4. De extra toeslag zal er niet toe leiden dat de beleidsdekkingsgraad onder het niveau
van het vereist eigen vermogen komt;
5. Voor de pensioenrechten en pensioenaanspraken geldt een gelijk extra toeslagpercentage, waarbij dit slechts zal worden verleend voor zover de individuele
toeslagruimte dit toelaat.

3.5. Kortingsbeleid
Onvoorwaardelijke korting
Afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad is korting van pensioenaanspraken mogelijk.
Indien de beleidsdekkingsgraad zich vijf jaar opeenvolgend onder het minimaal vereist
eigen vermogen bevindt en de dekkingsgraad bij die laatste vaststelling ook onder dat
niveau ligt zal er een onvoorwaardelijke korting worden doorgevoerd van de
pensioenaanspraken en de pensioenrechten conform de op dat moment geldende
wettelijke eisen.
Pensioenfonds MN zal deze maatregel nemen binnen zes maanden, om daarmee weer te
voldoen aan het minimaal vereist eigen vermogen.
In onderstaande tabel wordt de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad per
balansdatum weergegeven:
Balansdatum 31 december
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Beleidsdekkingsgraad7
105,8%
↑
97,1%
↓
91,8%
↓
98,3%
↓
98,1%
↓
95,2%
↓

Actuele dekkingsgraad
103,0%
↓
95,0%
↓
95,0%
↓
98,9%
↓
95,4%
↓
96,9%
↓

Afhankelijk van de hoogte van de korting zal de korting direct worden toegepast op de
aanspraken en rechten, ofwel evenredig worden gespreid in de tijd, dat wil zeggen over
maximaal de duur van het op te stellen herstelplan naar aanleiding van deze financiële
situatie. Omdat de korting onvoorwaardelijk is, zal in geval van spreiding van de korting, de
korting op deelnemersniveau geadministreerd worden.
7
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De korting wordt drie maanden nadat de deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover zijn geïnformeerd, in de
technische voorzieningen verwerkt.
Het besluit om de korting direct te nemen danwel uit te spreiden, wordt gebaseerd op
onderstaande tabel.
Totale te nemen korting
<= 1%
>1% tot <= 10%

Korting per jaar
Totale te nemen korting in eerste
jaar nemen
1% per jaar, in 10de jaar het restant

>10%

⅟10 van de totale te nemen korting

Aantal jaar spreiding
Direct doorvoeren in eerste jaar
Afhankelijk van de te nemen
korting, maar maximaal 10 jaar
spreiding.8
10 jaar

Voorwaardelijke korting
Indien het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn (maximaal tien jaar)
te voldoen aan het vereist vermogen (halen herstelplan), zullen de pensioenaanspraken
zodanig gekort worden dat het pensioenfonds wel in staat is te voldoen aan het vereist
eigen vermogen, conform de op dat moment geldende wettelijke eisen. Deze korting is
voorwaardelijk. De korting wordt minimaal drie maanden nadat de deelnemers, gewezen
deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover zijn
geïnformeerd gerealiseerd.
De voorwaardelijke korting zal evenredig worden gespreid over tien jaar, waarbij jaarlijks
opnieuw de korting wordt bepaald die nodig is om in tien jaar weer te voldoen aan het
vereist eigen vermogen.

8

31 / 111

Indien bijvoorbeeld de te nemen korting gelijk is aan 5%, dan spreiding over vijf jaar.

Actuariële en BedrijfsTechnische Nota 2020 inclusief HBHT 2020.docx

Pensioenfonds MN ABTN 2020

4. Eigen vermogen.
4.1. Technische Voorzieningen
Voor de in eigen beheer gehouden verplichtingen houdt Pensioenfonds MN de volgende
voorzieningen aan:

Technische Voorzieningen
De Technische Voorzieningen (TV) worden per persoon vastgesteld met inachtneming van
de actuariële grondslagen en veronderstellingen zoals hierna omschreven. De TV worden
gebaseerd op de tot de balansdatum verkregen aanspraken op pensioen, met inbegrip van
eventueel in het volgende boekjaar toe te kennen overgangsbepalingen, toe te kennen
toeslagen of door te voeren kortingen. Voor de op de balansdatum aanwezige zieke
werknemers, die mogelijk in de toekomst recht hebben op premievrije voortzetting van de
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid, wordt een IBNR-voorziening aangehouden van
tweemaal de voor het arbeidsongeschiktheidsrisico bestemde risicopremie. De TV worden
in principe zodanig vastgesteld dat zij toereikend zijn ter dekking van de verplichtingen van
het fonds. De toereikendheid van de TV wordt jaarlijks door de actuaris getoetst.
Aan de berekening van de TV liggen per 31 december 2019 de volgende actuariële
grondslagen en veronderstellingen ten grondslag:
• Rekenrente: actuele rentetermijnstructuur (met UFR)
• Sterftekansen:
o Voor hoofdverzekerden worden de sterftekansen ontleend aan de prognosetafel
AG2018 met toepassing van de fondsspecifieke Willis Towers Watson
ervaringssterfte 2018 voor hoofdverzekerden.
o Voor medeverzekerde (partners) worden de sterftekansen ontleend aan de
prognosetafel AG2018 met toepassing van de fondsspecifieke Willis Towers Watson
ervaringssterfte 2018 voor partners.
o Voor kinderen worden de sterftekansen verwaarloosd.
• Partnerfrequentie:
Tot leeftijd 65 geldt een huwelijksfrequentie conform de AG-tafels 1985-1990 en vanaf
leeftijd 65 tot en met leeftijd 68 een huwelijksfrequentie van 100%. Voorts wordt
verondersteld dat de partner van een mannelijke (gewezen) deelnemer of
pensioengerechtigde een vrouw is en dat de partner van een vrouwelijke (gewezen)
deelnemer of pensioengerechtigde een man is.
• Leeftijdsverschil:
Voor wat betreft het partnerpensioen wordt verondersteld dat de man drie jaar ouder is
dan de vrouw.
• Arbeidsongeschiktheid:
Voor arbeidsongeschikte deelnemers worden de na verleende vrijstelling nog op te
bouwen aanspraken, op basis van 90% van de pensioengrondslag, contant gemaakt en

32 / 111

Actuariële en BedrijfsTechnische Nota 2020 inclusief HBHT 2020.docx

Pensioenfonds MN ABTN 2020

•

•

•
•

aan de voorziening toegevoegd. Deze contante waarde wordt op dezelfde grondslagen
berekend zonder rekening te houden met de mogelijkheid van revalidatie.
Excassokosten:
Ter dekking van de excassokosten van ingegane pensioenen is in de voorziening
pensioenverplichtingen een opslag van twee en een half procent opgenomen. Voor
overige kosten zijn geen opslagen in de TV opgenomen. Deze worden uit de premie
gefinancierd.
Uitbetalingswijze:
Voor de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen wordt ervan uitgegaan
dat de pensioenen maandelijks worden uitbetaald.
Leeftijd:
De leeftijd per de berekeningsdatum wordt op de maand nauwkeurig vastgesteld.
Toetredingen, uittredingen, hertrouwkansen en salarisontwikkelingen:
Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige toetredingen en uittredingen,
hertrouwkansen en toekomstige salarisontwikkelingen.

4.2. Aanpassing sterftegrondslagen
Na publicatie van de aangepaste overlevingstafels door het Koninklijk Actuarieel
Genootschap laat het Bestuur onderzoeken of de fondsspecifieke ervaringssterftecorrecties
aangepast dienen te worden.
Per 31 december van het jaar van publicatie van de aangepaste overlevingstafels, worden
de nieuwe sterftegrondslagen inclusief de, eventueel nieuwe, ervaringssterftecorrecties
toegepast.

4.3. Minimaal vereist eigen vermogen
Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 4% van de technische voorzieningen
vermeerderd met 0,3% van het risicokapitaal en een component voor premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid. Indien het aanwezige eigen vermogen minder is dan het minimaal
vereist eigen vermogen is er sprake van een dekkingstekort. Het minimaal vereist eigen
vermogen bedraagt per 31 december 2019 4,2%. In de Pensioenwet, artikel 140, eerste lid,
wordt gesteld dat indien de beleidsdekkingsgraad vijf jaar opeenvolgend (zes
meetmomenten) onder het minimaal vereist eigen vermogen ligt en de dekkingsgraad bij
die laatste vaststelling ook onder dat niveau ligt het pensioenfonds binnen zes maanden
maatregelen treft waardoor de dekkingsgraad van het pensioenfonds direct voldoet aan
artikel 131 (minimaal vereist eigen vermogen). Voor Pensioenfonds MN dient per
31 december 2020 te worden bezien of een onvoorwaardelijke korting doorgevoerd moet
worden.
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4.4. Vereist eigen vermogen
Het vereist eigen vermogen is het vermogen waarbij volgens het FTK-model de kans dat er
vanuit de evenwichtsituatie (geen tekort en geen overschot) een jaar later een tekort
bestaat, kleiner is dan 2,5%. Het vereist eigen vermogen vormt met de technische
voorzieningen het vereist vermogen. Indien het aanwezig vermogen lager is dan het vereist
vermogen, is er sprake van een reservetekort. In de situatie van een reservetekort zal het
fonds dit direct aan DNB melden en zorgdragen voor een herstelplan, waarmee binnen 10
jaar het reservetekort is opgelost. Het vereist eigen vermogen op basis van de strategische
beleggingsmix is als volgt vastgesteld:
Strategisch vereist vermogen (in € 1.000)

Op basis van de RTS 31 december 2019

Risicofactor

Voor iteratie

Na iteratie

Renterisico

S1

9.957

9.957

Aandelenrisico

S2

48.186

58.651

Valutarisico

S3

15.843

19.284

Grondstoffenrisico

S4

0

0

Kredietrisico

S5

32.658

39.751

Verzekeringstechnisch risico

S6

18.740

18.740

Liquiditeitsrisico

S7

0

0

Concentratie risico

S8

0

0

Operationeel risico

S9

0

0

Actief Beheer risico

S10

1.373

1.671

Diversificatievoordeel

-47.326

-53.395

Vereist Eigen Vermogen

79.431

94.659

%Vereist Eigen Vermogen

15,1%

18,0%

4.5. Herstelplan
Wanneer de beleidsdekkingsgraad onder het niveau van het vereist eigen vermogen ligt (er
is sprake van een reservetekort), zal het pensioenfonds dit onverwijld melden aan DNB. Er
zal binnen drie maanden of zoveel eerder of later als DNB bepaalt, bij DNB een herstelplan
worden ingediend. Dit herstelplan voorziet erin dat het reservetekort binnen een periode
van maximaal 10 jaar wordt opgeheven. Het Bestuur heeft gekozen voor de maximaal
toegestane looptijd van 10 jaar. Pensioenfonds MN is niet voornemens het pensioenfonds
te liquideren. Pensioenfonds MN is een relatief jong fonds. Zoals uit de onderstaande tabel
blijkt, is de technische voorziening (naar de gegevens van 31 december 2019) voor Actieven
en Slapers ruim 75% van de totale technische voorziening.
Technische voorziening
Actieve deelnemers
Slapers
Pensioengerechtigden
Arbeidsongeschikten
Totaal technische voorziening
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Pensioenfonds MN heeft een herstelplan opgesteld naar de situatie per 31 december 2019.
Het vereist vermogen wordt binnen de herstelperiode gehaald.

4.6. Onbestemd pensioenvermogen
Het onbestemd pensioenvermogen is per de balansdatum gelijk aan het verschil tussen het
aanwezig vermogen en het vereist vermogen. Het onbestemd pensioenvermogen kan
uitsluitend worden aangewend ten behoeve van pensioentoezeggingen voor deelnemers,
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden uit hoofde van de pensioenregeling.

4.7. Herverzekering ANW-pensioen
Het risico van het ANW-pensioen wordt niet herverzekerd.
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5. Beleggingsbeleid.
5.1. Risicohouding
De risicohouding van het Bestuur is leidend bij de samenstelling van de
beleggingsportefeuille. Het Bestuur heeft daarbij de risicobereidheid van deelnemers
betrokken in de besluitvorming ten aanzien van het strategische risicoprofiel van het
pensioenfonds. Hierbij is rekening gehouden met de karakteristieken van het fonds.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een risicohouding op korte termijn en op lange
termijn. De risicohouding is overlegd met het Verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht
en met sociale partners via de werkgever. Onderstaand wordt de risicohouding allereerst
kwalitatief ingevuld. Deze is als volgt geformuleerd:
• De ambitie is 100% koopkrachtbehoud (en niet meer dan 100%);
• Indien de hoogte van de dekkingsgraad niet voldoende hoog is om de ambitie van
100% koopkrachtbehoud te behalen, dan kan de ambitie dalen tot 80% koopkracht,
daarnaast is de ambitie dat een korting op een één jaarstermijn niet groter mag zijn
dan 1%;
• Bij erg lage dekkingsgraden daalt de ambitie koopkrachtbehoud onder 80% en/of
wordt geaccepteerd dat een korting op één jaarstermijn groter dan 1% kan zijn;
• Bij zeer lage dekkingsgraden bedraagt de rendementsportefeuille (returnportefeuille)
te allen tijde minimaal 45% om zo voldoende herstelkracht te behouden gezien de
karakteristieken van het fonds.
De korte termijn risicohouding wordt genormeerd door het strategische VEV dat gebaseerd
is op de vigerende strategische beleggingsmix (in hoofdstuk 5.2). De lange termijn
risicohouding wordt getoetst op basis van de haalbaarheidstoets. In september 2015 is de
aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Jaarlijks wordt een haalbaarheidstoets uitgevoerd.
Zie hoofdstuk 9.

5.2. Het strategisch beleggingsbeleid
De basis van het strategisch beleid komt voort uit een Asset Liability Management (ALM)
studie. De doelstelling van Pensioenfonds MN is het op lange termijn streven naar het
nakomen van de nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, alsmede het streven
naar het gedurig waardevast houden van de ingegane pensioenen en opgebouwde
pensioenaanspraken. Om deze doelstelling te bereiken, is het van belang dat de
beleggingsresultaten van Pensioenfonds MN op lange termijn binnen aanvaardbare risico’s
zo hoog mogelijk zijn.
In de laatste ALM studie, uitgevoerd in 2018, is onder andere geanalyseerd welk
overrendement (rendement van de beleggingen boven het ‘rendement’ van de
verplichtingen) benodigd is gegeven haar doelstellingen. Daarnaast is geanalyseerd hoe de
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mate van pensioenopbouw, de kans op korten en bijbehorende mate van korting en het
verwachte pensioenresultaat er uit ziet bij verschillende samenstellingen van de
beleggingsportefeuille.
Een ALM studie en het vaststellen van het strategisch beleggingsbeleid vindt in beginsel
eens in de drie jaar plaats of zo vaak als wenselijk wordt geacht.
5.2.1. Kadering

Het strategisch beleggingskader vindt zijn basis in onderstaande dubbele piramide, met als
centraal draaipunt de beleggingsdoelstelling, het benodigde overrendement versus
pensioenverplichtingen. Het streven om dit benodigde rendement te behalen wordt
gekaderd door risicomanagement-, uitvoerings- en beleggingsbeginselen die worden
gehanteerd door Pensioenfonds MN. Voor een uitgebreidere beschrijving van het
overrendement wordt verwezen naar de (meest recente) ALM studie 2018 en de
doelstellingenstudie 2017. De richtlijnen voor het vermogensbeheer zijn de uitkomst van
een (in de ALM geëxpliciteerde) afweging tussen de wensen tot handhaving van de
bestaande premieafspraken en het gewenste pensioenresultaat. Daarin is de wens
verwerkt om kortingen voor deelnemers van Pensioenfonds MN te voorkomen en om
voldoende zicht te houden op indexatiebetalingen in de toekomst. De daaruit afgeleide
risicohouding bepaalt vanaf deze kant de beleggingsdoelstelling.
De gehanteerde beginselen, waarvoor de drie onderstaande types beginselen kunnen
worden onderscheiden, zijn nader uitgewerkt in Bijlage 1 ‘Verklaring inzake
beleggingsbeginselen’.
•

•

•
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Beleggingsovertuigingen: in de beleggingsovertuigingen (ook wel investment beliefs
genoemd) wordt vastgelegd waar Pensioenfonds MN rendement wil en denkt te
kunnen halen. Het zijn de overtuigingen die Pensioenfonds MN hanteert ten aanzien
van de werking van de economie en financiële markten.
Uitvoeringsbeginselen: de uitvoeringsbeginselen (ook wel policy beliefs genoemd)
leggen de overtuigingen ten aanzien van governance, organisatie en praktische
uitvoering van het beleggingsproces vast.
Risicomanagementbeginselen: in de risicomanagementbeginselen wordt de werkwijze
rond het evalueren en bijsturen van de risico’s vastgelegd.
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Bij de bepaling van het beleggingsbeleid staat het wettelijk verankerde prudent person
principe centraal. Dit principe komt er kort gezegd op neer dat het vermogen van
pensioengerechtigden zorgvuldig en in het belang van alle belanghebbenden (deelnemers,
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers) moet worden belegd. Pensioenfonds MN
doet daartoe regelmatig onderzoek naar de risicobereidheid van (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden en neemt de uitkomsten mee in beleidskeuzes.
Vanuit een integrale ALM-benadering is een overall overrendementsdoel benodigd dat
recht doet aan de pensioenambitie, de premie en de risicohouding:
Het benodigde overrendement wordt bepaald door:
1. De betaalde premie ten opzichte van de actuarieel benodigde premie
2. De gegeven toeslagverlening ten opzichte van de gefinancierde toeslagverlening
3. Het gewenste herstel van de dekkingsgraad en de snelheid van dat herstel
Uit de analyses resulteert dat voor Pensioenfonds MN een lange termijn benodigd
overrendement van 1,5% passend is bij haar pensioenambities en het afgesproken
premiepercentage.
Om de risicohouding van Pensioenfonds MN vast te stellen is gekeken naar de
risicomaatstaven:
1. Kans en omvang op een onvoorwaardelijke korting op korte termijn (eind 2020)
2. Kans en omvang op een onvoorwaardelijke korting op lange termijn
3. Het pensioenresultaat van deelnemers
Uit de ALM-analyses volgt dat een maximaal toegestaan balansrisico van 10% passend is bij
de bestuurlijke risicohouding. Dit maximale balansrisico is voldoende robuust voor
verschillende economische omstandigheden, gerepresenteerd door de informatieratio.
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Dit overall benodigd overrendementsdoel (1,5%) in combinatie met de risicohouding
vertaalt zich naar een acceptabele combinatie van renteafdekking en omvang van de
returnportefeuille, waarbij de omvang van de returnportefeuille dit doel kan waarmaken.
De meest recente ALM studie van 2018 heeft daarbij geresulteerd in een wijziging in de
mate van strategische renteafdekking van Pensioenfonds MN en de spreiding binnen de
returnportefeuille. Bij een combinatie van de returnportefeuille van 50% en een
renteafdekking van 70% blijft dit overrendementsdoel en de mogelijkheden deze te
behalen volledig intact. Het gewicht van de matchingportefeuille blijft hierbij gelijk aan 50%
waarbij door middel van rentederivaten (renteswaps) de afdekking wordt verhoogd en met
dezelfde overrendementsverwachting minder balansrisico hoeft te worden ingezet. Het
Bestuur kiest voor een integrale aanpak voor de beheersing van de renteafdekking en
bijbehorende bandbreedtes (‘strategisch kader matchingportefeuille’). In paragraaf 5.2.2.
wordt de samenstelling van de beleggingsportefeuille nader toegelicht.
5.2.2. Samenstelling beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille is verdeeld in een matching- en een rendementsportefeuille. Het
belangrijkste doel van de matchingportefeuille is om te zorgen dat nominale verplichtingen
nagekomen kunnen worden. De rendementsportefeuille heeft als doel om een
overrendement te genereren zodat onder andere aan de toeslagambitie van het
pensioenfonds kan worden voldaan.
De strategische beleggingsmix is bepaald op 50% matching- en 50% returnportefeuille. Uit
de ALM studie blijkt dat met de beleggingsportefeuille op langere termijn gemiddeld per
jaar minimaal ca. 1,5% meer rendement behaald dient te worden dan de (markt)waarde
ontwikkeling van de (nominale) verplichtingen. Hiervoor is een returnportefeuille met een
(strategische) omvang van ca. 50% nodig, waarmee gemiddeld over de tijd een extra
rendement ten opzichte van de nominale verplichtingen (op marktwaarde) wordt beoogd
van ca. 3%. Daarmee wordt in eerste instantie herstel van de dekkingsgraad bereikt en later
in de tijd alsmede het streven naar het gedurig waardevast houden van de ingegane
pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken.
De korte termijn risicohouding wordt genormeerd door het strategische VEV dat gebaseerd
is op de vigerende strategische beleggingsmix (2020). Deze norm beweegt mee met de
marktomstandigheden. Het VEV op basis van de feitelijke portefeuille mag zich in een
bandbreedte van ± 2%-punt om het strategische VEV bevinden.
Samengevat komt het strategisch beleggingskader uit op het volgende:
• De strategische beleggingsmix wordt uitgedrukt in een verhouding tussen de
matchingportefeuille en de returnportefeuille (rendementsportefeuille);
• De strategische beleggingsmix is bepaald op 50% matching- en 50% returnportefeuille
• De korte termijn risicohouding wordt genormeerd door het strategische VEV dat
gebaseerd is op de vigerende strategische beleggingsmix. Deze norm beweegt mee
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met de marktomstandigheden. Het VEV op basis van de feitelijke portefeuille dient
zich binnen een bandbreedte van ± 2%-punt om het strategische VEV bevinden.
Het Bestuur heeft besloten rondom de strategische omvang van de 50% returnportefeuille
een bandbreedte te hanteren voor het risicoprofiel van de portefeuille. De minimale
feitelijke weging van de rendementsportefeuille bedraagt 45% om zo te allen tijde
voldoende herstelkracht te hebben om het MVEV te bereiken. Aan de bovenzijde is de
omvang van de returnportefeuille begrensd op 55%.
Jaarlijks wordt de inrichting van de beleggingsportefeuille door het Bestuur vastgesteld op
basis van het beleggingsplan. Het fonds hanteert een lange termijn strategische
renteafdekking van 70% (marktwaardebasis) met daaromheen bandbreedtes van +/- 2,5%.
Het Bestuur van Pensioenfonds MN heeft er voor gekozen dit lange termijn beleid
stapsgewijs in te vullen.
Strategisch Beleggingsbeleid
In deze paragraaf wordt de strategische mix nader toegelicht.
De ‘strategische mix’ betreft de verhouding tussen de matching- en de returnportefeuille.
Rondom deze verhouding geldt een minimum van 45% en een maximum van 55% voor
zowel de matching- als de returnportefeuille. Deze bandbreedte is gekozen omdat op deze
manier de range van uitkomsten uit de ALM studie volledig gedekt wordt. Indien de
portefeuille buiten deze bandbreedtes komt zal het Bestuur besluiten over de te nemen
actie.
Het Bestuur van Pensioenfonds MN heeft naar aanleiding van de huidige stand van de
dekkingsgraad, de rendementsverwachtingen van MN voor de komende drie jaar en het
formele ijkmoment van korten in 2020 besloten om het beleid afkomstig uit de ALM-studie
stapsgewijs te benaderen. In het Beleggingsplan is een kader geschetst hoe en wanneer er
nader naar dit lange termijn beleid toebewogen wordt. De strategische portefeuille 2020 is
passend binnen dit kader, maar kan hierdoor afwijken van het lange termijn beleid
afkomstig uit de ALM-studie. Nadrukkelijke wens van het Bestuur is maar een beperkte
ruimte te creëren om af te wijken van de norm naar aanleiding van marktomstandigheden
(zie ook paragraaf 5.3).

