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Bestuursverslag
Voorwoord
Voor u ligt het verslag over het boekjaar 2019 van Stichting
Ondernemingspensioenfonds Mn Services (hierna; Pensioenfonds MN).
Het jaarverslag bestaat uit het bestuursverslag, het verslag van het
verantwoordingsorgaan, het verslag van het intern toezichtsorgaan (Raad
van Toezicht) en de reactie van het bestuur daarop, de jaarrekening en
overige gegevens. In het bestuursverslag is informatie opgenomen over de
beleidsmatige zaken die in 2019 hebben gespeeld zowel op het gebied van
pensioenen als op het gebied van beleggingen. In het bestuursverslag zijn ook
de karakteristieken van het fonds weergegeven.
Belangrijke zaken, waar ook in het bestuursverslag op in wordt gegaan, in 2019
en daarna zijn voor Pensioenfonds MN:
- Financiële positie en kans op verlagen
- Pensioenakkoord
- Toekomst van het fonds
- Coronacrisis

Financiële positie en kans op verlagen
De lage rentestand blijft het fonds parten spelen, een verdere daling heeft
zich ook in 2019 voortgezet. Eind 2019 bedroeg de DNB rentevoet waarmee
gerekend moet worden 0,83%, tegenover 1,49% eind 2018. De actuele
dekkingsgraad steeg over 2019 toch nog licht van 95,4% ultimo 2018 naar
96,9% eind 2019, mede dankzij een rentestijging in het 4e kwartaal. De
beleidsdekkingsgraad, daalde over 2019 van 98,1% naar 95,2%. Dit houdt in dat
het fonds niet voldeed aan de eis van het minimaal vereist eigen vermogen, een
beleidsdekkingsgraad van 104,2%. In 2019 is daarom opnieuw een herstelplan
ingediend bij DNB. Als eind 2020 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,2%
dan moet het pensioenfonds onvoorwaardelijk de opgebouwde en ingegane
pensioenen verlagen. Deze onvoorwaardelijke verlaging mag wel over meerdere
jaren uitgespreid worden.
In 2019 heeft er een korting op de pensioenopbouw plaatsgevonden omdat de
premie niet voldoende was voor een volledige opbouw. De pensioenopbouw voor
2019 was 1,565% terwijl wij streven naar een opbouw van 1,875%. Voor 2020 is
de pensioenopbouw nog lager vastgesteld, op 1,266% van de pensioengrondslag.

Pensioenakkoord
In juni 2019 presenteerde minister Koolmees het principeakkoord vernieuwing
pensioenstelsel (pensioenakkoord). In het pensioenakkoord worden onder
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meer de contouren van een nieuw pensioencontract beschreven. Er zijn twee
mogelijke nieuwe contracten:
∆ Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve uitkeringsfase
∆ Premieregeling met directe inkoop en collectieve risicodeling
De ambitie van het kabinet is om met ingang van 2022 een wettelijk kader
gereed te hebben. Het principe akkoord bevat echter alleen nog de hoofdlijnen,
er liggen nog belangrijke onderwerpen die uitgewerkt moeten worden.

Toekomst van het fonds
Het bestuur van Pensioenfonds MN is met de stakeholders in gesprek gegaan
over de duurzame toekomst van het pensioenfonds. In opdracht van het bestuur
van Pensioenfonds MN en in samenwerking met werknemers, werkgevers
en het verantwoordingsorgaan zijn de uitvoeringsmogelijkheden onderzocht
voor enkele geselecteerde voorkeursscenario’s. Over de uitkomsten van het
onderzoek en de vervolgstappen zal gezamenlijk gecommuniceerd gaan worden
in de 2e helft van dit jaar.

Coronacrisis
Ook voor Pensioenfonds MN zijn de gevolgen van het Corona (Covid-19) virus
merkbaar.

Voornaamste risico’s
Pensioenfonds MN ziet de volgende voornaamste risico’s
1. Problemen met de continuïteit van de dienstverlening
2. Daling dekkingsgraad Pensioenfonds MN
3. Mogelijke problemen premiebetaling door daling deelnemersbestand

Maatregelen rondom Covid-19 virus
Continuïteit dienstverlening gewaarborgd
Eind februari 2020 werd duidelijk dat ook Nederland getroffen werd door
het Covid-19 virus. Het bestuur begrijpt dat als de uitvoeringsorganisatie
geraakt wordt, dit gevolgen kan hebben voor Pensioenfonds MN. Voor de
uitvoeringsorganisatie MN was dit het moment om voorzorgsmaatregelen
te gaan treffen. Het bestuur is hierover geïnformeerd door MN. Waar nodig
vraagt het bestuur om aanvullende informatie aan MN. De reeds genomen
maatregelen waren enerzijds gericht op het voorkomen van verspreiding van
het virus onder de medewerkers van MN en anderzijds op de continuering van
de dienstverlening aan Pensioenfonds MN. MN heeft maatregelen getroffen
om de dienstverlening aan deelnemers en bestuur tijdens de corona-pandemie
onverminderd te kunnen voortzetten. Als onderdeel van de standaard
risicobeheersing beschikt MN over continuïteitsplannen waarin onder
meer vermeld staat wat er minimaal nodig is aan mensen en systemen om de
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dienstverlening te kunnen voortzetten tijdens onvoorziene omstandigheden.
Deze plannen voor de pensioenadministratie, vermogensbeheer en informatievoorziening zijn getoetst aan de risico’s van de Covid-19 uitbraak, met
positieve uitkomsten. Alle medewerkers van MN zijn voorgelicht op basis van
de RIVM-richtlijnen en zijn gevraagd om voorzorgsmaatregelen te treffen.
Op het kantoor van MN zijn de richtlijnen duidelijk zichtbaar gemaakt en
zijn voorzieningen getroffen als desinfecterende zeeppompjes en extra
voorraden schoonmaakartikelen voor bijvoorbeeld toetsenborden. Ook is
door MN een aanvullend protocol doorgevoerd voor werken na een bezoek
aan een risicogebied, het doen van ziektemeldingen en bij (het vermoeden
van) besmetting. Werknemers werken in principe thuis, maken geen zakelijke
reizen meer en vergaderingen vinden alleen nog digitaal plaats. Het kantoor
is sinds medio maart gesloten voor extern bezoek. Het bestuur heeft op
regelmatige basis contact met medewerkers van vermogensbeheer en de
pensioenadministratie over de voorbereiding van eventueel te nemen
maatregelen.

Gevolgen dekkingsgraad
De aandelenkoersen daalden in maart 2020 door de vrees die beleggers
hebben voor de economische schade die het Covid-19 virus kan aanrichten.
In een eerder stadium had ook de zeer forse daling van de olieprijs een
negatieve invloed op de koersen. Daarna stegen en daalden de koersen per dag.
Beleggers verkochten hun aandelen en vluchtten in eerste instantie in ‘veiligere’
beleggingen als staatsobligaties. Dit zorgde voor een dalende rente, wat een
stijging van de verplichtingen van Pensioenfonds MN veroorzaakte en daarmee
zorgde voor een dekkingsgraad die daalde tot onder de 90%.

Gevolgen premiebetaling
Op dit moment verwacht Pensioenfonds MN voor de premie 2020 geen problemen
met de betaling en evenmin een forse afname van het deelnemersbestand.
Het is nog niet te voorspellen of het deelnemersbestand substantieel op termijn
zal dalen door de (maatregelen als gevolg van de) Corona-crisis. Hierover zal het
bestuur regelmatig afstemming zoeken met de werkgever. De werkgever MN
heeft in ieder geval alle maatregelen genomen om besmetting zo veel mogelijk
uit te sluiten. Kwantitatieve effecten zullen worden meegenomen bij de dit jaar
uit te voeren Eigen Risico Beoordeling (ERB).

Den Haag, 29 mei 2020
Het bestuur van Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services
P.T.G. Lafranca MBA
drs. G.H.F. van der Wulp CFA FRM
Mw. mr. L.M.J. Lutz
drs. J.C.M. Molenaar RBA
drs. F.P.L. Cordewener AAG

Voorwoord
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Kerncijfers
Aantallen ultimo jaar

2019

2018

2017

2016

2015

Deelnemers en belanghebbenden
Actieve deelnemers
Slapers

999
1.422

1.004
1.336

1.013
1.247

1.090
1.141

1.232
953

Subtotaal

2.421

2.340

2.260

2.231

2.185

Pensioengerechtigden
Ouderdomspensioen
Partner- en wezenpensioen
Vroegpensioen

185
86
0

166
86
0

155
79
0

150
75
0

148
69
0

Totaal aantal pensioengerechtigden

271

252

234

225

217

2.692

2.592

2.494

2.456

2.402

Actieve deelnemers met ingegaan
invaliditeitspensioen1

32

34

32

25

24

Bedragen ultimo jaar x 1.000 euro
Technische voorzieningen
Actieve deelnemers
Slapers
Pensioengerechtigden
Arbeidsongeschikten

251.458
168.093
101.395
4.340

208.663
128.710
91.095
4.375

198.381
116.692
89.630
4.277

210.973
103.900
86.877
4.009

192.862
73.413
83.274
4.932

Totaal technische voorzieningen
Algemene reserve

525.286
-16.121

432.843
-20.072

408.980
-4.641

405.759
-20.097

354.481
-17.810

Totaal pensioenvermogen

509.165

412.771

404.339

385.662

336.671

96,9
95,2
75,8

95,4
98,1
79,0

98,9
98,2
78,7

95,0
91,8
74,3

95,0
97,1
77,7

0,83

1,49

1,63

1,48

1,85

Premie
Werkgever
Bijdrage werkgever
Werknemer

18,20
3,00
8,00

18,20
2,90
8,00

18,20
0
8,00

18,20
0
8,00

18,20
0
8,00

Totaal

29,20

29,10

26,20

26,20

26,20

0,00
1,49
0,00

0,00
1,73
0,00

0,00
1,36
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,59
0,00

Totaal aantal deelnemers en belanghebbenden

Herverzekering

In procenten ultimo jaar
Actuele dekkingsgraad
Beleidsdekkingsgraad
Reële dekkingsgraad
Rekenrente verplichtingen
Toegepaste rentetermijnstructuur2

Verlagen en toeslagen3
Verlaging
Toeslagambitie
Verleende toeslag
1.
2.
3.
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De deelnemers met een ingegaan invaliditeitspensioen zitten eveneens in de categorie "actieve deelnemers".
In 2015 is in het FTK de driemaands middeling van de rentetermijnstructuur losgelaten. Daarnaast heeft DNB in 2015 de vaststelling van de UFR gewijzigd.
De cijfers uit eerdere jaren zijn niet aangepast aan de nieuwe rekenmethode.
De toeslagen betreffen die per 1 januari van het jaar erop. De toeslagambitie betreft vanaf 2015 de CPI alle huishouders, afgeleid, per 1 juli van een jaar voorafgaand aan 1 januari.

Kerncijfers

2019

2018

2017

2016

2015

Samenstelling beleggingsportefeuille
(verdeeld naar financiële instrumenten)
Aandelen
Vastgoedbeleggingen
Alternatieve beleggingen

113.249
11.524
30.634

80.623
8.947
30.158

78.151
9.727
32.272

75.015
8.669
35.841

76.768
0
26.642

Subtotaal

155.407

119.728

120.150

119.525

103.410

Vastrentende waarden
Derivaten
Liquide middelen

345.682
46.002
n.v.t.

282.014
16.240
n.v.t.

277.951
30.484
n.v.t.

257.137
35.752
n.v.t.

224.910
28.975
n.v.t.

Totaal beleggingen

547.091

417.982

428.585

412.414

357.295

Liquide middelen
Vorderingen uit hoofde van beleggingen
Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

10.959
448
-49.294

12.471
2.560
-20.103

9.995
327
-34.675

11.524
1.826
-39.743

8.623
197
-29.392

509.204

412.910

404.232

386.021

336.723

23
2
6
69

20
2
8
70

20
2
8
70

25
5
0
70

29
2
0
69

100

100

100

100

100

21,18

0,02

2,9

11,8

0,2

Bedragen ultimo jaar x 1.000 euro

Totaal belegd vermogen
In procenten
Asset mix (verdeeld naar beleggingsrisico)1
Aandelen
Vastgoedbeleggingen
Alternatieve beleggingen
Vastrentende waarden
Totaal
Rendement beleggingen2
Totaal rendement
1.
2.

De asset mix geeft de samenstelling weer van de beleggingen, inclusief liquide middelen en derivaten, naar de vier beleggingscategorieën uit het strategische beleggingsbeleid. Dat betekent dat onder andere de waarde van de derivaten en de liquide middelen zijn toegerekend aan de desbetreffende beleggingscategorie.
Het rendement op beleggingen is verdeeld naar de categorieën volgens het strategische beleggingsbeleid. Dat betekent dat deze rendementen inclusief het resultaat
op de desbetreffende derivaten is.

Kerncijfers
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I. Belangrijke ontwikkelingen
2019: Financiële positie
Ook in 2019 heeft de trend van rentedaling doorgezet, met name de eerste drie
kwartalen. Hoewel in het 4e kwartaal de rente licht aantrok, was eind 2019
de rente behoorlijk lager dan eind 2018. De gedaalde rente zette verder druk
op de toch al lage dekkingsgraad als gevolg van het niet afgedekte deel van
het renterisico. Dit werd gecompenseerd door de toename van het vermogen
door de goede beleggingsresultaten over met name de eerste drie kwartalen.
De returnportefeuille heeft positief bijgedragen aan de ontwikkeling van de
dekkingsgraad in 2019. Door de sterke daling van de rente in de eerste drie
kwartalen van 2019 was de actuele dekkingsgraad in september 2019 zelfs
93,7%. Per saldo is de actuele dekkingsraad over heel 2019 licht gestegen van
95,4% naar 96,9%. Doordat de stijging van de actuele dekkingsgraad pas in
het laatste kwartaal tot stand kwam, is de beleidsdekkingsgraad over 2019
wel gedaald van 98,1% naar 95,2%. De technische voorzieningen zijn met 92,4
miljoen gestegen van 432,9 miljoen euro naar 525,3 miljoen euro.

Toeslagen- en verlagingsbeleid
Vanwege de fi nanciële positie van Pensioenfonds MN per 31 december 2019
heeft Pensioenfonds MN per 1 januari 2020 geen toeslag verleend.
Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks voorwaardelijk
toeslag verleend. Deze voorwaardelijke toeslag bedraagt maximaal de
procentuele stijging van de prijsindex op basis van de Consumentenprijsindex
alle Huishoudens (afgeleid), zoals deze wordt vastgesteld door het CBS. De
peildatum is steeds 1 juli. Het bestuur beslist jaarlijks, afhankelijk van de
fi nanciële positie, in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken
worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen
reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit
beleggingsrendement gefi nancierd.
Over de periode 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 is het consumentenprijsindexcijfer
alle Huishoudens met 1,49% gestegen. Pensioenfonds MN volgt de prijsindex,
maar bij een negatief prijsindexcijfer wordt de indexatie op nul gesteld.
De afgelopen 5 jaren zijn op de opgebouwde pensioenen de volgende toeslagen
verleend:
Periode

Toeslagambitie

Verleende toeslag

Prijsstijging1)

Verlaging

Over 2019

1,49%

0,00%

2,63%

0,00%

Over 2018

1,73%

0,00%

1,71%

0,00%

Over 2017

1,36%

0,00%

1,38%

0,00%

Over 2016

0,00%

0,00%

0,32%

0,00%

Over 2015

0,59%

0,00%

0,65%

0,00%

1) De hier getoonde prijsstijging is ontleend aan de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex, alle huishoudens,
zoals gepubliceerd door het CBS, over de periode 1 januari tot en met 31 december.
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Premiebeleid
In 2015 is het huidige beleid rond premie en opbouwpercentage vast gesteld.
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. 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 om nieuwe
pensioenopbouw te fi nancieren. 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 premiedekkingsgraad van minder dan 100% is er een tekort en daalt het vermogen
van het fonds.
Jaar

Premiedekkingsgraad1

2020

95,8%

2019

107,3%

2018

105,6%

2

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
groter 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 mln. Dit verlies zal gefi nancierd
worden uit de middelen van het pensioenfonds waardoor alle groepen hieraan
bijdragen. Gemeten over de periode vanaf 2015 kan verdedigd 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 belangen afweging.
In het Pensioenakkoord 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.

1.
2.

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.
Zie voor 2019 ook de toelichting op de kostendekkende premie op pagina 21

Bestuursverslag
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Vaststelling opbouwpercentage in 2019
De pensioenpremie was voor 2019 niet voldoende om de fiscale maximaal
toegestane pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen van 1,875%
toe te zeggen. Voor 2019 is het opbouwpercentage op 1,565% bepaald.
Het opbouwpercentage van het partnerpensioen is 70% van dat van het
ouderdomspensioen gebleven.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Het bestuur houdt, als onderdeel van haar fiduciaire verantwoordelijkheid
richting deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden,
rekening met milieu-, sociale- en governance factoren. Hiertoe worden
door het bestuur de Principles for Responsible Investment nageleefd.
Het beleggingsbeleid is er op gericht om op de lange termijn de risicorendementsverhouding van haar beleggingen op verantwoorde en duurzame
wijze te optimaliseren.
Vanuit de Pensioenfederatie is het IMVB (Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen) traject opgestart. Op 30 maart 2017 werd de
‘Intentieverklaring IMVB-afspraken pensioenfondsen’ gepubliceerd. Met de
ondertekening van deze intentieverklaring gaven de pensioenfondsen aan
te willen toewerken naar een IMVB-convenant samen met maatschappelijke
organisaties, vakbonden en overheid. Pensioenfonds MN onderschrijft de
uitgangspunten van dit convenant en heeft eind 2019, nadat het de impact
van onderschrijving van dit convenant heeft beoordeeld, het convenant ook
ondertekend.

Toezichthouders: De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten
Het toezicht op de integere en beheerste bedrijfsvoering van pensioenfondsen
wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Daarbij is DNB aangewezen als de prudentiële
toezichthouder die het materiële toezicht op pensioenfondsen houdt. DNB
beoordeelt daarbij de financiële soliditeit van het pensioenfonds en ziet
toe op naleving van wet- en regelgeving, vooral de Pensioenwet. De AFM is
aangewezen als gedragstoezichthouder belast met het toezicht op de naleving
van de zorgplicht van pensioenfondsen en de communicatie.
Naast de sectorbrede uitvraag naar de niet financiële (integriteits-,
operationele- en IT risico’s) in het 2e en 3e kwartaal van 2019, ging DNB in
2019 ook rechtstreeks in gesprek met Pensioenfonds MN. In september 2019
heeft het bestuur een overleg met DNB gehad waarbij aandacht is besteed aan
de onderwerpen Visie en strategie en IORP II. Vooraf aan het overleg heeft het
bestuur DNB schriftelijk geïnformeerd hoe de sleutelfuncties uit IORP II zijn
ingericht, wie de sleutelfuncties uitvoert, wie de werkzaamheden uitvoeren
en hoe de rapportagelijnen inlopen. DNB heeft een positief oordeel over de
voorgenomen inrichting van de sleutelfuncties.
In 2018 was Pensioenfonds MN specifiek geselecteerd voor een Risicogebaseerd On-site onderzoek. Dit onderzoek richtte zich op de onderwerpen
strategisch beleggingsbeleid, integraal risicomanagement, operationele risico’s
en de besluitvormingsprocessen binnen het fonds. Doel voor DNB was om
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beter inzicht te krijgen in de totstandkoming van het beleggingsbeleid en het
risicobeheer. Het onderzoek is gestart op 12 juli 2018 en uiteindelijk succesvol
afgerond op 23 mei 2019.
In 2019 heeft AFM bij Pensioenfonds MN geen specifieke onderzoeken
uitgevoerd en is er geen contact met AFM geweest.

Code Pensioenfondsen (de Code)
In het kader van de wet Versterking bestuur pensioenfondsen is in 2014 de Code
Pensioenfondsen opgesteld. In deze Code zijn normen geformuleerd voor goed
pensioenfondsbestuur. Deze Code is via artikel 33 Pensioenwet en artikel 11
Besluit uitvoering Pensioenwet verankerd in de Pensioenwet. In de Code wordt
onder meer ingegaan op de rol van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de
Raad van Toezicht. De Code bevat ook thema's als integraal risicomanagement,
beloningen, diversiteit en verantwoord beleggen. In oktober 2018 is de Code
Pensioenfondsen aangepast. De Code is nu ingedeeld naar 8 thema’s:
1. Vertrouwen waarmaken
2. Verantwoordelijkheid nemen
3. Integer handelen
4. Kwaliteit nastreven
5. Zorgvuldig benoemen
6. Gepast belonen
7. Toezicht houden en inspraak waarborgen
8. Transparantie bevorderen
De Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie hebben in 2014 de
Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen in het leven geroepen. Deze
commissie monitort jaarlijks de naleving van de Code onder meer door het
houden van enquêtes onder de pensioenfondsen.
Het bestuur van Pensioenfonds MN checkt doorlopend of zij aan de normen van
de Code voldoet. De naleving van de Code is gebaseerd op het “Pas toe of leg” uit
principe. Dit betekent dat een pensioenfonds de normen van de Code toepast of
in het jaarverslag motiveert waarom het een norm niet (volledig) toepast.
Op basis van de uitgevoerde checks verklaart Pensioenfonds MN dat het voldoet
aan de normen zoals die zijn opgenomen in de Code Pensioenfondsen.

Diversiteit
Bij de invulling van de bestuurszetels is rekening gehouden met de aanbeveling
in norm 43 uit de Code Pensioenfondsen om diversiteit na te streven in de
bestuurssamenstelling, zowel wat betreft leeftijd als wat betreft de manvrouwverdeling. Het huidige bestuur bestaat uit één vrouw en vier mannen.
Eén van de bestuursleden is jonger dan 40.
De Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, twee vrouwen en één man. In het
verantwoordingsorgaan hebben momenteel drie mannen en drie vrouwen
zitting.
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Geschiktheid
Een goed bestuur dient niet alleen over kennis te beschikken, maar dient ook
in staat te zijn om met die kennis te werken. Een bestuurslid dient geschikt te
zijn, wat blijkt uit in ieder geval opleiding, werkervaring en competenties en de
doorlopende toepassing daarvan. Een bestuurslid moet in staat zijn de voor het
besturen van een pensioenfonds relevante onderwerpen te analyseren,
daarover besluiten te nemen, de besluiten te evalueren en zo nodig bij te sturen.
Wil een bestuur daadkrachtig en effectief zijn, dan dient het bestuurslid - maar
ook het bestuur als collectief - over aanvullende bestuurlijke competenties te
beschikken.
Het bestuur van Pensioenfonds MN heeft een Geschiktheidsplan opgesteld.
Met dit plan geeft het bestuur invulling aan de geschiktheidseisen voor
bestuursleden van pensioenfondsen. Om als ‘geschikt bestuurslid’ te
kwalificeren zijn de volgende drie elementen bepalend: deskundigheid,
competenties en professioneel gedrag. Tevens is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van het bestuur in zijn geheel van groot belang. Met het
Geschiktheidsplan kan het bestuur op gestructureerde wijze het niveau van
de deskundigheid van het bestuur laten aansluiten bij en zo nodig bijsturen
naar wat nodig is voor het goed functioneren van Pensioenfonds MN. Het
Geschiktheidsplan wordt jaarlijks bijgewerkt. Met het Geschiktheidsplan
voldoet het bestuur aan wat is bepaald in de Pensioenwet en de daarop
gebaseerde beleidsregels.
In de loop van 2018 waren er drie vacatures ontstaan binnen het bestuur.
Twee voorgedragen leden hebben in sinds medio 2018 als aspirant bestuurslid
meegelopen met het bestuur en hebben een opleidingstraject doorlopen.
Na toetsing door DNB en goedkeuring door DNB zijn zij op 13 maart 2019
en 13 mei 2019 benoemd als bestuurslid. Voor de derde vacature heeft het
verantwoordingsorgaan medio 2019 een kandidaat voorgedragen die sindsdien
als aspirant-bestuurslid meeloopt.