Matchingportefeuille
Returnportefeuille
Aandelen cluster
Hoogrentend cluster
OG + Infra cluster
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strategische
mix ALM
50%

strategische
norm 2020
50%

min

max

45%

55%

50%
20%
15%
15%

50%
25%
20%
5%

45%
20%
15%
2,5%

55%
30%
25%
10%

Actuariële en BedrijfsTechnische Nota 2020 inclusief HBHT 2020.docx

Pensioenfonds MN ABTN 2020

Binnen de vermogensclusters wordt een nadere verdeling naar de verschillende beleggingscategorieën vastgelegd. In onderstaande tabel wordt deze verdeling weergegeven, waarbij
de clusters uitgedrukt zijn als percentage van de returnportefeuille en de
beleggingscategorieën als percentage van het betreffende cluster.

Matchingportefeuille
Staatsobligaties (kort)
Staatsobligaties (lang)
Investment Grade kredietobligaties
Hypotheken
Swap overlay9
Liquide middelen10
Returnportefeuille
Aandelen cluster
Noord Amerika
Europa
Verre Oosten
Opkomende Landen
Private Equity
Hoogrentend cluster
Europa
Verenigde Staten
Bank Loans
Opkomende Markten LC
Opkomende Markten HC
Onroerend Goed cluster
Infrastructuur
Internationaal OG (Indirect)
Nederlands OG (Direct)

9

strategische
mix o.b.v.
ALM
100%
6%
40%
30%
15%
7%
2%
100%
40%
25%
30%
5%
25%
15%
30%
15%
15%
20%
25%
25%
30%
33%
0%
67%

strategische
norm 2020
100%
10%
38%
30%
15%
7%
0%
100%
50%
25%
30%
5%
25%
15%
40%
15%
15%
20%
25%
25%
10%
60%
40%
0%

min

max

3,5%
25%
20%
10%

20%
50%
40%
20%

40%
20%
25%
0%
20%
0%
30%
10%
10%
15%
20%
20%
5%
50%
0%
0%

60%
30%
35%
10%
30%
20%
50%
20%
20%
25%
30%
30%
20%
70%
50%
50%

Voor de swapoverlay wordt geen bandbreedte vastgelegd. De omvang van de swapportefeuille wordt begrensd op basis van
de exposure (in DV01 termen) binnen de bandbreedte om de renteafdekking
10
Voor liquide middelen wordt hier geen bandbreedte vastgelegd. Het beheer van de liquiditeiten volgt uit het Treasury
Protocol dat de bandbreedtes en toegestane instrumenten definieert voor de totale liquiditeitspositie (liquiditeiten + saldo
cash onderpand + saldo cash in swap en valutahedge portefeuilles). Limietgrenzen zijn gesteld op minimum 2,6% en maximum
4,6%
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Benchmarks
Voor elke beleggingscategorie wordt een benchmark vastgelegd in het beleggingsplan. In
onderstaande tabel staat een weergave per categorie van de gehanteerde benchmark ten
behoeve van de performancemeting. Voor de categorieën waarin is aangegeven dat de
benchmark gelijk is aan de portefeuille geldt dat de eurowaarde in de normportefeuille zich
ontwikkelt conform de eurowaarde van de feitelijke portefeuille.
Beleggingscategorie
Matchingportefeuille
Euro Staatsobligaties
Kortlopende obligatieportefeuille
Euro Investment Grade Bedrijfsobligaties4
Particuliere hypotheken
Liquide middelen
Swap overlay
Returnportefeuille4
Hoogrentende obligaties
Bank Loans
US High Yield
Europees High Yield
Emerging Market Debt HC
Emerging Markets Debt LC
Aandelen
Aandelen Noord Amerika
Aandelen Europa
Aandelen Verre Oosten
Aandelen Opkomende Landen
Private Equity
Onroerend Goed & Infrastructuur
Infrastructuur
Europees Beursgen. Vastgoed
Nederlands Niet-Beursgen. Vastgoed
Tabel: benchmarks portefeuille
1.

2.
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Benchmark8
Portefeuille
Bloomberg Barclays Bellwether Swap (EU) 6 month total
return index minus 15 basispunten
Customized Markt iBoxx EUR Senior Corporate Investment
Grade Factor Weighted Index1
Barclays Customized PHF Swap Total Return index (euro,
unhedged)
Euro OverNight Index Average -/- 5 basispunten
Portefeuille

Credit Suisse Institutional Western European Leveraged
Loan Index (non US$ - hedged to Euro)
BoA Merrill Lynch BB-B US Non-Financial High Yield
Constrained Index
BoA Merrill Lynch BB-B Euro Currency Non-Financial High
Yield Constrained Index
Customized JP Morgan Emerging Market Bond Index
Global Diversified (EMBI) 2
Customized JP Morgan Government Bond Index EM Global
Diversified (GBI) 3
Customized5 MSCI North America Gross Total Return Index
Customized5 MSCI Europe Net Total Return Index
Customized5 MSCI Pacific Net Total Return Index
Customized6 MSCI Daily Net Total Return Emerging
Markets Index
Portefeuille
Portefeuille
Customized7 GPR General Quoted Europe Net Total Return
Index
MSCI/IPD met actuele verdeling woning/winkels/kantoren

De standaard Markit iBoxx Euro Corporates Senior index wordt aangepast door emittenten uit opkomende markten uit
te sluiten. Door middel van een fundamenteel model wordt op basis van een drietal factoren; kredietkwaliteit,
sectorspreiding en liquiditeit de weging per emittent bepaald.
De JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified wordt aangepast door landen uit te sluiten die niet
voldoen aan de financiële en niet-financiële criteria welke MN onder andere in haar EMD landenraamwerk heeft
vastgelegd.
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3.

4.
5.
6.
7.
8.

De JP Morgan Government Bond Index EM Global Diversified wordt aangepast door landen uit te sluiten die niet
voldoen aan de financiële en niet-financiële criteria welke MN onder andere in haar EMD landenraamwerk heeft
vastgelegd. De landenwegingen in de customized variant van de index worden een maal per jaar gefixeerd en bewegen
vervolgens op basis van de relatieve performance van de landen.
Voor de MN huisfondsen is de benchmark in het prospectus te allen tijde leidend.
De standaard MSCI regio index wordt aangepast door ondernemingen uit te sluiten met de laagste 10% ESG-scores. De
aandelen strategie wordt in 2020 geëvalueerd. Hier kan een benchmarkwijziging uit volgen.
De standaard MSCI Emerging Markets wordt aangepast door, per de herweging in november, een deel van de
ondernemingen vanuit MVB oogpunt te verwijderen.
De ondernemingen in de regionale GPR General Quoted index worden gescreend op basis van de vijf Balanced
Scorecard criteria (land, sector, leverage, huurinkomsten en bezettingsgraad).
In het kader van de Europese Benchmark Verordening dienen gebruikers van benchmarks een plan te hebben
opgesteld over hoe zij omgaat met wijzigingen en beëindigingen van gevoerde benchmarks. MN heeft dit plan
verankerd in haar processen met betrekking tot benchmarks.

Opzet vermogensbeheer en beleggingscyclus
Hieronder wordt de opzet van het vermogensbeheer en bijbehorende beleggingscyclus die
door het Bestuur wordt gehanteerd, nader uitgewerkt.
Uitgangspunten
De ALM-studie vormt het startpunt van de beleggingscyclus. Op basis van deze studie in
samenhang met de uitkomsten van de haalbaarheidstoets en risicobereidheid van
deelnemers wordt de risicohouding van het Bestuur vastgesteld. De risicohouding is
vertaald naar de strategische verhouding tussen de matching- en de returnportefeuille en
het percentage renterisico dat wordt afgedekt.
Governance
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategische en beleidsmatige beslissingen ten
aanzien van de beleggingen. Bij de uitoefening van deze taak wordt het Bestuur
ondersteund door de uitvoerder/fiduciair beheerder. De opdracht aan de fiduciair
beheerder is uitgewerkt in een FBO (Fiduciair Beheer Overeenkomst), met daarin een
splitsing ten aanzien van de advisering en de uitvoering van het feitelijke vermogensbeheer.
Het beheer van de beleggingsportefeuille is volledig uitbesteed aan MN. De uitvoering van
het vermogensbeheer kan plaatsvinden binnen MN maar ook bij andere managers worden
ondergebracht. Aan de hand van de rapportages van de fiduciair beheerder kan het Bestuur
zich een goed beeld vormen of de geformuleerde beleggingsdoelstellingen worden bereikt
en of (de uitvoering door) de beheerder binnen de gestelde mandaten blijft. Bij
overschrijding volgt er vanuit de uitvoerder/fiduciair beheerder advies voor een eventuele
actie waarna het Bestuur een besluit neemt. Uitzondering hierop zijn het Treasury Protocol
ten behoeve van liquiditeitenbeheer en de valuta-afdekking waar door de beheerder een
wekelijkse of maandelijkse toets plaatsvindt, afhankelijk van de valuta, en bij een
overschrijding automatisch wordt teruggekeerd binnen de bandbreedte. Zie verder ook
paragraaf 5.2.3. voor belangrijke risicometing- en beheersingindicatoren.
Rapportage en monitoring
De fiduciair beheerder doet regelmatig verslag van haar werkzaamheden, door middel van
bijeenkomsten en (schriftelijke) rapportages en legt daarmee verantwoording af voor het in
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het beleggingsplan uitgevoerde beleggingsbeleid. De frequentie en mate van detail van
rapportage is uitgewerkt in een Service Level Agreement (SLA). In ieder geval krijgt het
Bestuur op weekbasis middels een rapportage de recente ontwikkeling van de
dekkingsgraad en de belangrijkste (beleggings)componenten daarin, een maandrapportage
met daarin samenstelling, performance cijfers en risicovariabelen van de portefeuille en
een uitgebreide kwartaalrapportage met daarin toelichting en achtergrond van de
samenstelling van de portefeuille, de performance, de belangrijkste risicogebieden en
ontwikkelingen bij de aangestelde vermogensbeheerders. Het Bestuur heeft maandelijks
overleg over het vermogensbeheer tijdens de bestuursvergaderingen en tussentijds door
middel van voortgangsoverleggen indien door het Bestuur noodzakelijk geacht. Hierin
worden actuele, relevante ontwikkelingen op alle van belang zijnde gebieden besproken.
Het Bestuur ontvangt tevens maandelijks een risicomonitor.

Risicohouding

•ALM
•Haalbaarheidtoets
•Risicobereidheidsonderzoek

•Jaarlijks Beleggingsplan
•Benodigd overrendement 150 basispunten
•Risico binnen bandbreedte strategisch VeV
Strategisch
•Matching/return 50% met bandbreedte +/- 5%
Beleggingskader •Renteafdekking 55% met bandbreedte +/- 2,5%

Monitoring

•Portefeuille-ontwikkelingen en restricties via week-, maand-,
kwartaalrapportage, risicomonitor en periodiek overleg.
•(gewijzigde) regels vanuit toezichthouder

Tabel: opzet vermogensbeheer en beleggingscyclus

5.2.3. Risicometing en -beheersing

Naast de bandbreedtes rond de strategische beleggingsmix en rond de strategische
renteafdekking, worden meerdere additionele risicometing- en
risicobeheersingsindicatoren gehanteerd. Deze zijn vastgelegd in het beleggingsplan en
betreffen:
→ De karakteristieken van de assetmix: deze worden tevens gemeten aan de hand van
een risicobudget. Het risicobudget zoals hier wordt gehanteerd is gedefinieerd als
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→

→

→

→

de verwachte beweeglijkheid van de nominale dekkingsgraad. Het risicobudget
voor 2020 (balansrisico) is vastgesteld op 10,0%.
Op beleggingscategorieniveau via tracking errors waardoor het integrale risico (alle
actieve posities ten opzichte van de norm/benchmark) is begrensd. Daarnaast
vormen ook de geldende bandbreedtes rond de vastgestelde normwegingen
grenzen die de spreiding van de beleggingen waarborgen.
De strategische normafdekking voor de US Dollar (USD), het Britse Pond (GBP) en
voor de Japanse Yen (JPY) is 100%. De bandbreedtebedraagt +/- 2,5% ten opzichte
van de beoogde omvang van de afdekking. De overige valuta worden niet strategisch
afgedekt.
Het liquiditeitenbeheer is per januari 2020 vastgelegd in het Treasury Protocol. De
definitie van totale liquiditeiten omvat liquiditeiten + saldo cash onderpand + saldo
cash in swap en valutahedge portefeuilles). Limietgrenzen zijn gesteld op een
minimum van 2,6% en een maximum van 4,6%. Bij over- en onderschrijdingen
hiervan wordt actief door de fiduciair beheerder afgeroomd respectievelijk
aangezuiverd vanuit de kortlopende obligatieportefeuille.
Via de vermogensbeheerovereenkomst en het jaarlijkse beleggingsplan worden de
verschillende uitvoeringsrestricties vastgesteld. Hieronder zijn de meest
prominente restricties weergegeven.
o Maximale bandbreedten ten aanzien van de verhouding Matching- en
Returnportefeuille versus operationele normportefeuille (+/- 1%)
o Maximale bandbreedten ten aanzien van de afwijking van de weging van de
categorieën versus operationele normportefeuille binnen de (Liquide)
Returnportefeuille: Aandelen (+/- 1%), Hoogrentende waarden (+/- 1%),
Onroerend Goed (+/-1%)
o Voor het risicobudget geldt een bandbreedte tussen 7,0 en 12,0%
o Voor het niveau van de renteafdekking wordt een bandbreedte van +/- 2,5%
gehanteerd, voor de helling en kromming van de renteafdekking een
bandbreedte van +/- 15%.
o Minimale hoogte van Treasury Protocol liquiditeiten van 2,6%, bovengrens
4,6%.

Pensioenfonds MN belegt voor een groot deel van haar vermogen via beleggingsfondsen
van MN.

5.3. Dynamische Allocatie- en Productvormgeving (DAPV)
Pensioenfonds MN hanteert een investment structuur (zie Bijlage 1) met 5 niveaus, waarbij
besluitvorming op de niveaus 1 tot en met 3 bij het Bestuur ligt en de productvormgeving
en de implementatie op de niveaus 4 en 5 is gemandateerd aan de fiduciair
vermogensbeheerder. Pensioenfonds MN voert geen tactisch beleggingsbeleid, maar een
dynamisch beleid binnen bandbreedtes in het kader van het behalen van de
beleggingsdoelstelling (overrendement 1,5% ten opzichte van de verplichtingen). Het is de
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fiduciair vermogensbeheerder niet toegestaan zelfstandig dynamisch beleid te
implementeren. Allocaties worden alleen uitgevoerd met expliciete toestemming van het
Bestuur.
De fiduciair vermogensbeheerder heeft een robuust proces (Dynamische Allocatie &
Productvormgeving, DAPV) ingericht om Pensioenfonds MN instrumentarium te
verstrekken op basis waarvan het fonds in staat wordt gesteld dynamisch beleid te voeren
en binnen vastgestelde bandbreedtes in het Beleggingsplan actief tot herallocaties te
besluiten op basis van verwachtingen op de middellange termijn. Daartoe ontwikkelt de
fiduciair beheerder periodiek een wereldbeeld met een beleggingshorizon van 3-5 jaar
waarin naast een basisscenario ook alternatieve risicoscenario’s in kaart worden gebracht.
Op basis hiervan worden beleggingscategorieën beoordeeld. Maandelijks informeert de
fiduciair vermogensbeheerder Pensioenfonds MN over het meest recente wereldbeeld.
Hierin wordt expliciet gemaakt welke portefeuillevoorkeuren MN voorstaat. Het advies
geeft per categorie aan of dit een neutrale positie, voorkeur of afbouw behelst ten opzichte
van de strategische weging. DAPV heeft niet als doel de toekomst te voorspellen, maar om
de inherente onzekerheid op een consistente manier te integreren in het beleggingsbeleid.
Doel is om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke regime changes en aldus de
kans op het behalen van de strategische doelstelling te maximaliseren.
DAPV beoogt het Bestuur van Pensioenfonds MN in staat te stellen om richting haar
deelnemers te allen tijde te kunnen onderbouwen waarom de huidige vormgeving passend
is bij de beleggingsdoelstelling, ondanks de inherente onzekerheid over de toekomst.
Tevens heeft DAPV een signaalfunctie indien de strategische kaders te knellend zijn
teneinde de strategische doelstelling te behalen.
In een beleidsdocument DAPV wordt het DAPV beleid beschreven en het bijbehorende
proces (binnen MN) vastgelegd. Iedere actieve afwijking van het strategische beleid wordt
besproken in de Bestuursvergadering en vastgelegd. Op jaarlijkse basis worden deze
dynamische posities geëvalueerd in het Beleggingsplan van het daaropvolgende jaar.

5.4. Resultaatsevaluatie
De fondspositie wordt op maandbasis gemeten en gemonitord door de fiduciair beheerder.
Daarnaast meet en bewaakt MN op (uiterlijk) maandbasis de Tracking Error op totaal
niveau (ten opzichte van de pensioenverplichtingen, zogeheten balansrisico), hoogte VEV,
de renteafdekking, de valuta-afdekking en de liquiditeitenpositie.
Per kwartaal wordt uitgebreid gerapporteerd aan het Bestuur van Pensioenfonds MN. De
kwartaalrapportage bevat een vergelijking van het behaalde beleggingsresultaat versus het
rendement van de normportefeuille zoals vastgesteld voor 2020, zowel op totaal niveau als
op categorieniveau. Ook blijkt uit de kwartaalrapportages of de gelopen beleggingsrisico’s
vallen binnen de restricties die hieraan zijn gesteld.
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Het beleidsdocument ‘Productevaluaties’ beschrijft de generieke criteria en aanpak voor
productevaluaties. Evaluaties van productstrategieën zullen langs deze lijnen plaatsvinden.
De evaluatie van de bijdrage van productstrategieën aan de bredere fondsdoelstellingen
van Pensioenfonds MN zal middels clusterdocumentatie en het matchingkader
plaatsvinden en niet door middel van evaluatie van productstrategieën. In veel gevallen is
er sprake van participatie in beleggingsfondsen, waarbij primair het product wordt
geëvalueerd. Middels de specifieke clusterdocumentatie wordt beoordeeld hoe de
productresultaten zich verhouden tot de hogere doelstellingen van Pensioenfonds MN.

5.5. Waarderingsgrondslag
Pensioenfonds MN heeft de wijze waarop zij de beleggingen waardeert vastgelegd in een
Waarderingshandboek. De uitvoerder hanteert dit handboek bij de waarderingen van de
beleggingen van Pensioenfonds MN.
Uitgangpunten die Pensioenfonds MN hanteert zijn:
• hanteren van een betrouwbare, actuele waardering van de portefeuilles waarbij
indien beschikbaar marknoteringen gehanteerd worden;
• er volledigheidcontroles en plausibiliteitscontrols plaatsvinden om tot een juiste en
tijdige waardering te komen;
• gedegen proces voor het waarderen van illiquide beleggingen.
De waardering van liquide beleggingen geschiedt op basis van marktwaarde. Derivaten
worden gewaardeerd tegen reële waarde, te weten de relevante marktnotering of, als deze
ontbreekt, de waarde die wordt bepaald met behulp van marktconforme en toetsbare
waarderingsmodellen.
De illiquide beleggingen worden gewaardeerd aan de hand van de opgave van de
uitgevende partij. De opgave van de uitgevende partij wordt jaarlijks getoetst aan de hand
van de cijfers in de jaarrekening van de uitgevende partij, welke gecontroleerd is door een
onafhankelijk accountant. Er worden plausibiliteitschecks uitgevoerd op de waardemutaties
die worden gerapporteerd door de uitgevende partij.
De waarderingsprocessen, zoals uitgevoerd door de uitvoerder, zijn opgenomen in het
ISAE3402 rapport.

5.6. Beleid inzake managerselectie- en monitoring
Het Bestuur heeft de uitvoering inzake de managerselectie en -monitoring via de FBO met
de fiduciair beheerder gedeeltelijk uitbesteed. Echter, het Bestuur van Pensioenfonds MN
besluit in welke beleggingscategorieën en -fondsen zij belegt. Het Bestuur krijgt
gerapporteerd over en heeft kennis van hoe het managerselectie en -monitoringsproces
binnen de beleggingsfondsen van de fiduciair beheerder plaatsvindt. De belangrijkste
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ontwikkelingen bij de geselecteerde managers worden middels de kwartaalrapportages aan
het Bestuur gerapporteerd.
Het selectie- en monitoringsproces van managers is een ISAE 3402 proces bij de
vermogensbeheerder MN. Het managerselectieproces start met een kwalitatieve en
kwantitatieve analyse van het universum van geschikte managers waaruit de meest
geschikte manager gekozen wordt. Het uiteindelijke doel is om de portefeuille te
optimaliseren binnen de gestelde doelstellingen en restricties van het beleggingsmandaat
van het product. In het portefeuilleconstructieproces wordt de optimale weging van de
geselecteerde manager bepaald. Tot slot worden op (minimaal) kwartaalbasis de
geselecteerde managers gemonitord. Het selectietraject van de uitvoerder bestaat uit
totaal drie onderdelen: een investment due diligence, een operational due diligence (met
een on-site bezoek) en een legal due diligence, waarbij er vanuit elke expertise een
onafhankelijk oordeel wordt gevormd.
Initiator en eerst verantwoordelijke bij de selectie van een nieuwe vermogensbeheerder
zijn de afdelingen Multi-Management (MM) binnen MN. Het is de verantwoordelijkheid van
MM om vermogensbeheerders te selecteren en te beheren binnen de kaders van het
verkregen productmandaat en/of prospectus, en het proces te overzien en te coördineren
bij eventuele aanstelling en ontslag van vermogensbeheerders evenals zorg te dragen voor
schriftelijke rapportage aan Pensioenfonds MN.
Met het belang van Pensioenfonds MN als vertrekpunt dient MN de keuze voor een
vermogensbeheerder in eerste aanleg te baseren op basis van kwaliteit, passendheid en
verwacht financieel resultaat. Financieel resultaat behelst in deze niet sec een hoog
rendement, maar een zo goed mogelijk voor kosten, financiële en operationele risico’s
gecorrigeerd verwacht rendement, dat past bij de doelstelling(en) en randvoorwaarden van
het vermogenscluster, productstrategie & -mandaat in kwestie.
Het selectie en beheerproces dient identiek te zijn ten aanzien van intern dan wel extern
beheer. Voor interne vermogensbeheerders wordt geen Operational Due Diligence
uitgevoerd, maar wordt geleund op het proces en control raamwerk van MN zelf.
De beoordeling door MN van de kwaliteit van vermogensbeheerders, zowel bij de selectie
als bij het reguliere beheer, dient plaats te vinden op basis van het daartoe ontwikkelde 5P
raamwerk. In het verlengde van het uitgangspunt om op integrale wijze naar de kwaliteit
van een vermogensbeheerder te kijken worden vijf specifieke elementen gebruikt om een
kleurscore per (product beheerd door een) vermogensbeheerder vast te stellen.
Op hoofdlijnen onderscheidt MN 5 onderdelen, te weten Parent, People, Process,
Performance en Planet (5P’s). Deze zijn weer onderverdeeld in relevante subonderdelen,
die de basis vormen om tot een beoordeling te komen over de aan te stellen dan wel
aangestelde vermogensbeheerder.
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5.7. Derivatenbeleid
Derivaten worden ingezet ten behoeve van risicomitigatie en efficiënt portefeuillebeheer.
Pensioenfonds MN gebruikt alleen lineaire derivaten ten behoeve van risicomitigatie. Het
betreft renteswaps (receiver en/of payer renteswaps), ter gedeeltelijke afdekking van het
renterisico, FX-forwards en FX-swaps waarmee het USD, GBP en JPY risico wordt afgedekt.
De risico’s die ontstaan bij het gebruik van derivaten worden gemitigeerd door het
uitwisselen van onderpand, het tegenpartijbeleid en het liquiditeitsbeleid. Overigens kan
ook binnen de beleggingsfondsen waarin Pensioenfonds MN participeert gebruik worden
gemaakt van derivaten zover dit binnen de fondsvoorwaarden is toegestaan.
Tegenpartijbeleid
Belangrijke uitgangspunten van het tegenpartijbeleid zijn:
- De tegenpartijlimieten betreffen een gecombineerd limiet van een geldmarktlimiet
en derivatenlimiet van exposures op dezelfde tegenpartij.
- Op basis van een gecombineerde ratings (van Moody’s- en S&P) en de credit
default spread wordt de maximale risico-exposure naar een tegenpartij bepaald.
Het tegenpartijbeleid is vastgelegd in een separaat document.
- Bij afspraken voor het uitleveren van onderpand worden om het tegenpartijrisico
verder te beperken eisen gesteld aan de frequentie van uitwisseling van
onderpand, het minimum vereist bedrag om onderpand uit te wisselen en naast
het uitwisselen van cash- afspraken met tegenpartijen inzake het uitleveren van
hoogwaardige staatsobligaties als onderpand.
Central clearing
Pensioenfonds MN is tot op heden vrijgesteld van de verplichting gebruik te maken van
central clearing. De vrijstelling geldt tot 18 juni 2021 met de optie op nog tweemaal een
verlenging van een jaar (tot 18 juni 2022 of 18 juni 2023). MN Vermogensbeheer is
voorbereid op het moment dat deze vrijstelling mogelijk niet meer aan de orde is. In de
mandatering richting MN wordt niet geëxpliciteerd welk type derivaten er aangekocht dient
te worden. Zolang de vrijstelling geldt, is dit een uitvoeringsvraagstuk voor de
vermogensbeheerder waarbij een afweging wordt gemaakt tussen:
- Onderpandvereisten en cash beslag;
- Reductie in kredietrisico (geen kredietrisico op tegenpartij bilaterale
overeenkomst);
- Uitvoeringskosten.
Tot op heden zijn geen centraal geclearde derivaten in de portefeuille opgenomen.
Liquiditeitenbeleid
Het beleid ten aanzien van het beheer van Liquiditeiten (ook wel cash management) dient
ter ondersteuning van de aansturing van de beleggingen in de matching en return
portefeuille. Drie elementen kunnen worden onderscheiden in dit beleid. Primair is dit het
behoud van voldoende dagelijkse liquiditeit om te voldoen aan de liquiditeitsbehoeften van
de opdrachtgever en haar beleggingsportefeuille. Secundair is dit het behoud van de
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hoofdsom. Pas tertiair komt het optimaliseren van het rendement dat op de liquiditeiten
wordt behaald.
Binnen het liquiditeitenbeleid wordt in eerste instantie gekeken naar het saldo van de
binnenkomende en uitgaande verwachte betalingen. Dit betreft met name de
pensioenpremies en uitkeringen, verwachte opvragingen van commitments en de
kasstromen volgend uit beleggingen. Een groot deel van de hiervoor genoemde kasstromen
volgt een voorzienbare termijnbetaling, waardoor er geen onverwacht liquiditeitstekort
ontstaat. De omvang van de cashpositie wordt derhalve met name bepaald door de
derivatenposities. De liquide middelen dienen daarom primair als risicobuffer voor de
mogelijke onderpandverplichtingen die volgen uit de korte termijn waardeontwikkelingen
van de derivatenposities (met name rente- en valutaderivaten). De hoogte van de aan te
houden liquiditeitsbuffer wordt derhalve in belangrijke mate bepaald door de omvang van
de derivatenposities en de prijsbewegingen die hieruit voort kunnen komen.
Pensioenfonds MN heeft de mogelijkheid tot het aangaan van een repurchase agreement
(repo) waardoor indien nodig extra liquiditeit gecreëerd kan worden.
Verder kan Pensioenfonds MN met de meeste tegenpartijen fysiek onderpand uitleveren.
Door de mogelijkheid tot het gebruik van repo’s en fysiek onderpandbeheer kan de
behoefte aan liquiditeit verder worden ingevuld en teruggebracht.
Het liquiditeitenbeleid ten behoeve van het aanhouden van voldoende liquiditeitsbuffer is
vastgelegd in het Treasury Protocol.