Intern Toezicht
Het intern toezicht is vormgegeven door een Raad van Toezicht. 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 pensioenfonds. De Raad van Toezicht is
tenminste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenafweging door het bestuur. De Raad van Toezicht legt verantwoording
af aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, alsmede in het jaarverslag,
over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden.
De Raad van Toezicht doet verslag in hoofdstuk VII van dit jaarverslag.

Communicatie met deelnemers en belanghebbenden
Pensioenfonds MN verzorgt de communicatie over de uitvoering van de
pensioenregeling. Het bestuur onderschrijft het belang van transparante
communicatie en voert op dit punt een gebeurtenis-gedreven (life events)
beleid. Het bestuur stelt om de drie jaar een Communicatiebeleidsplan vast.
In het communicatiebeleidsplan wordende de contouren geschetst voor
de komende jaren. Hierbij is het van belang dat de doelstellingen goed bij
het fonds passen en recht doen aan de deelnemers, gewezen deelnemers
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en pensioengerechtigden. In het eerste kwartaal van 2019 is in nauwe
samenwerking met het verantwoordingsorgaan het communicatiebeleidsplan
2019-2021 samengesteld. In dit communicatiebeleidsplan worden de contouren
voor de communicatiestrategie voor de jaren 2019-2021 geschetst. Hierbij
wordt gekeken naar de omgeving waarin Pensioenfonds MN opereert
en worden de belangrijkste uitdagingen benoemd. De drie pijlers van het
communicatiebeleidsplan zijn: bouwen aan vertrouwen, waar mogelijk digitaal
communiceren en vergroten van het pensioenbewustzijn.
Het pensioenfonds wil met zijn communicatie:
∆ deelnemers die bij Pensioenfonds MN pensioen opbouwen, pensioen
ontvangen of pensioenaanspraken hebben laten staan, overzicht bieden
over hun pensioen;
∆ deelnemers bewust maken van actuele pensioenontwikkelingen;
∆ deelnemers activeren iets aan hun pensioen te doen als dat nodig is,
bijvoorbeeld bij veranderingen op het werk of privé;
∆ een goede relatie opbouwen en onderhouden met belanghebbenden; hierbij
is persoonlijk contact en individuele begeleiding bij bijvoorbeeld life-events
een belangrijke meerwaarde.
Het communicatiebeleid van Pensioenfonds MN is naast het voldoen aan de
wettelijke verplichtingen ook gericht op het komen tot een werkbare balans
tussen ‘brengen’ en ‘halen’ van informatie:
∆ via de website van het pensioenfonds, informatie aanbieden op basis van het
profiel van de deelnemer;
∆ door middel van het sturen van digitale nieuwsbrieven, met korte veelal
visueel ondersteunde berichten over wat op dat moment belangrijk is; doel
van de digitale nieuwsbrief is primair het informeren van deelnemers over
het fonds en het vergroten van het pensioenbewustzijn onder deelnemers;
∆ door het sturen van brieven inzake de wijziging van de pensioenregeling en
het opbouwpercentage;
∆ door het verwijzen naar het Pensioenregister en het toelichting geven op de
informatie en faciliteiten die het Pensioenregister beschikbaar stelt op de
persoonlijke pagina van de (gewezen) deelnemer.
∆ inloopspreekuren bij de pensioenadministrateur;
∆ door gebruik van intranet en publicatieschermen van werkgever MN.
∆ door jaarlijks verzenden van een UPO (Uniform Pensioen Overzicht) aan
actieve deelnemers, gewezen deelnemers, ex-partners en gepensioneerden.
∆ door jaarlijks een Algemene Vergadering van Deelnemers en
Gepensioneerden te organiseren waarin het bestuur verslag doet over het
afgelopen boekjaar. In 2019 hebben ongeveer 55 belanghebbenden, actieve
deelnemers en pensioengerechtigden deze vergadering bijgewoond.

IORP II
Op 13 januari 2019 is IORP II in de Nederlandse wetgeving opgenomen. IORP
II (Institution for Occupational Retirement Provision) geldt alleen voor pensioeninstellingen. Deze wetgeving past in de toenemende vereisten voor good
governance binnen pensioenfondsen. Het uitgangspunt bij de vertaling naar
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Nederlandse wet- en regelgeving is dat implementatie van IORP II niet tot te
belastende vereisten voor pensioenfondsen mag leiden. Het formeel vastleggen van bijvoorbeeld de sleutelfuncties betekent daarom niet dat werkzaamheden moeten worden uitgebreid, maar veel meer dat verantwoordelijkheden
worden geformaliseerd. Proportionaliteit is daarbij belangrijk. De invulling
van de sleutelfuncties heeft inmiddels plaatsgevonden bij Pensioenfonds MN.
Sleutelfunctiehouders worden geacht om als onafhankelijke “countervailing
power” binnen het bestuur te acteren op hun gebied. Dit moet bijdragen aan een
verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming en adequate beheersing van
risico’s.
Pensioenfonds MN wil waar mogelijk de sleutelfuncties binnen het
bestuur beleggen. Daar de houder van de sleutelfunctie niet tevens
verantwoordelijk mag zijn voor een primair proces als vermogensbeheer of
pensioenadministratie, moesten de taken en verantwoordelijkheden binnen
het bestuur opnieuw tegen het licht gehouden worden zodat de inrichting van
sleutelfuncties niet in strijd is met richtlijnen van DNB.
Pensioenfonds MN heeft de Actuariële sleutelfunctie belegd bij de certificerend
actuaris, de Interne auditfunctie intern belegd bij een bestuurslid (niet zijnde
het bestuurslid bij wie de Risicobeheerfunctie is belegd) en de Risicobeheerfunctie ook intern belegd bij een bestuurslid (niet zijnde het bestuurslid bij wie
de Interne auditfunctie is belegd). De sleutelfunctionarissen zullen in de loop
van 2020 formeel getoetst worden door DNB.

Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht. Deze verordening geldt voor alle ondernemingen en organisaties
die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers.
In de AVG zijn een aantal rechten met betrekking tot persoonsgegevens
vastgelegd. Pensioenfonds MN heeft een privacybeleid wat afgestemd is op de
AVG. Het privacybeleid ligt vast in de privacyverklaring die op de website van
pensioenfonds MN staat. Het bestuur van Pensioenfonds MN heeft de heer
M. Vente van het NCI aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming, hij is
ook aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Pensioenfederatie heeft in het kader van de uitvoering van de AVG een
Gedragslijn Verwerking Persoongegevens Pensioenfondsen. Deze Gedragslijn is bedoeld om pensioenfondsen te helpen bij interpreteren van de
privacywetgeving en de implementatie daarvan. Pensioenfonds MN heeft
samen met de Functionaris Gegevensbescherming een uitgebreide check
gedaan om te controleren of aan de richtlijnen voldaan wordt. Hiervoor
is een uitgebreide checklist doorgenomen en ingevuld. Het bestuur heeft
naar aanleiding hiervan samen van de Functionaris Gegevensbescherming
geconcludeerd dan dat deze richtlijnen voldaan wordt.

Verkenning toekomst Pensioenfonds MN
Zoals in het voorwoord is gemeld, is het bestuur van Pensioenfonds MN met de
stake-holders in gesprek gegaan over de duurzame toekomst van het pensioenfonds. Er is een pensioencommissie opgericht waarin alle stakeholders zijn
vertegenwoordigd. De verkenning is alleen informatief en bevat geen advies.
De verkenning is uitgevoerd op basis van de huidige gegevens van de pensioen-
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fondsen. Daarin zijn nog geen onderdelen van het Pensioenakkoord of de
Commissie Dijsselbloem verwerkt.
Er zijn drie voorkeursscenario’s uitgewerkt:
1. Een zelfstandig Ondernemingspensioenfonds blijven.
2. Aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).
3. Aansluiten bij een Algemeen Pensioenfonds (APF).
Hierna zijn de conclusies met betrekking tot de drie scenario’s geformuleerd.
Hierbij wordt opgemerkt dat waardering van de inhoud en financiering van
de regeling pas goed mogelijk is als de visie van de verschillende stakeholders
is over de (nieuwe) regeling duidelijk is. De kosten die gemaakt zijn voor deze
verkenning zijn door de werkgever MN vergoed.

Scenario 1: een zelfstandig pensioenfonds blijven
Pensioenfonds MN kan in stand blijven qua bemensing, kennis en kunde.
Qua uitvoeringskosten wordt bij een substantiële daling van het aantal
deelnemers de continuïteit kwetsbaarder, omdat schaalvoordelen kleiner
worden. Een eigen pensioenfonds geeft, tezamen met de invloed door
werkgever en werknemers, flexibiliteit voor de inhoud van de regeling, de
uitvoering en het beleid waarmee de eigen identiteit wordt behouden. Een
wendbare pensioenadministratie is nodig voor een toekomstbestendige
pensioenuitvoering: uitvoering van een DC-regeling is daarbij mogelijk
noodzakelijk. De huidige pensioenregeling heeft relatief gezien voor de actieve
deelnemer een lage pensioenopbouw bij een voor de werkgever hoge premie
en een hoge premiedekkingsgraad. Hierdoor komt het eigen vermogen van
Pensioenfonds MN minder onder druk te staan, Hierdoor gaat de opbouw niet
ten koste van de financiële positie van het fonds.
Als de bepalingen uit het FTK onverkort van kracht blijven, zal pensioenfonds
MN eind 2020 mogelijk toch een onvoorwaardelijke verlaging moeten
doorvoeren. Een voorwaardelijke verlaging in 2021 is ook niet uit te sluiten.

Scenario 2: aansluiten bij een BPF
Voor de werkgever is (vrijwillige) aansluiting bij een BPF onder bepaalde
voorwaarden mogelijk. Bij een vrijwillige aansluiting, waarbij de
loonontwikkeling en de sociale fondsen van de betreffende bedrijfstak worden
gevolgd, zijn er significante gevolgen voor de rol van de sociale partners.
Aansluiting bij een BPF leidt tot grote (kosten- en schaal)voordelen op het
gebied van de governance, uitvoering en beleggingsbeleid en daarnaast tot een
hogere mate van zekerheid over de continuïteit. De eigen identiteit en invloed
door werkgever en werknemers, flexibiliteit voor de inhoud van de regeling, de
uitvoering en het beleid gaat bij overgang naar een BPF verloren of is nog in zeer
beperkte mate mogelijk. Een wendbare pensioenadministratie is nodig voor een
toekomstbestendige pensioenuitvoering.

Scenario 3: aansluiten bij een APF
Iedere werkgever of een bestaand pensioenfonds kan zijn pensioenregeling
onderbrengen in een APF naar keuze. Een APF kan zich van andere pensioenfondsen onderscheiden door de mogelijkheid om meerdere soorten pensioenregelingen gescheiden, in verschillende zogenaamde collectiviteitskringen uit
te voeren.
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Ook aansluiting bij een APF leidt tot (kosten- en schaal)voordelen op het gebied
van de governance, uitvoering en beleggingsbeleid in gezamenlijke kring en
in mindere mate in eigen kring. De toekomstbestendigheid van de meeste
APF-en is minder, omdat de uitvoeringskosten nog deels worden gefinancierd
door de achterliggende ondernemingen. Gezien de afname van het aantal
APF-en blijft de vraag bestaan in hoeverre een APF toekomstbestendig is. De
eigen identiteit en de invloed door werkgever en werknemers, flexibiliteit voor
de inhoud van de regeling, de uitvoering en het beleid blijft deels mogelijk.
Een wendbare pensioenadministratie is nodig voor een toekomstbestendige
pensioenuitvoering: APF-en voeren al DC-regelingen uit.
De pensioenregeling kan worden gekozen met een voor de werkgever relatief
gezien hogere premie met een hogere premiedekkingsgraad. Hierdoor komt het
eigen vermogen van het APF minder onder druk te staan, ten gunste van alle
deelnemers. Ook bij het APF bestaat een risico van verlagen van de pensioenen
dat samenhangt met het geheel van de premiestelling, omvang van het
vermogen, uitvoerings- en beheerskosten.

Collectieve waardeoverdracht
Als Pensioenfonds MN wordt geliquideerd, is collectieve waardeoverdracht van
de opgebouwde pensioenen naar het ontvangende BPF of APF noodzakelijk. De
geldende grondslagen en de actuele dekkingsgraad op de overdrachtsdatum
bij Pensioenfonds MN en bij het ontvangende pensioenfonds bepalen voor
Pensioenfonds MN of bij de waardeoverdracht een verhoging mogelijk is of dat
een verlaging noodzakelijk is.

Veel onzekerheid
Het bestuur van Pensioenfonds MN concludeert dat, mede op basis van
onderzoeksrapport, het op langere termijn vanuit kostenoogpunt voor de
deelnemers beter is om een alternatief te kiezen voor de huidige uitvoering.
Op korte termijn is er géén reden om het fonds te liquideren en over te gaan
naar een andere uitvoeringsvorm. Wel wil het bestuur doorgaan met het
onderzoek naar de mogelijkheden van een aansluiting bij een BPF of APF
en op korte termijn open naar alle betrokkenen communiceren.
Besluiten worden pas genomen wanneer de consequenties van het
pensioenakkoord en eventuele kortingen echt duidelijk zijn.

Visie
Het bestuur en de stakeholders hebben naar aanleiding van het onderzoeksrapport een visie opgesteld. In deze visie geven de stakeholders hun conclusie
met aanbevelingen en onderbouwing. Op basis van de visies van alle stakeholders is inmiddels een vervolgonderzoek is gestart.
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II. Financiële informatie
1. Financiële positie
Grondslagen
Bij de resultaatbepaling en waardering van de activa en passiva wordt
uitgegaan van het Financieel Toetsingskader (FTK), de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving (RJ610) en Titel 9 Boek 2 BW.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is een indicator voor de actuele fi nanciële positie van
Pensioenfonds MN. Bij de beoordeling van de dekkingsgraad is het van belang
zich te realiseren dat dit een momentopname betreft. Het beleggingsbeleid
is gericht op de lange termijn, waarbij wordt uitgegaan van maatschappelijk
algemeen aanvaarde theorieën op beleggingsgebied. In de dekkingsgraad is
hiermee geen rekening gehouden.
De verhouding tussen het pensioenvermogen en de technische voorzieningen
wordt uitgedrukt in de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad ultimo 2019
bedraagt 96,9% en is licht gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad ultimo
2018 (95,4%).
Sinds januari 2015 wordt de vaststelling of een pensioenfonds een tekort
heeft gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is de
gemiddelde actuele dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Voordeel van
deze dekkingsgraad is, dat hij minder volatiel is zodat beleidsbeslissingen op
een evenwichtigere manier gemaakt kunnen worden. De beleidsdekkingsgraad
bedraagt ultimo 2019 95,2% en is gedaald ten opzichte van ultimo 2018 (98,1%).
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 verlaging
worden doorgevoerd van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten. Per
ultimo 2019 is de beleidsdekkingsgraad voor het vijfde achtereenvolgende
meetmoment lager dan de benodigde minimale beleidsdekkingsgraad. Indien
eind 2020 de beleidsdekkingsgraad nog steeds onder het minimaal vereist
eigen vermogen ligt, zal in 2020 een onvoorwaardelijke verlaging van de
opgebouwde pensioenen doorgevoerd moeten worden.
Tabel: Dekkingsgraad Pensioenfonds MN per 31 december 2019
2019

2018

Mutatie

Voorziening pensioenverplichtingen

525.286

432.843

92.443

Actuele dekkingsgraad

96,90%

95,40%

1,50%

Beleidsdekkingsgraad

95,20%

98,10%

-2,90%

Vereist eigen vermogen (feitelijk)

18,40%

19,30%

-0,90%

Vereist eigen vermogen (strategisch)

18,00%

19,80%

-1,80%

bedragen x 1.000 euro
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Rekenrente
De rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen wordt vastgesteld op basis van
de ultimate forward rate (UFR). De aanpassing van de forward rente bestaat uit
een vaste weging van de in de markt waargenomen forward rente (op basis van
de driemaands gemiddelde swapcurve) met de UFR. De UFR beoogt een deel van
de volatiliteit in de verplichtingen van pensioenfondsen weg te nemen door de
rente te laten convergeren naar een langetermijngemiddelde. Het gemiddelde
ligt hoger dan de actuele marktrente, waardoor pensioenverplichtingen
zullen afnemen en dekkingsgraden als gevolg iets toenemen. De UFR wordt
vastgesteld op basis van de gerealiseerde 20-jaars forward rentes in de
voorgaande 10 jaar. Dit houdt in dat de UFR niet vaststaat op een vaste rente,
maar maandelijks aangepast wordt. Deze rekenrente daalde in 2019 verder van
1,49% naar 0,83%.

AG Prognosetafel AG2018
Op 12 september 2018 heeft het Actuarieel Genootschap de Prognosetafel
AG2018 gepresenteerd. In de prognosetafel AG2018 zijn de waarnemingsjaren
2016 en 2017 toegevoegd. Uitgangspunt bij het gehanteerde model is dat
de sterftetrend in Nederland naar verwachting zal convergeren naar de
sterftetrend in West-Europese landen met een vergelijkbare welvaart.
Sinds ultimo 2018 hanteert Pensioenfonds MN deze Prognosetafel (een
generatietafel) met toepassing van voor Pensioenfonds MN fondsspecifieke
ervaringssterfte.

Korte versus lange termijn
Pensioenfonds MN moet de uitbetaling van opgebouwde pensioenen op de
lange termijn veilig stellen. Wanneer de beleidsdekkingsgraad van het fonds
niet voldoende is om op lange termijn aan de verplichtingen te voldoen,
kan het bestuur verschillende maatregelen nemen: het niet verlenen van
voorwaardelijke toeslagen, het niet of slechts gedeeltelijk toekennen van
voorwaardelijke extra aanspraken uit de garantieregeling, aanpassen van de
beleggingsmix, en als uiterste noodmaatregel het verlagen van de bestaande
pensioenrechten- en aanspraken. Daarnaast kan het bestuur Cao-partijen
wijzen op een verslechtering van de financiële positie met het verzoek om een
hogere pensioenpremie in het Cao-overleg overeen te komen, om aanvullende
stortingen te doen of om de pensioenregeling aan te passen. Aanpassen van het
opbouwpercentage kan ook een maatregel zijn, als de premie niet voldoende
is om de opbouw in een jaar te financieren. Daarmee wordt de dekkingsgraad
echter niet hoger.
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Dekkingstekort
Tabel: Minimaal vereist vermogen
2019

2018

Aanwezige algemene reserve

-16.121

-20.072

Minimaal vereist vermogen

22.313

18.471

-38.434

-38.543

bedragen x 1.000 euro

Saldo (dekking)

Conform de bepalingen in het FTK moet Pensioenfonds MN een minimaal
vereist eigen vermogen aanhouden. Ultimo 2019 is dit minimaal vereist
eigen vermogen voor Pensioenfonds MN vastgesteld op 22.313 duizend
euro of wel 4,2% van de technische voorzieningen. Het aanwezige eigen
vermogen van Pensioenfonds MN voldeed eind 2019 niet aan deze eis.
De minimale beleidsdekkingsgraad moet dus 104,2% zijn. Als eind
2020 de beleidsdekkingsgraad lager is dan 104,2% is en er geen andere
sturingsmiddelen zijn, moet het pensioenfonds onvoorwaardelijk de
opgebouwde en ingegane pensioenen verlagen. Deze onvoorwaardelijke
verlaging mag wel over meerdere jaren uitgespreid worden.

Reservetekort
Tabel: Vereist vermogen
2019

2018

Aanwezige algemene reserve

-16.121

-20.072

Vereist vermogen

94.659

85.867

-110.880

-105.939

bedragen x 1.000 euro

Saldo (reservepositie)

Op grond van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (het FTK)
moet elk pensioenfonds middels een risicomodel toetsen of het pensioenvermogen
groot genoeg is om het risico op te vangen dat het fonds niet aan de verplichtingen
zal kunnen voldoen. Pensioenfonds MN past het standaard risicomodel toe dat
door DNB is ontwikkeld. Volgens dit model houdt Pensioenfonds MN buffers aan
om, in het geval van extreme marktomstandigheden of actuariële wijzigingen,
nog aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op grond van dit model dient
Pensioenfonds MN ultimo 2019 een vereist eigen vermogen te hebben van 94.659
duizend euro of te wel 18% van de technische voorzieningen (2018: 85.867 duizend
euro en 19,8%). Het aanwezige eigen vermogen van Pensioenfonds MN voldoet
eind 2019 niet aan deze eis. Het reservetekort van Pensioenfonds MN ultimo 2019
bedraagt -110.880 duizend euro.

Herstelplan
Sinds 1 januari 2015 is het Financieel Toetsingskader (FTK) aangepast. Omdat
Pensioenfonds MN per 1 januari 2015 in een tekort verkeerde, moest een
herstelplan opgesteld worden. Hierin heeft Pensioenfonds MN aangetoond
binnen de daarvoor gekozen termijn van maximaal 10 jaar te kunnen herstellen
tot tenminste het vereist eigen vermogen. Ieder jaar en dus ook in 2019 moet
een nieuw herstelplan worden ingediend. Op basis van de door DNB vastgestelde
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parameters kan Pensioenfonds MN nog steeds herstellen tot tenminste het
vereist eigen vermogen binnen 10 jaar. Voor 1 april 2020 is het herstelplan 2020
ingediend bij DNB. Hierin is het herstelplan 2020 geëvalueerd op basis van de
gegevens per 31 december 2019. Ook volgens het herstelplan 2020 wordt het
vereist eigen vermogen binnen de herstelperiode op basis van de gehanteerde
parameters bereikt. Een voorwaardelijke verlaging van de pensioenen is
verplicht als conform het herstelplan blijkt dat Pensioenfonds MN niet is staat
is in maximaal tien jaar dit vereist eigen vermogen kan behalen. Ook deze
voorwaardelijke verlaging mag over meerdere jaren uitgespreid worden.

Oordeel actuaris
In zijn actuarieel rapport meldt de actuaris dat hij van oordeel is dat per
31 december 2019 is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de
Pensioenwet, met uitzondering van de artikelen 131, 132 en 133 vanwege
het geconstateerde dekkings- en reservetekort.

2. Resultaten
De resultaten over 2019 zijn als volgt samen te vatten:
Tabel: Resultaten Pensioenfonds MN
bedragen x 1.000 euro
Premiebijdragen
ANW
Pensioenuitkeringen
Herverzekering
Saldo premie -/- uitkeringen
Beleggingsopbrengsten
Mutatie technische voorzieningen
Overige baten en lasten
Saldo van baten en lasten

2019

2018

mutatie

15.337

15.181

156

41

42

-1

-6.183

-5.976

-207

10

10

0

9.205

9.257

-52

87.875

-56

87.931

-92.448

-23.868

-68.580

-681

-765

84

3.951

-15.432

19.383

Premiebijdragen en pensioenuitkeringen
De pensioenpremie is voor 2019 vastgesteld op 26,2% van de pensioengrondslag
(2018 26,2%). Daarnaast heeft werkgever MN conform CAO afspraak ook
in 2019 een extra premiebijdrage van € 1.500.000 verstrekt. De totale
premiebijdrage van werkgevers en werknemers bedroeg hierdoor 15.337
duizend euro. Samen met de premie voor de vrijwillige ANW-component ad 41
duizend euro bedroeg de totale premiebijdrage 15.378 duizend euro.
De premiebijdragen zijn in 2019 licht gestegen. Deze stijging van de premiebijdragen kan met name worden verklaard door een nagenoeg gelijkblijvend
aantal actieve deelnemers en een stijgende salarissom.
De pensioenuitkeringen zijn in 2019 gestegen. Deze stijging wordt veroorzaakt
door de toename van het aantal pensioengerechtigden van 252 naar 271 (zie ook
III-2).
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Kostendekkende premie
De actuaris heeft getoetst of de premie over 2019 kostendekkend is. Dit blijkt
ook uit onderstaande tabel.
Premieoverzicht

Kostendekkende

Gedempte

zuivere premie

kostendekkende
premie

bedragen x 1.000 euro
Actuarieel benodigde koopsom

Feitelijke premie
(26,2% van de PG
+ extra storting)

13.608

12.061

12.061

- Vereist eigen vermogen

2.695

2.388

2.388

Opslag uitvoeringskosten

655

655

655

Solvabiliteitsopslag o.b.v.
- Minimum vereist vermogen

Aanvulling tot 26,2% van de PG
Totale premie
Totaal percentage van de

147
16.958

15.104

15.251

29,13%

26,09%

26,20%

pensioengrondslagsom

Toelichting op de kostendekkende premie
De feitelijke premie (inclusief 1.500.000 euro extra storting) moet minimaal gelijk
zijn aan de gedempte kostendekkende premie. Hierbij worden de uitvoeringskosten buiten beschouwing gelaten. De gedempte kostendekkende premie wordt
gebaseerd op een voortschrijdend gemiddelde van rentetermijnstructuur (RTS)
over een periode van vijf jaar. Aangezien het premiebeleid gebaseerd is op de
gedempte kostendekkende premie, is de feitelijk premie kostendekkend. De
feitelijke premie (zonder kosten) gedeeld door de kostendekkende premie (zonder
kosten) moet minimaal 100% zijn. Primo 2019 is dit 100,4%, (15.251-655)/(15.189
-655). De toevoeging van premie aan de voorziening wordt, volgens de richtlijnen
van De Nederlandsche Bank, gebaseerd de RTS per 31 december 2018. Dit is de
zuivere kostendekkende premie. Primo 2019 zou dit tot een negatief resultaat
op de premie leiden. De feitelijke premie (zonder kosten) gedeeld door de zuiver
kostendekkende premie (zonder kosten) bedraagt namelijk 89,5%: (15.251-655)/
(16.958 -655). Omdat de opslag voor Vereist Eigen Vermogen volgens de richtlijnen
van DNB ook vrijvalt in het resultaat op premie, is het uiteindelijke resultaat op
premie in 2019 positief en de premiedekkingsgraad hoger dan 100%, namelijk
107,3% (15.251-655)/(16.958-655-2.695).

Feitelijke premie 2020
Op basis van het premiebeleid zoals dit is vastgelegd in de ABTN, zal de premie
voor 2020 minimaal gelijk zijn aan de gedempte kostendekkende premie.

Beleggingsopbrengsten
Het totaal rendement bedraagt 20,89 % ten opzichte van 0,02% in 2018. De
beleggingsopbrengsten worden uitgebreid toegelicht in hoofdstuk IV.

Kostenvoorziening
Pensioenfonds MN heeft geen aparte kostenvoorziening. Ter dekking van
de excassokosten van ingegane pensioenen is in de voorziening pensioenverplichtingen een opslag van 2,5% opgenomen. Daarnaast wordt in de te
betalen premie jaarlijks een opslag opgenomen voor administratiekosten.
Deze opslag is sinds 2018 1,25% van de pensioengrondslagsom. Een deel van de
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algemene kosten wordt toegerekend aan vermogensbeheerkosten. Hierbij is
per kostenallocatie bekeken of en welk deel van de kosten toegerekend kunnen
worden aan het vermogensbeheer. Uiteindelijk wordt over 2019 12,2% van de
pensioenuitvoeringskosten toegerekend aan vermogensbeheer, over 2018 was
dit 14,4%.

Kosten van het fonds
Het bestuur hecht eraan om transparant te zijn over de kosten van het fonds.
Waar mogelijk zijn in dit jaarverslag de kosten inzichtelijk gemaakt conform
de aanbevelingen die de Pensioenfederatie hieromtrent heeft uitgebracht.
Concreet betekent dit dat een overzicht wordt gegeven van:
1) de kosten van pensioenbeheer (in euro per deelnemer);
2) de kosten van het vermogensbeheer (in percentage van het gemiddeld
belegd vermogen);
3) de transactiekosten separaat (eveneens in percentage van het gemiddeld
belegd vermogen). De gerapporteerde transactiekosten bevatten zowel de
spreadkosten als de brokerage fees.

Pensioenuitvoeringskosten
De pensioenuitvoeringskosten bedragen in 2019 710 duizend euro. Per deelnemer is dit 559 euro. In 2018 waren deze kosten 765 duizend euro, per
deelnemer was dit 609 euro. De afname van de kosten is toe te schrijven aan de
afname van de kosten van de certificerend actuaris en de overige kosten.
Een percentage van de algemene kosten (bestuurskosten, verslaglegging,
toezicht, certificering, accountant) is, voor zover deze geen betrekking hebben
op de pensioenadministratie, toegerekend aan de vermogensbeheerkosten.
Voor 2019 bedraagt dit percentage 12,7% (2018: 14,4%).
Tabel: Kosten pensioenuitvoering 2019
2019

2018

605

634

53

53

4

10

Overige kosten

158

196

Saldo (reservepositie)

820

893

-110

-128

bedragen x 1.000 euro
Uitvoeringskosten
Accountantskosten
Bezoldiging bestuurders

Doorbelasting pensioenuitvoeringskosten
betrekking hebbend op vermogensbeheer
Totaal

710

765

Actieve deelnemers

999

1.004

Pensioengerechtigden
Kosten per deelnemer

271

252

1.270

1.256

559

609

Kostentransparantie vermogensbeheer
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de kosten van het
vermogensbeheer. Vervolgens zijn deze kosten uitgedrukt in een percentage
van het gemiddeld belegd vermogen.
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Tabel: Kosten Vermogensbeheer 2019
bedragen x 1.000 euro

2019

%*

2018

%*

Beheerskosten van de beleggingen

2.186

0,46%

2.372

0,58%

54

0,01%

70

0,02%

2.240

0,47%

2.442

0,60%

Kosten bewaarloon
Kosten van vermogensbeheer
Doorbelasting kosten pensioenen

110

0,02%

128

0,03%

Transactiekosten

447

0,09%

304

0,07%

2.797

0,58%

2.874

0,70%

Totaal kosten vermogensbeheer

* De kosten van vermogensbeheer en de transactiekosten worden weergegeven in % van het gemiddeld belegd vermogen.

Er is rekening gehouden met de zogenoemde ‘verborgen’ kosten zoals transactiekosten en beheerkosten van illiquide en/of indirecte producten. Er is bij de
berekening van een aantal kostenposten gebruik gemaakt van aannames en
veronderstellingen inzake percentages en berekeningsmethodieken.
De overige kosten zijn op instructie van DNB en de Pensioenfederatie toegevoegd aan de beheerskosten.
De pensioenuitvoeringskosten bestaan o.a. uit kosten bestuur, bestuursondersteuning, toezichthouders, contributies, actuariskosten en bankkosten.
Deze kosten zijn niet alleen gelieerd aan pensioenuitvoering; het is vaak lastig
deze kosten toe te rekenen aan pensioenuitvoering of vermogensbeheer. Voor
de onderverdeling is een verdeelsleutel bepaald voor de verdeling van dit deel
van de pensioenuitvoeringskosten naar vermogensbeheerkosten. Voor 2019 is
12,7% (2018: 14,4%) van de totale pensioenuitvoeringskosten doorbelast naar
de vermogensbeheerkosten.
De totale kosten vermogensbeheer bestaan voor 17% (2018: 16%) uit kosten die
in rekening zijn gebracht en voor 83% (2018: 84%) gebaseerd op schattingen
overeenkomstig gehanteerde modellen.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de kosten van het
vermogensbeheer verbijzonderd naar beleggingscategorie:
Beleggingscategorie

Beheer-

Beheer-

Performance

Transactie-

Overige

vergoeding in

vergoeding

fees

kosten

kosten

-

5

3

Totaal

jaarrekening

NAV

Vastgoed

-

36

Aandelen

-

158

-

57

19

234

Alternatieve beleggingen

-

312

495

73

125

1.005

bedragen x 1.000 euro

Vastrentende waarden

44

166

523

-

270

31

990

Hedge Funds

-

-

-

-

-

-

Overige beleggingen

-

7

-

7

-

14

Overlay beleggingen

-

-

-

35

-

35

290

-

-

-

-

290

-

54

-

-

20

74

110

110

308

2.796

Fiduciaire kosten
Kosten bewaarloon
Doorbelasting kosten
pensioenen
Totaal

456

1.090

495
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De categorie Alternatieve Beleggingen omvat ook de beleggingen in
Private Equity. Een zeer aanzienlijk deel (circa € 0,6 miljoen) van de totale
vermogensbeheerkosten bij deze categorie komt voort uit Private Equity. De
kosten voor Private Equity zijn relatief hoog door de goede resultaten in de
afgelopen jaren. De onderliggende managers delen mee in de goede resultaten
in de vorm van prestatievergoedingen die een groot deel van de totale kosten
van deze categorie behelzen.

Waardeoverdracht
Sinds 30 september 2015 is de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds
MN onder de 100 procent. Als gevolg hiervan zijn vanaf 1 oktober 2015
geen verzoeken tot waardeoverdracht meer in behandeling genomen. Alle
aanvragen voor waardeoverdracht worden wel administratief voorbereid
zodat de waardeoverdracht ter hand genomen kan worden zodra de
beleidsdekkingsgraad weer boven de 100 procent uitkomt. Wel zijn in de tweede
helft van 2019 de automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen
gestart. In hoofdstuk III.2 wordt hier nader op ingegaan.

Haalbaarheidstoets
Binnen het FTK zijn pensioenfondsen verplicht ieder jaar een
haalbaarheidstoets uit te voeren. Deze haalbaarheidstoets is bedoeld om
inzicht te geven in de mate waarin de door Sociale Partners afgesproken
pensioenambitie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden met het
afgesproken beleid. De ambitie van het fonds wordt daarbij vertaald in het
pensioenresultaat. Indien de pensioenopbouw volledig is en de indexatie
jaarlijks de prijsinflatie, is het pensioenresultaat 100%. In 2015 heeft
Pensioenfonds MN een aanvangshaalbaarheidstoets laten uitvoeren. Sinds
deze aanvangshaalbaarheidstoets moet jaarlijks de haalbaarheidstoets
uitgevoerd worden ter toetsing van de bestaande regeling. Voor 2016 heeft
Pensioenfonds MN de haalbaarheidstoets uitgevoerd en ingediend bij DNB.
DNB heeft na een toelichting geen verdere opmerkingen op de ingediende
haalbaarheidstoets. In hoofdstuk V Risicobeheer wordt nader ingegaan
op de Haalbaarheidstoets 2019. DNB heeft na een toelichting geen verdere
opmerkingen op de haalbaarheidstoets.

3. Beleid en verwachtingen
Toeslagenbeleid en kortingsbeleid
Het FTK stelt hoge buffereisen aan pensioenfondsen om tegenvallers op de
financiële markten op te kunnen vangen. Als de herstelcapaciteit onvoldoende
is om binnen 10 jaar de vereiste buffers te bereiken, komt een voorwaardelijke
verlaging van de opgebouwde pensioenen in beeld als ultimum remedium. In dat
geval mogen verlagingen worden uitgesmeerd over de komende 10 jaar.
Wanneer de beleidsdekkingsgraad gedurende 6 meetmomenten aan het einde
van een jaar lager is dan het minimaal eigen vermogen, zal een onvoorwaardelijke verlaging moeten worden doorgevoerd op de opgebouwde pensioenen,
zodat per direct de actuele dekkingsgraad weer op het niveau komt van
het minimum vereist eigen vermogen. Afhankelijk van de hoogte van de
eventuele verlaging, zal de verlaging direct toepast worden op de opgebouwde
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aanspraken, of wel evenredig worden gespreid in de tijd over maximaal de duur
van het herstelplan.
In 2019 heeft de minister van SZW gewerkt aan een tijdelijke regeling waarbij
in 2020 een onvoorwaardelijke verlaging tot een dekkingsgraad van 100%
toegestaan zou zijn, in plaats van tot het minimaal vereist eigen vermogen.
Het is nog niet duidelijk welke eisen zullen gelden in 2021.
Een pensioenfonds mag pas gedeeltelijk indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Op basis van de gegevens per 31 december 2019 kan volledige
indexatie worden gegeven bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 125,0%.
Uitgaande van de verwachte ontwikkelingen blijft de kans groot dat ook
de komende jaren geen toeslagen kunnen worden verleend. De actuele
dekkingsraad ligt onder het minimaal vereist eigen vermogen. Gegeven de
huidige omstandigheden en de rendementsverwachtingen, zoals die door
DNB voor het herstelplan worden voorgeschreven, lijkt Pensioenfonds MN
niet voldoende herstelkracht te hebben om een onvoorwaardelijke verlaging
op het ijkmoment 31 december 2020 te voorkomen. In dat geval zal er een
onvoorwaardelijke verlaging in 2021 te worden doorgevoerd. Deze verlaging
mag gespreid worden over maximaal 10 jaar.

Evenwichtigheid
Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling die
door Sociale Partners is vastgesteld. Het bestuur zorgt voor de evenwichtige
belangenafweging van (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en
werkgevers. Tegelijk is het bestuur verantwoordelijk voor het behalen van de
financiële doelstellingen en voor goed beheer van het belegde vermogen. Het
bestuur handelt volgens de in de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen
vastgelegde normen voor goed pensioenfondsbestuur. Het bestuur zorgt ervoor
dat de pensioenregeling wordt uitgevoerd zoals vastgelegd in de statuten en het
reglement.
Een evenwichtige belangenafweging dient ook in een financiële crisissituatie
onderdeel te zijn van de besluitvorming ten aanzien 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. In onderstaand overzicht is zichtbaar gemaakt welke maatregelen
welke doelgroepen raken.
De doelgroepen die moeten worden meegenomen bij het bepalen van de
evenwichtigheid zijn:
1. Actieve deelnemers
2. Gewezen deelnemers
3. Pensioengerechtigden
4. Werkgever
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Impactanalyse (Belangenafweging)
Actieven

Gewezen

Pensioen-

Werkgever

deelnemers

gerechtigden

Premie

Impact

Matige impact

Matige impact

Impact

Toeslagen

Impact

Impact

Impact

Geen impact

Korten aanspraken/

Impact

Impact

Impact

Geen impact

Impact

Matige impact

Matige impact

Impact

rechten
Herstelcapaciteit

Bij beleidsvoorstellen waar dit relevant is, wordt er door de sleutelfunctiehouder
risicobeheer een voorlegger opgesteld met een risico opinie welke ondermeer een
belangenafweging bevat.

Beleidsplan Risicomanagement
In 2019 is het ‘Beleidsplan Risicomanagement’ bijgewerkt. Dit beleidsplan
geeft een overzicht van de diverse risico’s binnen het pensioenfonds. Daarbij
wordt bij ieder risico afzonderlijk inzicht gegeven in de kans dat een dergelijk
risico zich voordoet, wat de impact binnen Pensioenfonds MN zal zijn en welke
beheersmaatregelen ter beschikking staan. In dat overzicht komen naast de
fi nanciële risico’s, beleggingsrisico’s en de verzekeringstechnische risico’s,
ook het balansrisico, de operationele risico’s, de risico’s van uitbesteding, de
juridische risico’s, de compliance- en integriteitsrisico’s aan de orde. De grootste
risico’s voor Pensioenfonds MN zijn het renterisico en het marktrisico. Het
renterisico betekent dat een daling van de rente een negatieve impact heeft op de
dekkingsgraad. Voor het marktrisico geldt dat een daling van aandelenkoersen
de fi nanciële positie van het fonds verder onder druk zal zetten. Het Risicobeheer
wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk V.

SIRA
Ook in 2019 heeft het bestuur van Pensioenfonds MN een Systematische
Integriteit Risico Analyse (SIRA) uitgevoerd. Voor de belangrijkste 5 risico's uit
deze SIRA zijn extra mitigerende maatregelen bepaald. Voor deze risico’s zijn
aanvullende beheersmaatregelen bepaald. Deze 5 belangrijkste risico’s vallen in
de categorieën ‘Cybercrime & Privacy’ en ‘Voorwetenschap en marktmisbruik’.
Deze maatregelen worden via de Riskrapportage die het bestuur ontvangt
gemonitord en worden ook in het Beleidsplan Risicomanagement vastgelegd. Het
bestuur heeft besloten de SIRA éénmaal per drie jaar volledig bij te werken en
daarnaast jaarlijks kort te updaten. Deze cyclus wordt in 2020 in de ABTN 2020
beschreven.
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III. Pensioenbeheer
1. Missie, visie en strategie
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 sector.
Hierin staan evenwichtige belangbehartiging, faciliteren van deelnemers en
innovatiekracht centraal.
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.
Het belang van de (gewezen) deelnemer staat voorop. De kernwaarden integer,
toegankelijk en betrokken vormen de uitgangspunten van Pensioenfonds
MN. Langs die lijnen probeert Pensioenfonds MN tot een toekomstbestendige
pensioenregeling te komen tegen een redelijke prijs.
Zoals in hoofdstuk I uitgebreid is beschreven is het bestuur van Pensioenfonds
MN samen met de stakeholders in gesprek gegaan over de duurzame toekomst
van het pensioenfonds.

2. Veranderingen in Wet- en regelgeving
Automatische waardeoverdracht klein pensioen
Op 12 december 2017 is het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen
aangenomen in de Eerste Kamer. Het doel van deze wet is het behouden van de
pensioenbestemming van het opgebouwde pensioen in plaats van eenmalig
af te kopen. De Wet waardeoverdracht klein pensioen regelt dat het recht op
afkoop wordt vervangen door een recht voor fondsen om aanspraken onder de
afkoopgrens automatische over te dragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder.
Een pensioenuitvoerder is verplicht om inkomende automatische waardeoverdrachten te accepteren. Bij de automatische waardeoverdracht speelt de
Stichting Pensioenregister (NPR) een centrale rol.
In de tweede helft van 2019 is het proces van automatische waardeoverdrachten van kleine pensioenen van start gegaan. In september 2019
is het proces van automatische waardeoverdracht van klein pensioen
bij Pensioenfonds MN ingeregeld voor zowel inkomende als uitgaande
waardeoverdrachten.
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Communiceren in scenario’s
Sinds september 2019 zijn pensioenfondsen verplicht om het te bereiken
pensioen te tonen in drie scenario’s. Deze scenario’s worden getoond op het
NPR en vanaf 2020 ook op het UPO. De scenario’s worden berekend aan de hand
van de uniforme rekenmethode (URM) en geven een verwacht scenario, een
optimistisch en een pessimistisch scenario van de toekomstige ontwikkelingen.
Pensioenfonds MN werkt de gegevens in het NPR maandelijks bij.

AOW-leeftijd
In het voorlopig Pensioenakkoord hebben de regering, werkgevers en
werknemers een pensioenakkoord gesloten. Een van de afspraken is dat de
AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat.
-

Tot 2021 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden;

-

In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden;

-

In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden;

-

In 2024 is de leeftijd 67 jaar;

Volgens de oude systematiek, waarin de AOW-leeftijd vanaf 2025 jaarlijks wordt
aangepast aan de stijging van de levensverwachting, komt de AOW-leeftijd in
2025 uit op 67 jaar en 3 maanden. Wanneer het Pensioenakkoord verder wordt
geïmplementeerd zou de AOW-leeftijd echter uitkomen op 67 jaar in 2025.
Pensioenfonds MN heeft besloten om, zo lang de wet nog niet is aangepast, uit te
gaan van de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden.

Advies Commissie Parameters
Op 11 juni 2019 is het Advies van de Commissie Parameters uitgebracht.
Dit betreffen de parameters die gebruikt worden voor de doorrekening
van herstelplan, haalbaarheidstoets, de demping van de pensioenpremie,
de vaststelling van de drempel voor bestendige toeslagverlening en de
Voorziening Pensioenverplichtingen. De parameters gelden per 1 januari
2020, met uitzondering van de aanpassing van de UFR. Op 11 juni heeft DNB
aangegeven het advies van de commissie te implementeren maar niet eerder
dan 1 januari 2021. Volgens DNB brengen de voorgestelde aanpassingen
de financiële positie van pensioenfondsen meer in lijn met de financieel
economische realiteit.

3. Ontwikkelingen aantallen bij werkgevers en deelnemers
Aangesloten werkgevers
Alle werknemers van MN nemen deel aan de pensioenregeling van
Pensioenfonds MN. Naast MN is er ultimo 2019 nog één werkgever, met een
klein aantal actieve deelnemers aangesloten bij Pensioenfonds MN. Dit betreft
Stichting Vakraad Metaal en Techniek.