5.8. Securites lending beleid
Securities Lending betreft het uitlenen van financiële activa uit de beleggingsportefeuille
aan een andere marktpartij. Het Bestuur krijgt gerapporteerd over de risico’s en de
mitigatie daarvan en de resultaten en heeft kennis van hoe het securities lending proces
binnen de beleggingsfondsen van de fiduciair beheerder plaatsvindt. Pensioenfonds MN
wenst geen securities lending activiteiten voor haar discretionaire beleggingen direct op
rekening van het fonds te voeren.
Voor zover er sprake is van securities lending binnen MN beleggingsfondsen, stelt het
Bestuur de volgende aanvullende eisen:
- Het onderpand moet aan strikte kwaliteitseisen voldoen. Alleen OECD
staatsobligaties met een minimale rating van S&P AA- en Moody’s Aa3 of obligaties
van supranationale entiteiten (bijv. IMF en Europese Unie) met een zelfde rating
zijn toegestaan. Tevens zijn Euro gedenomineerde uitgiftes van agentschappen die
gegarandeerd zijn door AAA landen toegestaan. Er wordt meer onderpand
ontvangen dan de waarde van de uitgeleende stukken (102% voor obligaties, 105%
voor aandelen).
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Tegenpartijen moeten aan strenge kredietwaardigheidseisen voldoen.
Tegenpartijen mogen alleen stukken lenen indien zij eveneens voldoen aan de
bovengenoemde ratingvereisten.
De lending agent (Citi) van het securities lending programma heeft een vrijwaring
afgegeven voor eventuele verliezen die geleden worden vanwege een tekort aan
onderpand in geval een tegenpartij failliet gaat.
Een deel van de aandelen wordt standaard niet uitgeleend (de zogeheten
holdback). Hoe groter de kans op settlement issues (bij verkoop) in een land, des te
minder stukken worden uitgeleend.

5.9. Verklaring inzake de Beleggingsbeginselen
Als onderdeel van deze ABTN is door het Bestuur een separate Verklaring inzake de
Beleggingsbeginselen vastgesteld. Deze verklaring zal tenminste eens in de drie jaar worden
herzien of zoveel eerder als noodzakelijk is bij tussentijdse belangrijke wijzigingen van het
beleggingsbeleid.

5.10. Prudent Person
In de vaststelling en uitvoering van het strategisch beleggingsbeleid staat het wettelijk
verankerde Prudent Person beginsel centraal. De richtlijnen die hiervoor in de Pensioenwet
(art 135) en in het FTK (art. 13) zijn vastgelegd, worden jaarlijks door de externe actuaris
beoordeeld.
De waarden worden belegd in het belang van aanspraak- en pensioengerechtigden.
Pensioenfonds MN bepaalt de pensioenambitie en de risicohouding met behulp van ALM
studies waarin rekening wordt gehouden met de verschillende deelnemers van het fonds.
De meest recente ALM studie vond in 2018 plaats. Om de doelstelling van Pensioenfonds
MN te realiseren wordt belegd via beleggings-, uitvoerings- en
risicomanagementbeginselen die vastgelegd zijn in het Strategisch Beleggingskader. Dit is
verder uitgewerkt in paragraaf 5.2 (strategisch beleggingsbeleid).
De waarden worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit
en het rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd.
De waarden worden hoofdzakelijk op gereglementeerde markten belegd. Beleggingen met
niet tot de handel op een gereglementeerde financiële markt toegelaten waarden worden
tot een prudent niveau beperkt.
Kwaliteit en veiligheid worden geborgd door het stellen van criteria binnen de vijf niveaus
van de inrichting van de beleggingsportefeuille. Hiervoor worden het Beleggingsplan,
cluster- en strategiedocumenten door het Bestuur vastgesteld en wordt de uitvoerder MN
gemandateerd de beleggingen binnen richtlijnen uit te voeren. De beleggingen worden
hoofdzakelijk belegd in gereglementeerde markten en de portefeuille is ingericht om ook in
extreme omstandigheden voldoende liquiditeit en stuurbaarheid te bieden. Aanvullend
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worden in het Beleidsplan Risicomanagement (par. 7.2.3) diverse beheersmaatregelen
beschreven om het markt (il)liquiditeitsrisico tot een prudent niveau te beperken.
Daarnaast zijn er richtlijnen gesteld aan het niveau van het balansrisico. Tevens is
Verantwoord beleggen een integraal onderdeel van het beleggingsproces.
Waarden die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, worden
belegd op een wijze die strookt met de aard en duur van de verwachte toekomstige
pensioenuitkeringen.
De verhouding tussen de beleggingen en pensioenverplichtingen is onderdeel van de ALMstudie. Aan de hand van de, op basis van een doelstellingenstudie vastgestelde,
overrendementsdoelstelling wordt de samenstelling tussen de return- en de
matchingportefeuille, de samenstelling binnen de matchingportefeuille, de mate van
balansrisico en de hoogte van de rentehedge bepaald. In de Clusterstrategie
Matchingportefeuille zijn de kenmerken vastgelegd. Daarnaast is bepaald dat een
balansrisico met een bandbreedte tussen de 7% en 12% acceptabel is. Met het strategisch
55% afdekken van het renterisico (mismatch tussen de beleggingen en de verplichtingen
ten opzichte van de marktrente-curve) wordt het risico beperkt dat bij een
renteverandering de marktwaarde van de verplichtingen sterker stijgt dan de marktwaarde
van de beleggingen. In het beleggingsplan worden jaarlijks de richtlijnen van de rentehedge
verder uitgewerkt.
Beleggingen in derivaten zijn toegestaan voor zover deze bijdragen aan een vermindering
van het risicoprofiel of een doeltreffend portefeuillebeheer zullen vergemakkelijken. Het
fonds vermijdt een bovenmatig risico met betrekking tot een en dezelfde tegenpartij en tot
andere derivatenverrichtingen.
Pensioenfonds MN staat de inzet van derivaten (afgeleide beleggingsinstrumenten) toe
voor zover deze bijdragen aan een verlaging van het risicoprofiel of een doeltreffend en
doelmatig portefeuillebeheer vergemakkelijken. Dit is als Uitvoeringsbeginsel vastgelegd in
het Strategisch Beleggingskader. Aanvullend wordt in het Beleidsplan Risicomanagement
(Concentratierisico: par. 7.2.4 en Tegenpartijrisico: par 7.3) omschreven welke maatregelen
worden genomen om de risico’s bij het aangaan van derivaten exposure te minimaliseren.
De waarden worden naar behoren gediversifieerd zodat een bovenmatige afhankelijkheid
van of vertrouwen in bepaalde waarden, of een bepaalde emittent van waarden of groep
van ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille als geheel worden vermeden
(aandacht concentratie, liquiditeit, verhandelbaarheid).
Beleggingen worden gediversifieerd vanaf niveau 2 door het toepassen van vooraf
gedefinieerde kenmerken en restricties per niveau. Vanaf niveau 2 t/m 5 wordt hierdoor op
ieder niveau een bepaalde mate van diversificatie toegepast en door middel van restricties
en bandbreedtes geborgd.
• Niveau 2: De matching -en de returnportefeuille uit niveau 1 worden gespreid over
vijf vermogensclusters. De matchingportefeuille wordt onderverdeeld naar de
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clusters rente en kredietrisico. De returnportefeuille wordt onderverdeeld naar de
clusters onroerend goed, hoogrentend en aandelen.
• Niveau 3: Binnen de vermogensclusters worden passende beleggingsproducten
gedefinieerd.
• Niveau 4: Voor alle beleggingsproducten worden strategiedocumenten en
productmandaten opgesteld, waarin limieten voor bijvoorbeeld de allocatie naar
regio’s, landen, sectoren en ratings zijn opgenomen om concentraties binnen
producten te voorkomen.
• Niveau 5: De mandaten worden verdeeld over gespecialiseerde
vermogensbeheerders. In individuele vermogensbeheerovereenkomsten zijn
vervolgens beleggingsrichtlijnen o.a. ten aanzien van concentratierisico
opgenomen.
In het Beleidsplan Risicomanagement worden in detail de kenmerken liquiditeit,
verhandelbaarheid en concentratierisico uitgewerkt in paragraaf 7.1.1, 7.2.3 en 7.2.4.
De beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. Onder waardering op
marktwaarde als bedoeld in artikel 135, eerste lid, onder c, van de PW en artikel 130, eerste
lid, onder b, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt verstaan: het bedrag
waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen
terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en onafhankelijk van
elkaar zijn.
In het MN Waarderingshandboek is vastgelegd op welke manier beleggingen zijn
gewaardeerd op marktwaarde.
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6. Premiebeleid
6.1. Zuivere kostendekkende premie
De zuivere kostendekkende premie bestaat uit de volgende onderdelen:
• De actuarieel benodigde premie voor de inkoop van de onvoorwaardelijke pensioenen:
o Koopsom reglementaire pensioenopbouw ouderdomspensioen en partnerpensioen.
o Risicokoopsom overlijdensrisico.
o Risicokoopsom voor invaliditeitspensioen ter grootte van 1,2% van de
pensioengrondslag ter financiering van het invaliditeitspensioen gebaseerd op het
salaris tot het Maximum Salaris.
o Risicokoopsom voor premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid ter grootte
van 0,5% van de pensioengrondslagsom.
• een solvabiliteitsopslag ter grootte van het vereist eigen vermogen per 31 december
voorgaand boekjaar.
• Een opslag voor uitvoeringskosten, zijnde 1,25% van de pensioengrondslag.
De zuivere kostendekkende premie wordt berekend op basis van de door DNB
gepubliceerde rentetermijnstructuur, geldend op 1 januari van het betreffende jaar.

6.2. Kostendekkende premie op gedempte rente
In 2015 is het huidige beleid rond premie- en opbouwpercentage vastgesteld. Voor de
berekening van de kostendekkende premie wordt uitgegaan van een gedempte rente
gebaseerd op een 5-jaars middeling van de RTS per 30 september van het voorgaande jaar.
Het Bestuur is van mening dat een kostendekkende premie op basis van de actuele rente te
instabiel is. De premie op basis van verwacht rendement sluit het minst op de werkelijkheid
aan, dit geldt in mindere mate ook voor de premie gebaseerd op een gemiddelde rente van
10 jaar. De kostendekkende premie zal in het algemeen lager zijn dan de benodigde
toevoeging aan de voorziening. Hierdoor zal de premiedekkingsgraad kleiner zijn dan 100%.
Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad met een hogere kans op korting. Een
aanpassing aan de markt door de middeling wordt pas later zichtbaar in de premie.
Een premie gebaseerd op een 5-jaars middeling is dan een goed alternatief. Door de
demping van de kostendekkende premie te baseren op de 5-jaars middeling van de RTS
fluctueert de kostendekkende premie minder dan zonder middeling. De middelingsperiode
wordt echter niet te lang gekozen, zodat wijzigingen in de markt niet al te laat doorwerken
in de kostendekkende premie.
De vastgestelde kostendekkende premie op basis van de gedempte rente bevat geen
component voor de voorwaardelijke toeslagverlening. Op basis van dit premiebeleid kan
onderstaand overzicht van de premiedekkingsgraad worden gemaakt. Met de premiedekkingsgraad wordt uitgedrukt of de premie die berekend en betaald wordt, voldoende is
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om nieuwe pensioenopbouw te financieren. Dit is het geval als de premiedekkingsgraad
boven de 100% ligt. Als de premiedekkingsgraad hoger is dan de actuele dekkingsgraad,
draagt de premie bij aan het herstel van het fonds. Bij een premiedekkingsgraad van
minder dan 100% is er een tekort en daalt het vermogen van het fonds.
Jaar

Premiedekkingsgraad11

2020

95,8%

2019

107,3%

2018

105,6%

2017

95,5%

2016

96,2%

2015

94,3%

Over de periode 2015-2019 heeft de premiedekkingsgraad zowel onder als boven de
dekkingsgraad gelegen. In de periode dat de premiedekkingsgraad hoger was dan de
actuele dekkingsgraad was dit een voordeel voor slapers en gepensioneerden en de
opgebouwde aanspraken van actieven, in de resterende periode was dit een voordeel voor
de toekomstige opbouw van actieven.
Voor 2020 wordt verwacht, op basis de gegevens ultimo 2019, dat er een verlies op premie
te zien zal zijn van ongeveer € 4,5 miljoen. Dit verlies zal gefinancierd worden uit de
middelen van het pensioenfonds waardoor alle groepen hieraan bijdragen. Gemeten over
de periode vanaf 2015 kan gesteld worden dat, binnen het kader van een collectief
pensioenfonds, de ontwikkeling van de premiedekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad,
zodanig is geweest dat er sprake is van een evenwichtige belangenafweging.
In het pensioen akkoord is opgenomen dat de premie kostendekkend moet zijn
(premiedekkingsgraad 100%). Dit betekent voor de toekomst bij de huidige lage rentestand
een hogere premie of een lagere opbouw of beide.
Regelmatig zal, aan de hand van de actuele ontwikkelingen en inzichten, worden getoetst
of de rentevoet moet worden aangepast. De kostendekkende premie op gedempte rente
bestaat uit dezelfde onderdelen als de zuivere kostendekkende premie.

6.3. Te betalen premie
De door de werkgever verschuldigde premie (de feitelijke premie) voor het ouderdoms-,
partner-, wezen-, en invaliditeitspensioen is voor 2020 vastgesteld op 26,2% van de in het
pensioenreglement gedefinieerde Ouderdomspensioengrondslag gebaseerd op het
pensioengevend salaris tot het Maximum Salaris.

11

De premiedekkingsgraad voor 2020 is gebaseerd op een schatting en sluit aan bij de kwartaalrapportage aan DNB. De
premiedekkingsgraden uit de andere jaren zijn gebaseerd op jaarwerkcijfers.
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Daarnaast is er een aparte premie voor het invaliditeitspensioen boven de aftopping van
het salaris op het Maximum Salaris ter grootte van 1,7% van het salaris boven het
Maximum Salaris.

6.4. Premiekorting of -terugstorting
Pensioenfonds MN volgt ten aanzien van premiekorting of -terugstorting artikel 129 van de
Pensioenwet.
Artikel 129. Premiekorting of -terugstorting
1. Een pensioenfonds kan uitsluitend korting verlenen op de kostendekkende premie of
de gedempte premie en kan uitsluitend terugstorten indien:
a) gezien de beleidsdekkingsgraad ten aanzien van de pensioenverplichtingen wordt
voldaan aan de artikelen 126, 132 en 133;
b) de voorwaardelijke toeslagen zowel met betrekking tot de voorgaande tien jaar
zijn verleend als ook in de toekomst kunnen worden verleend; en
c) de korting op de pensioenaanspraken en pensioenrechten op grond van artikel
134 in de voorgaande tien jaar gecompenseerd is.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van Bestuur kunnen nadere regels worden gesteld
met betrekking tot dit artikel.
Het artikel geeft in a) aan dat premiekorting uitsluitend mogelijk is indien de
Beleidsdekkingsgraad hoger is dan het vereist eigen vermogen en tevens hoger is dan 100%
van de indexatiegrens.

6.5. Premie ANW-pensioen
De premie ter dekking van het risico inzake het vrijwillige ANW-pensioen is afhankelijk van
de leeftijd van de verzekerde en het verzekerde bedrag.

6.6. Premiebeleid indien premie niet toereikend is
Indien de feitelijke premie niet toereikend is, is de werkgever geen aanvullende premie
verschuldigd.
Indien de feitelijke premie lager is dan de kostendekkende premie op gedempte rente,
dient de opbouw naar rato gekort te worden, zodanig dat de feitelijke premie gelijk is aan
de kostendekkende premie op gedempte rente. Deze korting dient meteen, zonder
spreiding, doorgevoerd te worden.

6.7. Premiebeleid indien ontvangen premie hoger is dan kostendekkende premie
Indien de premie meer dan kostendekkend is op basis van gedempte rente, wordt de
premie niet verlaagd tot het niveau van kostendekkendheid. Het meerdere wordt
toegevoegd aan het eigen vermogen.
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6.8. Premiebeleid in geval van onderdekking
In geval van onderdekking is de werkgever geen aanvullende premie verschuldigd. Indien
de ontvangen premie minder is dan de kostendekkende premie op gedempte rente wordt
de jaaropbouw naar rato verlaagd.

6.9. Premiebeleid in geval er ruimte is voor premiekorting
Premiekorting is uitsluitend mogelijk indien de beleidsdekkingsgraad hoger is dan het
vereist eigen vermogen en tevens hoger is dan 100% van de indexatiegrens. Verder dienen,
voordat kan worden overgegaan tot premiekorting, de voorwaardelijke toeslagen voor de
voorgaande tien jaar te zijn verleend als ook in de toekomst kunnen worden verleend en
dient een korting op basis van artikel 134 PW in de voorafgaande tien jaar te zijn
gecompenseerd.
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7. Financiële sturingsmiddelen
7.1. Premiebeleid
De te betalen premie voor 2020 is vastgesteld op 26,2% van de pensioengrondslag. De
werkgever is geen aanvullende premie verschuldigd indien de betaalde bijdrage lager is dan
de kostendekkende premie. De voor dat jaar reglementair toe te kennen
pensioenaanspraken zullen alsdan worden vastgesteld op een naar rato van het
premietekort verminderd bedrag, tenzij op een andere wijze in het premietekort over dat
jaar kan worden voorzien.

7.2. Beleggingsbeleid
Uit hoofdstuk 5 blijkt dat het strategisch beleggingsbeleid door middel van een ALM-studie
wordt afgestemd op de verplichtingen van Pensioenfonds MN, inclusief het streven naar
waardevastheid van ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Door
periodiek een volledige ALM-studie uit te voeren en het strategische beleggingsbeleid te
herijken, kan er worden ingespeeld op wijzigingen in het risicoprofiel van de
pensioentoezeggingen en in de risicoperceptie van het Bestuur van Pensioenfonds MN. In
de ALM-studie wordt ten behoeve van het strategisch beleggingsbeleid een efficiënte
beleggingsmix bepaald. Met efficiënt wordt hier bedoeld: gegeven de risicohouding van het
Bestuur van Pensioenfonds MN wordt gezocht naar de beleggingsmix met het hoogste
rendement.

7.3. Voorwaardelijk toeslagenbeleid
In hoofdstuk 3.4 wordt het streven van het Bestuur van Pensioenfonds MN toegelicht naar
waardevastheid van de ingegane pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken. Bij
de vaststelling van het premie- en beleggingsbeleid wordt onder andere rekening gehouden
met de verwachtingen omtrent te verlenen toeslagen op lange termijn. Voor de korte en
lange termijn kan de actuele financiële positie van Pensioenfonds MN er toe leiden dat
toeslagen niet of niet volledig worden toegekend.