Deelnemers en belanghebbenden
Het totaal aantal deelnemers en belanghebbenden is in 2019 gestegen van 2.592
ultimo 2018 naar 2.692 ultimo 2019.
Het verloop per categorie blijkt uit het volgende overzicht.
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Verloop aantal deelnemers en belanghebbenden in 2019:
Categorie

Aantal ultimo

Bij

Af

Aantal ultimo

2018

2019

Actieven

1.004

107

-112

999

Gewezen deelnemers

1.336

106

-20

1.422

Pensioengerechtigden

252

22

-3

271

166

22

-3

185

Partnerpensioen

75

0

0

75

Wezenpensioen

11

0

0

11

2.592

235

-135

2.692

34

1

-3

32

Waarvan:
Oudersdomspensioen

Totaal
Arbeidsongeschikten

Personen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, vallen zowel onder de
defi nitie van actieve deelnemer als onder de defi nitie van pensioengerechtigde.
Zij zijn deelnemer omdat voor hen (gedeeltelijke) premievrije voortzetting
van hun pensioenopbouw plaatsvindt. Voorts zijn zij pensioengerechtigden
omdat aan hen op grond van hun arbeidsongeschiktheid een ingegaan
invaliditeitspensioen is toegekend. Ter voorkoming van ongewenste
dubbeltellingen zijn deze personen opgenomen in de groep actieve deelnemers
en niet in de groep pensioengerechtigden.
Het aantal personen aan wie op grond van hun arbeidsongeschiktheid een
ingegaan invaliditeitspensioen is toegekend is in 2019 toegenomen.
Het aantal pensioengerechtigden jonger dan 68 jaar met een ingegaan (tijdelijk)
ouderdomspensioen is in 2019 55. Van deze 55 zijn 24 pensioengerechtigden
jonger dan de AOW-leeftijd. Ook tijdelijke ouderdomspensioenen zijn
opgenomen onder ouderdomspensioen.
Het aantal personen dat naast een partnerpensioen ook een Anw-pensioen
ontvangt is in 2019 gelijk gebleven en betreft 4 personen.

4. Uitbesteding
Uitbestedingsbeleid
Pensioenfonds MN heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het
vermogensbeheer opgedragen aan Mn Services NV. Hiertoe zijn een
Uitbestedingsovereenkomst en een Fiduciair Management Overeenkomst
tussen partijen gesloten waarin regels zijn opgenomen inzake de uitbestede
werkzaamheden.
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Door activiteiten uit te besteden, kan het fonds zich focussen op zijn kerntaken.
De belangen van (gewezen) deelnemers, uitkeringsgerechtigden en overige
belanghebbenden mogen geen gevaar lopen doordat het fonds delen van zijn
werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden. Ook mag de uitbesteding geen
belemmering vormen voor een adequaat toezicht op de naleving van dat wat
in de Pensioenwet bepaald is. 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;
∆ Het vaststellen en uitleggen van het Pensioenreglement.
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 tenminste
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.
7.	De uitvoerder beschikt over een beheerst beloningsbeleid. 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.
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.
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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.
Het bestuur heeft een Geschiktheidsplan opgesteld om te waarborgen dat het
bestuur van het fonds beschikt over voldoende kennis en competenties om
countervailing power richting uitvoerenden te kunnen uitoefenen.
De uitvoerder rapporteert schriftelijk éénmaal per kwartaal aan
Pensioenfonds MN aangaande de uitvoering van de overeenkomst conform
de afgesproken service levels. Daarnaast ontvangt het bestuur een week-,
maand en kwartaalrapportage over de kerncijfers en risicoparagraaf inzake
vermogensbeheer. Deze rapportages bespreekt Pensioenfonds MN met de
uitvoerder. Ook ontvangt Pensioenfonds MN periodiek een transparant en
gedetailleerd overzicht van de kosten. Deze kosten worden gebenchmarkt via
CEM of via een andere methode.
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 weten regelgeving. Naast de rapportage over de uitvoering rapporteert de
uitvoerder elk kwartaal over alle materiële bijzonderheden met betrekking
tot compliance. In 2019 heeft de interne Audit Dienst van MN uit dien hoofde
in opdracht van het bestuur een gegevensgericht onderzoek uitgevoerd om zo
objectief inzicht te geven in de betrouwbaarheid van de pensioenuitvoering
door MN. Er is beoogd door middel van deelwaarnemingen objectief
inzicht te geven in de kwaliteit van de mutatieverwerking binnen de
pensioenadministratie van
Pf MN en de communicatie hierover met de deelnemers. De interne Auditdienst
van MN heeft aangegeven dat zij geen grote omissies hebben geconstateerd. Zij
zien op grond van de uitkomsten geen noodzaak tot herhaling of uitbreiding
van het onderzoek op korte termijn.

Klachtenprocedure
Pensioenfonds MN kent een klachtenprocedure waarin een nadere invulling
wordt gegeven aan het bepaald in artikel I lid 10 van het pensioenreglement. In
2019 heeft het bestuur geen klachten ontvangen. De klachtenprocedure is te
vinden op de website van Pensioenfonds MN.
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IV. Vermogensbeheer
1. Algemeen
Doel van het beleggingsbeleid
De doelstelling van Pensioenfonds MN is het op lange termijn 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. De concrete vertaling van deze
doelstelling en randvoorwaarde in een strategische beleggingsportefeuille
vindt plaats in een Asset Liability Management (ALM) studie.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
Het fonds wil rekening houden met de invloed van haar beleggingen op
de maatschappij. Tevens is het fonds ervan overtuigd dat mens, milieu en
ondernemingsbestuur op de lange termijn de risico rendementsverhouding
van beleggingen beïnvloeden. Op deze manier laat Pensioenfonds MN zien
dat zij middels Verantwoord Beleggen niet alleen verantwoordelijkheid wil
nemen voor een financieel goed pensioen én de wereld waarin deelnemers met
pensioen zijn of gaan, maar ook gelooft dat die twee doelstellingen in elkaars
verlengde liggen en niet wederzijds uitsluitend zijn.
Het verantwoord beleggingsbeleid van Pensioenfonds MN, dat door de
vermogensbeheerder MN wordt uitgevoerd, sluit aan bij de door de Verenigde
Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (PRI), een
wijdverbreide standaard voor verantwoord beleggen. Het verantwoord
beleggingsbeleid van het fonds is op deze principes gebaseerd en komt
tot uitdrukking in de instrumenten Uitsluiting, ESG-integratie en Actief
Aandeelhouderschap. In 2019 heeft Pensioenfonds MN haar strategisch
beleggingskader en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
doorontwikkeld met meer expliciete uitgangspunten.

ESG-integratie
Pensioenfonds MN houdt bij de keuze voor beleggingen rekening met
sociale- (mensenrechten) en milieufactoren en goed ondernemingsbestuur
(‘Environmental, Social en Governance’ factoren). ESG-integratie betekent
het systematisch meewegen van de mogelijke invloeden van mens, milieu
en ondernemingsbestuur in beleggingsbeslissingen. Op deze manier is het
mogelijk om bedrijven en landen op basis van hun ESG-prestaties een score
te geven. Een zwakke score kan leiden tot uitsluiting (ook wel “negative
screening” genoemd), sterke scores leiden tot insluiting (“positive screening”).
In het geval van actieve beleggingen worden ESG-factoren in de bedrijfsanalyses meegewogen.
Zo heeft Pensioenfonds MN sinds 2016 een negative screening op basis van
ESG-factoren in de aandelenportefeuilles. Per regio (Europa, Verenigde Staten,
Azië en Opkomende Landen) worden de 10% slechtst scorende bedrijven op
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criteria voor milieu, mensenrechten en goed ondernemingsbestuur uit de
portefeuille gehaald.
Daarnaast wordt bij beleggingsbeslissingen voor staatsobligaties uit
opkomende landen (onder andere) gekeken van welk niveau de democratische
instituties van landen zijn en of daar verbetering of verslechtering in is te zien.
Pensioenfonds MN wil ook dat (externe) vermogensbeheerders dezelfde waarde
hechten aan verantwoord beleggen als het fonds zelf. Daarom monitort het
fonds deze vermogensbeheerders op basis van de zogenaamde Planet-score,
waarbij punten worden toegekend aan het niveau van beleid, de ESG-integratie
en ESG-rapportage. Waar mogelijk verwacht het fonds van (externe) managers
dat zij ESG-factoren in het beleggingsbeleid meenemen.

Uitsluiting
Het uitsluitingsbeleid van Pensioenfonds MN bepaalt welke ondernemingen en
landen van mogelijke investeringen worden uitgesloten wegens betrokkenheid
bij respectievelijk controversiële producten óf naar aanleiding van sancties,
uitgevaardigd door de Verenigde Naties óf Europese Unie. Pensioenfonds MN
sluit via de vermogensbeheerder ondernemingen uit als hun activiteiten of
een deel ervan in strijd zijn met internationale verdragen. Tevens wordt een
onderneming uitgesloten wanneer een dialoog met een onderneming over
een significant ESG-risico niet het vooraf beoogde resultaat heeft opgeleverd.
Pensioenfonds MN belegt ook niet in staatsobligaties van een land onderhevig aan
internationale sancties. In 2019 zijn er 12 landen en 32 bedrijven uitgesloten.

Actief aandeelhouderschap
Beleggen in ondernemingen brengt bepaalde rechten en plichten met zich
mee. Het pensioenfonds stelt zich namens zijn deelnemers op als een actief
aandeelhouder. Dit bestaat uit het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
en het voeren van een constructieve dialoog met bedrijven waarin belegd
wordt. MN voert conform het mandaat het actief aandeelhouderschap namens
Pensioenfonds MN uit.

Dialoogprogramma
Bij het dialoogprogramma gaat MN namens Pensioenfonds MN in gesprek
met bedrijven waar de ESG-factoren kunnen worden verbeterd. De dialoog
wordt aangegaan met ondernemingen die betrokken zijn bij controverses
of in overtreding zijn van internationale standaarden op het gebied van
verantwoord ondernemen. Het doel van deze dialoog is om de verbeteringen
op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen te
bespreken en zo langetermijnwaardecreatie te bewerkstelligen. Tijdens het
dialoogprogramma worden de vorderingen gemeten en beoordeeld. De mate
waarin een bedrijf wil meewerken en de openheid van zaken die zij geeft,
zijn belangrijke graadmeters. Pensioenfonds MN sluit een onderneming uit
wanneer de dialoog met de onderneming niet het vooraf beoogde resultaat
heeft bereikt. Daarbij wordt ook een zorgvuldige afweging gemaakt over de
mogelijke impact op betrokken belanghebbenden.
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Stemmen
Het stembeleid van het fonds wordt uitgevoerd voor de ondernemingen
waarin wordt belegd. Door middel van het uitoefenen van stemrechten op
aandeelhoudersvergaderingen beïnvloedt het fonds het bestuursbeleid
van ondernemingen. Hiermee voldoet het fonds aan de eisen die de
wetgever stelt aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen.
Pensioenfonds MN stemde in 2019 wereldwijd op 35601 onderwerpen van de
aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waar het fonds in is belegd.
Het stembeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast.

Klimaat
Klimaatverandering is een fundamentele economische transitie die bijna
elke sector waarin Pensioenfonds MN belegt raakt en heeft dus significante
financiële consequenties voor de risico-rendement verhoudingen van de
beleggingen van Pensioenfonds MN. In het Klimaatakkoord van Parijs is
afgesproken dat lidstaten nationale beleidsplannen en ambitieuze doelen voor
bijvoorbeeld het terugdringen van CO2 moeten opstellen om ervoor te zorgen
dat de opwarming van de aarde niet boven de twee graden Celsius uitkomt.
Ook staat in het verdrag dat het streven is die opwarming niet meer dan 1,5
graad Celsius te laten zijn. Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken moeten
burgers, bedrijven en beleggers een inspanning leveren.
Pensioenfonds MN streeft transparantie na met betrekking tot de kansen en
risico’s die verbonden zijn aan klimaatverandering. Dat kunnen financiële
kansen en risico’s zijn voor de beleggingen, maar ook fysieke gebeurtenissen
die deze risico’s beïnvloeden. Pensioenfonds MN heeft zich op het gebied van
klimaatverandering ten doel gesteld:
∆ Jaarlijks de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuilles te meten;
∆ Binnen de aandelenportefeuilles met tien bedrijven met een hoge CO2uitstoot de dialoog aan te gaan over klimaatrisico’s en hen te motiveren
klimaatdoelstellingen op te nemen die in lijn zijn met het Parijsakkoord;
∆ Mee te denken met en het adviseren van overheden en andere wet- en
regelgevers over het naleven van effectieve klimaatregulering;
∆ Het bewustzijn over klimaat bij externe managers te vergroten door onder
andere hen verantwoordelijk te stellen voor het inzichtelijk en meetbaar
maken van de CO2-uitstoot in hun portefeuilles.
Pensioenfonds MN heeft in 2019 het convenant voor Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) ondertekend. Binnen dit
convenant werken pensioenfondsen, NGO’s, vakbonden en de overheid
samen om de risico’s van bedrijven waarin zij geïnvesteerd zijn te verkleinen.
De afspraken gaan over risico’s die niet alleen mogelijk negatieve impact
hebben op de bedrijfsresultaten van een onderneming – en daarmee
mogelijkerwijs op het rendement voor de aandeelhouder of investeerder –
maar in beginsel een negatieve impact kunnen hebben op de omgeving en
betrokken belanghebbenden, bijvoorbeeld werknemers en omwonenden. Om
te voldoen aan deze afspraken heeft Pensioenfonds MN in het maatschappelijk
verantwoord beleggingsbeleid de standaarden van de Verenigde Naties
over bedrijfsleven en mensenrechten (United Nations Guiding Principles
for Business and Human Rights) en de OESO-richtlijnen voor Multinationale
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ondernemingen onderschreven. Hierin wordt weergegeven op welke wijze
internationale bedrijven mensenrechtenrisico’s in hun bedrijfsvoering
identificeren, prioriteit moeten geven en hier ook gevolg aan dienen te geven.
Ook is in dit nieuwe MVB-beleid beschreven hoe het fonds ESG due diligence
toepast en verankerd in de uitbesteding, monitoring en rapportage van externe
dienstverleners.

Aanpassingen in de beleggingportefeuille uit hoofde van het beleggingsplan 2019
In maart 2019 is door het bestuur het beleggingsplan 2019 vastgesteld. Tot
maart is het beleid van 2018 tijdelijk gecontinueerd omdat de ALM studie zich
op dat moment in de afrondende fase bevond. Het beleid dat in 2018 is gevoerd,
is in beginsel in 2019 voortgezet. In dit plan voor 2019 is het voornemen om op
langere termijn toe te werken naar een portefeuille in lijn met de resultaten van
de ALM studie. Met dat doel is een kaderstellend plan geschetst om stapsgewijs
naar de hogere renteafdekking van 70% toe te werken (Monitoring Dashboard
Rente Afdekking). In 2019 is vervolgens per juli een eerste stap gezet, van
50% renteafdekking naar 55% (op basis van marktrente). Om te voldoen
aan de liquiditeitsbehoefte passend bij deze ophoging (met voornamelijk
rentederivaten) is een kortlopende staatsobligatieportefeuille ingevuld.
Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor een hogere invulling van het onroerend
goed/real assets cluster waarbij een invulling met direct onroerend goed de
voorkeur heeft. In verband met de toekomstverkenning van het fonds is deze
invulling vooralsnog uitgesteld.
In het beleggingsplan 2019 is bovendien een meer gedetailleerde wijze
van gebruik van strategische gewichten en bijbehorende bandbreedtes
geïntroduceerd. Het bestuur heeft besloten om ook op beleggingscategorieniveau normen en bandbreedtes mee te geven aan de uitvoerder.
De strategische beleggingsmix is nog steeds vastgesteld op 50% matching- en
50% returnportefeuille. Daarnaast mag het Vereist Eigen Vermogen (VEV)
op basis van de feitelijke portefeuille zich in een bandbreedte van +/-2%-punt
om het strategisch VEV bevinden. Dit is in 2019, net als in 2018, het leidende
principe ten behoeve van de samenstelling van de beleggingsportefeuille.
Het gekozen risicoprofiel is mede bepalend voor de vaststelling van de vereiste
dekkingsgraad, de mate van de buffer welke dient te worden aangehouden. Bij
de ultimo 2018 geldende spreiding van de beleggingen is een dekkingsgraad
vereist van 120,0%. Eind 2019 bedroeg deze vereiste dekkingsgraad 118,0% op
basis van de strategische mix.

Terugblik op het economisch klimaat van 2019
Het jaar 2019 was uitzonderlijk. Rentes in Europa lieten historische dieptepunten zien en Amerikaanse aandelen bereikten recordhoogtes. Het escaleren
van de handelsoorlog in mei leidde tot neerwaartse groeibijstellingen en
afnemend vertrouwen. Hierop maakten centrale banken wereldwijd een
ommezwaai naar preventief verruimend beleid. De Fed verlaagde tot drie
keer de rente van 2,5% naar 1,75%. De ECB hervatte haar obligatie-aankopen
na een korte pauze, dit keer zonder einddatum en gekoppeld aan een
inflatiedoelstelling van 2%. Een duidelijk signaal voor markten dat monetair
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beleid voorlopig ruim blijft. Naast centrale banken in de VS en Europa, sprong de
Chinese overheid ook nog eens bij met extra stimuleringsmaatregelen.
Rentemarkten reageerden sterk op deze draai en bereikten in Europa
nieuwe dieptepunten met de 10-jaars Duitse rente op -0,72% en de 30-jaars
Euroswaprente rond het nulpunt. In de VS was kort sprake van een inverse yield
curve toen de 10-jaars rente tot onder de Fed Funds rate daalde. Dit werd gezien
als één van de signalen van een recessie. Zorgen sloegen over van de industrienaar de dienstensector, maar zetten niet door. De consument bleef de kurk van
de economie dankzij een sterke arbeidsmarkt en oplopende vermogensposities.
In de zoektocht naar rendement stak het dividendrendement positief af en
Amerikaanse aandelenmarkten bereikten recordhoogtes.
Europa had nog te maken met specifieke uitdagingen. De diep negatieve rente
leidde tot associaties met “Japanificatie” (een situatie van structureel lage
economische groei als gevolg van demografie (vergrijzing), schuldsanering
en -dreigende- deflatie). Gelijkenissen zijn er, maar ook verschillen. Zo is de
ECB er alles aan gelegen om activa en/of prijsdeflatie te voorkomen. In Italië
leek de populistische regering voor onrust te zorgen, maar deze regering hield
maar kort stand. Ook in Oostenrijk verlieten de populisten de regering na een
schandaal. Daarnaast zorgde de chaotische Brexit-taferelen voor onzekerheid.
Premier May vertrok en Brexiteer Johnson volgde haar op, die het vertrek vòòr
31 oktober geregeld wilde hebben. De tijdlijnen van zijn Deal waren te kort om
voldoende steun te krijgen, maar hij dreef het niet op de spits door een No Deal
Brexit te forceren. Wederom werd de Brexit datum verschoven naar uiterlijk
31 januari 2020 en volgden er nieuwe verkiezingen. Met de ruime meerderheid
voor de conservatieven lijkt een disorderlijke Brexit vermeden, maar nog niet
volledig uitgesloten.
Ondanks al deze turbulentie, eindigde het jaar in rustiger vaarwater. Een eerste
fase handelsakkoord tussen de VS en China werd getekend op 15 december,
economische groei stabiliseerde en rentes veerden op van historisch lage
niveaus. Het is echter nog te vroeg om al van serieus herstel te spreken.

Vooruitblik financiële markten 2020
Voorlopig blijft de basisaanname lage – maar nog positieve – economische
groei, lage inflatie en lage rentes. Machtsstrijd, protectionisme, populisme
en nationalisme zijn blijvende (groei remmende) verschijnselen die in meer
of mindere mate kunnen opspelen. Dit kan zorgen voor beweeglijkheid in
markten, waar risicovolle beleggingen gevoeliger voor zijn. Zorgen over een
recessie in 2020 in een van de grote ontwikkelde regio’s of zelfs mondiaal
blijven dan ook aanwezig. Echter, ruim monetair beleid van centrale banken
en - indien nodig – fiscale stimulering door overheden zijn ondersteunende
factoren.

Beleggingsplan 2019
De beleggingsportefeuille is verdeeld in een matching- en een rendementsportefeuille, Begin 2019 bedroeg deze verhouding circa 54%-46%. Het belangrijkste doel van de matchingportefeuille is om te zorgen dat de financiële
positie van Pensioenfonds MN niet te veel afhankelijk is van de rentestand.
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De rendementsportefeuille heeft als doel om een overrendement te genereren
zodat onder andere ook aan de toeslagambitie van het pensioenfonds kan
worden voldaan. De weging tussen beide portefeuilles kan tussen de 45% en
55% bedragen. Deze verdeling is getoetst aan de in 2018 uitgevoerde ALM
studie voor Pensioenfonds MN. Een additionele richtlijn is de beperking van het
VEV van de feitelijke portefeuille; deze mag zich niet meer bewegen dan +/- 2%punt om het strategisch VEV.

2. Vermogenssamenstelling en rendement
Algemeen
De hierna getoonde vermogenssamenstelling en rendementen zijn gebaseerd
op de economische positie en het daarbij behorende beleggingsrisico. Dit is de
positie inclusief indirect (door middel van derivaten) ingenomen posities.

Vermogenssamenstelling

Matchingportefeuille
Duration overlay + liquide middelen

31-12-2019

31-12-2018

48,4%

53,8%

1,9%

3,5%

Kortlopende obligaties

5,4%

0,0%

Langlopende obligaties

19,4%

24,8%

Bedrijfsobligaties

15,0%

17,5%

6,9%

8,0%

51,6%

46,3%

US High Yield

3,3%

2,0%

EU High Yield

3,2%

2,4%

Emerging Markets Debt HC

5,4%

4,8%

Emerging Markets DebtLC

5,4%

4,6%

Bankleningen

3,7%

3,6%

Aandelen Europa

8,2%

7,4%

Aandelen VS

7,1%

5,4%

Aandelen Verre Oosten

1,7%

1,7%

Aandelen opkomende markten

5,3%

5,0%

Private Equity

2,7%

3,7%

Beursgenoteerd onroerend goed

2,3%

2,2%

Infrastructuur

3,3%

3,5%

100,0%

100,0%

Particuliere hypotheken
Rendementsportefeuille

Totaal*
* telt niet op tot 100%, door afrondingen op subniveau.

Rendement 2019 per beleggingcategorie
In de volgende tabel is naast het feitelijk rendement ook het resultaat
opgenomen ten opzichte van de relevante benchmark welke door
Pensioenfonds MN wordt gehanteerd om de beleggingsresultaten te kunnen
vergelijken. Het feitelijke rendement van Pensioenfonds MN in 2019 bedroeg
21,18%, na aftrek van alle vermogensbeheerkosten. Dit netto rendement was
0,43% hoger dan het rendement van de benchmark die werd gehanteerd.
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Pensioenfonds MN

Tov Benchmark

Totaal rendement

21,18%

0,43%

Matchingportefeuille

21,46%

0,27%

Matching overlay

36,12%

0,00%

Kortlopende Staatsobligaties

-0,27%

0,03%

Langlopende Staatsobligaties

13,18%

0,00%

Bedrijfsobligaties

5,38%

0,07%

Particuliere hypotheken

6,34%

2,33%

Liquide middelen

-0,86%

-0,41%

Hoogrentende waarden

12,30%

0,23%

11,01%

0,62%

VS High Yield

12,19%

-0,24%

Emerging Markets Debt HC

14,19%

0,19%

Emerging Markets Debt LC

16,67%

0,11%

Bankleningen

4,94%

0,43%

23,68%

1,31%

Europa High Yield

Aandelen
Europa

24,63%

0,49%

Noord-Amerika

29,94%

-0,05%

Verre Oosten

20,41%

0,22%

Opkomende landen

26,45%

5,23%

9,7%

0,00%

Onroerend goed

17,61%

0,07%

Beursgenoteerd Onroerend goed

27,18%

0,29%

Infrastructuur

11,84%

0,00%

Private Equity

Toelichting op de relatieve performance
Er was op totaal niveau sprake van een outperformance van 0,43%. Op categorie
niveau viel de positieve outperformance van Aandelen Opkomende Landen en
Particuliere Hypotheken op, terwijl US High Yield een lichte underperformance
liet zien.

3. Ontwikkelingen per beleggingscategorie
Vastrentende waarden
Een groot deel, namelijk ca. 70%, van het vermogen van Pensioenfonds MN was
per einde 2019 belegd in vastrentende waarden. Ook binnen deze portefeuille
vastrentende waarden streeft het fonds naar vermindering van het risico
door middel van spreiding van de beleggingen. Deze spreiding vindt plaats
door te beleggen in Europese staats- en bedrijfsobligaties, hoogrentende
obligaties in verschillende regio’s en particuliere hypotheken. Behalve over
verschillende segmenten en regio’s worden de beleggingen van Pensioenfonds
MN in vastrentende waarden ook over verschillende debiteurenkwaliteiten
gespreid. Hoe hoger de debiteurenkwaliteit van de lener is, hoe lager het risico
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en hoe lager het te verwachten rendement. Andersom geldt dat voor lagere
debiteurenkwaliteiten hogere vergoedingen worden ontvangen.

Staatsobligaties
De 10-jaars Duitse rente is dit jaar weer gedaald tot -0,7% in augustus, wat
een nieuw dieptepunt was. De 30-jaars Duitse rente handelde zelfs een tijdje
negatief in augustus en september met als dieptepunt -0,3%. Dit werd gedreven
door tegenvallende economische data, onzekerheid omtrent Brexit en de
handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Hierop hebben de
centrale banken hun beleid aangepast en het beleid weer verruimd. De ECB
heeft haar opkoopprogramma weer opgestart en de beleidsrente met 0,1%
verlaagd tot -0,5%. In het vierde kwartaal steeg de 10-jaars Duitse rente weer
tot -0,2%. Optimisme over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en
China, iets betere economische data en door de verkiezingswinst van Boris
Johnson minder politieke onzekerheid omtrent Brexit, deed de rente weer
stijgen. De 2-jaars Duitse rente liet een vergelijkbaar beeld zien. Deze daalde tot
-0,9% en eindigde het jaar op -0,6%.
Eind juni zijn er ten behoeve van het ophogen van de renteafdekking Interest
Rate Swaps aangegaan. Tegelijkertijd zijn er langlopende staatsobligaties
verkocht en is de opbrengst is herbelegd in de Kortlopende Obligatie
Portefeuille. Dit product voorziet in een snelle en goedkope manier om aan de
onderpandverplichtingen te voldoen en maakt het mogelijk tijdelijk overtollige
liquiditeiten (bijvoorbeeld na ontvangen onderpand) op te vangen..

Euro Investment Grade Bedrijfsobligaties
Over 2019 werd een rendement van ca. 5% gerealiseerd. Het afgelopen jaar
heeft in het teken gestaan van verslechterende vooruitzichten op het gebied
van economische groei gepaard gaande met neerwaartse druk op inflatie en
rentemarkten. Dit heeft centrale banken aangespoord tot het opnieuw inzetten
van forse monetaire stimulus. Het marktbeeld dat zo tot stand kwam bleek
een zeer positieve uitwerking te hebben op de vraag naar bedrijfsobligaties.
Kredietopslagen namen dan ook het gehele jaar af en de nieuwe schulduitgifte
van bedrijven bereikte opnieuw een recordniveau. De opwaartse trend wat
betreft kredietkwaliteit van de afgelopen jaren is echter gekeerd en inmiddels
hebben verschillende bedrijven in meer cyclische sectoren een downgrade
gehad.

Particuliere Hypotheken
De stijging van de Nederlandse huizenprijzen zette in 2019 door. Huizenprijzen
zijn met circa 6% in waarde gestegen. De krapte is ook te zien in het
gegeven dat 40% van de woningen boven de vraagprijs wordt verkocht.
Gunstige economische omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het
aantal huishoudens met een betalingsachterstand met 12.5% is afgenomen
tot 70 duizend huiseigenaren. Kredietverliezen in de portefeuille zijn
verwaarloosbaar. Hypotheekrentes zijn in 2019 sterk gedaald, evenals de
swaprentes. De daling van hypotheekrentes heeft bijgedragen aan een sterk
rendement. De hogere rentevergoeding ten opzichte van staatsobligaties en
investment grade bedrijfsobligaties bleef gehandhaafd.
Het relatieve rendement van Particuliere Hypotheken is te herleiden naar de
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hogere rente inkomsten op hypotheken dan op de benchmark (swaps). Tevens
heeft een daling van de kredietopslag bijgedragen aan het positieve relatieve
rendement.

Hoogrentende waarden
Het totaalrendement voor Amerikaanse hoogrentende bedrijfsobligaties
bedroeg circa 12% in 2019. Gesteund door een stimulerend rentebeleid ebde
de recessieangst uit 2018 weg en keerden investeerders en masse terug
naar de vermogenscategorie. Voor heel 2019 nam het rendement uitgedrukt
in ‘yield-to-worst’ af van 7,2% naar 4,5%. De risico-opslag daalde van 461
naar 272 basispunten. Het aantal opwaarderingen naar investment grade
overtrof het aantal afwaarderingen van investment grade naar high yield.
Het percentage aan wanbetalingen lag met ca. 3% wat hoger dan eind vorig
jaar, maar ruim onder het langere termijn gemiddelde van 4% tot 5%. Evenals
in 2018 resulteerde actieve kredietselectie van de beheerders en spreiding
over stijlen in een gunstig effect op het portefeuillerendement in 2019 dat het
marktrendement overtrof. Dit kwam voor rekening van Oak Hill Advisors.
Het portefeuilleresultaat van MacKay Shields bleef licht achter bij het marktrendement. De samenstelling van de portefeuille wijzigde niet gedurende 2019.
Het totaalrendement voor Europese hoogrentende bedrijfsobligaties
bedroeg ca. 11% in 2019. De recessieangst die in 2018 het sentiment jegens
de vermogenscategorie drukte, ebde weg toen de Europese en Amerikaanse
centrale bank op een ruimer monetair beleid hintten. De vermogenscategorie
viel hierop weer in de gratie bij investeerders. Voor heel 2019 nam het
rendement uitgedrukt in ‘yield-to-worst’ af van 4.60% naar 2.39%. De risicoopslag daalde van 478 naar 274 basispunten. Het aantal nieuwe uitgiften lag
hoger dan in 2018 bij en betrof voor circa 60% van het totaal aan uitgiften BB
gerate obligaties. Het percentage aan wanbetalingen liep weliswaar wat op
maar bedroeg een nog altijd zeer bescheiden 2%. Het portefeuillerendement
van Alliance Bernstein overtrof het marktrendement. De samenstelling van de
portefeuille wijzigde niet gedurende 2019.
Het totaalrendement voor institutionele West-Europese bankleningen
bedroeg ca. 5% in 2019. De verruiming van het monetaire beleid van de
ECB en de Amerikaanse centrale bank drukte de rente en daarmee de
rendementsontwikkeling van de vermogenscategorie ten opzichte van
Europese hoogrentende bedrijfsobligaties (+11%). Toch representeerde het
totaalrendement van circa 5% een bovengemiddeld resultaat ten opzichte
van de laatste jaren. Ter illustratie: het geannualiseerde rendement
voor de afgelopen 5 jaar bedroeg 3,7% eind 2019. De marktgroei zette
door en bedroeg jaareinde ruim 300 miljard euro. Dit representeert een
bescheiden groei ten opzichte van 2018 maar een verdubbeling sinds 2014.
Het portefeuillerendement van Barings overtrof het marktrendement. De
samenstelling van de portefeuille wijzigde niet gedurende 2019.
Het totaalrendement voor obligaties opkomende landen (harde valuta,
USD) kwam uit op ruim 14% in 2019. Dit was een zeer sterk jaar en het beste
sinds 2012. De Amerikaanse rente daalde fors evenals de risico-opslag wat
positief bijdroeg aan het behaalde rendement. Evenals afgelopen jaren was

40

Bestuursverslag

er sprake van forse verschillen in rendementen tussen de landen. Hierbij
vielen onder andere Egypte, Mexico en Oekraïne positief op terwijl Argentinië
fors achterbleef. De lokale EMD markt behaalde een positief rendement van
ruim 16% in 2019. Hiermee was sprake van een forse rebound ten opzichte
van 2018 en werd eveneens het hoogste jaarrendement behaald sinds 2017.
Zowel renteontwikkelingen als sterker wordende valuta’s ten opzichte van
de Amerikaanse dollar droegen bij aan het positieve totaalrendement. In de
lokale valuta index daalden de rentes in veel landen geholpen door lagere
inflatie. Evenals afgelopen jaren was er sprake van forse verschillen in
rendementen tussen de landen. Hierbij vielen onder andere Turkije en Mexico
positief op terwijl Argentinië fors achterbleef. Dat laatste land stelde zelfs
kapitaalcontroles in en beleggers maken zich zorgen over terugbetaling van de
schulden door de nieuwe regering die in december geïnstalleerd werd. Vanwege
deze kapitaalcontroles is het land door de benchmarksamensteller uit de
benchmark verwijderd per eind november.

Aandelen
Aandelen vormen eveneens een substantiële categorie binnen de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds MN, te weten 24% per eind 2019. In theorie
bieden aandelen een hoger verwacht rendement dan vastrentende waarden
en spelen daarom een belangrijke rol bij het op niveau en betaalbaar
houden van de pensioenen bij Pensioenfonds MN. Het hoger verwachte
rendement van aandelen gaat gepaard met een hoger risicoprofiel van
deze beleggingscategorie. Dat hogere risico uit zich in een (mogelijk) sterk
schommelend resultaat van jaar tot jaar.
Ook binnen de aandelenportefeuille worden de beleggingen over verschillende
regio’s en segmenten gespreid. Pensioenfonds MN belegt via beleggingsfondsen
in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in Europa, de Verenigde
Staten, het Verre Oosten en in opkomende landen. Naast beleggingsfondsen in
beursgenoteerde aandelen belegt Pensioenfonds MN via een beleggingsfonds
ook in Private Equity.
De ontwikkelde landen lieten in 2019 gemiddeld genomen sterke stijgingen
noteren, met de Amerikaanse beurzen die de hoogste rendementen in Eurotermen noteerden. De belangrijkste thema’s onder beleggers dit jaar waren
de handelsoorlog tussen Amerika en veelal China, het beleid van de centrale
banken en de Brexit. Door de veelal goede fundamenten van ondernemingen
worden aandelen momenteel gezien als een aantrekkelijke asset class om in
te beleggen ook al worden aandelen niet langer gezien als goedkoop. Wel moet
aangetekend worden dat de aandelen met de grootste marktkapitalisaties
verantwoordelijk zijn voor een relatief groot deel van de koersstijgingen en
de behaalde rendementen dan ook niet breed gedragen zijn. Ook het keren van
de richting van de Amerikaanse centrale bank naar een meer accomoderend
beleid heeft sterk geholpen bij het ondersteunen van de beurskoersen. Vanuit
sectorperspectief was de IT-sector een duidelijke uitblinker, die op gepaste
afstand werd gevolgd door Industrials en de Telecom sector. Een duidelijke
achterblijver was de Energy sector. De beleggingsstijlen groei en kwaliteit
hadden dit jaar een duidelijke voorkeur onder beleggers. Waarde gerelateerde
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aandelen waren minder in trek.
De aandelen ontwikkelde landen portefeuilles worden passief beheerd. Kleine
afwijkingen in het rendement worden grotendeels verklaard doordat het
belastingregime van het fonds gunstiger is dan dat van de benchmark, gevoerd
uitsluitingsbeleid en securities lending inkomsten.
Aandelen opkomende landen lieten in 2019 een sterk positief jaarrendement
noteren. Dit positieve rendement werd onder andere gedragen door het
stimulerende beleid van centrale banken. Beleggers die rendement zochten op
hun investeringen kwamen onder andere uit bij aandelen opkomende landen.
In de loop van 2019 namen ook de geopolitieke spanningen af. Beleggers
reageerden positief op de initiële deal in de handelsrelatie tussen de Verenigde
Staten en China. Rusland, Egypte en Griekenland behoorden in 2019 tot de
best presterende landen. Argentinië, Chili en Polen behoorden tot de slechtst
presterende landen. Op sectorgebied was de Energy sector de best presterende
sector gevolgd door de Consumer Discretionary sector en de Real Estate sector.
De slechtst presterende sectoren waren de Health Care sector en de Materials
sector.
Het MN Aandelen Opkomende Landen Fonds behaalde over 2019 een
outperformance van 5.2% ten opzichte van de benchmark. Alle drie de actieve
managers behaalden een outperformance ten opzichte van de benchmark.
Er zijn in 2019 geen wisselingen geweest bij de managers van het fonds.
Arrowstreet, Neuberger Berman en Robeco beheren een actief mandaat, UBS
beheert de passieve portefeuille binnen het fonds.
Voor de categorie Private Equity was er in 2019, opnieuw, sprake van een
recordjaar voor fundraisings. De gemiddelde fondsgrootte, met name in het
buy-out segment is wederom gegroeid wanneer vergeleken met voorgaande
jaren. De, naar het zich laat aanzien, voor langere periode blijvend lage rente
heeft de transactieprijzen verder doen oplopen, waardoor aankoopmultiples
van soms ver boven 10x EBITDA meer regel dan uitzondering zijn geworden.
De eerder genoemde lage rente en de overvloed aan kapitaal zorgen mede voor
scherp gefinancierde transacties. Ondanks die hoge prijzen investeren de
meeste fondsen hun kapitaal sneller dan voorheen en komen zij sneller terug
naar de markt voor hun vervolgfonds. Carve-outs van grote marktpartijen
(b.v. DOW en DuPont) zijn zeer gewild maar vragen een hoge mate van
expertise. Met een in 2019 achterblijvende markt voor beursintroducties
was in 2019 de meest gangbare weg voor de verkoop van een onderneming
een “tradesale”. Maatschappelijk verantwoord beleggen trok en kreeg
overduidelijk steeds meer aandacht waarbij in 2019 verhoogde nadruk werd
gelegd op een verbeterde “social responsible investing” (“SRI”) rapportage en
”diversity”. Dit laatste zowel in het personeelsbestand van de Private Equity
manager alsmede in hun onderliggende portefeuilleondernemingen. De
portefeuilleondernemingen in de fondsen van het Mn Services Private Equity
Fondsen bevinden zich grotendeels in de verkoopfase en profiteren daarmee
van de gunstige marktomstandigheden.
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Onroerend Goed
Beursgenoteerd onroerend goed
Aandelen beursgenoteerd vastgoed Europa realiseerden over 2019 een sterk
rendement en presteerde beter dan aandelen. Europese vastgoedaandelen
schoten het jaar positief uit de startblokken geholpen door positief macroeconomisch en bedrijfsnieuws. Het tweede kwartaal was het enige kwartaal
met negatieve rendementen. Oorzaken hiervoor waren plannen van de Berlijnse
politiek om de komende jaren beperkingen op en van huurverhogingen
voor woningen aan te brengen. Beleggers vreesden dat dit over zou kunnen
slaan naar andere steden en/of landen. De rest van het jaar was positief voor
Europese vastgoedaandelen door onder andere de aanhoudende lage rente, goed
bedrijfseconomisch nieuws en ook geregeld overnamenieuws dat beleggers erg
geïnteresseerd maakte in de asset class. De best presterende sectoren waren
industrieel vastgoed en kantoren. Woningen en winkels bleven achter. Vanuit
een landenperspectief waren de rendementen in Zweden en Zwitserland het
hoogst en bleven die van Nederland en Duitsland achter. Grootste risico’s voor
beursgenoteerd vastgoed blijven voornamelijk een snel oplopende inflatie en/of
een sterk teruglopende groei(verwachting.

Infrastructuur
In 2019 was het klimaat voor beleggingen in infrastructuur opnieuw positief.
Er werd een recordbedrag aan kapitaal opgehaald. Dit was ruim USD 97
miljard, ten opzichte van USD 93.5 miljard in 2018. De markt biedt steeds
meer mogelijkheden om in renewable energy en generieke infrastructuur te
beleggen. In het afgelopen jaar haalde Global Infrastructure Partners met een
omvang van USD 22 miljard als eerste een closed-end fonds op boven de USD
20 miljard. Waar het aantal infrastructuurtransacties licht is gedaald ten
opzichte van vorig jaar, is de totale waarde gestegen van USD 373 miljard in
2018, naar USD 484 miljard in 2019. Ongeveer de helft van deze transacties is
gedaan in renewable energy investeringen. Binnen generieke infrastructuur
zijn de meeste deals gedaan in transport infrastructuur. Daarnaast wint de
telecomsector aan momentum, waar er veel investeringen worden gedaan in
telefoontorens en datacenters.

Valuta- en renterisico’s
Pensioenfonds MN hanteerde tot augustus 2019 een US dollar valutaafdekking van 75%. Daarnaast werden het Britse pond en de Japanse Yen voor
90% afgedekt. Per 1 augustus 2019 is de dollar valuta-afdekking verhoogd naar
een strategische norm van 90%.
De gevoeligheid voor renteschommelingen, die van grote invloed is op de
waarde van de pensioenverplichtingen en daarmee de dekkingsgraad, wordt
gedeeltelijk afgedekt in nominale termen met een norm van 50% (gebaseerd op
marktrente) tot juni 2019 en met een norm van 55% (gebaseerd op marktrente)
per 1 juli 2019.

Bestuursverslag

43

V. Risicobeheer
Risicomanagement Systematiek
Binnen Pensioenfonds MN is het gezamenlijke bestuur verantwoordelijk voor
goed en integraal risicomanagement. Het bestuur acht dit essentieel om de
rechten van de (gewezen) deelnemers en de ingegane uitkeringen te bewaken.
De Nederlandsche Bank (DNB) geeft een raamwerk dat het bestuur gebruikt.
DNB legt integraal risicomanagement (IRM) uit als een proces van de volgende
4 stappen:
1.	het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de
risicobereidheid;
2. het identificeren van de risico’s;
3. het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, tot;
4.	de uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en
beheersmaatregelen.
Om ervoor te zorgen dat IRM goed wordt opgenomen in de organisatie en ook
goed blijft werken, zal dit proces continu moeten worden doorlopen. Zodoende
wordt:
∆ op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende
organisatie gecreëerd,
∆ die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de
onderlinge samenhang, als ook, van de opties voor beheersing en de
verschillende consequenties hiervan.
Jaarlijks wordt het Beleidsplan Risicomanagement door het bestuur
geëvalueerd, waar nodig herzien en vastgesteld voor het volgende jaar. Tevens
stelt het bestuur samen met de externe compliance officer jaarlijks een
risicoanalyse op vanuit het gezichtspunt van compliance.

Risicobereidheid, haalbaarheidstoets en doelstellingen
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. 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. In 2018 heeft het bestuur
opnieuw een risicobereidheidsonderzoek onder de deelnemers uitgevoerd.
De conclusies uit dit onderzoek 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 opgevangen worden doordat het gemiddeld
inkomen relatief hoog is
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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.

Haalbaarheidstoets
In 2015 zijn door de sociale partners de kwantitatieve normen voor de haalbaarheidstoets vastgesteld:
Kwantitatieve
norm
Vanuit huidige dekkingsgraad

80%

Vanuit Vereist eigen Vermogen

90%

Afwijking bij slechtweerscenario -38%

Jaarlijks wordt op basis van de haalbaarheidstoets gekeken of de kwantitatieve
normen gehaald worden. In mei 2019 is de laatste haalbaarheidstoets voor
Pensioenfonds MN afgerond.

Evaluatie 2019

Kwanti-

Feitelijke

tatieve

dekkings-

norm

graad

80%

80,6%

Geslaagd (80,6% > 80%)

Afwijking bij slechtweerscenario -38%

-30,3%

Geslaagd (-30,3% > -38%)

Vanuit huidige dekkingsgraad

Evaluatie

Oordeel haalbaarheidstoets
Uit bovenstaande uitkomsten blijkt dat Pensioenfonds MN voor de haalbaarheidstoets 2019 is geslaagd. Vóór 1 juli 2020 moet de haalbaarheidstoets 2020
afgerond worden. De kans dat indeze toest de kwantitatieve normen niet
gehaald worden, is reëel. In dat geval zal het bestuur in overleg treden met de
sociale partners.

Belangrijkste risico’s
Jaarlijks inventariseert het bestuur de belangrijkste risico’s, daarbij ondersteund door haar (adviserend) actuaris, (externe) compliance officer en
vertegenwoordiging vanuit het risicomanagement van de uitvoerder. Deze
risico’s krijgen daarbij een classificatie “laag”, “beperkt”, “aanzienlijk” of “hoog”.
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Van de 32 verschillende geïdentificeerde risico’s zijn er drie geclassificeerd als
“hoog”. Dat zijn het renterisico, het zakelijke waarden risico en het spreadrisico.