7.4. Korten pensioenaanspraken
Indien de activa van het fonds niet toereikend zijn om de premiereserve van reeds
toegekende pensioenaanspraken en pensioenrechten en eventuele andere passiva te
dekken, zullen deze pensioenaanspraken en pensioenrechten worden verminderd, tenzij
andere maatregelen voldoende zijn om het tekort op te lossen, één en ander met
inachtneming van het hieromtrent bepaalde in artikel 134 van de Pensioenwet.
Indien de activa van het fonds minder zijn dan het vereist eigen vermogen, zal een
voorwaardelijke korting worden toegepast op de reeds toegekende pensioenaanspraken en
pensioenrechten.
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7.5. Kostenvoorziening
Het pensioenfonds heeft geen aparte kostenvoorziening. Ter dekking van de excassokosten
van ingegane pensioenen is in de voorziening pensioenverplichtingen een opslag van 2½%
opgenomen. In de te betalen premie wordt jaarlijks een opslag opgenomen voor
uitvoeringskosten. Het pensioenfonds beschikt naast deze twee opslagen niet over een
aparte kostenvoorziening.
Uit het in 2017 uitgevoerde kostenonderzoek blijkt dat 2½% voldoende is om de kosten in
een afwikkelscenario te financieren. Het afwikkelscenario is uitgevoerd op de
bestandgegeven per 30 juni 2017.
Hierbij is rekening gehouden met de allocatie van een deel van de kosten aan
Vermogensbeheer.
Allocatie kosten
Kosten
Bestuurskosten
Certificerend Actuaris
Accountant
De Nederlandsche Bank
Compliance Officer
Raad van Toezicht
Assurantiekosten
Verantwoordingsorgaan
Contributies
Bankkosten
Beleidsuren

Allocatie vermogensbeheer
50%
16%
50%
50%
15%
50%
50%
50%
40%
10%
15%

Indien Pensioenfonds MN daadwerkelijk in een situatie komt dat de premiebetaling van de
werkgever wegvalt, zal het beschikbare bedrag uit de premie voor uitvoeringskosten
wegvallen. De kosten zullen gefinancierd worden uit de vrijval van de excassokostenopslag.
Het Bestuur zal onderzoeken welk van de onderstaande opties op dat moment het best
passend is:
1. Pensioenfonds MN voort zetten als een slapend fonds.
De werkelijke kosten worden gefinancierd uit de vrijval van de excassokosten. Bij
deze opties kan het slapende fonds op een toekomstig moment een schaalgrootte
bereiken waarop het niet langer opportuun (realistisch of in het belang van
aanspraakgerechtigden) is om het pensioenfonds te laten voortbestaan. Er zal dan
overgegaan worden op onderstaande optie 2, 3 of 4.
2. Pensioenfonds MN onderbrengen bij een ander (bedrijfstak)pensioenfonds.
Dit zal mogelijk zijn, zonder korting van de aanspraken, indien het overnemende
(bedrijfstak)pensioenfonds een kostenvoorziening van 2% of minder hanteert. Ten
tijde van het opstellen van deze ABTN zijn er enkele bedrijfstakpensioenfondsen die
zo’n kostenvoorziening hanteren (o.a. PMT (1,7%), PME (1,7%) en PGB (2%)). Uit de
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marge tussen 2½%-punt van de voorziening bij Pensioenfonds MN en de benodigde
kostenvoorziening bij een andere uitvoerder (maximaal 2%), circa € 2.000.000,
kunnen de kosten gedurende 2 jaar in een situatie van liquidatie gefinancierd
worden (transitiekosten);
3. Pensioenfonds MN onderbrengen bij een APF.
Dit is mogelijk indien het overnemende APF een kostenvoorziening van 2% of
minder hanteert. Ten tijde van het opstellen van deze ABTN is dit een reële optie.
De hoogte van de kostenvoorziening bij een APF met een multi-client kring
bedraagt namelijk 1½% tot 3%). Uit de marge tussen 2½%-punt van de voorziening
bij Pensioenfonds MN en de benodigde kostenvoorziening bij een APF (gemiddeld
2%), circa € 2.000.000, kunnen de kosten gedurende 2 jaar in een situatie van
liquidatie gefinancierd worden (transitiekosten);
4. Pensioenfonds MN onderbrengen bij een verzekeraar.
Dit is mogelijk als de verzekeraar een kostenvoorziening van 2% of minder hanteert.
Ten tijde van het opstellen van deze ABTN hanteren verzekeraars naar verwachting,
gezien de omvang van Pensioenfonds MN, een hogere kostenvoorziening. Dit is
zodoende geen reёle optie.
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8. Systematiek vaststelling parameters
Haalbaarheidstoets
Bij de uitvoering van de haalbaarheidstoets wordt gebruik gemaakt van verwachtingen
omtrent o.a. looninflatie, prijsinflatie, rendement op vastrentende waarden en
risicopremies voor de diverse beleggingscategorieën. De gehanteerde parameters worden
door het Bestuur van Pensioenfonds MN vastgesteld en voldoen tenminste aan de
voorwaarden zoals bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgelegd.
Voorziening en premie
Bij vaststelling van de TV en de premie worden de grondslagen gehanteerd zoals genoemd
in hoofdstuk 4. Jaarlijks wordt in de novembervergadering van het Bestuur de franchise, de
hoogte van de pensioenpremie, de premies voor de vrijwillige onderdelen van de
pensioenregeling en de hoogte van het ANW-pensioen voor het nieuwe jaar vastgesteld.
Periodieke aanpassing parameters
De parameters worden eens per drie jaar opnieuw vastgesteld of zoveel eerder als nodig
indien de economische vooruitzichten daartoe aanleiding geven. Het Bestuur van
Pensioenfonds MN laat zich hierin mede adviseren door de vermogensbeheerder.
Grondslagen en
veronderstellingen
Prognosetafel
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Laatste herijking
31 december 2018

Eerstvolgende
herijking
31 december 2020

Ervaringssterfte

31 december 2018

31 december 2020

Opslag toekomstige
uitvoeringskosten
(excassokosten)
Opslag in premie voor
uitvoeringskosten
Opslag in premie voor
premievrijstelling
Opslag in premie voor
invaliditeitspensioen
Gehuwdheidfrequenties

31 december 2017

31 december 2017

Frequentie

Huidige waarde

WTW 2018

31 december 2020

2 jaarlijks, naar
aanleiding van de
publicatie van de AG
prognosetafel
2 jaarlijks, naar
aanleiding van de
publicatie van de AG
prognosetafel
3 jaarlijks

31 december 2020

3 jaarlijks

1,25%

1 januari 2016

Periodiek

0,5%

1 januari 2016

Periodiek

1,2%

31 december 2018

Periodiek

Circuit 65
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9. Haalbaarheidstoets
9.1. Inleiding
Per 1 januari 2015 is het herziene Financieel Toetsingskader (FTK) van kracht geworden.
Met deze herziening is een nieuw element aan het FTK toegevoegd, de haalbaarheidstoets.
Deze haalbaarheidstoets vervangt de continuïteitsanalyse en is bedoeld om inzicht te geven
in de mate waarin de door sociale partners afgesproken pensioenambitie daadwerkelijk
gerealiseerd kan worden.

9.2. Juridische achtergrond
Op grond van artikel 143 van de Pensioenwet voert een pensioenfonds periodiek een
haalbaarheidstoets uit. In artikel 22 van het Besluit FTK wordt beschreven hoe de
haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd. De artikelen 30, 30a, 30b en 30c van de Regeling
Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Ministeriële Regeling) bevatten
nadere voorschriften. Daar wordt de berekeningswijze van het centrale begrip
pensioenresultaat bepaald evenals de wijze waarop de uitvoering plaatsvindt en de te
hanteren normen binnen de haalbaarheidstoets worden toegepast.

9.3. Eisen haalbaarheidstoets
Om de pensioenambitie te toetsen wordt in de haalbaarheidstoets een projectie gemaakt
van de ontwikkeling van pensioenuitkeringen aan verschillende generaties deelnemers over
een horizon van 60 jaar. Het door het pensioenfondsbestuur vastgestelde beleid, zoals het
premiebeleid, toeslagbeleid en kortingsbeleid, wordt in deze projectie doorgerekend op
basis van een door DNB gepubliceerde economische scenarioset. Hierdoor ontstaat inzicht
in het gemiddelde pensioenresultaat dat voor verschillende generaties deelnemers behaald
kan worden, en de spreiding daarvan.
Met de haalbaarheidstoets wordt getoetst of het afgesproken beleid aansluit bij de ambitie
van het fonds. De ambitie van het fonds wordt daarbij vertaald in het pensioenresultaat.
Het pensioenresultaat is als volgt gedefinieerd:
Pensioenresultaat=

Som reële uitkeringen o.b.v. beleid
Som reële uitkeringen bij volledige opbouw en indexatie o.b.v. prijsinflatie

Het pensioenresultaat geeft in feite de koopkracht weer.
Indien de pensioenopbouw volledig is en de indexatie jaarlijks de prijsinflatie, is het
pensioenresultaat 100%.
Het pensioenresultaat zal afwijken van 100% als gevolg van:
• Korten van de pensioenopbouw
o Indien de premie niet toereikend is, zal de pensioenopbouw worden
verlaagd. Voor actieve deelnemers betekent dit dat het pensioen dat zij
opbouwen lager is. Het pensioenresultaat is dan lager dan 100%
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•

•

Toeslagen
o Indien de dekkingsgraad lager is dan de indexatiegrens zal er geen volledige
toeslag verleend worden. Dat verlaagt het pensioenresultaat.
o Indien de dekkingsgraad hoger is dan de indexatiegrens kan er een extra
indexatie worden toegekend. Dit verhoogt het pensioenresultaat
Korting van pensioenaanspraken
o Bij lage dekkingsgraden kan het nodig zijn de pensioenen te verlagen.
Hierdoor zal het pensioenresultaat lager uitkomen.

Voor elke geboortejaargroep wordt het pensioenresultaat berekend. Daarbij worden de
verschillende soorten deelnemers samengevoegd (dus geen onderscheid tussen actieven
en slapers of gepensioneerden en nabestaanden). Het (fonds)pensioenresultaat is
vervolgens een gewogen gemiddelde van deze ‘geboortejaar-pensioenresultaten’, waarbij
het gewicht gelijk is aan het aantal deelnemers in de geboortejaargroep.
Bij het begin van een nieuwe pensioenregeling of bij een wijziging van het pensioencontract
dient een aanvangshaalbaarheidstoets te worden uitgevoerd startend vanuit het vereist
eigen vermogen. Daarna dient er jaarlijks een haalbaarheidstoets te worden uitgevoerd
vanuit de feitelijke dekkingsgraad.
Er wordt specifiek gekeken naar 2 uitkomsten:
a. De verwachting van het pensioenresultaat, weergegeven via het 50% percentiel.
b. Het pensioenresultaat in een slecht-weer scenario, weergegeven door het 5% van
het pensioenresultaat.

9.4. Kwantitatieve normen
In de (aanvangs)haalbaarheidstoets worden een aantal pensioenresultaten berekend. Deze
worden vervolgens getoetst aan de kwantitatieve normen die door het pensioenfonds en
de betrokken partijen bij het arbeidsvoorwaardenoverleg (werkgever en sociale partners)
zijn bepaald.
In onderstaande tabel worden de kwantitatieve normen weergegeven:

Vanuit huidige dekkingsgraad
Vanuit Vereist eigen Vermogen
Afwijking bij slechtweerscenario
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9.5. Aanvangshaalbaarheidstoets
Een aanvangshaalbaarheidstoets moet uitgevoerd worden als de pensioenregeling of het
pensioencontract wordt gewijzigd. In 2015 heeft Pensioenfonds MN een
aanvangshaalbaarheidstoets laten uitvoeren. In paragraaf 9.7 worden de uitkomsten van
deze toets getoond. Met de aanvangshaalbaarheidstoets wordt het voorgenomen
pensioenfondsbeleid doorgerekend, waarbij uit de toets de volgende vier elementen
moeten blijken:
a. het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau blijft boven de door het fonds te
kiezen ondergrens voor dit pensioenresultaat;
b. het premiebeleid over de gehele berekeningshorizon is voldoende realistisch en
haalbaar;
c. het fonds heeft voldoende herstelcapaciteit om naar verwachting - vanuit de
situatie dat aan de vereisten voor het minimaal vereist eigen vermogen wordt
voldaan - binnen de looptijd van het herstelplan aan de vereisten voor het vereist
eigen vermogen te voldoen; en
d. het pensioenresultaat op fondsniveau in het slechtweerscenario wijkt niet teveel af
van het verwachte pensioenresultaat op fondsniveau, waarbij het fonds hiervoor
de maximale afwijking vaststelt.
De toetsing van onderdelen a., b., en d., wordt gedaan vanuit de feitelijke financiële positie
van het fonds. De toetsing van onderdelen a. en b. wordt ook gedaan vanuit een
dekkingsgraad waarbij aan de vereisten van het vereist eigen vermogen wordt voldaan.
Voor de aanvangshaalbaarheidstoets moet gelden dat wordt voldaan aan de kwantitatieve
normen.

9.6. Haalbaarheidstoets
Na de aanvangshaarbaarheidstoets moet jaarlijks de haalbaarheidstoets uitgevoerd worden
ter toetsing van de bestaande regeling. Deze toets is in 2016 voor Pensioenfonds MN voor
de eerste maal uitgevoerd worden. In de jaarlijkse haalbaarheidstoets wordt onderzocht of
en in hoeverre het verwachte pensioenresultaat en de spreiding daarvan nog aansluit bij de
door het fonds gestelde normen. In feite worden onderdelen a. en d. van de
aanvangshaalbaarheidstoets beoordeeld. Voor de jaarlijkse haalbaarheidstoets wordt
vanuit de feitelijke dekkingsgraad getoetst of het verwachte pensioenresultaat hoger is dan
de afgesproken ondergrens en dat de afwijking minder is dan de afgesproken maximale
afwijking. Indien deze toets niet gehaald wordt, dan hoeft er niet direct actie te worden
ondernomen. Wel dient dit gecommuniceerd te worden.

9.7. Uitkomsten aanvangshaalbaarheidstoets
In augustus 2015 is de aanvangshaalbaarheidstoets voor Pensioenfonds MN afgerond. In
onderstaande tabel zijn de uitkomsten voor element a. en d. weergeven waarbij zowel uit is
gegaan van de feitelijke dekkingsgraad als een dekkingsgraad waarbij aan de vereisten van
het vereist eigen vermogen wordt voldaan.
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Pensioenresultaat (element a. en d.)
Pensioenresultaat

Kwantitatieve norm

Vanuit huidige dekkingsgraad
Vanuit Vereist eigen Vermogen
Afwijking bij slechtweerscenario

Feitelijke
dekkingsgraad
89%
n.v.t.
-33%

80%
90%
-38%

Dekkingsgraad bij vereist
eigen vermogen
n.v.t.
104%
-36%

Premiebeleid (element b.)
Indien de premie niet toereikend is, wordt de pensioenopbouw in principe gekort.
In het premiebeleid is opgenomen dat premiekorting mogelijk is indien:
1. De Beleidsdekkingsgraad > VEV
2. De Beleidsdekkingsgraad > Indexatiegrens
3. De voorwaardelijke toeslagen voor de voorgaande 10 jaar zijn verleend en de
kortingen uit de afgelopen 10 jaar zijn gecompenseerd
Verondersteld is dat, als aan deze voorwaarden is voldaan, de pensioenopbouw niet gekort
wordt.

In onderstaande figuur wordt de kans op en mate van korting van de pensioenopbouw
getoond.
Mate pensioenopbouw
(vanuit Feitelijke DG)
100%
Korting > 30%

kans

75%

Korting 20-30%
Korting 10-20%

50%

Korting 0-10%
Geen korting

25%

0%
0

10

20

30

40

50

60

Uit de toets blijkt dat de kans op het korten van de opbouw in de eerste jaren groot is. Op
termijn neemt de kans af als gevolg van de stijging van de rente. Over de gehele
berekeningshorizon is het premiebeleid voldoende realistisch en haalbaar.
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Herstelcapaciteit (element c.)
Uit de aanvangshaalbaarheidstoets blijkt dat de herstelkracht voldoende is. Vanuit het
Minimaal Vereist Eigen Vermogen wordt in 6 jaar het Vereist Eigen Vermogen bereikt.
Jaar

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

DG
primo

Premie

Uitk.

Index./
korting

RTS

%
104,5%
107,6%
111,3%
115,7%
119,9%
123,7%
126,9%
129,6%
131,7%
133,2%
134,2%
135,0%

M1
%punt
-0,6%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
-0,1%
-0,2%
-0,3%
-0,3%
-0,3%

M2
%punt
0,1%
0,1%
0,2%
0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,5%
0,6%
0,6%
0,7%

M3
%punt
0,0%
0,0%
0,0%
-0,5%
-1,1%
-1,7%
-2,2%
-2,7%
-3,2%
-3,5%
-3,8%
-4,0%

M4
%punt
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Overrendem
ent
M5
%punt
3,6%
4,0%
4,3%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,3%
4,2%
4,2%
4,1%
4,1%

Overig

M6
%punt
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

DG
ultimo

Beleids
DG
ultimo

Vereiste
DG12

Pre-mie

Index.
actief

IndexI
nactief

Meetk
rendement

%
107,6%
111,3%
115,7%
119,9%
123,7%
126,9%
129,6%
131,7%
133,2%
134,2%
135,0%
135,6%

%
106,0%
109,4%
113,5%
117,8%
121,8%
125,3%
128,3%
130,7%
132,4%
133,7%
134,6%
135,3%

%

%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%
26,2%

%

%
0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,9%
1,4%
1,8%
2,1%
2,5%
2,7%
2,9%
3,0%

%

120,0%
122,5%
125,0%
125,0%
125,0%
125,0%
125,0%
125,0%
125,0%
125,0%
125,0%
125,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,9%
1,4%
1,8%
2,1%
2,5%
2,7%
2,9%
3,0%

Oordeel aanvangshaalbaarheidstoets
Uit bovenstaande uitkomsten blijkt dat Pensioenfonds MN de aanvangshaalbaarheidstoets
heeft gehaald.

9.8. Uitkomsten haalbaarheidstoets 2020
In juni 2020 is de haalbaarheidstoets voor Pensioenfonds MN afgerond. In de jaarlijkse
haalbaarheidstoets wordt vanuit de feitelijke financiële positie per 31 december voorgaand
boekjaar, onderzocht of en in hoeverre het verwachte pensioenresultaat en de spreiding
daarvan nog aansluit bij de door het pensioenfonds en de betrokken partijen bij het
arbeidsvoorwaardenoverleg (werkgever en sociale partners) gestelde normen.
Uitgangspositie
Waarbij aan VEV wordt
voldaan
Feitelijke financiële
positie
Feitelijke financiële
positie

Te kiezen ondergrenzen
Ondergrens bij verwacht
pensioenresultaat op
fondsniveau
Ondergrens bij verwacht
pensioenresultaat op
fondsniveau
Maximale afwijking van
pensioenresultaat op
fondsniveau in
slechtweerscenario

Aanvangsmoment
Moet voldoen

Jaarlijks
n.v.t.

Moet voldoen

Hoeft niet te
voldoen

Moet voldoen

Hoeft niet te
voldoen

In onderstaande tabel zijn de uitkomsten voor element a. weergeven waarbij uit is gegaan
van de feitelijke dekkingsgraad waarbij aan de vereisten van het vereist eigen vermogen
wordt voldaan.
12
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3,6%
3,9%
4,2%
4,3%
4,4%
4,5%
4,6%
4,7%
4,8%
4,9%
4,9%
4,9%
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Pensioenresultaat (element a. en d.)
Pensioenresultaat

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Kwantitan.v.t.

tieve norm
Dekkingsgraad 31 december voorgaand boekjaar

96,9%

95,4%

98,9%

95,0%

95,0%

97,5%13

Pensioenresultaat vanuit feitelijke dekkingsgraad

84,9%

80,6%

84,6%

85,4%

85,1%

89,0%

80,0%

Maximale afwijking in slecht weer scenario 14

30,8%

30,3%

33,1%

34,5%

33,3%

33,0%

38,0%

Pensioenresultaat vanuit vereiste dekkingsgraad

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

104,0%

90,0%

Pensioenresultaat in slechtweer scenario

58,7%

56,2%

56,6%

55,9%

56,8%

60,0%

50,0%

Evaluatie 2020
Vanuit huidige dekkingsgraad
Afwijking bij slechtweerscenario

Kwantitatieve norm
80%
-38%

Vanuit feitelijke
dekkingsgraad
84,9%
-30,8%

Evaluatie
Geslaagd (84,9% > 80%)
Geslaagd ( -30,8% > -38%)

Oordeel haalbaarheidstoets
Uit bovenstaande uitkomsten blijkt dat Pensioenfonds MN voor de haalbaarheidstoets
2020 is gehaald.

13
14
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10.Uitbestedingsbeleid Pensioenfonds MN
10.1. Doelstelling van uitbesteding, missie en visie
Missie
In de missie is beschreven waarvoor Pensioenfonds MN staat, wat de bestaansgrond is en
welke waarden en identiteit het pensioenfonds kenmerken. De missie van Pensioenfonds
MN is als volgt geformuleerd:
Tegen aanvaardbare kosten zorgdragen voor een toekomstvoorziening voor (ex)
medewerkers van MN in lijn met de arbeidsvoorwaarden in de financiële sector15. Hierin
staan evenwichtige belangenbehartiging, faciliteren van deelnemers en innovatiekracht
centraal.
Ambitie en strategie
De ambitie van het pensioenfonds is het op lange termijn nastreven van de nominale
pensioenaanspraken en pensioenrechten, alsmede het streven naar het gedurig
waardevast houden van ingegane pensioenen en opgebouwde aanspraken.
Om deze doelstelling te bereiken, is het van belang dat de beleggingsresultaten van
Pensioenfonds MN op lange termijn binnen aanvaardbare risico’s zo hoog mogelijk zijn.
Om de ambitie te bereiken worden activiteiten uitbesteed. Door activiteiten uit te
besteden, kan het fonds zich focussen op zijn kerntaken. Door de uitbesteding wordt de
continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. In de uitvoering van de
kernactiviteiten, het administreren, beheren en uitbetalen van de pensioenen en het
vermogensbeheer staan zowel vertrouwelijkheid als maximale kwaliteit van de
dienstverlening voorop. Het bestuur van Pensioenfonds MN blijft eindverantwoordelijk
voor de uitbestede activiteiten en processen, onverminderd eventuele uitbesteding van
een uitvoerende organisatie aan andere partijen. Het bestuur houdt zicht op de keten van
uitbesteding. Naast de eindverantwoordelijkheid behoudt het bestuur tevens zeggenschap
over de uitbestede activiteiten.
De belangen van (gewezen) deelnemers, uitkeringsgerechtigden en overige
belanghebbenden mogen geen gevaar lopen doordat het fonds delen van zijn
werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden.
De volgende activiteiten zullen nooit worden uitbesteed:
- Taken en werkzaamheden van personen die het dagelijks beleid bepalen,
daaronder mede verstaan het vaststellen van beleid en het afleggen van
verantwoording over dat beleid;
- Werkzaamheden waarvan uitbesteding de verantwoordelijkheid van het
pensioenfonds voor de organisatie en beheersing van bedrijfsprocessen en het
toezicht daarop kan ondermijnen;

15
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-

Indien de uitbesteding een belemmering kan vormen voor een adequaat toezicht
op de naleving van het bij of krachtens de Pensioenwet bepaalde;
Het vaststellen en uitleggen van het Pensioenreglement.

De uitvoerder zal worden verzocht om binnen de grenzen van de opdracht al datgene te
doen wat de uitvoerder in het belang van Pensioenfonds MN noodzakelijk of nuttig acht.
Hierbij hoort ook het vertegenwoordigen van Pensioenfonds MN bij alle
(rechts)handelingen, verband houdende met het uitvoeren van de opdracht. De exacte
opdrachtomschrijving zal in de uitbestedingsovereenkomst met de uitvoerder worden
vastgelegd.
Visie en belangrijkste doelstellingen
In de visie wordt beschreven hoe het pensioenfonds inspeelt op (toekomstige)
veranderingen en welke zienswijze en toekomstbeeld ten grondslag liggen aan het
handelen van het pensioenfonds om de missie te bereiken. Pensioenfonds MN meent dat
voor de realisering van de missie het volgende nodig is:
•

Binnen de door de Sociale Partner bepaalde beschikbare premieruimte zoekt het
pensioenfonds naar de balans tussen enerzijds het rendement dat nodig is om de
koopkrachtambitie op lange termijn te kunnen waarmaken en anderzijds
aanvaardbare beleggingsrisico’s.

•

Pensioenfonds MN belegt het vermogen op een verantwoorde wijze en volgens
vastgestelde investment beliefs.

•

Pensioenfonds MN streeft een hoogwaardige dienstverlening na. Dit uit zich in een
betrouwbare pensioenadministratie conform regeling en regelgeving.

•

Pensioenfonds MN geeft de communicatie over de pensioenregeling, het beleid en
de resultaten met alle betrokkenen gezamenlijk en eenduidig zo helder en effectief
mogelijk vorm. Het inzicht in de persoonlijk pensioensituatie op het platform ‘Op
Koers’ is hier een goed voorbeeld van.