Renterisico
Het renterisico is het risico dat rentefluctuaties, als gevolg van ontoereikende
afstemming tussen rentegevoelige activa en passiva op het gebied van rentelooptijden en rentevoet, leiden tot ongewenste effecten op balans en resultaat.
Van de nominale voorziening pensioenverplichtingen wordt strategisch een
gedeelte afgedekt. Het afdekkingspercentage wordt jaarlijks vastgesteld
in het beleggingsplan. Ten behoeve van het stapsgewijs toewerken naar de
strategische afdekking van 70% vanuit het niveau van 50% als vastgesteld
in het Beleggingsplan 2018, is een strategisch pad bepaald waarbij de norm
jaarlijks met 5% wordt opgehoogd. In het Beleggingsplan 2019 is dit beleid
gecontinueerd waarbij het Bestuur per 1 juli 2019 de stap heeft gezet de norm
renteafdekking op te hogen van 50% naar 55%.
Op weekbasis heeft het bestuur inzicht in de gevoeligheid van de dekkingsgraad voor veranderingen van de rente. In 2019 heeft de daling van de rente
geleid tot een daling van de actuele dekkingsgraad. Het positieve rendement
van de returnportefeuille heeft dit echter gecompenseerd waardoor de
actuele dekkingsgraad in 2019 licht is gestegen. Door de lichte stijging van
de rente in het 4e kwartaal is ultimo 2019 de actuele dekkingsgraad wel
iets hoger dan ultimo 2018, 95,4% om 96,9%. Echter doordat de stijging van
de actuele dekkingsgraad pas in het laatste kwartaal tot stand kwam, is de
beleidsdekkingsgraad over 2019 wel gedaald van 98,1% naar 95,2%.
Ultimo 2019 geldt dat een daling van de rentecurve met 1%-punt zou leiden tot
een daling van de dekkingsgraad van 96,6% tot 90,2% ofwel een daling van
6,4%-punt.

Zakelijke Waarden Risico en Spreadrisico
Dit is het risico van veranderingen in de waarde van (verhandelbare
instrumenten binnen) de beleggingsportefeuille als gevolg van wijzigingen
in de marktprijzen. Dit risico omvat zowel een daling van marktprijzen van
aandelen (waaronder ook private equity) en vastgoed (gezamenlijk het zakelijke
waarden risico) als een daling van de marktprijzen van obligaties (spreadrisico).
Pensioenfonds MN gaat dit risico bewust aan omdat beleggingsresultaten de
belangrijkste bijdrage aan het pensioenresultaat voor deelnemers leveren.
Het risico wordt gedeeltelijk gemitigeerd door te zorgen voor een sterke
diversificatie (spreiding) van haar beleggingsportefeuille. Op weekbasis
heeft het pensioenfonds inzicht in de gevoeligheid van veranderingen van de
marktprijzen op de zogenaamde returnportefeuille van het pensioenfonds.
Dit is het gedeelte van de portefeuille bedoeld om rendement boven dat van
de verplichtingen te behalen. In 2019 is de waarde van de returnportefeuille
gestegen. Per saldo heeft dit een positieve impact gehad op de dekkingsgraad
van ongeveer 6,9%.

Compliance en compliance functie
Onder compliance verstaat het bestuur dat het fonds werkt in overeenstemming met de toepasselijke interne en externe wet- en regelgeving. Het
bestuur handelt daarbij niet alleen naar de ‘letter van de wet’, maar juist ook
naar de ‘geest van de wet’. Een evenwichtige afweging van de belangen van
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relevante stakeholders staat daarbij centraal. Bijzondere aandacht gaat uit
naar de financiële toezichtwetgeving en integriteit. Het betreft hier met name
de ‘Wet op het financieel toezicht’ en de ‘Pensioenwet’.
In de Pensioenwet is bepaald dat een pensioenfonds zorgdraagt voor een
integere en beheerste bedrijfsvoering (artikel 143). In het Besluit financieel
toetsingskader is dit nader uitgewerkt (artikelen 18 tot en met 20). Het bestuur
hanteert hiertoe onder meer een gedragscode.
De gedragscode is van toepassing op alle personen die aan het fonds zijn
verbonden en heeft onder meer betrekking op:
∆ vertrouwelijkheid;
∆ relatiegeschenken;
∆ nevenfuncties;
∆ melding van belangenconflicten;
∆ koersgevoelige informatie.
Het toezicht op de naleving van wettelijke regels en regels die voortvloeien
uit de gedragscode is uitbesteed aan de externe compliance officer. Dit
toezicht heeft mede ten doel reputatieschade te voorkomen en daarmee
het integriteitsrisico voor fonds zo veel mogelijk te beperken. De externe
compliance officer rapporteert jaarlijks, of zoveel vaker als noodzakelijk is,
aan het bestuur van fonds over de uitkomsten van verricht onderzoek.
De functie van compliance officer is extern belegd bij het Nederlands
Compliance Instituut (NCI).

Werkzaamheden compliance officer in 2019
Het NCI heeft alle bestuurders van het fonds conform deze Gedragscode
begin 2020 gevraagd naar de naleving van de Gedragscode over het jaar 2019.
Gedurende 2019 heeft de compliance officer van de uitvoeringsorganisatie
MN vier kwartaalrapportage uitgebracht waarin opgenomen complianceaangelegenheden binnen de uitvoeringsorganisatie die voor het fonds van
belang zijn. Het NCI maakt gebruik van de door de compliance functionaris
van de uitvoeringsorganisatie MN uitgevoerde werkzaamheden. Alle
kwartaalrapportages van uitvoeringsorganisatie MN zijn ontvangen,
doorgenomen en daar waar er vragen waren zijn deze beantwoord en toegelicht
door uitvoeringsorganisatie MN.
Het bestuur en de externe compliance officer kwamen voor het rapportagejaar
2019 tweemaal in vergadering bijeen. Voor 2020 zijn twee reguliere vergaderingen
met het bestuur gepland. Deze vergaderingen staan gepland voor 14 februari
2020 en 13 november 2020.
De meeste risico’s bevinden zich bij de uitvoeringsorganisaties. De uitvoeringsorganisatie neemt de nodige beheersmaatregelen en de compliance officer
van de uitvoeringsorganisatie monitort dit. Vervolgens monitoren het
NCI deze rapportage van de uitvoeringsorganisatie over de risico’s. In de
kwartaalrapportage geeft het NCI aan of er bepaalde zaken zijn extra aandacht
behoeven of waar aanvullende informatie gewenst is. In 2019 heeft dit zich

Bestuursverslag

47

met name gericht op de privacy-risico’s. Er is door de het NCI als externe
Functionaris Gegevensbescherming contact opgenomen met de Functionaris
Gegevensbescherming van de uitvoeringsorganisatie en er is gesproken
over de maatregelen die de uitvoerder nog moest implementeren. Op de
andere integriteitsrisico’s zijn geen bijzonderheden gemeld en ook de overige
rapportage en incidenten geven geen aanleiding om een integriteitskwestie
te veronderstellen. De integriteitsrisico’s binnen het bestuur worden
beheerst door onze reguliere advisering en monitoring. Het risico is op
zichzelf niet veranderd, maar het besluit is wel genomen om als aanvullende
beheersmaatregel, vanaf 2020, ook de leden van het verantwoordingsorgaan
als verbonden personen aan te merken. Hiermee vallen de leden van het
verantwoordingsorgaan nu ook onder de jaarlijkse monitoring van de naleving
van de Gedragscode.

Compliance risico
Eind 2019 zijn de belangrijkste compliance risico’s geïdentificeerd en is
beoordeeld in hoeverre deze risico’s adequaat worden bestreden. De belangrijkste compliance risico’s liggen op het gebied van:
∆ transparantie en zorgplicht (zorgvuldige behandeling van de cliënt);
∆ incidenten (maatregelen ten behoeve van herstel bedrijfsvoering nadat een
incident heeft plaatsgevonden);
∆ uitbesteding (beheersing van de uitbestede activiteiten);
∆ goed pensioenfondsbestuur (deskundigheid, integriteit en verantwoording);
∆ financiële verslaglegging en kapitaalseisen (financiële soliditeit en afleggen
van verantwoording aan stakeholders);
∆ gedrag en interne waarden (opvolgen van de kernwaarden en integriteit).
Het bestuur van het fonds heeft de eindverantwoordelijkheid ten aanzien
van het totaal in de opsomming genoemde integriteitsrisico’s. Daarbij
dient te worden opgemerkt dat onderdelen van de risico’s en maatregelen
vallen binnen de verantwoordelijkheid van de uitvoeringsorganisatie. Het
bestuur van het fonds heeft monitoring van de wijze van beheersing door de
uitvoeringsorganisatie van haar maatregelen ingericht doormiddel van de
externe compliance officer van het fonds, waar nodig aangevuld met extra
waarborgen vanuit het bestuur van het fonds.

Werkzaamheden compliance officer in 2019
Het NCI heeft in 2019 de ontwikkelingen rondom compliance gevolgd. Met
name de wetgeving rondom IORP II en de ontwikkelingen rondom het nieuwe
register van eigenaren was een punt van aandacht. Daarnaast is er aandacht
gegeven aan duurzaam beleggen en Environmental, Social and Governance
(ESG), cyberrisico’s, datakwaliteit en privacy in een digitaliserende omgeving,
dit laatste ook in het licht van privacy. Ook onderwerpen als uitbesteding en
beheerst beloningsbeleid zijn onder de aandacht. Met name het laatste in het
licht van de wetgeving rondom IORP II.
Het NCI is naast extern Compliance Officer nu ook aan het pensioenfonds
verbonden als extern Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG heeft
separaat gerapporteerd aan het bestuur over de ontwikkelingen rondom
privacy. Het beleid rondom privacy is beoordeeld en de in juli 2019 uitgebrachte
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gedragslijn privacy van de Pensioenfederatie is geanalyseerd op mogelijke
verbeterpunten voor ons beleid. De uitkomst van de analyse is met het bestuur
gedeeld en wordt in 2020 afgehecht.

Resultaat uitvraag van bestuursleden over 2019
De 2019 uitvraag van de bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht
op de thema’s zoals beschreven in de Gedragscode heeft geen opmerkingen
opgeleverd. Overtreding van de Gedragscode is niet vastgesteld en de
Gedragscode is in letter en geest nageleefd door alle bestuursleden en de leden
van de Raad van Toezicht.
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VI. Algemene informatie
1. Statutaire doelstelling
Doelstelling
Conform artikel 3 van de statuten stelt Ondernemingspensioenfonds
Mn Services (Pensioenfonds MN) zich ten doel om uitkeringen te verstrekken
terzake van ouderdom, invaliditeit en/of overlijden aan hen die werkzaam zijn
of zijn geweest bij de aangesloten instellingen, alsmede aan hun nabestaanden.

2. Structuur
Bestuur
Het bestuur van Pensioenfonds MN bestaat uit zes leden, drie van
werkgeverszijde, twee van werknemerszijde en een namens de
pensioengerechtigden.
Per 31 december 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:

Van werkgeverszijde:
P.T.G. Lafranca MBA, voorzitter
drs. J.C.M. Molenaar RBA
drs. F.P.L. Cordewener AAG

Van werknemerszijde:
drs. G.H.F. van der Wulp CFA FRM
Mw. Mr. L.M.J. Lutz

Namens pensioengerechtigden:
Vacature
Op 1 december 2018 is de heer A.A.J. Dijkhoff afgetreden. Het verantwoordingsorgaan heeft na een wervings- en selectieprocedure in mei 2019 de heer J.P.W.
van der Horst voorgedragen als bestuurslid namens de pensioengerechtigden.
De heer Van der Horst loopt sindsdien mee als aspirant bestuurslid. In de loop
van 2020 zal de heer Van der Horst ter toetsing worden voorgedragen aan
DNB. Nadat DNB heeft ingestemd met de voordracht zal de heer Van der Horst
formeel benoemd worden.
Het bestuur kwam gedurende het jaar 2019 in totaal negenentwintig maal
bijeen. Dit betrof twaalf bestuursvergaderingen, twee vergaderingen met
het verantwoordingsorgaan, drie vergaderingen met de Raad van Toezicht,
één vergadering met de deelnemers en gepensioneerden, twee vergaderingen
met de werkgever, en twee vergaderingen met de externe compliance
Officer en Functionaris Gegevensbescherming. Daarnaast hebben nog vier
voortgangsoverleggen met de vermogensbeheerder plaatsgevonden. Deze
voortgangsoverleggen werden ook gebruikt als kennis- en themasessies. Ook
heeft het bestuur een aparte sessie belegd voor het risicomanagement en voor
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de systematische integriteits- en risicoanalyse. Tenslotte heeft er één overleg
met DNB plaatsgevonden. Naast deze formele overlegstructuur onderhoudt het
bestuur ook informeel contact met de diverse gremia.

Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 7 leden waarbij de deelnemers
en pensioengerechtigden evenredig, op basis van hun onderlinge getalsverhoudingen zijn vertegenwoordigd. Het verantwoordingsorgaan behartigt de
belangen van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.
Per 31 december 2019 bestond het verantwoordingsorgaan uit de volgende
personen:

Namens de deelnemers:
Mw. J. Sijbrandij RVI (voorzitter)
Mw. drs. M. Trojan (secretaris)
Mw. mr. S.M.A.M. Mevissen CPL
T.H.F. Menting Msc CAIA
drs. J.H. Trip AAG
G.J.J. Moers

Namens de pensioengerechtigden:
B.J. van de Ven
Het verantwoordingsorgaan kwam gedurende het jaar 2019 10 maal in
vergadering bijeen, waarvan tweemaal met het bestuur.
In 2019 is de heer W.A.H.S. van Oosten op eigen verzoek teruggetreden. Het
verantwoordingsorgaan heeft de heer B.J. van de Ven bereid gevonden zijn
positie over te nemen.

Compliance Officer
De functie van Compliance Officer is extern belegd bij het Nederlands
Compliance Instituut B.V. (NCI) ten deze vertegenwoordigd door de heer
M. Vente. Het bestuur en de Compliance Officer kwamen gedurende het jaar
2019 tweemaal in vergadering bijeen.

Functionaris Gegevensbescherming
De functie van externe functionaris gegevensbescherming is extern belegd
bij de heer M. Vente van het Nederlands Compliance Instituut B.V. (NCI). De
vergadering met de Functionaris Gegevensbescherming wordt gecombineerd
met die met de Compliance Officer.

Raad van Toezicht
Bij Pensioenfonds MN wordt het Intern Toezicht ingevuld door de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke deskundigen, met als
doel na te gaan of het bestuur zijn taak op de juiste wijze invult. Daarbij wordt
vooral gelet op de evenwichtige belangenafweging die het bestuur dient te
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maken. De bevindingen van de Raad van Toezicht worden bekend gemaakt en
opgenomen in het eerstvolgende jaarverslag.
Per 31 december 2019 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
∆ Mw. drs. L.A.C. van der Made RBA (voorzitter)
∆ J.W. Herder RA CPE
∆ Mw. mr. drs. E.W. Galesloot-Vaal
Mevrouw Van der Made is sinds juni 2018 voorzitter. De Raad van Toezicht
kwam gedurende het jaar 2018 driemaal met het bestuur in vergadering bijeen
en tweemaal tijdens een reguliere bestuursvergadering.

Certificerend actuaris
De heer E.W.J.M. Schokker AAG, verbonden aan Willis Towers Watson.

Accountant
Mazars Accountants N.V., ten deze vertegenwoordigd door drs. J. van Muijlwijk Duijzer RA.

Uitbesteding Administratie en vermogensbeheer
De gehele uitvoering van de administratie, secretariële ondersteuning en
vermogensbeheer is uitbesteed aan Mn Services NV te Den Haag.

Ondertekening van het Bestuursverslag
Den Haag, 29 mei 2020

Het bestuur
P.T.G. Lafranca MBA		

drs. J.C.M. Molenaar RBA

Mw. mr. L.M.J. Lutz		

drs. G.H.F. van der Wulp CFA FRM

drs. F.P.L. Cordewener AAG
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VII. Verslag van de Raad van Toezicht 2019
1. Inleiding
De raad had na de wisselingen in 2017 en 2018 dit jaar een stabiele samenstelling. Met de komst van Liesbeth Galesloot eind 2018 was de raad compleet
en kon dit team elkaar in kennis en samenwerking goed aanvullen.
Het bestuur daarentegen startte het jaar met 3 vacatures. De twee reeds
meelopende aspirant-bestuurders mevrouw Lutz en de heer Cordewener
werden in maart, respectievelijk mei 2019 als bestuurder benoemd. In mei
2019 werd ook voor de laatste vacature een lid voorgedragen, die momenteel
als aspirant bij het fonds meedraait. Door de goed ingewerkte bestuurders, de
heren Lafranca (voorzitter), Molenaar en Van der Wulp is ook in 2019 steeds
voldoende kwaliteit in het fonds geweest. Bovendien hebben de twee nieuwe
bestuursleden hun rol snel en goed opgepakt en hebben we te maken met een
professioneel functionerend bestuur.
De Raad van Toezicht (RvT) ziet dat het verantwoordingsorgaan een actieve rol
inneemt. De huidige stabiele goed gekwalificeerde samenstelling zorgt voor een
professioneel werkend orgaan. Het verantwoordingsorgaan pakt een positief
kritische rol bij het onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds en
neemt actief deel in de commissie.
De samenwerking tussen RvT, verantwoordingsorgaan (VO) en bestuur is goed.
Met kwalitatief competente mensen, grote inzet, goede ondersteuning door de
bestuurssecretaris en voldoende beschikbaarheid zien wij de vraagstukken in
goede handen belegd.

2. Opdracht
De RvT heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en
op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De raad is belast met
het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De RvT ziet voorts toe op de naleving van de
code Pensioenfondsen door het fonds en fungeert als klankbord richting
bestuur inzake lopende en toekomstige ontwikkelingen. Verder heeft de RvT
goedkeuringsrechten bij een aantal specifieke bestuursbesluiten.
Naast het wettelijke kader en de statutaire bepalingen heeft de RvT in 2019
twee toezicht thema’s geformuleerd:
- toekomst Pensioenfonds MN
-	opvolging aanbevelingen accountantsrapport 2018 en actuarieel rapport
2018.
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3. Werkwijze
Alle leden van de RvT onderschrijven en passen de principes uit de VITP code
(Vereniging Intern Toezicht Pensioenfondsen) toe bij de invulling van hun
toezichtfunctie. Bij de uitoefening van haar functie heeft de RvT toegang
tot alle stukken en relevante fondsdocumentatie door het i-Babs systeem.
Het betreft o.a. agenda’s, (concept) notulen van vergaderingen, ABTN, ALM,
Beleggingsplan, Risicomanagement en Vermogensbeheer rapportages.
Daarnaast koppelt de secretaris van het bestuur na afloop van iedere
bestuursvergadering de gevoerde discussie en genomen besluiten beknopt
terug via mail. De wijze van informatievoorziening wordt zeer geapprecieerd
door de RvT en stelt hen mede in staat hun taken adequaat en conform
doelstelling in te vullen.
De RvT heeft vier maal met het bestuur vergaderd (waaronder de vergadering
waarin de jaarrekening werd vastgesteld), één vergadering bijgewoond ter
observatie van het functioneren van het bestuur en twee keer vergaderd met
het VO. Daarnaast participeerde de RvT, met het VO, in kennissessies van het
bestuur en nam zij deel als toehoorder aan de jaarlijkse deelnemersvergadering
(ALV). De voorzitter van de raad heeft contact met de voorzitter van het bestuur,
met de voorzitter van het VO en met de werkgever. Tenslotte spreekt de RvT
ook met de accountant en de actuaris over hun bevindingen. De RvT vergaderde
4 maal in eigen kring.
De leden van de RvT dragen zelf zorg voor het verwerven en onderhouden
van hun deskundigheid. In het eerste kwartaal van 2020 heeft de RvT een
zelfevaluatie gehouden.

4. Algemene gang van zaken
Ook in 2019 hebben verschillende belangrijke onderwerpen de aandacht van
het fondsbestuur gevraagd: de financiële positie van het fonds inclusief de
effecten van de nieuwe parameters, de strategische toekomstverkenning,
de implementatie van de gewenste IORP II inrichting en natuurlijk het
principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel.
Vanwege het niveau van de beleidsdekkingsgraad eind 2018 (98.1%) heeft het
fonds de pensioenaanspraken in 2019 wederom niet kunnen indexeren en zit
het in herstel. De beleidsdekkingsgraad is eind 2019 gedaald naar 95.2% en er is
een reële kans op een MVEV korting per einde 2020 (zie paragraaf c. Financiële
opzet).
In april 2020 heeft de RvT het besluit van het bestuur tot vaststelling van de
jaarrekening, inclusief het bestuursverslag 2019, goedgekeurd. Voorts heeft de
RvT de profielschets voor het nieuwe aspirant bestuurslid goedgekeurd.
Bevindingen
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a. Governance en bestuur
Het bestuur is in 2019 ook formeel op sterkte gekomen, verder in haar rol
gegroeid en functioneert goed. Het bestuur is zeer deskundig en daarmee in
staat countervailing power te geven aan de gespecialiseerde gesprekspartners
van de uitvoeringsorganisaties.
Om een beheerste en integere bedrijfsvoering te waarborgen zijn zowel het
bestuur als het VO zich bewust van de noodzaak om bij voortduring aandacht te
hebben voor het voorkomen van eventuele belangentegenstellingen die zowel
jegens de fondsbelanghebbenden als de uitvoeringsorganisaties van het fonds
kunnen ontstaan in de uitoefening van hun functie. De RvT onderschrijft het
belang hiervan.
De interactie tussen de verschillende fondsorganen: bestuur, toezicht en
verantwoording is open en toegankelijk en functioneert goed. Elk orgaan is in
staat vanuit haar eigen rol de gewenste bijdrage te leveren en zo bij te dragen
aan een professionele aansturing van het fonds. Het VO heeft in 2019 laten zien
inhoudelijk en procesmatig kundig en professioneel haar rol te vervullen. De
RvT waardeert de insteek van het VO om ook in het kader van de aanstaande
verkiezingen te waarborgen dat deze kwaliteiten niet verloren gaan.
In 2019 heeft mede op advies van de RvT een uitgebreide check plaatsgevonden
op de naleving van de Code Pensioenfondsen. Dit is gebeurd aan de hand van de
aanbevelingen van de RvT, het VO en het bestuur zelf. Dit heeft geleid tot een
overall verdieping van de toelichting op de naleving en het oppakken van een
drietal normen waarvan de niet of niet volledige naleving nog openstond. Per
thema/norm is door de RvT vervolgens vastgesteld dat aan de naleving van de
Code is voldaan.

b. Missie, visie en strategie
In 2019 heeft het bestuur veel tijd gestoken in het verkennen van de
toekomstige missie van het fonds. In opdracht van het bestuur is, in samenwerking met de werkgever, het VO en de OR, een commissie ingesteld die op zeer
zorgvuldige wijze én in de volle breedte de uitvoeringsmogelijkheden voor de
toekomst verkend. Er is een verkenning uitgevoerd door een werkgroep waarbij
drie voorkeursscenario’s zijn uitgewerkt, een zelfstandig fonds, aansluiten bij
een BPF of een APF. Het bestuur heeft op basis van deze verkenning tot nu toe,
een visie geformuleerd die zij in het jaarverslag ook toelicht en waarover zij in
2020 zal communiceren naar alle betrokkenen.
De RvT heeft er voor gekozen geen rol te vervullen in het verkenningsproces
zelf omdat zij meerwaarde ziet voor het fonds als de RvT, ook in dit dossier,
geheel onafhankelijk haar toetsende en adviserende rol ten behoeve van het
fonds vervult.