Kernwaarden
Pensioenfonds MN handelt in de uitvoering van de missie en visie volgens kernwaarden. De
kernwaarden van Pensioenfonds MN zijn mede afgeleid van de mensen en de onderneming
voor wie het fonds mag werken, namelijk:
•
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aan hem opgedragen taken, het financiële beleid dat het fonds voert en de
resultaten daarvan.
•

Deskundig: Pensioenfonds MN voert zijn taken met kennis van zaken en op een
weloverwogen wijze uit.

•

Evenwichtig: Pensioenfonds MN voert alle activiteiten uit in het belang van de
deelnemers, slapers en gepensioneerden. Wegens het sociale en collectieve
karakter van het pensioenfonds staat evenwichtige belangenbehartiging in deze
activiteiten centraal.

•

Integer: Pensioenfonds MN vindt het belangrijk een betrouwbare partij te zijn en zo
te worden ervaren. Daarom wordt grote waarde gehecht aan de integriteit van het
fonds en is het fonds alert op alles waardoor dat vertrouwen in gevaar zou kunnen
komen.

10.2. Selectie van de uitvoerder
Het selecteren van een uitvoerder verloopt volgens een zorgvuldig selectietraject. Middels
een Request for Information (RFI) en later een Request for Proposal (RFP) en daarna
onderhandelingen wordt een keuzeproces vormgegeven.
Het Bestuur van het fonds selecteert de uitvoerder op basis van kwaliteit, prijs,
marktconformiteit en risicoprofiel.
De uitvoerder die de uitbestede activiteiten gaat uitvoeren, voldoet ten minste aan de
volgende eisen:
1. De uitvoerder is een professionele dienstverlener die in opdracht van, en voor
rekening en risico van pensioenfondsen, pensioenadministraties uitvoert die aan
haar zijn uitbesteed.
2. De uitvoerder is aantoonbaar financieel gezond.
3. De uitvoerder beschikt over de vereiste operationele en technische vaardigheden,
kwaliteitsnormen, goede naam en competenties.
4. De uitvoerder waarborgt continuïteit van de dienstverlening.
5. De uitvoerder beschikt over een ISAE certificering of een gelijkwaardige zekerheid
op de uitbestede processen.
6. De uitvoerder beschikt over de benodigde vergunningen.
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7. De uitvoerder beschikt over een beheerst beloningsbeleid.
8. Op verzoek van de toezichthouder(s) van het fonds stelt de uitvoerder relevante
gegevens ter beschikking aan deze toezichthouder(s) en informeert de uitvoerder
het Bestuur hierover, zo mogelijk vooraf.
9. De toezichthouder van het fonds krijgt de mogelijkheid om bij de uitvoerder
onderzoek ter plaatse te doen of te laten doen.
10. De uitvoerder biedt Pensioenfonds MN een breed palet aan dienstverlening tegen
aanvaardbare kosten.
11. De uitvoerder beschikt over een gedragscode zoals die voor uitvoerders wordt
voorgeschreven en de naleving daarvan wordt door de uitvoerder gemonitord.
12. Het risicoprofiel van de uitvoerder sluit aan bij de risicobereidheid van het fonds.

10.3. Inrichting, organisatie en vastlegging van de verantwoordelijkheden
Reikwijdte van de uitbesteding
Het Bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle werkzaamheden van het fonds,
en dus ook voor de uitbestede werkzaamheden. Het Bestuur stelt het beleid vast waar
binnen geopereerd dient te worden. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de
besluitvorming en het goedkeuren van voorstellen door de uitvoerder. Het Bestuur besluit
tevens over het toekennen van eventuele mandaten aan de pensioenuitvoerder.
De uitvoerder voert de afgesproken werkzaamheden uit binnen de mandaten, richtlijnen en
grenzen die zijn vastgelegd door het Bestuur in de uitbestedingsovereenkomst.
Uitbestedingsovereenkomst
De afspraken tussen Pensioenfonds MN en de uitvoerder zijn vastgelegd in een
uitbestedingsovereenkomst. In dit contract staan de aard, de omvang en beschrijving van
de uitbestede werkzaamheden. De verantwoordelijkheden van zowel Bestuur als
uitvoerder staan in het contract beschreven. Ieder van de Partijen kan, al dan niet naar
aanleiding van een rapportage een schriftelijk verzoek doen aan de ander tot wijziging van
de inhoud en/of wijze van dienstverlening op grond van de Overeenkomst. Wanneer
Pensioenfonds MN een dergelijk verzoek doet, zal de uitvoerder bij haar reactie op dit
verzoek een overzicht geven van de gevolgen die inwilliging van het verzoek zal hebben ten
aanzien van kosten en verdere uitvoering van de dienstverlening op grond van de
Overeenkomst.
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Partijen streven er naar de andere partij steeds tijdig te informeren omtrent een
wijzigingsverzoek en steeds binnen een redelijke termijn te reageren op een door de ander
gedaan wijzigingsverzoek.
Behoudens het geval dat een wijzigingsverzoek op redelijke gronden schriftelijk door de
ander wordt afgewezen, komen Partijen naar aanleiding van een dergelijk wijzigingsverzoek
en het daarbij behorende overzicht op korte termijn bijeen om te overleggen over een
eventueel noodzakelijke wijziging of aanvulling van de Overeenkomst en/of de Bijlagen.
Wanneer andere werkzaamheden dan de werkzaamheden in gevolge de opdracht worden
verricht, wordt daarvoor van tevoren een offerte opgesteld.
Pensioenfonds MN spreekt met de uitvoerder op een zodanige wijze tarieven af, dat deze
niet aanmoedigen tot het nemen van meer risico’s dan voor het fonds aanvaardbaar is. De
beloning bij de uitvoerder is gericht op het bevorderen van een optimale dienstverlening.
Inschakelen van derden door uitvoerder
De uitvoerder kan voor eigen rekening derden inschakelen voor de uitvoering van
werkzaamheden. Indien de uitvoerder voornemens is (een deel van) de werkzaamheden uit
te besteden, zal de uitvoerder Pensioenfonds MN ten minste vier weken van tevoren
schriftelijk informeren.
Indien aan derden wordt uitbesteed zal de uitvoerder waarborgen dat:
a) Pensioenfonds MN haar eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering kan blijven
dragen;
b) de afspraken tussen de uitvoerder en derden schriftelijk worden vastgelegd;
c) de Toezichthouder toezicht kan uitoefenen op de uitbestede werkzaamheden;
d) de derden voldoen aan vergelijkbare eisen en voorwaarden als door Pensioenfonds MN
aan de uitvoerder gesteld.
De uitvoerder dient er bij de uitvoering van de overeenkomst voor te zorgen dat alle
relevante wet- en regelgeving, daaronder begrepen de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Pensioenwet worden nageleefd.

10.4. Waarborgen van countervailing power ten opzichte van de uitvoerder
Het Bestuur let erop dat voorstellen van de uitvoerder goed worden beargumenteerd met
voor- en nadelen en dat de uitvoerder – waar mogelijk – alternatieven (met voor- en
nadelen) aanbiedt. Het Bestuur maakt uiteindelijk uit deze voorstellen zelf een keuze.
Pensioenfonds MN heeft een deskundigheidsplan opgesteld om te waarborgen dat het
Bestuur van het fonds beschikt over voldoende kennis en competenties om countervailing
power richting de uitvoerder uit te kunnen oefenen.
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Teneinde de objectiviteit van het Bestuur te bewaken heeft het Bestuur naast leden uit de
deelnemers geleding ook tenminste één onafhankelijke bestuurder, die namens de
werkgever zitting heeft in het Bestuur. Ook heeft Pensioenfonds MN gekozen voor stevig
intern toezicht door een Raad van Toezicht aan te stellen.

10.5. Monitoring van de prestaties van de uitvoerder
De uitvoerder zal schriftelijk eenmaal per jaar middels een Service Level Agreement inzake
de vermogensbeheerwerkzaamheden, zoals contractueel is vastgelegd. Voor de overig
werkzaamheden zal de uitvoerder schriftelijk eenmaal per kwartaal aan Pensioenfonds MN
rapporteren aangaande de uitvoering van de Overeenkomst conform de afgesproken
service levels. Het Bestuur ontvangt wekelijks en maandelijks een rapportage over de
kerncijfers en risicoparagraaf inzake vermogensbeheer. Deze rapportages zullen met de
uitvoerder worden besproken. Daarnaast ontvangt Pensioenfonds MN periodiek een
transparant en gedetailleerd overzicht van de kosten. Deze kosten worden ook middels
CEM gebenchmarkt.
De controle van de administratieve organisatie / interne controle, alsmede de controle van
de concept-jaarrekening van de uitvoerder worden uitgevoerd door de accountant van de
uitvoerder. Ook is de uitvoerder voor wat betreft de werkzaamheden op het gebied van
Vermogensbeheer ISAE 3402 gecertificeerd. Pensioenfonds MN ontvangt van de uitvoerder
jaarlijks een ISAE rapportage. Deze rapportage wordt door de uitvoerder mondeling
toegelicht. De uitvoerder is gehouden de externe accountant van Pensioenfonds MN inzage
te verlenen in de administratie, voorzover het daarbij gaat om het verkrijgen van informatie
die noodzakelijk is in het kader van de certificering van de jaarrekening. In dit kader kan de
externe accountant van Pensioenfonds MN in contact treden met de externe accountant
van de uitvoerder. De accountant van Pensioenfonds MN kan een audit strategy memo
opstellen ten behoeve van de accountant van de uitvoerder. De accountant van
Pensioenfonds MN kan eveneens een review op de dossiers van de accountant van de
uitvoerder uitvoeren.
Pensioenfonds MN kan – wanneer daar aanleiding voor is - audits en onderzoeken uit laten
voeren door een door Pensioenfonds MN aangewezen accountant ten einde na te gaan of
de uitvoerder bij de uitvoering van de uitvoeringsovereenkomst voldoet aan het in de
overeenkomst gestelde, alsmede aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke
wet- en regelgeving. Pensioenfonds MN heeft een comfortplan vastgesteld waar een risicoinventarisatie van alle processen, inclusief de uitbestede processen van Pensioenfonds MN
is opgenomen. In hoeverre Pensioenfonds MN dit audit recht zelf uitvoert, hangt onder
andere af van de audits die de uitvoerder zelf door de Interne Audit Dienst laat uitvoeren
en in hoeverre de bevindingen daaruit worden gedeeld met Pensioenfonds MN. Naast de
rapportage over de uitvoering rapporteert de uitvoerder elk kwartaal over alle materiële
bijzonderheden met betrekking tot compliance.
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10.6. Evaluatie van de uitbestedingsrelatie
De uitbestedingsrelatie alsmede het uitbestedingsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd tijdens
een besloten vergadering van het Bestuur. Ten behoeve van de evaluatie heeft het Bestuur
in 2018 een vernieuwde Balanced Score Card (BSC) opgesteld, die naar aanleiding van de
evaluatie over 2018 in 2019 is aangescherpt. In deze BSC vult elk bestuurslid individueel een
score in welk vervolgens wordt gemiddeld. Zie onderstaand model van de BSC.

Beoordeling MN Vermogensbeheer over <boekjaar>

Paul
Weging

Ontwikkeling
Visie 15%

1

2

Vormgevingdoelstelling (in BP)
15%

3

4

Uitvoering
beleggingen 15%

5

6

7

Rapporteren en
transparantie
20%

8

9

Performance
15%

10

Algemeen 20%

11

12

13

Kwaliteit, pro-activiteit, intensiteit, bruikbaarheid van
visie/opinie en research stukken. Draagt de research
bij aan de visie van het bestuur en aan het gevoerde
beleid?
Ontwikkelen visie en (basis)scenario’s op midden lange
termijn van financieel-economische omgeving,
ontwikkelen/hanteren investment structuur voor
allocatie beslissingen en aanbieden van passende
beleggingsproducten.
Juiste vertaling van strategische doelstellingen van de
Client naar het beleggingsplan. Leidt het
beleggingsplan in de praktijk ook tot beleggingen die
voldoen aan de strategische doelstellingen?
Doorvertaling van het beleggingsplan naar de
uiteindelijke portefeuille. Voldoet de portefeuille in de
praktijk ook aan de doelstellingen van het
beleggingsplan?
Is de portefeuille efficiënt beheerd? (rebalancing,
overlay management, collateral management,
securities lending, liquiditeitenbeheer). Is het aantal
fouten/incidenten beperkt en worden deze daarna snel
gemeld en effectief gecorrigeerd?
Selectieproces en monitoring in- en externe managers.
Zijn dit proces en de keuzes transparant en begrijpelijk
voor het bestuur?
Heeft MN een proactieve rol op zich genomen m.b.t.
risicomanagement gerelateerde zaken (naleving
richtlijnen en acties bij (dreiging) overschrijding)
Juist, tijdig, volledig leesbaar en presenteerbaar
(rapportages en transitieverslagen). Zijn de
rapportages kwalitatief en kwantitatief nuttig en
bruikbaar voor het bestuur?
Transparantie m.b.t. beleidsstukken,
beleggingsprocessen en beleggingsproducten. Zijn de
beleidsstukken kwalitatief en kwantitatief nuttig en
bruikbaar voor het bestuur?
Performance beleggingen. De
overrendementsdoelstelling van 1,5% boven
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(t.o.v. marktbenchmarks) van de verschillende
beleggingscategorieën.
Bijdrage aan jaarwerk m.b.t. teksten vermogensbeheer
en prudent person controle door certificerend actuaris.
Hoe beoordelen we de bijdrage van vermogensbeheer
aan prudent person beleid MN PF
Tijdigheid : VB levert tijdig de rapportages en
vergaderstukken aan
Relatiebeheer MN klantteam. Continuïteit, pro
activiteit, aanwezigheid, bereikbaarheid, snelheid van
respons, bijdrage aan kennisdeling, bijdrage aan
beleidsstukken van de Client, incidentele advisering
gedurende het jaar
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Regelmatig wordt tussen Pensioenfonds MN en de uitvoerder overlegd over de prijzen en
tarieven, zowel voor vermogensbeheer als voor de pensioenadministratie. Tevens zal het
Bestuur minimaal eens per drie jaar een vergelijking maken van de kosten en kwaliteit van
de fiduciair beheerde met vergelijkbare partijen in de markt.
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11.Financieel Crisisplan
11.1. Inleiding
Pensioenfonds MN heeft een Financieel Crisisplan opgesteld waarin staat beschreven
binnen welke kaders het pensioenfonds handelt in geval van een financiële crisis en welke
maatregelen kunnen worden genomen om een financiële crisis te voorkomen. Een
financieel crisisplan heeft tot doel een fonds voor te bereiden op crisissituaties.
Dit Financieel Crisisplan richt zich op een financiële crisis waarbij de dekkingsgraad naar
kritieke waarden beweegt, waardoor de doelstelling van het fonds in gevaar komen. Maar
ook zonder dat de dekkingsgraad zich naar kritieke waarden beweegt kunnen
ontwikkelingen op de financiële markten aanleiding zijn om het Financieel Crisisplan in
werking te laten treden.
Kaders
Dit Financieel Crisisplan geeft de kritieke situaties, de kaders en maatregelen aan. De
volgende onderwerpen komen aan bod:
• De financiële positie van het pensioenfonds uitgedrukt in de dekkingsgraad.
• Manier om te voren inzicht verkrijgen in extreme financiële crisissituaties.
• De maatregelen (of sturingsmiddelen) die het pensioenfonds ter beschikking heeft.
• Het monitoren van de actuele financiële positie.
• Wijze van beoordelen of het Financieel Crisisplan in werking treedt.
• Wijze van inzet van het Financieel Crisisplan.
• De vorming van een financieel crisisteam.
• De kaders en afwegingen om de maatregelen te kiezen.
• De kaders voor evenwichtige belangenbehartiging.
• De effecten van de gekozen maatregelen.
• De wijze van communicatie van de financiële crisis en de voortgang.
• Een beschrijving van de risico’s die het fonds in de financiële problemen kunnen
brengen (zie Artikel 29b. Financieel crisisplan (Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen) sub b);
• Een beschrijving van een of meer financiële situaties waarin het fonds niet aan de
vereisten van het vereist eigen vermogen voldoet en gevaar loopt niet aan de vereisten
van het minimaal vereist eigen vermogen te gaan voldoen (zie Artikel 29b. Financieel
crisisplan (Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen) sub a);
• Een beschrijving van de te nemen maatregelen. Daarbij zijn een aantal elementen van
belang: het fonds dient te beschrijven welke concrete maatregelen er ter beschikking
staan, wat het financiële effect van die maatregelen is, vanaf welk
beleidsdekkingsgraadniveau pensioenrechten/pensioenaanspraken verminderd
moeten worden om aan het vereist eigen vermogen te voldoen en hoe bij het inzetten
van maatregelen belangen evenwichtig worden afgewogen (zie Artikel 29b. Financieel
crisisplan (Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen) sub c tot en met f).
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Relatie met herstelplan, haalbaarheidstoets en ALM-studies
Een financieel crisisplan loopt vooruit op eventuele crisissituaties en hoe een fonds in
dergelijke situaties kan gaan handelen. Het is geen document dat beschrijft wat een fonds
in het hier en nu doet om uit een tekortsituatie te komen, dat is immers het herstelplan. In
de haalbaarheidstoets en in ALM-studies modelleert een pensioenfonds zijn beleid. Bij dit
beleid hoort ook het financieel crisisplan. Dat betekent dat het gemodelleerde beleid in de
haalbaarheidstoets en in ALM-studies consistent is met de maatregelen die het fonds
beoogt te nemen in crisissituaties zoals omschreven in het financieel crisisplan.

11.2. Wat wordt verstaan onder een financiële crisis?
Een financiële crisis is een situatie die afwijkt van een reguliere situatie en die als gevolg
heeft dat de doelstelling van het pensioenfonds in gevaar komt.
Het effect van een (naderende) financiële crisis kan vaak worden afgeleid uit de daling van
de dekkingsgraad naar kritieke waarden.
Een kritieke waarde van de dekkingsgraad wordt bereikt:
• Indien vanuit die betreffende dekkingsgraad het redelijkerwijs niet meer mogelijk is binnen
de gestelde maximale termijn van 10 jaar een beleidsdekkingsgraad boven de Vereiste
Dekkingsgraad te bereiken. In een dergelijke situatie komen de nominale
pensioenaanspraken en pensioenrechten in gevaar en de kans op toeslagverlening
wordt zeer klein.
• Indien de beleidsdekkingsgraad zich vijf jaar opeenvolgend (zes meetmomenten) onder
het minimaal vereist eigen vermogen bevindt en de dekkingsgraad bij die laatste
vaststelling ook onder dat niveau ligt. Er zal dan een onvoorwaardelijke korting moeten
worden doorgevoerd.
Een vermoeden dat een financiële crisissituatie zal ontstaan, kan worden ingegeven door
ontwikkelingen in de buitenwereld en specifiek de financiële markten of door een sterke
daling, bijvoorbeeld meer dan 10%-punt, van de dekkingsgraad binnen een maand.

11.3. Financiële positie
Beleidskader
Het Bestuur van Pensioenfonds MN heeft beleidsruimte om te reageren op een financiële
crisis. Het beleidskader waarbinnen de beleidskeuzes vallen zijn het toeslagbeleid, het
premiebeleid, het beleggingsbeleid en de stand van de (reële) dekkingsgraad.
Toeslagbeleid
Het is de ambitie van het Bestuur om jaarlijks een toeslag te verlenen op de aanspraken van
actieve en gewezen deelnemers en pensioengerechtigden ter grootte van de prijsindex. Het
Bestuur van Pensioenfonds MN beslist jaarlijks in hoeverre er toeslag wordt verleend. De
belangrijkste elementen van het toeslagbeleid zijn:
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•

Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening wordt geen bestemmingsreserve gevormd
en er wordt geen opslag in de premie verwerkt.
Het toeslagenbeleid wordt nader gespecificeerd door het Bestuur van Pensioenfonds
MN.
Bij een dekkingsgraad lager dan 110% wordt er geen toeslag verleend.
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad van het
pensioenfonds, zoals weergegeven in de tabel:

•
•
•

Beleidsdekkingsgraad
<Toeslagdrempel 110%
Tussen toeslagdrempel en
Indexatiegrens
= Indexatiegrens
>Indexatiegrens

Waarde16
110%
110%-124,3%
124,3%
>124,3%

Toeslag
Geen toeslag
Lineaire interpolatie tussen 0% toeslag en volledige
toeslagambitie
Volledige toeslagambitie
Verhoging van de rechten met maximaal ⅕ van de
Beleidsdekkingsgraad -/- indexatiegrens, gemaximeerd op
1%17.

Premiebeleid
De financiering van de pensioenregeling is een collectieve beschikbare premieregeling. De
belangrijkste kenmerken zijn:
•
•
•
•
•
•
•

De kostendekkende premie wordt vastgesteld op basis van de gedempte premie welke
gelijk is aan de 5-jaars middeling van de RTS per 30 september voorgaand boekjaar.
Er wordt geen premiereserve aangehouden.
Het premiebeleid ten aanzien van premiekorting of terugstorting is gelijk aan datgene
wat in de wet is beschreven.
Er is geen aanvullend beleid ten aanzien van mogelijk bijdrage aan herstel van de
premie.
De door MN van de aangesloten instellingen te ontvangen premie wordt bepaald door
de CAO-partijen.
Pensioenfonds MN kan zelf de te ontvangen premie niet sturen.
Indien de te ontvangen premie minder bedraagt dan de kostendekkende premie, zal
het Bestuur besluiten de jaarinkoop naar rato te korten.

Beleggingsbeleid
De doelstelling van het beleggingsbeleid is om voldoende rendement op het belegde
vermogen te behalen om een betaalbaar pensioen te combineren met het streven naar een
waardevast pensioen. Pensioenfonds MN gebruikt Asset Liability Management studies
(ALM) in de bestuurlijke besluitvorming.
Om de doelstelling te bereiken, is het van belang dat de beleggingsresultaten van het
pensioenfonds op lange termijn, binnen aanvaardbare risico’s, zo hoog mogelijk zijn. Het
16
17
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pensioenfonds heeft de mogelijkheid om desgewenst het beleid te wijzigen met een effect
op korte(re) termijn.

11.4. Scenario-analyses, stresstesting en rapportage
Pensioenfonds MN maakt gebruik van scenario-analyses en stresstesting in ALM-studies,
haalbaarheidstoets, portefeuilleconstructie met macro-economische scenario’s,
rapportages over liquiditeitsrisico en renterisico, analyse van de effecten van
derivatenposities, balansrisico en maatmanberekeningen. Daarnaast wordt er periodiek
gemonitord op de economische scenario’s en risicoscenario’s.
De scenario-analyses en stresstesting worden uitgevoerd om extreme situaties in negatieve
zin, die kunnen leiden tot een financiële crisis, te identificeren om de kans daarop te
bepalen. Dit kan leiden tot aanpassingen van het beleid, bijvoorbeeld van het
beleggingsbeleid, of het afdekken van het renterisico.
Op verzoek van het Bestuur van Pensioenfonds MN (ad-hoc) kunnen extra analyses worden
uitgevoerd.

11.5. Mogelijke maatregelen: sturingsmiddelen
Het Bestuur van Pensioenfonds MN kan, zoals het beleidskader (paragraaf 7) aangeeft, een
aantal beleidskeuzes maken waarmee het maatregelen kan treffen om een financiële crisis
te voorkomen of tegen te gaan.
Toeslag: niet toekennen of minder toekennen dan ambitie
Het Bestuur van Pensioenfonds MN beslist jaarlijks in hoeverre er toeslag wordt verleend.
Dit gebeurt volgens het toeslagbeleid dat in paragraaf 3.4 staat beschreven.
De toeslagverlening hangt af van de actuele financiële positie. Die dient zodanig te zijn dat
toeslagverlening mogelijk is. De toeslagverlening is wettelijk niet toegestaan bij een
dekkingsgraad lager dan 110%. Het niet of minder toekennen van toeslagverlening biedt
een ruime mate van herstelkracht voor het pensioenfonds.
Doelgroepen die door het beperken van de toeslagverlening worden geraakt:
1. Actieve deelnemers
2. Gewezen deelnemers
3. Pensioengerechtigden18
Extra premieverhoging (beperkte maatregel)
De CAO-partijen stellen de te ontvangen premie vast. Een deel van deze premie wordt door
de werknemers betaald. Het Bestuur van Pensioenfonds MN kan in overleg treden met de
werkgever en de CAO-partijen wat betreft de te ontvangen premie. Het premiebeleid is een
18
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zeer beperkt sturingsmiddel aangezien de premie steeds voor enkele jaren vast staat. De
werkgever is geen additionele premie verschuldigd indien de betaalde premie lager is dan
de kostendekkende premie. Ook is er geen bijstortverplichting.
Doelgroepen die door een premieverhoging, een bijstorting of een tekort aan premie
worden geraakt:
1. Actieve deelnemers bij premieverhoging en bij korting van de jaarinkoop indien de
te ontvangen premie lagers is dan de kostendekkende premie.
2. Werkgever bij premieverhoging en bijstorting.
Beide doelgroepen merken direct het effect van deze maatregel in hun inkomen en
loonlasten.
Versobering van de pensioenregeling
Bij het wijzigen van de pensioenregeling dient er overeenstemming te zijn met de volgende
betrokken partijen: Pensioenfonds MN, de werkgever en CAO-partijen. Dit is een vereiste
om de huidige pensioenregeling te kunnen wijzigen.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de pensioenregeling te versoberen. Mogelijkheden
zijn (niet uitputtend):
• Het verlagen van het opbouwpercentage van ouderdomspensioen en partnerpensioen.
• Het verhogen van de franchise.
• Het verlagen van het Maximum Salaris.
• Het kapitaal gedekt partnerpensioen veranderen in een partnerpensioen op risicobasis.
• Het verhogen van de pensioenleeftijd.
• Een basis salarisdiensttijd regeling tot een bepaald maximum salaris met daarboven een
beschikbare premieregeling.
Doelgroepen die door deze maatregel worden geraakt:
1. Actieve deelnemers.
2. Werkgever.
Onvoorwaardelijk korten pensioenaanspraken en -rechten
Afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad is korting van pensioenaanspraken mogelijk.
Indien de beleidsdekkingsgraad zich vijf jaar opeenvolgend onder het minimaal vereist
eigen vermogen bevindt en de dekkingsgraad bij die laatste vaststelling ook onder dat
niveau ligt zal er een onvoorwaardelijke korting worden doorgevoerd van de
pensioenaanspraken en de pensioenrechten.
Pensioenfonds MN zal deze maatregel nemen binnen zes maanden, om daarmee weer te
voldoen aan het minimaal vereist eigen vermogen.
Afhankelijk van de hoogte van de korting zal de korting direct worden toegepast op de
aanspraken en rechten, ofwel evenredig worden gespreid in de tijd, dat wil zeggen over
maximaal de duur van het op te stellen herstelplan naar aanleiding van deze financiële
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situatie. Omdat de korting onvoorwaardelijk is, zal in geval van spreiding van de korting, de
korting op deelnemersniveau geadministreerd worden.
De korting wordt drie maanden nadat de deelnemers, gewezen deelnemers,
pensioengerechtigden, werkgever en toezichthouder hierover zijn geïnformeerd, in de
technische voorzieningen verwerkt.
Doelgroepen die door deze maatregel worden geraakt:
1. Actieve deelnemers
2. Gewezen deelnemers
3. Pensioengerechtigden
Pensioengerechtigden merken direct het effect van deze maatregel op hun lopende
pensioenuitkering.
Voorwaardelijk korten pensioenaanspraken en -rechten
Het voorwaardelijk korten van pensioenaanspraken van actieve deelnemers en gewezen
deelnemers en pensioenrechten van pensioengerechtigden is ook een noodmaatregel van
het pensioenfonds. Indien het pensioenfonds niet in staat is binnen een redelijke termijn
(maximaal tien jaar) te voldoen aan het vereist vermogen (halen herstelplan), dienen de
pensioenaanspraken zodanig gekort te worden dat het pensioenfonds wel in staat is te
voldoen aan het vereist eigen vermogen. De vermindering wordt minimaal drie maanden
nadat de deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden, werkgever en
toezichthouder hierover zijn geïnformeerd gerealiseerd. De vermindering mag evenredig
gespreid in de tijd over maximaal tien jaar. Een door te voeren voorwaardelijke korting op
de opgebouwde aanspraken wordt gespreid over tien jaar. Dat wil zeggen dat jaarlijks
opnieuw de korting wordt bepaald die nodig is om in tien jaar te herstellen. Het deel van de
korting dat in het eerste jaar wordt doorgevoerd is onvoorwaardelijk.
Doelgroepen die door deze maatregel worden geraakt:
1. Actieve deelnemers
2. Gewezen deelnemers
3. Pensioengerechtigden
Pensioengerechtigden merken direct het effect van deze maatregel op hun lopende
pensioenuitkering.
Aanpassing beleggingsbeleid
Het pensioenfonds heeft de mogelijkheid om desgewenst het beleid te wijzigen met een
effect op korte(re) termijn.
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11.5.1.

Belangrijke afwegingen bij maatregelen

Een belangrijke afweging bij het nemen van maatregelen is dat er nagedacht is over de
impact van de maatregelen op de betrokken partijen. Een evenwichtige
belangenbehartiging in een financiële crisissituatie dient onderdeel te zijn van de
besluitvorming ten aanzien van het nemen van maatregelen. Bij de beoordeling van de
evenwichtigheid van maatregelen kunnen ook maatregelen van andere betrokken partijen
zoals de werkgever en CAO-partijen betrokken worden. Het wettelijk kader dient ook
betrokken te worden bij het afwegen van de te nemen maatregelen tijdens een financiële
crisis.
De doelgroepen die moeten worden meegenomen bij het bepalen van de evenwichtigheid
zijn:
1. Actieve deelnemers
2. Gewezen deelnemers
3. Pensioengerechtigden
4. Werkgever
Impactanalyse (Belangenbehartiging)
Actieven
Premie
Toeslagen
Korten aanspraken/rechten
Herstelcapaciteit

11.5.2.

Impact
Impact
Impact
Impact

Gewezen
deelnemers
Matige impact
Impact
Impact
Matige impact

Pensioengerechtigden
Matige impact
Impact
Impact
Matige impact

Werkgever
Impact
Geen impact
Geen impact
Impact

Financieel effect van maatregelen

Bij iedere maatregel of een combinatie van maatregelen dient het effect op herstel van de
financiële positie naar het vereiste niveau van de dekkingsgraad bekend te zijn. Tevens
dient het effect van de maatregel(en) op de doelgroepen helder te zijn in financiële termen.
Hiermee wordt getoetst of er aan evenwichtige belangenbehartiging is gedaan.
De mate van herstel is tijdens iedere financiële crisis verschillend en hangt af van de
financiële positie op het moment van de financiële crisis en de mate van herstel dat nodig
is19.

19

Het kritische minimum niveau van de dekkingsgraad dat wettelijk is vastgelegd is circa 105%. Onder dit niveau is herstel

vereist vanuit wetgeving en DNB.
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Maatregel
Verlaging
toeslag met 1%-punt
Korten
aanspraken
met -1%
Wijziging
regeling
Verlaging
opbouwpercent
age met -1%21

Extra
premieverhogin
g met +1%-punt
Beleggingsbelei
d aanpassen

Belanghebbenden
Actieven

Gewezen
deelnemers
1% effect op
lager uitgesteld
inkomen.
1% effect op
lager uitgesteld
inkomen.
Kan groot zijn.

Pensioengerechtigden
1% op direct
inkomen
(pensioenuitkering)
1% op direct
inkomen
(pensioenuitkering)
Weinig effect.

1% minder
pensioenopbouw
per jaar dat
opbouwpercentage
verlaagd is.
0,2% effect op direct
inkomen

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Geen effect

Loonkosten
stijgen met
0,6%

Effect afhankelijk
van de wijziging

Effect afhankelijk
van de wijziging

Effect afhankelijk
van de wijziging

Effect
afhankelijk
van de
wijziging

1% effect op lager
uitgesteld inkomen.
1% effect op lager
uitgesteld inkomen.
Kan groot zijn.

Werkgevers
Geen effect

Geen effect

Kan groot
zijn.
Geen effect

Financieel effect op
dekkingsgraad20
Effect op termijn van 1 en
3 jaar: 1%-punt na één
jaar tot 3%-punt na 3 jaar
Effect op termijn van 1 en
3 jaar: 1%-punt na één
jaar tot 3%-punt na 3 jaar
Afhankelijk van de
wijziging.
Effect op termijn van 1 en
3 jaar: 0,05%-punt na één
jaar tot 0,14%-punt na 3
jaar
Effect op termijn van 1 en
3 jaar: 0,2%-punt na één
jaar tot 0,5%-punt na 3
jaar
Effect afhankelijk van de
wijziging

Tabel: Financieel effect van maatregelen op de doelgroepen en de dekkingsgraad

11.6. Kritieke situaties
11.6.1.

Financiële positie van het fonds

De beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad zijn meetinstrumenten waarmee op heldere
en eenduidige wijze een bestuurlijk afwegingsproces kan worden vastgesteld hoe om te
gaan met een kritieke financiële situatie. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kritieke
situaties waarbij herstel van de dekkingsgraad vereist wordt door de toezichthouder,
zonder en met korten van de aanspraken en rechten.
11.6.2.

Herstel dekkingsgraad zonder korten

De toezichthouder DNB vereist op grond van het nieuw Financieel toetsingskader en
wetgeving dat een minimaal vereiste en een vereiste nominale (beleids)dekkingsgraad zijn
bepaald. Indien de financiële positie van de (beleids)dekkingsgraad onder één van deze
waarden gaat, dan wordt er vanuit DNB vereist dat er binnen verschillende termijnen
maatregelen genomen dienen te worden om te herstellen naar waarden boven de
minimaal vereiste en vereiste nominale dekkingsgraad.

20
21
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Minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad
De minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad is afhankelijk van de technische voorziening
(TV) en het risicokapitaal en is circa 105%. In de Pensioenwet, artikel 140, eerste lid, wordt
gesteld dat indien de beleidsdekkingsgraad vijf jaar opeenvolgend (zes meetmomenten)
onder het minimaal vereist eigen vermogen ligt en de dekkingsgraad bij die laatste
vaststelling ook onder dat niveau ligt, het pensioenfonds binnen zes maanden maatregelen
waardoor de dekkingsgraad van het pensioenfonds direct voldoet aan artikel 131 (minimaal
vereist eigen vermogen). Voor Pensioenfonds MN dient per 31 december 2020 te worden
bezien of een onvoorwaardelijke korting doorgevoerd moet worden.
In onderstaande tabel wordt de beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad per
balansdatum weergegeven:
Balansdatum 31 december
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Beleidsdekkingsgraad22
105,8%
↑
97,1%
↓
91,8%
↓
98,3%
↓
98,1%
↓
95,2%
↓

Actuele dekkingsgraad
103,0%
↓
95,0%
↓
95,0%
↓
98,9%
↓
95,4%
↓
96,9%
↓

Uit de tabel blijkt dat de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds MN zich vier
opeenvolgende meetmomenten onder de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad. Het
fonds bevindt zich in een financiële crisissituatie.
Vereiste beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de twaalf-maands middeling van de gerapporteerde
dekkingsgraden aan DNB. De vereiste beleidsdekkingsgraad varieert afhankelijk van de
samenstelling van de strategische beleggingsportefeuille. Hierbij geldt dat het vereist eigen
vermogen zodanig is vastgesteld dat met een zekerheid van 97,5% wordt voorkomen dat
het pensioenfonds binnen een periode van één jaar over minder waarden beschikt dan de
hoogte van de technische voorzieningen. In het herstelplan dat in 2020 door het
pensioenfonds bij DNB wordt ingediend, dient de vereiste beleidsdekkingsgraad binnen 10
jaar gehaald te worden.
Pensioenfonds MN bevindt zich per 31 december 2019 in reservetekort, aangezien de
beleidsdekkingsgraad (95,2%) lager is dan de vereiste dekkingsgraad (118,0%).
Voor Pensioenfonds MN is het herstelplan 2020 uitgevoerd. Onderdeel daarvan is het
opstellen van het dekkingsgraadsjabloon. Het herstelplan is voor 1 april 2020 ingeleverd bij
DNB. Voor het opstellen van het herstelplan is uitgegaan van de door DNB voorgeschreven
ontwikkeling van de rente en de maximale rendementsparameters.

22
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Conclusie herstelplan 2020
Uit het voorgeschreven dekkingsgraadsjabloon leiden wij het volgende af:
a. Pensioenfonds MN bereikt binnen de gestelde maximale termijn van 10 jaar een
beleidsdekkingsgraad boven de Vereiste Dekkingsgraad (118,0%).
b. Eind 2022 bereikt Pensioenfonds MN een beleidsdekkingsgraad hoger dan
Minimaal Vereiste Dekkingsgraad van 104,2% (buiten de hersteltermijn van MVEV
(ultimo 2020)).
c. Per 1-1-2025 kan Pensioenfonds MN voor het eerst toeslag verlenen.
d. Eind 2027 bereikt Pensioenfonds MN een beleidsdekkingsgraad hoger dan de
Vereiste Dekkingsgraad van 118,0%. De beleidsdekkingsgraad bedraagt dan
120,4%. Het fonds is dan uit herstel. Eind 2026 bedraagt de beleidsdekkingsgraad
precies 118,0%.
e. Gedurende de prognoseperiode is er een positieve premiemarge van ongeveer
18,8-procentpunt. De premiedekkingsgraad stijgt van 95,7% naar 127,7%.
f. Op grond van het herstelplan hoeven er geen additionele maatregelen te worden
getroffen.
Als pensioenfonds MN geen beleidsdekkingsgraad van meer dan VEV (=118,0%)
binnen het maximaal gestelde termijn van 10 jaar zou kunnen bereiken dan zou dit
tot additionele maatregelen moeten leiden of een wettelijk toegestane verlenging
van de hersteltermijn van 10 naar 12 jaar.
Daarnaast is er nog een belangrijk korte termijn effect zichtbaar. Eind 2020 blijkt volgens
het herstelplan dat voor het zesde opeenvolgende meetmoment de beleidsdekkingsgraad
onder de 104,2% uit zal komen (artikel 131PW), waarmee artikel 140 PW in werking treedt.
Een onvoorwaardelijke verlaging zal naar alle waarschijnlijk het resultaat hiervan zijn. Hier
wordt echter, conform aanwijzingen van DNB23, geen rekening mee gehouden in het
herstelplan 2020.
11.6.3.

Indicatoren voor kritieke situaties

Het pensioenfonds hecht er veel belang aan om tijdig over kritieke situaties, die al dan niet
kunnen leiden tot een financiële crisis, te worden geïnformeerd of ze zelf te herkennen,
want een snelle reactie en mogelijke actie is in zo’n situatie gewenst. Een kritieke situatie
die betrekking heeft op de beleggingen en de (beleids)dekkingsgraad dient goed in de gaten
te worden gehouden. Het pensioenfonds heeft een lange termijn beleggingsstrategie, maar
de beleggingen en de financiële positie van het pensioenfonds worden wekelijks in de gaten
gehouden en getoetst om mogelijke korte termijn aanpassingen te kunnen doen. De
dekkingsgraad geeft de financiële positie van het pensioenfonds weer en is een indicator
voor veranderingen in de financiële markt op de korte termijn. De beleggingen zijn
uitbesteed aan Vermogensbeheer MN. Met deze partij onderhoudt het pensioenfonds een
frequent, indien noodzakelijk dagelijks, contact. Tevens wordt het pensioenfonds
23
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geïnformeerd over haar financiële positie (dekkingsgraad), de beleggingen op week-,
maand- en kwartaalbasis door middel van rapportages.
Rapportages met betrekking tot de financiële positie van het pensioenfonds
• Weekbasis: dekkingsgra(a)d(en) en financiële positie.
• Maandbasis: Rapportage van Vermogensbeheer met de financiële positie en
risico’s.
• Kwartaalbasis: Rapportage van Vermogensbeheer met de financiële positie en
risico’s.

11.7. Escalatieplan
Voor bijzondere gebeurtenis waarbij acties op zeer korte termijn (binnen 24 uur) genomen
dienen te worden, beschikt Pensioenfonds MN over een separaat Escalatieplan 2019. Hierin
zijn de verantwoordelijkheden en de te nemen acties beschreven.

11.8. Communicatie
Tijdens een financiële crisis wordt er proactief en regelmatig gecommuniceerd door het
pensioenfonds richting de volgende partijen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deelnemers
Slapers
Pensioengerechtigden
Voorzitter Executive Committee Mn Services N.V.(werkgever)
Raad van Toezicht
Verantwoordingsorgaan
De Nederlandse Bank
AFM
Sociale partners

Voor meer gedetailleerde informatie inzake communicatie wordt verwezen naar het
Communicatiebeleidsplan Pensioenfonds MN 2019-2021 en het Communicatiejaarplan
2020.
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12. Incidentenregeling
12.1. Inleiding
Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden bij het
vermoeden van een Incident binnen Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services
(Pensioenfonds MN). Incidenten binnen Pensioenfonds MN die worden vermoed door MNmedewerkers die werkzaamheden verrichten voor Pensioenfonds MN vallen niet onder
deze Incidentenregeling.

12.2. Regelgeving
Met deze regeling geeft Pensioenfonds MN uitvoering aan de vereisten van de Wet op het
financieel toezicht (Wft), de Pensioenwet en de Principes voor goed
pensioenfondsbestuur24. De Pensioenwet schrijft voor dat een pensioenfonds zijn
organisatie zodanig inricht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt.
Omdat Incidenten een gevaar (kunnen) vormen voor de beheersing en de integriteit van de
bedrijfsvoering, is het van belang dat deze kunnen worden gemeld, zorgvuldig worden
vastgelegd en afgehandeld. In het Besluit FTK voor pensioenfondsen en de bijbehorende
toelichting is dit nader uitgewerkt. Het Besluit FTK voor pensioenfondsen stelt dat
pensioenfondsen een systematische analyse moeten maken van integriteitrisico’s en dat
ten minste beleid, procedures en maatregelen aanwezig moeten zijn voor
integriteitgevoelige functies en Incidenten.
Incidenten binnen Pensioenfonds MN die worden vermoed door MN-medewerkers die
werkzaamheden verrichten voor Pensioenfonds MN, vallen niet onder deze
Incidentenregeling. MN-medewerkers dienen de Incidenten te melden volgens de
Incidentenprocedure MN. Deze incidenten zullen volgens de MN richtlijnen worden
afgehandeld. Pensioenfonds MN ontvangt elk kwartaal een compliancerapportage. Naast
deze jaarlijkse rapportage ontvangt het fonds tussentijdse rapportages per kwartaal over de
in dat kwartaal ontstane en nog openstaande incidenten die zowel betrekking hebben op
Vermogensbeheer als op de Pensioenadministratie, ook als er geen incidenten te melden
zijn.

24

Voor meer informatie kunt u artikel 143 van de Pensioenwet raadplegen en de artikelen 18 en 19 van het Besluit FTK voor
pensioenfondsen met de bijbehorende toelichting.
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12.3. Regeling
Artikel 1. Definities
Incident:
a. een gebeurtenis die een gevaar vormt voor de integere bedrijfsuitoefening van
Pensioenfonds MN, en/of
b. een gebeurtenis waarbij directe of indirecte financiële schade kan ontstaan door
ontoereikende of falende interne processen, Verbonden personen of systemen of
door externe gebeurtenissen, en/of
c. fraude, misleiding, bedrog, verduistering of diefstal door een of meer personen in
zijn/hun hoedanigheid van Verbonden persoon.
Incidenten kunnen worden aangemerkt als zwaar, midden en laag.
Zwaar:
Incidenten met de volgende kenmerken worden onder de categorie “zwaar” gevat:
• Grote directe of indirecte financiële (potentiële) impact;
• Een ernstig gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van Pensioenfonds MN;
• Een gevaar voor de continuïteit van de bedrijfsvoering;
• Een groot afbreukrisico in de media;
• Belangrijke invloed op de bedrijfsvoering;
• Betrokkenheid van het Openbaar Ministerie;
• Er is sprake van fraude of een strafbaar feit;
• Er is sprake van een onaangekondigd bezoek van een toezichthouder;
• Er is sprake van een ad hoc onderzoek of een sanctie van een toezichthouder;
• Er is door een toezichthouder kenbaar gemaakt dat hij handhavingsmaatregelen zal
nemen (boete, aanwijzing, last onder dwangsom) of de vergunning van
Pensioenfonds MN of van een van haar opdrachtgevers in zal trekken of dat het
voornemen bestaat een van deze acties te ondernemen of dat het voornemen
bestaat een van deze acties te ondernemen.
Midden:
Incidenten met de volgende kenmerken worden onder de categorie “midden” gevat:
• Middelgrote directe of indirecte financiële (potentiële) impact;
• Een gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van Pensioenfonds MN;
• Storend voor de continuïteit van de bedrijfsvoering;
• Een afbreukrisico in de media (niet spraakmakend maar wel vervelend voor
Pensioenfonds MN).
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Laag:
Incidenten met de volgende kenmerken worden onder de categorie “laag” gevat:
• Kleine (< € 1.000,-) directe of indirecte financiële (potentiële) impact;
• Een gering gevaar voor de integere bedrijfsuitoefening van Pensioenfonds MN;
• Gering gevaar voor de continuïteit van de bedrijfsvoering;
• Een gering afbreukrisico in de media;
• Geringe invloed op de continuïteit van de bedrijfsvoering.
Externe Compliance Officer
Als externe Compliance Officer is het Nederlands Compliance Instituut (NCI) aangesteld. De
externe Compliance Officer functioneert als compliance officer voor het Bestuur. Daarnaast
controleert en bevraagt de externe Compliance Officer de compliance officer van MN en
rapporteert daarover aan het Bestuur van het Fonds.
Verbonden personen
a. Een lid van het Bestuur van Pensioenfonds MN;
b. Degene die voor Pensioenfonds MN werkzaamheden verricht, maar niet bij MN in
dienst is;
c. Andere (categorieën) personen die zijn aangewezen door het Bestuur van
Pensioenfonds MN.
Toezichthouder
De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), het College
Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de fiscus en overige publieke toezichtorganen met
jurisdictie ten aanzien van (de werkzaamheden van) Pensioenfonds MN.
Artikel 2. Melden Incidenten
2.1 Iedere Verbonden persoon die het vermoeden heeft van een Incident, meldt dit
onmiddellijk aan de externe Compliance Officer.
2.2 De externe Compliance Officer beoordeelt de melding en brengt de Voorzitter van het
Bestuur onmiddellijk op de hoogte van ieder Zwaar Incident. De Voorzitter van het
Bestuur informeert het Bestuur en stelt vast of er inderdaad sprake is van een Zwaar
Incident.
2.3 Indien het incident betrekking heeft op de voorzitter, dan brengt de compliance officer
de Raad van Toezicht van het fonds op de hoogte.
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Artikel 3. Informatieverstrekking aan de Toezichthouder
3.1 Het Bestuur raadpleegt de externe Compliance Officer en informeert onverwijld de
Toezichthouder over een Incident indien bijvoorbeeld:
a. het voortbestaan van Pensioenfonds MN wordt bedreigd of zou kunnen worden
bedreigd;
b. er sprake is van een ernstige tekortkoming in de opzet en werking van de
maatregelen ter bevordering of handhaving van een integere bedrijfsvoering
door Pensioenfonds MN;
c. mede gelet op verwachte publiciteit, rekening behoort te worden gehouden met
een ernstige mate van reputatieschade voor Pensioenfonds MN; of
d. de ernst, de omvang of de overige omstandigheden van het Incident in
aanmerking genomen, de Toezichthouder in verband met haar toezichtstaak
redelijkerwijs, of op basis van een wettelijke verplichting, behoort te worden
geïnformeerd.
e. een bestuurder, directeur of senior manager van het fonds of de
Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) wordt ontslagen omdat hij zijn positie
heeft misbruikt of omdat sprake is van ongewenste vermenging van zakelijke en
privébelangen;
f. het fonds of de PUO betrokken is bij een onderzoek van het OM, bijvoorbeeld in
verband met mogelijke handel met voorkennis, witwassen van gelden of
valsheid in geschrifte, verduistering, oplichting;
g. een kort geding tegen het fonds of de PUO is aangespannen. Bijvoorbeeld door
een (ex-) werknemer die zijn ontslag aanklaagt of door een concurrent over
mogelijke misleiding van de consument. Dat kan schadelijk zijn voor uw
reputatie of bedrijfsvoering;
h. sprake is van (vermeende) fraude met overboekingen door een medewerker;
i. sprake is van (verwachte) berichtgeving in de media over betrokkenheid van het
fonds, de PUO dan wel medewerkers of cliënten van het fonds of de PUO bij
vermoedelijke strafbare feiten of andere wetsovertredingen.
3.2 De informatie die aan de Toezichthouder wordt verstrekt omvat in elk geval:
a. de feiten en omstandigheden van het Incident;
b. informatie over de functie, hoedanigheid en positie van degene of degenen die
het Incident heeft of hebben bewerkstelligd;
c. de maatregelen die naar aanleiding van het Incident zijn genomen.
Artikel 4. Incidentenregister
4.1 De externe Compliance Officer registreert meldingen van Incidenten op datum van
ontvangst in het Incidentenregister. Gedurende het verdere proces worden in het
dossier relevante documenten opgenomen, zoals de communicatie tussen de
verschillende betrokkenen, de rapportages en de resultaten van eventueel onderzoek.
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4.2 Het dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Identificatiegegevens van de
verbonden persoon worden op zodanige wijze bewaard dat alleen de externe
Compliance Officer en de Voorzitter van het Bestuur toegang hebben tot deze
gegevens. Indien het incident betrekking heeft op de voorzitter, dan zal de Raad van
Toezicht van het fonds zorg dragen voor opslag in een beveiligde omgeving.
4.3 De externe Compliance Officer bewaakt de voortgang van het meldproces en de
opvolging van acties.
Artikel 5. Afhandelen Incidenten
5.1 Voor de afhandeling van het Incident worden maatregelen genomen die zijn gericht op
het beheersen van het optredende risico, het bevestigen van geldende normen en het
voorkomen van negatieve effecten – zowel intern als extern – van het Incident om
herhaling in de toekomst voorkomen. Gepaste maatregelen kunnen bestaan uit
(arbeidsrechtelijke) maatregelen jegens degene die het Incident heeft bewerkstelligd,
het verbeteren van interne procedures, het aanpassen van beleid of uit het geven van
openheid van zaken. De externe Compliance Officer ondersteunt de afhandeling van dit
Incident.
5.2 De Voorzitter van het Bestuur stelt de onderzoeksopdracht vast. Indien het incident
betrekking heeft op de voorzitter, dan zal de Raad van Toezicht van het fonds de
onderzoeksopdracht vaststellen.
5.3 De externe Compliance Officer rapporteert regelmatig over de voortgang van de
afhandeling van het Zware Incident aan het Bestuur.
5.4 De Voorzitter van het Bestuur beslist, op advies van de externe Compliance Officer,
welke eventuele gevolgen er worden verbonden aan de uitkomsten van het onderzoek.
Indien het incident betrekking heeft op de voorzitter, dan zal de Raad van Toezicht van
het fonds beslissen over de gevolgen die worden verbonden aan de uitkomst van het
onderzoek.
5.5 De Voorzitter van het Bestuur beslist over de communicatie, zowel intern als extern,
met betrekking tot het Zware Incident. De Voorzitter bepaalt of, in welke volgorde en
op welk moment de volgende partijen op de hoogte dienen te worden gesteld en laat
zich hierbij adviseren door de externe Compliance Officer:
a. het Hoofd van de afdeling Communicatie van MN
b. de voorzitter Executive Committee van MN
c. de Risk manager MN
d. de Interne accountant MN
e. de Externe accountant Pensioenfonds MN
f. de Toezichthouders
g. de Pers
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h. het Openbaar Ministerie/De Politie
i. de Raad van Toezicht Pensioenfonds MN
j. het Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds MN
k. de Deelnemers Pensioenfonds MN
Indien het incident betrekking heeft op de voorzitter, dan zal de Raad van Toezicht
beslissen over de communicatie over het incident.
Artikel 6. Persoonsgericht Onderzoek
6.1 Indien een redelijk vermoeden bestaat dat een Verbonden persoon zich schuldig heeft
gemaakt aan een Zwaar Incident, kan de Voorzitter van het Bestuur een
Persoonsgericht Onderzoek instellen. De externe Compliance Officer leidt dit onderzoek
dan wel stelt een externe partij aan die het onderzoek uitvoert. De persoon waartegen
het persoonsgericht onderzoek plaatsvindt wordt onverwijld op de hoogte gebracht
van het Persoonsgericht Onderzoek.
Indien het incident betrekking heeft op de voorzitter, dan zal de Raad van Toezicht van
het fonds het persoonsgericht onderzoek instellen.
6.2 Een Persoonsgericht Onderzoek wordt ingesteld binnen een redelijke termijn, nadat er
voldoende aanwijzingen bekend geworden zijn dat de betreffende Verbonden persoon
zich schuldig heeft gemaakt aan het Incident.
6.3 De Verbonden persoon naar wie het Persoonsgericht Onderzoek verricht wordt, is in de
gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken in de vorm van ‘hoor’ en ‘wederhoor’ en
kan zich juridisch laten bijstaan. Deze zienswijze wordt schriftelijk vastgelegd.
6.4 De externe Compliance Officer kan, indien het onderzoek en/of het belang van
Pensioenfonds MN dit vereist, in overleg met de Voorzitter van het Bestuur, opdracht
geven om bepaalde gegevens of zaken veilig te stellen. Daartoe wordt een
belangenafweging gemaakt. Voor het inzien van persoonlijke informatie is toestemming
van de Voorzitter van het Bestuur vereist. Indien het incident betrekking heeft op de
voorzitter, dan ligt deze bevoegdheid bij de Raad van Toezicht van het fonds.
6.5 Dit onderzoek dient onafhankelijk en onpartijdig te worden uitgevoerd. Zowel tijdens
de uitvoering van het Persoonsgericht Onderzoek als in de rapportage wordt de
uitsluiting dan wel de bevestiging van de vermeende onregelmatigheid vanuit
meerdere invalshoeken benaderd.
6.6 De externe Compliance Officer ziet tijdens de uitvoering van een persoongericht
onderzoek toe op de in acht te nemen zorgvuldigheid, waarbij de belangen van
Pensioenfonds MN, het belang van de persoon dan wel de personen naar wie het
onderzoek zich richt en de belangen van overige betrokkenen redelijkerwijs in acht
worden genomen.
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6.7 Na de uitvoering van een Persoonsgericht Onderzoek, wordt schriftelijk een Dwingend
Advies uitgebracht aan het Bestuur. Het op schrift gestelde advies wordt door de
externe Compliance Officer bewaard.
6.8 Alle relevante documenten worden opgenomen in een dossier, zoals de zienswijze van
de verschillende betrokkenen, rapportages en het op schrift gestelde advies.
Artikel 7. Anonimiteit en Geheimhouding
7.1 Meldingen van een Incident kunnen anoniem gedaan worden. Indien aanvullende
informatie benodigd is in het belang van het onderzoek, kan de Verbonden persoon
worden verzocht zijn medewerking hieraan te verlenen. De Verbonden persoon is
hiertoe niet verplicht.
7.2 Meldingen van een Incident worden vertrouwelijk behandeld. De identificatiegegevens
van de melder worden niet opgenomen in de communicatie naar derden. Hiertoe
wordt gewerkt met een geanonimiseerd ‘zaaknummer’. Ook indien de melder geen
belang hecht aan anonimiteit zal zijn identiteit alleen dan worden vrijgegeven in
communicatie, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
7.3 Een ieder die uit hoofde van deze regeling informatie verkrijgt over (de melding van)
een Incident, betracht daarover uiterste geheimhouding tegenover derden, tenzij op
basis van deze regeling of bij of krachtens de wet de bevoegdheid of de verplichting
bestaat om die informatie aan een derde te verschaffen.
Artikel 8. Rapportage
8.1 De externe Compliance Officer stelt per kwartaal een compliancerapportage op voor
het Bestuur.
8.2 De interne Compliance Officer stelt naast de jaarrapportage per kwartaal een
compliancerapportage op voor het Bestuur.
8.3 In de compliancerapportages wordt inzicht gegeven in het aantal Incidenten dat zich
het betreffende kwartaal heeft voorgedaan en de aard daarvan. Tevens betreft de
rapportage de voortgang van de afhandeling van eerder gemelde Incidenten en
eventueel opgelegde sancties.
8.4 Het Bestuur is verantwoordelijk voor het toezien op de opvolging van de genomen
acties door agendering van de voortgang van de afhandeling van het Incident in de
vergadering van het Bestuur.
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Artikel 9. Monitoring compliance risico’s en incidenten
Pensioenfonds MN ontvangt jaarlijkse een compliancerapportage. Naast deze jaarlijkse
rapportage ontvangt het fonds tussentijdse rapportages per kwartaal over incidenten die
zowel betrekking hebben op Vermogensbeheer als op de Pensioenadministratie, ook als er
geen incidenten te melden zijn. In deze incidentenrapportage worden fouten en incidenten
gemeld die betrekking hebben op de reputatie dan wel het vermogen van het
Pensioenfonds MN.
De compliance officer van MN zal voor deze rapportage de medewerkers betrokken bij de
pensioenadministratie van Pensioenfonds MN benaderen met de vraag of er incidenten te
melden zijn.
In de incidentenrapportage per kwartaal worden ook beheersmaatregelen opgenomen.
Beheersmaatregelen worden voor sluiting van het incident getoetst op effectiviteit. De
incidentenrapportage wordt inhoudelijk besproken door de compliance officer van MN en
de relatiebeheerder van het fonds met het bestuurslid met risicomanagement in zijn/haar
portefeuille.
De incidentenprocedure wordt onder de aandacht gebracht door Compliance bij de
medewerkers van MN die werkzaamheden verrichten voor de pensioenadministratie van
Pensioenfonds MN.
Naast de incidentenrapportage zal de administratie voor Pensioenfonds MN op
kwartaalbasis aan het Bestuur inzicht verschaffen in vermoedens van incidenten. In overleg
met Compliance zal worden bekeken of een vermoeden van een incident inderdaad een
incident is.

Namens het Bestuur van Pensioenfonds MN,
Den Haag 29 mei 2020

P.T.G. Lafranca
Bestuurslid namens Werkgever
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I.

Bijlage 1 Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Inleiding
In dit document wordt het strategisch kader voor het beleggingsbeleid van Pensioenfonds
MN vastgelegd. Dit gebeurt aan de hand van onderstaande schematische weergave, vanuit
het idee dat een modern, compleet beleggingskader zich op samenhangende wijze
uitspreekt over doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden.
In onderstaande figuur is de verhouding tussen MN terminologie en het toezichtskader dat
DNB recentelijk heeft uitgedragen.

Aan de basis staat de formulering van de (beleggings)doelstellingen van het fonds. Bij het
beleggingsbeleid staat het wettelijk verankerde prudent person principe centraal. Dit
principe komt er kort gezegd op neer dat het vermogen van het Fonds zorgvuldig en in het
belang van alle belanghebbenden (deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen
deelnemers) moet worden belegd. Het prudent person principe rust op de bovenstaande
(linker) piramide. Bovenaan staat de doelstelling die wordt gevormd door het benodigde
overrendement. Om de doelstelling te realiseren wordt de manier waarop Pensioenfonds
MN belegt vervolgens gekaderd via drie types beginselen:
• Beleggingsovertuigingen: in de beleggingsovertuigingen (ook wel investment beliefs
genoemd) wordt vastgelegd waar Pensioenfonds MN rendement wil en denkt te
kunnen halen. Het zijn de overtuigingen die Pensioenfonds MN hanteert over de
werking van de economie en financiële markten.
• Uitvoeringsbeginselen: de uitvoeringsbeginselen (ook wel policy beliefs genoemd)
leggen de governance, organisatie en praktische uitvoering van het beleggingsproces
vast.
• Risicomanagementbeginselen: in de risicomanagementbeginselen wordt de
werkwijze rond het evalueren en bijsturen van de risico’s vastgelegd.
In het vervolg van dit document worden de doelstelling en de drie type beginselen nader
uitgewerkt.
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Het in de wet verankerde Prudent Person Principle (Artikel 135 PW) wil afdwingen dat het
vermogen van het Fonds zorgvuldig en in het belang van alle begunstigden (deelnemers,
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers) moet worden belegd. Het Fonds doet
daartoe regelmatig onderzoek naar de risicobereidheid van (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden en neemt de uitkomsten mee in beleidskeuzes. De uitwerking van
het Prudent Person Principle is nog volop in ontwikkeling. De huidige inzichten zijn in dit
document zo goed mogelijk verwerkt in de geformuleerde uitvoerings- en
risicomanagement beginselen.

Beleggingsovertuigingen
Bij het realiseren van de doelstelling van het beleggingsbeleid hanteert Pensioenfonds MN
een aantal beleggingsbeginselen (investment beliefs). Deze geven aan waar Pensioenfonds
MN rendement wil en denkt te kunnen halen. Ze vormen de overtuigingen van
Pensioenfonds MN over de werking van economie en financiële markten.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

96 / 111

De drijfveer van structurele waardecreatie van een beleggingscategorie is
achterliggende economische activiteit. Dit gaat gepaard met een structurele positieve
reële vergoeding, zoals (coupon)rente, huur en/of dividend.
[basis om primair beleggingsclusters op te nemen met achterliggende economische
activiteit]
Het aantal structurele rendements- en risicobronnen dat Pensioenfonds MN kan
benutten is beperkt; primair zijn dit kredietrisico en eigendomsrisico.
[basis voor het beleggen in vastrentende en zakelijke waarden]
Verondersteld wordt dat het risico van het aangaan van langdurige illiquide
beleggingsposities met een extra premie wordt gecompenseerd.
[basis voor het beleggen in illiquide beleggingen]
Verondersteld wordt dat het nemen van renterisico tussen beleggingen en
verplichtingen op de lange termijn niet extra wordt beloond. In een situatie dat de
rente als gevolg van bijzondere omstandigheden afwijkt van haar lange termijn
gemiddelde, kan tijdelijk (extra) renterisico worden genomen in het kader van het
behalen van de doelstelling.
[basis voor het (deels) afdekken van het renterisico]
Verondersteld wordt dat het nemen van valutarisico tussen landen in een vergelijkbaar
stadium van economische activiteit niet structureel wordt beloond. [basis voor het
(deels) afdekken van risico op ontwikkelde valuta’s]
Financiële markten tenderen naar een faire, voor risico gecorrigeerde waardering van
beleggingscategorieën op de lange termijn.
[basis voor het gebruik van lange termijn evenwicht in ALM analyse]
Trends en ontwikkelingen in de economische omgeving en bewegingen in financiële
markten leiden tot veranderingen in risicopremies en de relatieve aantrekkelijkheid
van beleggingsclusters en subcategorieën op verschillende niveaus.
[basis voor dynamisch beleid]
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8.

Het consistent over langere periodes verslaan van liquide markten met veel
marktpartijen is onwaarschijnlijk.
[basis voor voorkeur voor passief beheer in liquide beleggingscategorieën]
9. De beleggingen van Pensioenfonds MN hebben invloed op de reële economie en de
samenleving. [basis voor het rekening houden met de invloed van beleggingskeuzes op
de wereld]
10. Alleen beleggingen die rekening houden met ESG-factoren (Environmental, Social,
Governance)
zijn op lange termijn rendabel omdat schadelijke gevolgen van een economische
activiteit niet
voor onbepaalde tijd op mens, maatschappij en milieu afgewenteld kunnen worden.
[basis voor integratie van ESG-factoren in beleggingskeuzes]

Uitvoeringsbeginselen
Bij het realiseren van de doelstelling van het beleggingsbeleid baseert Pensioenfonds MN
zich op een aantal uitvoeringsbeginselen. Deze leggen de governance, organisatie en
praktische uitvoering van het beleggingsproces vast. De beginselen hebben betrekking op:
•
•
•
•
•
•
•

Inrichting portefeuille
Aansturing portefeuille
Beleggingsproducten
Keuze voor fiduciair beheer
Verantwoord beleggen
Vermogensbeheerkosten
Transparantie

Deze beginselen vormen tevens de kern van en zijn leidend voor het uitbestedingsbeleid
dat Pensioenfonds MN voert ten aanzien van het vermogensbeheer.
Inrichting portefeuille

1. Balans staat centraal
Bij de inrichting van de portefeuille staat de balans van Pensioenfonds MN centraal, ofwel
een integrale afweging van de beleggingen in relatie tot de verplichtingen. Hierbij wordt
met de beleggingen gestreefd naar het behalen van een overrendement ten opzichte van
de verplichtingen.
2. Indeling portefeuille
Pensioenfonds MN deelt de portefeuille conceptueel op in een matchingportefeuille en een
returnportefeuille (niveau 1 van de hieronder weergegeven investment structuur). Het doel
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van de matchingportefeuille is het repliceren van de waardeverandering van de
verplichtingen. Het doel van de returnportefeuille is het genereren van overrendement ten
opzichte van de verplichtingen voor het behalen van de financiële ambitie.

Overrendement

1
2

3

Rente afdekking
Matching/return

Risicofactoren matching

Onroerend
goed

Hoogrentend

Aandelen

Credits

Nederland

High yield

Ontwikkeld

Hypotheken

Europa

Renterisico

Kredietrisico

Liquiditeiten
Staatsobligaties

Clusters

Mandaten

Vermogensbeheerders (IMA’s)

5

Individuele
vermogenstitels

Opkomend
EMD

Renteswaps

4

Returnportefeuille

Matchingportefeuille

Beursgenoteerd

Managers

Managers

Managers

Private equity

Managers

3. Vermogensclusters
Binnen de matching- en returnportefeuille wordt onderscheid gemaakt tussen een aantal
vermogensclusters (niveau 2 van de investment structuur). De doelstelling van
Pensioenfonds MN leidt tot een passende verdeling over de clusters met voor elk cluster de
gewenste of verwachte kenmerken ten aanzien van rendement na kosten en risico. Het
gewenste niveau van rendement na kosten en risico van een cluster is afhankelijk van de
doelstelling van het cluster en heeft daarom ook twee dimensies: een belegging kan
afzonderlijk of ten opzichte van de verplichtingen gezien worden.
4. Minimale omvang beleggingscategorieën
Binnen een vermogenscluster kunnen verschillende beleggingscategorieën (‘producten’)
gepositioneerd zijn (niveau 3 van de investment structuur). Deze hebben in beginsel een
omvang van minimaal 2.5% van het totale vermogen. Kleinere allocaties zouden een
onevenredig groot deel van het governancebudget vergen, terwijl ze weinig impact hebben.
Afwijkingen op dit beginsel vergen een expliciete onderbouwing.
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Aansturing portefeuille
1. Ambitie als leidraad
Pensioenfonds MN gaat uit van de eigen ambitie. Het toetst zijn resultaten aan deze
ambitie.
2. Beleggingshorizon
Pensioenfonds MN ziet de lange termijn van de verplichtingen als leidend en hanteert
daarom een langere termijn beleggingshorizon als basis. Op kortere termijn kunnen zich
omstandigheden voordoen die de lange termijn ambitie onder druk zetten. Pensioenfonds
MN streeft er daarom naar om bewust en evenwichtig om te gaan met het spanningsveld
binnen het beleggingsbeleid tussen mogelijke kortere termijn randvoorwaarden en de
langere termijn doelstellingen.
3. Risicobereidheidsonderzoek (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden
In het kader van het Prudent Person Beginsel voert Pensioenfonds MN regelmatig
onderzoek uit naar de risicobereidheid onder de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden. Pensioenfonds MN laat de resultaten van dit onderzoek meewegen
in het bestuurlijke besluitvormingsproces.
4. ALM analyse
Pensioenfonds MN voert driejaarlijks ALM analyses uit en gebruikt de uitkomsten daarvan
in het bestuurlijke besluitvormingsproces.
5. Jaarlijks beleggingsplan
Het jaarlijkse beleggingsplan past binnen de vastgestelde risicohouding en het strategisch
beleggingsbeleid dat daarvan wordt afgeleid. Dit bestaat in ieder geval uit de strategische
verhouding tussen de matching- en returnportefeuille, de (mate van) afdekking van het
renterisico (beide niveau 1 van de investment structuur) en de verhouding tussen de
vermogensclusters (niveau 2 van de investment structuur).
6. Strategische mix
De strategische beleggingsportefeuille wordt opgesteld op basis van vermogensclusters. De
samenstelling van de clusters wordt vastgelegd in een strategiedocument.
7. Feitelijke beleggingsmix
De feitelijke beleggingsportefeuille kan binnen bandbreedten afwijken van de strategische
beleggingsportefeuille.
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8. Dynamisch beleid
Pensioenfonds MN voert een dynamisch beleid op drie niveaus van de investment
structuur:
Niveau 1: strategische keuzes
Op dit niveau kan worden gestuurd op:
• De strategische verhouding tussen de matching- en returnportefeuille inclusief
bandbreedtes
• Het strategisch niveau van de rente- en valuta-afdekking inclusief bandbreedtes
Keuzes op dit niveau worden gedreven door de veranderingen in (de haalbaarheid van) het
doel ende ambitie, het pensioencontract, demografie van de populatie, regelgeving,
toezicht en soortgelijke factoren.
Niveau 2: vermogensclusters
Op dit niveau wordt gestuurd op:
• De strategische verdeling over vermogensclusters inclusief bandbreedtes
• De invulling van de vermogensclusters met beleggingsproducten die het beste
passen bij de strategische kenmerken ervan
Keuzes op dit niveau worden gedreven door de veranderende verwachtingen ten aanzien
van risicopremies en de visie op trends en ontwikkelingen in de economische omgeving en
financiële markten in brede zin.
Niveau 3: productmandaten
Op dit niveau kan worden gestuurd op:
• De concrete vormgeving van beleggingsproducten binnen de vermogensclusters
Keuzes op dit niveau worden gedreven door de visie op trends en ontwikkelingen in de
economische omgeving en financiële markten in brede zin, alsmede door andere
omgevingsfactoren die invloed hebben op de optimale vormgeving van producten.
9. Waardering
De waardering vindt plaats op basis van marktwaardering. Indien geen marktwaardering
voor handen is, zoals bij niet-genoteerde beleggingen, dient deze onafhankelijk,
transparant en redelijk te zijn.
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Beleggingsproducten
1. Voorkeur voor weinig schakels en fysieke invulling
Pensioenfonds MN kiest voor zo min mogelijk schakels in de uitvoering van het
vermogensbeheer. Pensioenfonds MN heeft daarom een voorkeur voor transparante en zo
mogelijk fysieke beleggingsproducten. Pensioenfonds MN kan van dit beginsel afwijken,
indien marktomstandigheden daartoe aanleiding geven en een specifiek uitgesproken doel
kan worden behaald dat met een fysieke invulling niet haalbaar is.
2. Gebruik derivaten
Pensioenfonds MN staat de inzet van derivaten (afgeleide beleggingsinstrumenten) toe
voor zover deze bijdragen aan een verlaging van het risicoprofiel of een doeltreffend en
doelmatig portefeuillebeheer vergemakkelijken. Non-lineaire derivaten worden niet
gebruikt, tenzij daarmee een specifiek uitgesproken doel kan worden bereikt dat op andere
wijze niet haalbaar is.
3. Voorkeur voor efficiënte vormgeving van marktblootstelling op productniveau
Omwille van rendement en beheersbaarheid concentreert Pensioenfonds MN zich op
productniveau op het zo efficiënt mogelijk behalen van de beoogde risicopremies binnen
het relevante universum van een beleggingscategorie. Het nemen van bewuste en
beheersbare risico’s die voldoende gecompenseerd worden is hierbij leidend.
4. Uitvoering productniveau
Pensioenfonds MN vindt dat een optimale invulling aan de uitvoering op productniveau
wordt gegeven door te sturen op efficiënt portefeuillebeheer, het reduceren van onnodige
complexiteit, het streven naar een zo hoog mogelijke transparantie en uitlegbaarheid en
door een kostenbewuste opstelling ten aanzien van de uitvoering van het product.
5. Verhouding mandaten op eigen naam of via fondsen
De omvang van Pensioenfonds MN is zodanig dat beleggen via collectieve
beleggingsvehikels voor de meeste categorieën kostenefficiënt is. Een uitzondering wordt
gevormd door de staatsobligaties en renteswaps in de matchingportefeuille, die in de
portefeuille worden opgenomen met het oog op het repliceren van (delen van) de
specifieke verplichtingen van het fonds. Ook valutatermijncontracten worden op eigen
naam en voor eigen rekening en risico aangegaan.
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Keuze voor fiduciair beheer
1. Fiduciair beheerder
Pensioenfonds MN kiest om redenen van efficiency, toegang tot vereiste deskundigheid,
mogelijkheden tot het voeren van een verantwoord beleggingsbeleid en de rapportage
daarover voor fiduciair beheer. Op dit moment is MN fiduciair beheerder van de
beleggingsportefeuille van Pensioenfonds MN.
2. Strategiedocumenten en productmandaten
Pensioenfonds MN hanteert strategiedocumenten waarin de strategische kenmerken van
een vermogenscluster met beleggingsproducten (veelal beleggingsfondsen van de fiduciair
beheerder) zijn opgenomen. Voor elk beleggingsproduct wordt door middel van een
strategiedocument vastgelegd hoe belegd dient te worden. De fiduciair beheerder legt voor
Pensioenfonds MN voor elk beleggingsproduct via een productmandaat de richtlijnen vast
om de strategie uit het strategiedocument te implementeren.
3. Selectie en monitoring van vermogensbeheerders
Bij het uitvoeren van productmandaten kunnen ook vermogensbeheerders bij de fiduciair
beheerder zelf worden geselecteerd (intern beheer). Dit dient aantoonbaar tot een beter
financieel resultaat te leiden. Voor het overige kan de fiduciair beheerder namens
Pensioenfonds MN vermogensbeheerders selecteren en mandateren (voor zover het geen
private equity of internationaal onroerend goed fondsen betreft). De keuze voor een
vermogensbeheerder wordt niet gedreven door de belangen van de fiduciair beheerder of
zijn medewerkers. Pensioenfonds MN geeft opdracht aan de fiduciair beheerder tot
uitvoering van het monitoringproces van vermogensbeheerders en rapportage daarover
aan het Fonds.
4. Verantwoord beleggen beleid
Het verantwoord beleggen beleid wordt vastgesteld door het Bestuur van Pensioenfonds
MN en uitgevoerd door de fiduciair beheerder. De uitvoeringsbeginselen over verantwoord
beleggen geven verdere uitwerking aan de ambities van Pensioenfonds MN op dit terrein,
welke thema’s Pensioenfonds MN belangrijk vindt en welke instrumenten Pensioenfonds
MN hiervoor, via de fiduciair manager, inzet.
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Verantwoord beleggen
1. Ambities verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen staat niet op zichzelf, maar staat in dienst van de strategische
ambities en speelt zich af binnen een bredere context. In deze uitvoeringsbeginselen wordt
ingegaan op die strategische ambities en context en de betekenis ervan voor verantwoord
beleggen bij Pensioenfonds MN. Pensioenfonds MN streeft ernaar om negatieve
maatschappelijke effecten van zijn beleggingen te voorkomen en waar mogelijk ook om
positieve maatschappelijke impact te realiseren.
2. Aansluiting bij achterban
Pensioenfonds MN geeft invulling aan de ambities ten aanzien van verantwoord beleggen
op een manier die aansluit bij de achterban van werknemers van MN. Dit komt onder meer
tot uiting in de thema’s waarop Pensioenfonds MN de nadruk op legt. Onze deelnemers
werken dagelijks om een goed pensioen te bieden aan pensioendeelnemers in de
maritieme sector en maakindustrie. Het pensioen van deze deelnemers én hun eigen
pensioen moet genoten worden in een wereld die leefbaar is. Daarom erkennen wij het
belang van klimaat, en de urgentie van klimaatverandering, hecht Pensioenfonds MN door
haar link aan de maakindustrie aan naleving van arbeidsrechten en mensenrechten in de
toeleveringsketen, en is het tenslotte belangrijk dat ondernemingen bestuurd worden op
een wijze die op de langetermijn houdbaar is en langetermijn waardecreatie voorstaat.
Pensioenfonds MN is overtuigd van de invloed die zij als belegger kan hebben op bedrijven
waarin wordt geïnvesteerd en dat te doen op een wijze die effectief en kostenbewust is.
3. Integrale aanpak
Pensioenfonds MN benadert verantwoord beleggen als een integraal onderdeel van het
beleggingsproces. Omdat Pensioenfonds MN gelooft dat verantwoord beleggen bijdraagt
aan een goede inschatting van de langetermijn houdbaarheid van investeringen, wil
Pensioenfonds MN informatie over ESG-factoren meenemen in investeringsbeslissingen. In
elk nieuw strategiedocument, productmandaat en investeringsvoorstel wordt verantwoord
beleggen geadresseerd. Bij de selectie en monitoring van vermogensbeheerders wordt
integratie van materiële ESG risico’s en kansen meegewogen.
4. Bewust en uitlegbaar
Pensioenfonds MN wil bewust beleggen. Dat betekent dat Pensioenfonds MN wil weten
waar ze in belegt en uit kan leggen waarom. Pensioenfonds MN wil ook de keuzes rond
Verantwoord Beleggen helder en toetsbaar motiveren. Om zijn ambities ten aanzien van
maatschappelijk verantwoord beleggen te realiseren heeft Pensioenfonds MN een
verantwoord beleggingsbeleid vastgesteld.
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5. In lijn met internationale verdragen
Pensioenfonds MN respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en
aanverwante verdragen. Ook hanteert het de kernverdragen van de Internationale
Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties (ILO). Zo zet Pensioenfonds MN zich met het
dialoogbeleid in voor vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve
onderhandelingen, maar ook voor het uitbannen van elke vorm van gedwongen arbeid,
kinderarbeid en arbeidsdiscriminatie. Pensioenfonds MN wil dat bedrijven zich houden aan
de OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen en de Leidende Beginselen over
Bedrijven en Mensenrechten van de Verenigde Naties (United Nation’s Guiding Principles
on Business and Human Rights), en ook dat haar Fiduciair Manager dat doet. Pensioenfonds
MN is via de fiduciair beheerder indirect ondertekenaar van de Principles for Responsible
Investment (PRI) van de Verenigde Naties.
6. Tien leidende beginselen
In lijn met de PRI heeft Pensioenfonds MN tien leidende beginselen geformuleerd, die de
leidraad vormen bij het verantwoord beleggen. Deze houden het volgende in:
•

•

•

•

•
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Pensioenfonds MN streeft naar een goed en verantwoord rendement. Pensioenfonds
MN belegt op basis van de zogenaamde ESG-criteria: Environment (milieu/klimaat),
Social (sociale omstandigheden) en Governance (goed ondernemingsbestuur).
Pensioenfonds MN houdt rekening met de maatschappelijke gevolgen van het
beleggingsbeleid. Pensioenfonds MN wil voorkomen dat zijn beleggingen bijdragen aan
het ontstaan of vergroten van maatschappelijke problemen. Liever nog draagt
Pensioenfonds MN zijn beleggingen juist bij aan het oplossen van maatschappelijke
kwesties. Bedrijven moeten zich bijvoorbeeld bewust zijn van de effecten die zij hebben
op milieu, natuur en biodiversiteit en op zoek gaan naar milieuvriendelijke processen
en technologieën.
Pensioenfonds MN wil graag bijdragen aan economische stabiliteit en duurzame
economische groei. Het verwacht daarom van de ondernemingen en landen waarin het
belegt dat zij zich inzetten voor de creatie van economische waarde op (middel)lange
termijn.
Pensioenfonds MN gaat in gesprek met bedrijven die zich in ernstige mate schuldig
maken aan omkoping, corruptie, kartelvorming, afpersing en andere vormen van
marktmisbruik op welke manier dan ook (Global Compact violators) en stimuleert hen
nadrukkelijk om hiermee te stoppen. Dit geldt ook voor bedrijven die normen op het
gebied van milieu, arbeid of mensenrechten schenden.
Pensioenfonds MN belegt niet (rechtstreeks of indirect) in ondernemingen die
producten maken die in strijd zijn met door Nederland ondertekende internationale
verdragen. Ook belegt het Fonds niet in landen die in strijd handelen met de
internationale verdragen of die op de sanctielijsten van de Verenigde Naties of de
Europese Unie staan.
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•

•

•

•

•

Pensioenfonds MN houdt met de beleggingen zoveel mogelijk rekening met ESGrisico’s. Als een bedrijf zich echter niet aan de internationale verdragen houdt of aan de
richtlijnen uit het verantwoord beleggen beleid, dan maakt Pensioenfonds MN actief
gebruik van zijn aandeelhoudersrechten om tot verbeteringen aan te zetten. Dat moet
wel op enig moment tot resultaat leiden. Anders besluit het Fonds alsnog om uit dat
bedrijf te stappen.
Pensioenfonds MN respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
en aanverwante verdragen. Ook hanteert het de kernverdragen van de Internationale
Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties. Zo zet Pensioenfonds MN zich in voor
vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen, maar ook voor
het uitbannen van elke vorm van gedwongen arbeid, kinderarbeid en
arbeidsdiscriminatie. Pensioenfonds MN houdt zich aan het Milieuverdrag dat in 1992
in Rio de Janeiro is gesloten.
Pensioenfonds MN wil dat bedrijven zich houden aan de OESO-richtlijnen voor
Multinationale ondernemingen. Die regels geven aan wat er van bedrijven wordt
verwacht bij het (internationaal) zakendoen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Bijvoorbeeld als het gaat om kwesties als mensenrechten,
kinderarbeid en het nemen van verantwoordelijkheid in de hele keten.
Pensioenfonds MN wil graag dat de ondernemingen waarin wordt belegd hun
corporate governance op een solide wijze vormgeven. Dat betekent dat bedrijven op
een goede manier omgaan met aspecten als onafhankelijk toezicht op de onderneming,
een gepast beloningsbeleid, het respecteren van nationale wet- en regelgeving en
aandacht voor de rechten van (minderheids)aandeelhouders.
Pensioenfonds MN maakt conform het MN beleid voor verantwoord beleggen bewuste
keuzes. Bij twijfel en/of dilemma’s maakt het een gewetensvolle, ethische keuze.
Daarbij baseert Pensioenfonds MN zich op het verantwoord beleggen beleid.

Thema’s: ESG
7. Milieu en Klimaat (Environment)
Pensioenfonds MN zorgt voor een betaalbaar, duurzaam en zo veel mogelijk waardevast
pensioen voor alle deelnemers. Een duurzaam pensioen betekent ook dat het pensioen
genoten kan worden in een gezonde wereld. Dat betekent dat Pensioenfonds MN rekening
wil houden met de gevolgen die beleggingen op het milieu hebben. Maar het betekent ook
dat Pensioenfonds MN let op de waardevastheid van beleggingen bij een veranderend
klimaat. Om aan deze uitgangspunten over klimaat invulling te geven meet Pensioenfonds
MN jaarlijks de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille. Pensioenfonds MN probeert
de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin het belegt te verminderen door middel van het
dialoogbeleid. Pensioenfonds MN kiest daarbij in eerste instantie voor de dialoog en sluit
bedrijven met een hoge CO2-uitstoot niet direct uit.
Naast klimaatverandering bestaat de E van Environment uit talloze andere vraagstukken,
over bijvoorbeeld vervuiling en gebruik van grondstoffen en schaarste. Pensioenfonds MN
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wil van deze ontwikkelingen, kansen en risico’s op de hoogte zijn. Allereerst om de
gevolgen voor beleggingen in te kunnen schatten, maar ook om zich bewuste te zijn van de
gevolgen van beleggingen op deze thema’s.
8. Mensen- en arbeidsrechten, maatschappij (Social)
Sociale aspecten van de beleggingen zijn onder andere de onderwerpen arbeidsrechten,
gezondheid en veiligheid en mensenrechten. Niet alleen is het belangrijk dat overal ter
wereld mensen hun werk veilig en gezond kunnen uitoefenen, maar dat zij ook recht
hebben op een fatsoenlijk salaris en dat zij niet bang hoeven te zijn om misstanden op en
rond de werkvloer aan te kaarten.
Pensioenfonds MN vraagt bedrijven om te rapporteren over de impact van de eigen
activiteiten op mensenrechten in de regio en de transparantie in de hele toeleveringsketen
te vergroten. Pensioenfonds MN spreekt hier niet alleen bedrijven op aan, maar
ondersteunt ook samenwerking tussen industrie, overheid en maatschappelijke
organisaties om draagvlak en efficiëntie te vergroten.
9. Governance
Pensioenfonds MN vindt dat directies en besturen van bedrijven zich moeten inspannen
voor goed bestuur. Ook voor landen waar Pensioenfonds MN geld aan uitleent is een
betrouwbare overheid van belang. Allereerst omdat een degelijk en controleerbaar bestuur
op langere termijn betere beleggingsresultaten geeft. Maar ook omdat Pensioenfonds MN
vindt dat beloningsstructuren verantwoord moeten zijn. Ook laat Pensioenfonds MN haar
invloed op aandeelhoudersvergaderingen gelden op dit punt.
10. Instrumenten
Om de thema’s E, S en G en de onderwerpen die daar onder vallen te operationaliseren
werkt Pensioenfonds MN met verschillende instrumenten. Deze worden ingezet al naar
gelang het thema. Welke instrumenten worden ingezet besluit Pensioenfonds MN,
rekening houdend met de effectiviteit van het instrument bij het betreffende thema.
11. Uitsluiting
Als verantwoord belegger probeert Pensioenfonds MN verbetering te bewerkstelligen bij
bedrijven waar dit nodig is door gebruik te maken van zijn aandeelhoudersrechten en door
het aangaan van een dialoog. Er is ook een aantal bedrijven waarin Pensioenfonds MN
sowieso niet wil beleggen. Pensioenfonds MN belegt niet in ondernemingen die producten
maken die in strijd zijn met door Nederland ondertekende internationale verdragen, of
waarvan de producten in strijd zijn met de principes van Pensioenfonds MN. Ook belegt
Pensioenfonds MN niet in landen die in strijd handelen met de internationale verdragen of
die op de sanctielijsten van de Verenigde Naties of de Europese Unie staan.
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12. Actief aandeelhouderschap
Pensioenfonds MN stelt zich conform het beleid voor verantwoord beleggen op als een
actieve aandeelhouder. Voor de implementatie van actief aandeelhouderschap sluit
Pensioenfonds MN aan bij de richtlijnen voor betrokken aandeelhouderschap van de
European Shareholder Rights Directive.
De invloed die Pensioenfonds MN beoogt uit te oefenen heeft betrekking op de ESG criteria
in lijn met internationale verdragen en wordt onder andere bereikt door het gebruikmaken
van het stemrecht op aandelen, het aangaan van dialoog en waar nodig het aanspannen
van juridische procedures om beleggingsverliezen terug te halen. Ook betekent het actief
aandeelhouderschap dat Pensioenfonds MN met overheden en toezichthouders in gesprek
wil zijn over beleid en regelgeving. Ook betekent het actief aandeelhouderschap dat
Pensioenfonds MN met overheden en toezichthouders in gesprek wil zijn over beleid en
regelgeving.
Vermogensbeheerkosten
1. Kosten in relatie tot meerwaarde
De beheersing van de vermogensbeheerkosten is een belangrijk thema voor Pensioenfonds
MN. Dit betekent niet dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn, maar dat de kosten
marktconform en uitlegbaar zijn en in relatie staan tot de meerwaarde van (een)
belegging(en).
2. Prestatievergoedingen
Pensioenfonds MN is geen voorstander van prestatievergoedingen. Pensioenfonds MN
staat het gebruik van prestatievergoedingen toe indien de illiquide beleggingscategorie,
benodigd voor het behalen van de doelstelling, niet toegankelijk blijkt zonder
prestatievergoedingen te accepteren. Ook voor prestatievergoedingen geldt dat deze in
verhouding moeten staan tot de meerwaarde van de verwachte opbrengsten.
3. Kosten zijn integraal onderdeel van alle beleggingskeuzes
Bij iedere beleggingskeuze worden de daarmee gemoeide kosten integraal meegenomen in
de afweging. Dit betreft zowel transactiekosten als beheerkosten. Afwijkingen op dit
beginsel vergen een expliciete onderbouwing.
4. Monitoring en beheersing van kosten
Pensioenfonds MN wordt jaarlijks over de vermogensbeheerkosten gerapporteerd door de
fiduciair beheerder. Daarnaast laat Pensioenfonds MN haar vermogensbeheerkosten
jaarlijks toetsen en vergelijken met een benchmark om inzicht te krijgen in de totale kosten,
de kosten per categorie en te analyseren waar reductie van kosten mogelijk is.
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Transparantie
1. Transparantie over beleid
Pensioenfonds MN geeft inzicht in de beleidskaders die het hanteert bij het beleggen van
de premie van de deelnemers, onder andere door dit strategisch beleggingskader
publiekelijk beschikbaar te stellen.
2. Transparantie over uitvoering
Pensioenfonds MN geeft inzicht in de uitvoering van zijn beleggingsbeleid door te
rapporteren over de bereikte resultaten.
3. Transparantie over titels in portefeuille
Pensioenfonds MN geeft waar nodig inzicht in de individuele titels die het in portefeuille
heeft, voor zover er geen juridische belemmeringen en/of beperkingen uit concurrentieoverwegingen kunnen worden voorzien.
4. Transparantie over kosten
Pensioenfonds MN geeft inzicht in de kosten van het vermogensbeheer door aan te sluiten
bij de Aanbevelingen Uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie.
5. Transparantie over verantwoord beleggen
Pensioenfonds MN geeft inzicht in zijn verantwoord beleggen beleid en de uitvoering
daarvan.

Risicomanagementbeginselen
In de risicomanagementbeginselen wordt de werkwijze rond het evalueren en bijsturen van
de risico’s vastgelegd.
1. Risicohouding
In art. 1a van het Besluit FTK wordt de risicohouding uit art. 102a PW geconcretiseerd. De
risicohouding is “de mate waarin het fonds bereid is beleggingsrisico’s te lopen om de
doelstellingen van het fonds te realiseren en de mate waarin het fonds beleggingsrisico’s
kan lopen gegeven de kenmerken van het fonds”. Verder: “De risicohouding voldoet aan de
prudent person regel en komt voor de lange termijn tot uitdrukking in de door het fonds
gekozen ondergrenzen in het kader van de haalbaarheidstoets en voor de korte termijn in de
hoogte van het vereist eigen vermogen of een bandbreedte hiervoor.”
Op basis van bovenstaande werkt Pensioenfonds MN een strategisch beleggingsbeleid uit,
waaronder de verhouding tussen de matching- en de returnportefeuille, de hoogte van de
rente afdekking (niveau 1 van de investment structuur) en de verhouding tussen de
vermogensclusters (niveau 2 van de investment structuur). Pensioenfonds MN weegt de
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resultaten van regelmatig risicobereidheidsonderzoek onder (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden hierin mee.
2. Doel risicomanagement
Het risicomanagement van Pensioenfonds MN is gericht op het behalen van de financiële
ambitie binnen de kaders van een hoog niveau van risicobeheersing, zoals volgt uit de
risicohouding.
3. Rol verplichtingen
Risico wordt waar relevant beoordeeld ten opzichte van de verplichtingen. Hierbij kunnen
zowel de nominale als de reële verplichtingen de basis vormen, afhankelijk van de
vraagstelling.
4. Niet meer risico dan nodig
Pensioenfonds MN neemt niet meer risico dan redelijkerwijs nodig is voor het realiseren
van de financiële ambitie op de lange termijn.
5. Risico moet worden beloond
Pensioenfonds MN neemt uitsluitend risico als redelijkerwijs verwacht kan worden dat dit
risico bijdraagt aan de financiële ambitie op de lange termijn.
6. Diversificatie
Diversificatie over beleggingen met verschillende laaggecorreleerde risicobronnen
reduceert risico wezenlijk.
7. Sturen op risico
Bij elke gewenste risicohouding bestaat een portefeuillesamenstelling die het hoogste
verwachte rendement oplevert. Dit is de basis voor het sturen op risico.
8. Bovengrens illiquide beleggingen
Gezien het lange termijn karakter van het Fonds is Pensioenfonds MN bereid
illiquiditeitsrisico te nemen om op deze wijze een illiquiditeitspremie te incasseren, waarbij
in het jaarlijkse beleggingsplan grenzen worden gesteld aan de omvang van illiquide
beleggingen in relatie tot de totale beleggingsportefeuille.
9. Risico-indicatoren
Pensioenfonds MN monitort de volgende risico-indicatoren:
• Vereist eigen vermogen
• Balansrisico
• Niveau renteafdekking op markwaardebasis (niveau, helling en kromming)
• Niveau valuta-afdekking (per valutapaar)
• Omvang liquiditeiten
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Bij overschrijding van een bandbreedte vindt analyse en besluitvorming plaats. De default
actie daarbij is om de indicator terug te brengen naar het midden van de gestelde
bandbreedte.
10. Risicoscenario’s economische omgeving
In aanvulling op de risico-indicatoren monitort Pensioenfonds MN potentiële
risicoscenario’s die volgen uit de economische omgeving.
11. Risicoscenario’s reële, sociale en politieke omgeving
Pensioenfonds MN monitort ESG-risico’s: de risico’s van een veranderende wereld op de
beleggingen van Pensioenfonds MN. Hieronder vallen in ieder geval financiële schade door
regulering of ander overheidsingrijpen, financieel risico als gevolg van klimaatverandering,
en disruptieve economische veranderingen. Daarnaast is in de uitvoeringsbeginselen over
verantwoord beleggen verder uitwerking gegeven aan hoe Pensioenfonds MN omgaat met
ESG-risico’s.
12. Definitie balansrisico
Voor het balansrisico kijkt Pensioenfonds MN naar de beweeglijkheid van de beleggingen
ten opzichte van de verplichtingen (tracking error). Hiervoor gebruikt het historische
gegevens.
13. Definitie renteafdekking
Pensioenfonds MN kijkt voor de renteafdekking zowel naar de UFR rente als de marktrente.
Pensioenfonds MN definieert de renteafdekking primair op basis van de UFR rente,
vanwege het geldende wettelijk toetsingskader. Omdat de UFR rente niet kan worden
afgedekt en marktwaardering op lange termijn prevaleert, stuurt Pensioenfonds MN de het
renterisico en de renteafdekking op basis van marktrente.
14. Definitie renterisico
Het renterisico wordt gedefinieerd als ‘DV01’: de euroverandering bij 0,01% daling van de
rente. Pensioenfonds MN kijkt daarbij niet alleen naar het niveau van de rente afdekking,
maar ook naar de helling en de kromming van de rente afdekking.
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II.

Bijlage 2 Overzicht aanwezige beleidsstukken
-
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Strategisch Beleggingskader
Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Beleid Dynamische Allocatie- & Productvormgeving
Beleid Productevaluaties
Manager Selectie en Beheer beleid Beleid Normrebalancing beleid
Derivatenbeleid
Liquiditeitenbeleid
Treasury Protocol
Beleid Securities lending
Valutabeleid
Tegenpartijbeleid
Waarderingshandboek
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