c. Financiële opzet
In 2019 steeg de actuele dekkingsgraad opzichte van 2018 met 1.5%-punt naar
96.9%. De beleidsdekkingsgraad daalde daarentegen echter als gevolg van de
middeling met 2.9%-punt naar 95.2%. Het fonds verkeert wederom in zowel een
dekkingstekort als een reservetekort (VEV = 18%). In 2019 kon er, evenals in
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de elf jaren daarvoor, vanwege het niveau van de dekkingsgraad geen toeslag
worden verleend.
De actuele dekkingsgraad per ultimo 2019 is 2%-punt lager dan de geschatte
dekkingsgraad in het geactualiseerde herstelplan met name door de renteverandering en een lager overrendement dan de aanname in het herstelplan.
In 2020 is wederom een geactualiseerd herstelplan opgesteld. Indien de
beleidsdekkingsgraad per einde 2020 (voor de zesde achtereenvolgende
keer) lager is dan de MVEV, moet bij ongewijzigde wet- en regelgeving een
onvoorwaardelijke verlaging van de opgebouwde en ingegane pensioenen
worden toegepast (eventueel gespreid over meerdere jaren). De Covid-19 crisis
heeft vooralsnog een dalende impact op de dekkingsgraad in 2020, waardoor
een herstel voor eind 2020 extra onzeker is.
In 2019 is het opbouwpercentage -ondanks de aanvullende uitkering in
de premiebetaling van 1.5 mln. door de werkgever- verlaagd van 1.875%
naar 1.565% van de pensioengrondslag, doordat de vaste premie van 26,2%
onvoldoende kostendekkend was voor een volledige opbouw. In 2020 is er geen
aanvulling van de sponsor beschikbaar en is de opbouw lager vastgesteld op
1.266%.
Over zowel de mogelijke korting per ultimo 2020 als de versobering van
de opbouw heeft het bestuur gecommuniceerd naar de deelnemers, zowel
op de website als in de deelnemersvergadering. De financiële situatie en
de communicatie hierover, is gedurende het jaar een aantal malen door de
RvT met het bestuur besproken. Ook in 2020 zal de communicatie over de
verlaagde opbouw en de gevolgen van een mogelijke korting op de opgebouwde
aanspraken een belangrijke opdracht zijn voor het bestuur. De RvT beveelt het
bestuur van harte aan hier veel aandacht aan te besteden.

d. Beleggingsbeleid en vermogensbeheer
Het fonds heeft in 2018 een ALM studie uitgevoerd, op basis waarvan het
strategisch beleggingsbeleid is herijkt. In maart 2019 is het beleggingsplan
2019 op basis van de ALM studie vastgesteld. In het beleggingsplan wordt een
kaderstellend plan geschetst naar een hogere renteafdekking van 70%. Hiertoe
is in 2019 de eerste stap gezet van 50% naar 55% (marktrentebasis). Daarnaast
zijn langlopende obligaties vervangen door kortlopende obligaties met
renteswaps om de liquiditeit te behouden. Ondanks dat uit de ALM studie een
hogere direct onroerend goed weging volgde, is daarvan afgezien in verband
met de onzekerheid over de toekomst van het fonds.
Met MN zijn duidelijke mandaten afgesproken en eventuele overschrijdingen
worden per direct gemeld aan het bestuur. Het selectie- en monitoringsproces
van externe managers is geborgd in de ABTN. Het gehele beeld toont een
geordend cyclisch proces, dat voldoende gedocumenteerd wordt en waarin
voldoende verantwoordelijkheid door het bestuur wordt genomen.

e. Evenwichtige belangenafweging
Het bestuur is zich, in het kader van evenwichtige belangenafweging,
bewust van de herverdelingseffecten en impact op het pensioenresultaat
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van haar premie- en toeslagbeleid bij de verschillende deelnemersgroepen.
Deze afweging vindt plaats binnen de grenzen die sociale partners het
pensioenfonds meegeven en door het bestuur als uitvoerbaar is geaccepteerd.
In 2019 is vorm gegeven aan de wens van de RvT en het VO om bij besluiten de
onderliggende belangenafweging zo zichtbaar mogelijk te maken. Het bestuur
heeft hier invulling aangegeven door bij besluiten een voorlegger op te nemen
met een risico paragraaf waarin de belangenafweging wordt gemaakt.

f. Uitbesteding
Vrijwel alle operationele activiteiten op het gebied van pensioen- en
vermogensbeheer (inclusief bestuursondersteuning, beleidsadvies,
communicatie en financiële administratie) van het fonds zijn uitbesteed
aan Mn Services (MN). De beheersing van het uitbestedingsrisico is vormgegeven in het uitbestedingsbeleid. Het bestuur ontvangt uit hoofde van de
uitbestede activiteiten een groot aantal adviezen en rapportages van MN.
De countervailing power van het bestuur is adequaat, er wordt kritisch
doorgevraagd en het bestuur maakt zelfstandig keuzen op basis van de (o.a.)
door MN aangereikte alternatieven. De dienstverlening van MN wordt jaarlijks
door middel van een ‘balanced scorecard’ geëvalueerd door het voltallig bestuur
en vervolgens besproken met de accountmanagers van MN. De opvolging van de
verbeterpunten wordt gemonitord door het bestuur. De RvT adviseert om ook de
onderliggende overeenkomsten periodiek te evalueren.
In 2019 is het fonds op basis van CEM rapportages gestart met het benchmarken
van de kosten voor pensioenuitvoering en vermogensbeheer in vergelijking met
andere fondsen.

g. Risicomanagement
In het kader van de IORP II wetgeving heeft er in 2019 overleg plaatsgevonden
met DNB over de voorgenomen inrichting met betrekking tot de sleutelfunctiehouders Risicobeheer en Interne Audit (SFH RB en IA). Het bestuur wil de
functies zoveel mogelijk binnen het bestuur beleggen. DNB stelt daar eisen aan,
met name op het gebied van functiescheiding. In oktober heeft het fonds een
aangepast voorstel voorgelegd aan DNB dat momenteel wordt beoordeeld. De
certificerend actuaris is al in begin 2019 benoemd als actuariële SFH (na DNB
goedkeuring).
Gedurende 2019, heeft het fonds gewerkt met beoogde SFH’s voor RB en IA.
Beiden zijn in de loop van 2019 gestart in deze rol. De SFH RB heeft in Q4
een eerste rapportage opgeleverd, de SFH IA heeft in overleg met de sleutelfunctievervuller (Internal Audit MN) een aantal audits gepland, waarvan er
één is uitgevoerd. Er wordt nog relatief veel gesteund op de vervullers (SFV)
bij MN, het proces om als houder de regie volledig op zich te nemen vanuit het
perspectief van het fonds is in ontwikkeling.
De risk-appetite en de bruto en netto risico-scores per domein in het beleidsplan
Risicomanagement, i.c. het risicoprofiel van het fonds, worden jaarlijks opnieuw
beoordeeld door het bestuur, evenals de SIRA. Beoogd wordt de beoordeling van
eventuele wijzigingen in het risicoprofiel gedurende het jaar op te nemen in
toekomstige kwartaal rapportages van de SFH RB.
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Ten aanzien van de beheersing van de IT risico’s bij uitbestedingspartij MN,
beschikt het fonds nog niet over de MN self-assessment met betrekking tot de
58 DNB COBIT controls. Wel heeft Internal Audit MN een maturity review op
het self-assessment dossier van MN gedaan met een aantal verbetervoorstellen.
Het review wordt in 2020 herhaald. De maturity van de DNB controls bij MN zal
ook in het komend jaar aandacht vragen van het bestuur en de RvT.
In 2018 is er bij het fonds een on-site beleggingsonderzoek uitgevoerd. In
het eindrapport concludeerde DNB dat het fonds de beleggingscyclus in
voldoende mate beheerst. De bevindingen zijn adequaat opgepakt door het
bestuur, op basis van een plan van aanpak zijn alle verbeteringen eind Q1 2019
geïmplementeerd. De ISAE 3402 rapportage MN Vermogensbeheer over 2019
bevat één beperking, deze heeft echter geen betrekking op het fonds.
De pensioenadministratie wordt verwerkt via de door MN beheerde applicatie
Axylife. De risico’s en de beheersmaatregelen die hiermee samenhangen heeft
het bestuur vastgelegd in een Risico Control Matrix (RCM) welke jaarlijks wordt
beoordeeld en herijkt (incl. de toegangsrechten). De opzet en het bestaan van
deze maatregelen worden jaarlijks getoetst door de externe accountant. In 2019
is er in opdracht van het bestuur /de SFH IA daarenboven een gegevensgerichte
kwaliteitscontrole uitgevoerd door Internal Audit MN. Hieruit zijn geen grote
omissies gekomen. De opvolging van de verbeterpunten zal worden gemonitord
door het bestuur. In 2020 wordt een audit uitgevoerd op de betrouwbaarheid
van het excasso proces, naar aanleiding van de geplande migratie van
AFAS naar de uitkeringsmodule in AxyLife. De RvT ziet de uitkomsten met
belangstelling tegemoet.

h. Communicatie
In het eerste kwartaal van 2019 heeft het bestuur samen met het VO een
communicatiebeleidsplan 2019-2021 opgesteld. Vanuit dit strategisch kader
worden communicatie jaarplannen opgesteld waarin de drie pijlers: bouwen
aan vertrouwen, waar mogelijk digitaal communiceren en vergroten van het
pensioenbewustzijn, concreet worden gemaakt.
De volgende middelen worden daarbij ingezet: de website van pensioenfonds
MN, digitale alerts, digitale nieuwsbrief en start/eindbrieven en UPO’s en
bijeenkomsten als de jaarlijkse Algemene Vergadering van Deelnemers
(ALV). Het gaat daarbij niet alleen om feitelijk informeren maar ook om
persoonlijk communiceren, waarbij het bestuur de deelnemer kan meenemen
in de belangenafwegingen en beweegredenen van belangrijke besluiten
of processen zoals de toekomstverkenning. Ervaring leert dat dat goed
lukt in bijeenkomsten als de ALV maar nog aandacht vraagt bij de overige
communicatiemiddelen.

i. Opvolging aanbevelingen accountantscontrole 2019
De RvT heeft met aandacht de voortgang inzake de 2018 aanbevelingen van
de accountant, actuaris en compliance officer in 2019 gevolgd. Alle punten zijn
afgehandeld, behalve het project “Toekomst van Pf MN”. Dit traject loopt nog,
de voortgang is geborgd.
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j. Toekomst Pensioenfonds MN 2020
De toekomstverkenning wordt in 2020 verder uitgewerkt en zal worden
beoordeeld aan de hand van de definitieve uitkomsten van het pensioenakkoord en de gevolgen die er kunnen zijn voor het korten van aanspraken.
De RvT kijkt met belangstelling naar de toekomstige wensen of ideeën van de
sociale partners over de gewenste pensioenregeling. Dat zal het startpunt zijn
voor de daarbij passende uitvoering.
Voor het fonds zijn het in 2020 spannende en ingrijpende tijden qua toekomst
en qua financiële positie. Communicatie over de toekomstverkenning en de
financiële positie zijn in dit jaar voor het fonds cruciaal.

Den Haag, 29 mei 2020
Drs. L.A.C. van der Made RBA (voorzitter)
J.W. Herder RA CPE
Mr. Drs. E.W. Galesloot-Vaal
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VIII. Verslag van het Verantwoordingsorgaan
Inleiding
Het verantwoordingsorgaan is van mening dat het bestuur het beheer van het
Pensioenfonds MN in 2019 goed heeft uitgevoerd. De relatie met bestuur en
Raad van Toezicht is zonder meer goed. Met regelmaat vinden vergaderingen
plaats, formeel en informeel en gericht op de activiteiten per commissie. De
pensioencommissie, de communicatie en de financiële situatie van het fonds
blijven om aandacht vragen, ook in 2020.
Het verantwoordingsorgaan is over 2019 tevreden over zijn eigen rol binnen
het Pensioenfonds MN. Wel is en blijft het verantwoordingsorgaan kritisch
naar zijn optimaal functioneren. Het verantwoordingsorgaan heeft daarbij
vastgesteld dat een goede structuur en organisatie van belang zijn. De sfeer en
onderlinge samenwerking binnen het verantwoordingsorgaan kenmerkt zich
door integriteit, respect en vertrouwen. Binnen het verantwoordingsorgaan is
kennis en kunde voldoende aanwezig. In 2020 wil het verantwoordingsorgaan
de eigen organisatie verder verbeteren, zeker met het oog op nieuwe leden na de
aankomende verkiezingen later in 2020.

Algemeen
In het jaar 2019 is een aantal vacatures binnen het bestuur en het
verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds MN vervuld. Zo heeft het
verantwoordingsorgaan afgelopen jaar een nieuw bestuurslid voorgedragen.
Dit is met grote tevredenheid met hulp van MN recruitment gebeurd. Het proces
is zorgvuldig uitgevoerd en bij het maken van de keuze is rekening gehouden
met de kennis en kunde van het individu maar ook met de samenstelling van
het bestuur en de visie van het verantwoordingsorgaan hierop. Tijdens de
deelnemersvergadering van 2019 heeft het verantwoordingsorgaan een oproep
gedaan voor een nieuw lid namens de gepensioneerden. Hier is enthousiast
op gereageerd waardoor we in 2019 een nieuw en enthousiast lid voor het
verantwoordingsorgaan hebben kunnen voordragen. In 2020 vinden er
verschuivingen plaats in de bezetting van het verantwoordingsorgaan wegens
het aflopen van zittingstermijnen. Om voor een volledige bezetting zorg te
dragen vinden er eind 2020 verkiezingen plaats.

Financieel en beleggingsbeleid
Het bestuur heeft in 2019 de strategische beleggingsportefeuille
geëvalueerd door middel van een ALM-studie en hier zijn aanpassingen uit
voortgekomen. Zo is de risicoverdeling meer evenwichtig gemaakt en leunt
het fonds hierdoor minder op aandelenrisico. Daarnaast is de strategische
renteafdekking verhoogd. De nieuwe strategische portefeuille is volgens het
verantwoordingsorgaan meer in lijn met de vastgestelde beginselen van het
bestuur dan de vorige strategische portefeuille. Het verantwoordingsorgaan
ziet dat het bestuur zoekt naar een manier om haar ambities met betrekking
tot maatschappelijk verantwoordelijk beleggen vorm te geven zonder de kosten
en/of beheersbaarheid te verslechteren.
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Het verantwoordingsorgaan ziet dat het bestuur zich bewust is van het
dilemma tussen de ambitie en het risicoprofiel van de beleggingen bij deze lage
dekkingsgraad. Toch leunt het fonds op beleggingsrendementen voor herstel op
korte termijn en voor de indexatieambitie op langere termijn omdat de premie
ontoereikend is om bij te dragen aan herstel.
Het gekozen risicoprofiel in combinatie met huidige lage dekkingsgraad zorgt
voor een reële kans op korting eind 2020. Het verantwoordingsorgaan verzoekt
het bestuur om tijdig na te denken over een evenwichtige verdeling van een
eventuele korting. Alle groepen (actieven, slapers en gepensioneerden) zijn
de afgelopen jaren niet geïndexeerd maar daar bovenop hebben de actieve
deelnemers in de afgelopen jaren ook niet de beoogde pensioenopbouw
gekregen.

Communicatie
In het afgelopen jaar is meerdere malen constructief contact geweest
tussen het verantwoordingsorgaan en het bestuur over de communicatie
(communicatiebeleidsplan of communicatie naar deelnemers) door het
fonds. Na een aanvankelijk negatief advies van het verantwoordingsorgaan
over het communicatiebeleidsplan, heeft het bestuur dit advies ter harte
genomen en is het plan aangepast door de ambitie en beleidsdoelen concreter
te formuleren. Op basis van dit meerjarenplan stelt het bestuur jaarlijks
een communicatieplan op met concrete acties. Het verantwoordingsorgaan
heeft eind 2019 met het bestuur geëvalueerd hoe de communicatie over 2019
heeft plaatsgevonden. De wijze waarop het bestuur haar deelnemers heeft
geïnformeerd tijdens de deelnemersvergadering was wederom uitstekend. Het
bestuur heeft met name aan het begin van het jaar de communicatie volgens
plan uitgevoerd. Het verantwoordingsorgaan realiseert zich dat een klein fonds
goed op de uitgaven moet letten. Het zal een uitdaging blijven voor het bestuur
om in de komende jaren de communicatiedoelen te bereiken en tegelijkertijd
de kosten beperkt te houden. Het verantwoordingsorgaan zal ook in 2020
het thema communicatie hoog op de agenda zetten in de gesprekken met het
bestuur.

Toekomst Pensioenfonds MN
Het afgelopen jaar is gebleken dat de toekomst van het Pensioenfonds
MN aandacht vraagt van alle partijen binnen en rond het fonds. Het
verantwoordingsorgaan is van mening dat het belangrijk is dat het fonds
bovenal toekomstvisie heeft. De toekomst van Pensioenfonds MN is in 2019
op de agenda en daarmee op de kaart gezet. Het verantwoordingsorgaan vindt
dit verstandig. In 2019 is door Pensioenfonds MN een pensioencommissie
aangesteld waarin onder andere het verantwoordingsorgaan deelneemt. Het
doel van de pensioencommissie is het ontwikkelen van een gezamenlijk beeld
over de toekomst en te verkennen waar de overeenkomsten en verschillen
tussen alle betrokken partijen zitten ten aanzien van de toekomst van het
fonds.
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IX. Reactie van het bestuur
Het bestuur deelt de mening van het verantwoordingsorgaan dat de
samenwerking gedurende het verslagjaar op constructieve wijze heeft
plaatsgevonden en ziet uit naar een voortzetting van de vruchtbare samenwerking tussen verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht en bestuur.
Daarnaast is het bestuur tevreden met het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het door het bestuur gevoerde beleid.
Ook het bestuur ziet de uitdaging om de communicatie goed vorm te geven
zeker gezien het scala aan belangrijke onderwerpen als de toekomststrategie,
de kans op verlaging van pensioenen, de financiële situatie als gevolg van de
coronacrisis en de verlaagde pensioenopbouw.
De Raad van Toezicht is een belangrijk klankbord voor het bestuur.
Het contacten en de gezamenlijke vergaderingen zijn nuttig en constructief.
Het bestuur kan zich goed vinden in het verslag van de Raad van Toezicht.
De adviezen voor het komende jaar, zoals over de communicatie over de eerder
genoemde onderwerpen en over de verdere invulling van de sleutelfuncties
zullen zeker ter harte genomen worden.

Den Haag, 29 mei 2019				

Het bestuur
P.T.G. Lafranca MBA		

drs. G.H.F. van der Wulp CFA FRM

Mw. mr. L.M.J. Lutz		

drs. J.C.M. Molenaar RBA		

drs. F.P.L. Cordewener AAG
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Jaarrekening

Balans per 31 december (na bestemming saldo baten en lasten)

ACTIVA

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Beleggingen

(1)

Vastgoedbeleggingen

(2)

11.524

8.947

Aandelen

(3)

113.249

80.623

Vastrentende waarden

(4)

345.682

282.014

Derivaten

(5)

46.002

16.240

Overige beleggingen

(6)

30.634

30.158

Totaal beleggingen

547.091

417.982

Vorderingen uit hoofde van beleggingen

(7)

448

2.560

Herverzekeringsdeel technische voorziening

(8)

93

98

Overige vorderingen en overlopende activa

(9)

Liquide middelen

(10)

Totaal activa

64

Jaarrekening

106

0

10.959

12.471

558.697

433.111

PASSIVA
Algemene reserve

(11)

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

-16.121

-20.072

Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico pensioenfonds

(12)

525.286

432.843

Overige technische voorzieningen

(12)

0

0

Voorziening pensioenverplichtingen voor

525.286

432.843

risico pensioenfonds

(12)

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

(13)

49.294

20.103

Overige schulden en overlopende passiva

(14)

238

237

558.697

433.111
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Totaal passiva

Staat van baten en lasten

BATEN

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Premiebijdragen

(15)

15.378

15.223

Beleggingsopbrengsten

(16)

87.880

-50

Saldo van overdrachten van rechten

(17)

28

0

Overige baten

(18)

-5

-6

103.281

15.167

Totaal baten

LASTEN
Pensioenuitkeringen

(19)

6.171

5.966

Pensioenuitvoeringskosten

(20)

711

764

Mutatie technische voorzieningen

(21)

* Pensioenopbouw

12.467

12.499

* Rentetoevoeging

-1.033

-1.081

* Onttrekking voor uitkeringen

-6.169

-5.968

* Wijziging marktrente

87.206

22.823

31

0

0

0

* Wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten
* Wijziging excasso opslag
* Wijziging grondslagen

2

-4.914

* Wijziging schattingswijzigingen

0

0

* Conversie

0

0

* Verlaging

0

0

-61

504

* Overige mutaties
Totaal mutatie technische voorzieningen

92.443

23.863

Mutatie herverzekeringsdeel
technische voorziening

(22)

5

5

Overige lasten

(23)

0

0

99.330

30.598

3.951

-15.431

Totaal lasten
Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten over 2019 is volledig onttrokken aan de algemene reserve.
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Kasstroomoverzicht

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
Ontvangen premies

15.338

15.223

28

0

-6.168

-5.964

0

0

-712

-654

0

0

Ontvangen in verband met waardeoverdracht van rechten
Betaalde pensioenuitkeringen
Betaald in verband met waardeoverdracht van rechten
Betaalde pensioenuitvoeringskosten
Betaald in verband met aanschaf software
Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars
Overige ontvangsten/uitgaven

0

0

-72

-3

Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten

8.414

8.602

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten
Verkopen en aflossingen van beleggingen

105.601

47.903

-2.777

16.557

Verkopen inzake derivaten
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten
Aankopen beleggingen

8.607

8.259

-120.778

-74.692

Aankopen inzake derivaten
Betaalde kosten van vermogensbeheer
Overige baten

0

-3.627

-579

-524

0

-2

Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten

-9.926

-6.126

Mutatie liquide middelen

-1.512

2.476

De mutatie in geldmiddelen bestaat uit de volgende balansposten:
Liquide middelen

10.959

12.471

Stand per einde boekjaar

10.959

12.471

Stand per einde vorig boekjaar

12.471

9.995

Mutatie liquide middelen

-1.512

2.476

Jaarrekening
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Algemene toelichting
1. Algemeen
Activiteit
Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services, statutair gevestigd
te 's-Gravenhage, is een ondernemingspensioenfonds ten behoeve van de
werknemers van Mn Services N.V. en gelieerde instellingen. (kvk nummer
41150295).

2. Overeenstemming
De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake
de jaarrekening, zoals deze zijn vermeld in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (BW) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), in het bijzonder
Richtlijn 610 Pensioenfondsen.				
Het bestuur van de Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services heeft in
de vergadering van 29 mei 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld.

3. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Algemeen
De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de MN
Vermogensbeheerrapportage zijn ontleend aan de Richtlijn 610 voor de
verslaggeving van Pensioenfondsen. Tevens zijn voor de presentatie en
toelichting van de beleggingen, de beleggingsresultaten en de beleggingsrisico's
de bepalingen uit Richtlijn 610 gevolgd.
De beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn
referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

Vreemde valuta
De rapportage is opgesteld in euro’s, zijnde de functionele en presentatievaluta.
Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers
per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op transactiedatum. De uit de
afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste
of ten laste van de staat van baten en lasten.
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4. Grondslagen voor de balans
Belegggingen
Participaties in beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort
belegging worden gerubriceerd in de beleggingsrubriek, waarin rechtstreekse
beleggingen van die soort dienen te worden gerubriceerd.

Vastrentende waarden
Beursgenoteerde obligaties zijn gewaardeerd tegen de biedkoers op balansdatum
inclusief de opgelopen interest ultimo jaar.
Niet aan een beurs genoteerde fondsen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde
op basis van de door de vermogensbeheerder van het fonds laatste afgegeven
intrinsieke waarde, zijnde een benadering van de reële waarde.
Leningen zijn gewaardeerd tegen actuele waarde op basis van de contante waarde
van toekomstige kasstromen.
De deposito's zijn gewaardeerd tegen reële waarde op de balansdatum.

Aandelen
Ter beurze genoteerde aandelen zijn gewaardeerd tegen de slotkoers op
balansdatum.
Niet aan een beurs genoteerde aandelenfondsen zijn gewaardeerd tegen de
actuele waarde op basis van de door de vermogensbeheerder van het fonds
laatste afgegeven intrinsieke waarde, zijnde een benadering van de reële waarde.

Vastgoedbeleggingen
Onder vastgoedbeleggingen zijn participaties in beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen of niet beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen
opgenomen.
Participaties in beursgenoteerde indirecte vastgoedbeleggingen worden
gewaardeerd tegen de per balansdatum geldende beurskoers.
Participaties in niet-beursgenoteerde indirecte vastgoedbeleggingen worden
gewaardeerd tegen de reële waarde, zijnde de intrinsieke waarde ultimo boekjaar
ontleend aan de meest recente rapportages van de fondsmanagers gecorrigeerd
voor kasstromen in de periode tot balansdatum, waarbij de onderliggende
vastgoedbeleggingen zijn gewaardeerd op reële waarde die in de meeste gevallen
gevallen is ontleend op basis van onafhankelijke taxatie, en in enkele gevallen
aangevuld met schattingen van het management van het vastgoedfonds. Bij nietbeursgenoteerde indirecte vastgoedbeleggingen worden periodieke analyses van
resultaten uitgevoerd, evenals analyse van de gecontroleerde jaarrekeningen
van de indirecte vastgoedbeleggingen, en vergelijking met de waardenopgaven
van de fondsmanagers. Niet in alle gevallen zijn gecontroleerde jaarrekeningen
beschikbaar voor vaststelling van de jaarrekening.

Alternatieve beleggingen
De alternatieve beleggingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde,
zijnde een benadering van de marktwaarde. Bij afwezigheid van een ultimo jaar
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opgave van de fondsmanager zal MN zelf een gefundeerde inschatting maken
op basis van marktanalyse.

Derivaten
Derivaten zijn financiële instrumenten die zijn afgeleid van meer traditionele
producten als aandelen en obligaties. Het betreft valutatermijncontracten,
interest rate swaps, futures, swaptions, credit default swaps, contracts for
differences en commodities.
Derivaten zijn gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is de waarde waarvoor het
contract ultimo jaar kan worden afgewikkeld. De waarde wordt bepaald met
behulp van marktconforme en toetsbare waarderingsmodellen.
De ultimo jaar bestaande rechten en verplichtingen worden per derivatencontract gesaldeerd. Positieve posities(na saldering) uit hoofde van
derivatencontracten ultimo verslagjaar worden gepresenteerd onder derivaten.
Negatieve posities (na saldering) uit hoofde van derivatencontracten ultimo
verslagjaar worden gepresenteerd onder verplichtingen uit hoofde van de
beleggingen. Onder deze laatste post zijn ook creditposities uit hoofde van
credit support annexen (CSA) verantwoord.
De CSA-contracten hebben betrekking op derivatencontracten. De openstaande
vorderingen en verplichtingen van de derivatencontracten worden maandelijks
danwel wekelijks per tegenpartij gesaldeerd. Bij een saldo boven de contractueel vastgestelde grens wordt er onderpand gestort c.q. ontvangen van de
tegenpartij.

Te vorderen premiebijdragen
De te vorderen premiebijdragen zijn bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
reële waarde en bij vervolgwaardering gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs,onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Vorderingen uit hoofde van beleggingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde
van de tegenprestatie en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Overige vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. Op de
vorderingen is geen voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht.

Herverzekeringsdeel technische voorziening
Het herverzekeringsdeel technische voorziening bestaat uit een vordering in de
vorm van een garantiecontract. Het betreft een kleine gesloten groep waar geen
nieuwe personen meer kunnen bijkomen. De vordering is gebaseerd op dezelfde
grondslagen als de technische voorzieningen.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Onder de
liquide middelen zijn opgenomen de kas- en banktegoeden die onmiddellijk
opeisbaar zijn, korte termijn deposito's en kortlopende uiterst liquide
beleggingen die onmiddellijk kunnen worden omgezet in contanten.
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Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Technische voorzieningen
De post technische voorzieningen bestaat uit de voorziening
pensioenverplichtingen.

Voorziening pensioenverplichtingen
De omvang van de voorziening pensioenverplichtingen(VPV) is gebaseerd op de
contante waarde van de verwachte toekomstige uitkeringen. Deze zijn afgeleid
van de ultimo verslagjaar opgebouwde pensioenen van de actieven, slapers
en pensioengerechtigden,alsmede de totaal te bereiken pensioenopbouw van
arbeidsongeschikte deelnemers met een premievrije pensioenopbouw.

Actuariële veronderstellingen
De belangrijkste ten behoeve van de technische voorzieningen toegepaste
actuariële veronderstellingen zijn hierna vermeld.

Rekenrente
De VPV is berekend aan de hand van de rentetermijnstructuur zoals die door
DNB gepubliceerd wordt, waarbij per 1 januari 2015 de 3-maandsmiddeling
is vervallen. DNB heeft tevens besloten om de Ultimate Forward Rate (UFR)
voor pensioenfondsen per 15 juli 2015 op een andere manier te bepalen. Met de
invoering van de aangepaste methodiek vervalt het vaste eindniveau van de
UFR van 4,2% en zal deze voortaan gebaseerd worden op het voortschrijdend
gemiddelde van de gerealiseerde maandelijkse ‘20-jaars forward rentes’ in de
voorgaande 10 jaar.
Deze beschreven rekenrente is in deze jaarrekening toegepast als marktrente
ultimo het jaar.

Pensioenrichtleeftijd
Per 1 januari 2018 is de pensioenleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Het
ouderdompensioen is daarom geconverteerd naar ouderdomspensioen met
pensioenrichtleeftijd 68 jaar voor (gewezen) deelnemers geboren vanaf
geboortejaar 1950.
Het effect van de conversie is verwerkt in de berekening van de voorziening
pensioenverplichtingen.

Overlevingskansen
De overlevingskansen zijn per ultimo 2019 ontleend aan de door het Actuarieel
Genootschap gepubliceerde Prognosetafel 2018. Hierbij wordt fondsspecifieke
leeftijdsafhankelijke reductiefactoren gehanteerd met afwijkende
reductiefactoren voor partners.

Overige veronderstellingen
∆ Partnerfrequentie

- 	tot en met 64 jaar conform de overlevingstafels
GBM/V 1985-1990;

		

- 	v anaf 65 jaar wordt 100 procent verondersteld.

∆ Latent wezenpensioen

- geen voorziening.

∆ Toeslagen

- 	voorwaardelijke toeslagverlening op basis van
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een ex ante bepaalde maatstaf;
		

-	de ambitie is om pensioenrechten en pensioenaanspraken jaarlijks aan te passen met de Prijsindex;

		

-	de voorwaardelijke toeslagverlening wordt

		

-	voor deze voorwaardelijke toeslagverlening

gefinancierd uit overrendementen;
wordt geen bestemmingsreserve gevormd, wordt
geen premie betaald en is geen bedrag in de
technische voorzieningen opgenomen.

Grondslagen
Naast de actuariële veronderstellingen gelden de volgende belangrijkste
grondslagen ten aanzien van de technische voorzieningen:
∆ Bij de bepaling van de omvang van de technische voorzieningen op basis van
de ultimo verslagjaar opgebouwde aanspraken wordt rekening gehouden
met reeds toegezegde toeslagen per 1 januari van het volgende verslagjaar.
∆ De rentetoevoeging aan de technische voorzieningen is gebaseerd op de
éénjaarsrente per 1 januari van het boekjaar.
∆ Ten behoeve van de financiering van de toekomstige uitvoeringskosten,
voor zover deze betrekking hebben op ultimo verslagjaar opgebouwde
pensioenaanspraken, is bij de vaststelling van de technische voorzieningen
een opslag van 2,5% procent gehanteerd.
∆ Het ANW Pensioen wordt door de deelnemer vrijwillig verzekerd op
risicobasis. Voor de toegekende ANW Pensioenen wordt de contante waarde
van de toekomstige uitkeringen gereserveerd.
∆ Voor het ingegane wezenpensioen wordt gerekend met een uitkering
tot het bereiken van de zevenentwintigjarige leeftijd, zonder met het
overlijdensrisico rekening te houden.
∆ Voor arbeidsongeschikten die recht hebben op premievrijstelling wordt de
contante waarde van de in de toekomst te verwerven pensioenaanspraken
als voorziening aangehouden.
∆ Het invaliditeitspensioen is verzekerd op risicobasis. Voor de toegekende
invaliditeitspensioenen wordt de contante waarde van de toekomstige
uitkeringen gereserveerd.
∆ Voor niet ingegane invaliditeitspensioenen en premievrijstelling bij
invaliditeit is tweemaal de risicopremie van het laatste verslagjaar volledig
opgenomen in de technische voorzieningen.

Pensioenvermogen
Het pensioenvermogen is uitsluitend en dus volledig beschikbaar voor de
uitvoering van de pensioenregeling. Het pensioenvermogen bestaat uit de
algemene reserve en de technische voorzieningen.

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen
Verplichtingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde
van de tegenprestatie en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs.
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5. Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Premiebijdragen
Als premiebijdragen is vermeld het totaal van de aan het verslag toe te rekenen
premiebijdragen, zijnde de in het verslagjaar in rekening gebrachte bijdragen
van werkgevers en werknemers alsmede de premie ANW.

Resultatenbepaling
De resultaten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds
vermelde grondslagen van waardering van activa en passiva. Kosten worden
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Transacties in
vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers van die dag. Zowel
gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten worden rechtstreeks verwerkt in
het resultaat.

Beleggingsresultaten
Onder beleggingsresultaten worden opgenomen de gerealiseerde en
ongerealiseerde opbrengsten, de waardeveranderingen van beleggingen
veroorzaakt door valuta en koersverschillen, en de directe opbrengsten.
In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en
ongerealiseerde waardeveranderingen. Directe opbrengsten worden
verantwoord aan de periode waar ze betrekking op hebben:
Onder directe opbrengsten vallen:
- dividenden, inclusief stockdividend
- interest van alle beleggingen in vastrentende waarden en liquide middelen

Koersverschil
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire
posten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij
zich voordoen.

Transactiekosten
De transactiekosten (brokerkosten en beursbelastingen) van de beleggingstransacties zijn verdisconteerd in de kostprijs c.q de opbrengstwaarde van de
beleggingen.

Beheerskosten
Onder kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de daaraan
toegerekende interne kosten verstaan

Saldo van overdracht van rechten
De bij overdrachten van pensioenen bepaalde overdrachtwaarden zijn
gebaseerd op de wettelijke berekeningsgrondslagen. De waardeoverdrachten
worden toegerekend aan het verslagjaar waarin de bijbehorende pensioenaanspraken zijn verwerkt in de pensioenadministratie.

Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de over het verslagjaar opeisbare
uitkeringen inzake vooral het ouderdoms-, partner- wezenpensioen en
invaliditeitspensioen.
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Mutatie voorziening pensioenverplichtingen
De mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds is opgesplitst
in een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht.

Wijziging van marktrente interne rekenrente
Jaarlijks wordt per 31 december de reële waarde van de technische
voorzieningen herrekend door toepassing van de actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt
verantwoord onder 'wijziging marktrente'. Ultimo 2018 bedroeg de uit de toen
gehanteerde rentetermijnstructuur af te leiden fond specifieke gemiddelde
interne rekenrente 1,49%. Per einde 2019 was deze gemiddelde interne
rekenrente op basis van de per die datum geldende rentetermijnstructuur
gedaald naar 0,826%.

Rentetoevoeging aan VPV
De pensioenverplichtingen zijn opgerent met -0,235% (2018: -0,260%). Dit is de
1-jaarsrente per 1 januari 2019, berekend over de gehele pensioenverplichting.

Wijziging door nieuwe pensioenaanspraken en overgangsregelibngen
Onder pensioenopbouw is opgenomen de actuarieel berekende waarde van de
diensttijdopbouw. Dit is het effect op de voorziening pensioenverplichtingen
van de in het verslagjaar opgebouwde nominale rechten ouderdomspensioen en
nabestaandenpensioen.
Verder is hierin begrepen het effect van de individuele salarisontwikkeling. Er
wordt geen rekening gehouden met toekomstige salarisontwikkelingen en/of
toeslagverlening.

Onttrekking voor uitkeringen
Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel
berekend en opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder
"onttrekking voor uitkeringen" opgenomen afname van de voorziening betreft
het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de pensioenen van
de verslagperiode.

Wijziging grondslagen
De wijziging grondslagen hebben betrekking op incidentele wijzigingen van
de regelingen en/of incidentele wijzigingen in actuariële grondslagen en/of
methoden.

Wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten
Als wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten is opgenomen de aan
het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen
respectievelijk overgedragen pensioenaanspraken met betrekking tot de
actuariële waarde.

Overige mutaties
De resterende mutaties van de voorziening zijn opgenomen onder overige
mutaties.
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Pensioenuitvoeringskosten
Onder het hoofd pensioenuitvoeringskosten zijn de kosten van de uitvoering
van de pensioenregeling opgenomen. Voor kosten die hun oorsprong in
het verleden hebben, maar waarvan de uitgaven pas in de toekomst zullen
plaatsvinden, is een kostenreservering opgenomen. Hierdoor worden kosten
verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Mutatie technische voorzieningen
De mutatie technische voorzieningen betreft het verschil tussen de eindstand
en de beginstand van de technische voorzieningen. Deze mutatie is nader
gespecificeerd in de staat van baten en lasten en in de toelichting op de
balanspost.

6. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode, waarbij
onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit pensioen- en beleggingsactiviteiten. De geldmiddelen bestaan hierbij uit de mutatie van de posten
Liquide middelen en Schulden bij bancaire instellingen (als onderdeel van
Verplichtingen uit hoofde van beleggingen).

Jaarrekening

75

Toelichting op de balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA
(1) Beleggingen
De beleggingen ad 547.091 duizend euro (2018: 417.982 duizend euro) zijn volledig voor risico van het pensioenfonds.
Net als in 2018 waren er ultimo 2019 geen effecten uitgeleend.

(2) Vastgoedbeleggingen
De vastgoedbeleggingen bestaan volledig uit indirecte vastgoedbeleggingen. Het verloop hiervan is als volgt:

Waarde 1 januari

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

8.947

9.727

Aankopen

0

0

Verkopen

0

0

2.577

-780

Waarderingsverschillen en verkoopresultaten
Waarde 31 december

11.524

8.947

Ultimo 2019 is het te betalen dividend nihil (2018: ook nihil).

(3) Aandelen
De post aandelen bestaat volledig uit beleggingsinstellingen aandelen. Het verloop van deze post is als volgt:
2019

2018

x 1.000 euro

Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen
Waarderingsverschillen en verkoopresultaten

x 1.000 euro

80.623

78.151

9.526

9.725

0

0

23.100

-7.253

Waarde 31 december

113.249

80.623

(4) Vastrentende waarden
2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

De post vastrentende waarden bestaat uit:
Obligaties en leningen op schuldbekentenis
Hypothecaire leningen
Beleggingsinstellingen vastrentende waarden
Deposito's
Waarde 31 december
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128.162

104.695

34.692

33.040

182.828

144.279

0

0
345.682
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Obligaties en leningen op schuldbekentenis
Het verloop van de post obligaties en leningen op schuldbekenten is als volgt:
2019
Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen en ontvangen aflossingen
Waarderingsverschillen en verkoopresultaten

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

104.695

116.160

83.406

10.115

-71.189

-24.945

11.410

3.727

-160

-362

Overige mutaties
Waarde 31 december

128.162

104.695

Hypothecaire leningen
Het verloop van de post hypothecaire leningen is als volgt:

Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen en ontvangen aflossingen
Waarderingsverschillen en verkoopresultaten
Overige mutaties

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

33.040

22.774

688

10.499

0

0

1.313

-369

-349

136

Waarde 31 december

34.692

33.040

Beleggingsinstellingen vastrentende waarden
Het verloop van de post beleggingsinstellingen vastrentende waarden is als volgt:

Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen en ontvangen aflossingen
Waarderingsverschillen en verkoopresultaten
Waarde 31 december

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

144.279

139.017

26.378

28.124

0

-19.439

12.171

-3.423
182.828

144.279

Deposito's
De deposito’s die ultimo verslagjaar zijn uitgezet hebben allemaal een looptijd van korter dan één jaar en kennen
een hoge omloopsnelheid. Om die reden wordt het verloop van de deposito's niet nader gespecificeerd.
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(5) Derivaten
De door middel van derivaten verkregen posities zijn in de balans gesplitst weergegeven. De positieve posities uit
hoofde van derivatencontracten zijn opgenomen onder de post Derivaten (als onderdeel van de Beleggingen). De
negatieve posities zijn opgenomen onder de post Verplichtingen uit hoofde van beleggingen.
Per 31 december betreft het de volgende posities:
2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Derivaten

46.002

16.240

Verplichtingen derivaten

-5.051

-5.378

Saldo positie in derivaten

40.951

10.862

2019

2018

Het verloop van de per saldo posities in derivaten is als volgt:

x 1.000 euro

Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen
Waarderingsverschillen en verkoopresultaten
Overige mutaties

x 1.000 euro

10.862

25.935

0

3.627

2.777

-16.557

27.076

-1.966

236

-177

Waarde 31 december

40.951

10.862

Pensioenfonds MN maakt gebruik van derivaten. Het uitgangspunt is dat derivaten worden gebruikt om risico’s
af te dekken. Hiervoor worden derivaten specifiek ingezet ten behoeve van afdekking van het renterisico en
het valutarisico. De posities van deze instrumenten ultimo jaar zijn als volgt te specificeren naar onderliggende
waarde:
Beleggingscategorie en soort instrument
x 1.000 euro

2019
Onderliggende

2018
Marktwaarde*

waarde

Onderliggende

Marktwaarde*

waarde

Vastrentende waarden
Renteswaps

256.700

41.388

143.100

10.666

Index futures (commodities)

0

0

0

0

Opties

0

0

0

0

71.620

-437

69.919

196

Alternatieve beleggingen

Valuta
Valutatermijncontracten
Totaal derivaten (per saldo)

40.951

* De marktwaarde is de waarde als het contract ultimo jaar zou worden verkocht of teruggedraaid.
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(6) Overige beleggingen
Het verloop van de post overige beleggingen is als volgt:

Waarde 1 januari

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

30.158

32.272

Aankopen

543

587

Verkopen

-2.545

-5.511

2.478

2.810

Waarderingsverschillen en verkoopresultaten
Waarde 31 december

30.634

30.158

De post alternatieve beleggingen kan als volgt worden gespecificeerd:
2019
x 1.000 euro

20178
x 1.000 euro

Infrastructuur

13.741

14.707

Private Equity

16.893

15.451

Waarde 31 december

30.634

30.158

(7) Vorderingen uit hoofde van beleggingen
Onder de vorderingen uit hoofde van beleggingen zijn per 31 december begrepen:
2019

2018

x 1.000 euro

Kortlopende vorderingen beleggingen

448

Totaal

x 1.000 euro

2.560
448

2.560

De kortlopende vorderingen beleggingen betreffen uitgevoerde transacties die direct na het jaareinde zijn
afgerekend.

(8) Herverzekeringsdeel technische voorziening

Waarde 1 januari
Onttrekking voor uitkeringen

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

98

103

-12

-12

Wijziging marktrente

3

2

Wijziging excasso opslag

0

0

Overige mutaties

4

5

Waarde 31 december

93

98

De vordering inzake herverzekering betreft een garantiecontract voor een gesloten groep personen. Ultimo 2019
bestond deze groep uit vijf personen met een totaal verzekerd pensioen van 12 duizend euro per jaar. De
vordering van 93 duizend euro is vastgesteld op dezelfde grondslagen als die waarop de technische
voorzieningen van Pensioenfonds MN zijn bepaald.
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(9) Overige vorderingen en overlopende activa
Onder de overige vorderingen en overlopende activa (allen een looptijd van korter dan een jaar) zijn per
31 december begrepen:
2019

2018

x 1.000 euro

Nog te ontvangen premies
Nog te ontvangen van MN
Overige overlopende activa
Te ontvangen dividendbelasting
Totaal

x 1.000 euro

40

0

0

0

66

0

0

0
106

(10) Liquide middelen
De liquide middelen ad 10.959 duizend euro betreffen posities in rekening-courant bij bancaire instellingen en
beleggingen in geldmarktfondsen.
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(11) Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Beginstand
Saldo van baten en lasten

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

-20.072

-4.641

3.951

-15.431

Eindstand

-16.121

-20.072

Op basis van de Pensioenwet is het minimaal vereist vermogen 4,2 procent van de technische voorzieningen,
zijnde 22.313 duizend euro ultimo 2019. Het vereist vermogen inclusief solvabiliteitsbuffer ultimo 2019 bedraagt
18,0 procent van de technische voorzieningen, zijnde 94.659 duizend euro (2018: 19,8 procent).
De algemene reserve ultimo 2019 bedraagt -16.121 duizend euro.
Het saldo van baten en lasten over 2019 is volledig onttrokken aan de algemene reserve.
De dekkingsgraad van PMN per 31 december 2019 bedroeg 96,9% en was daarmee lager dan de benodigde
104,2%. Conform een richtlijn van DNB hoeft PMN in 2019 geen verlaging door te voeren op de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen.
Ultimo 2019 bedraagt het minimaal vereiste vermogen (afgerond) 4,2% van de voorziening pensioenverplichtingen, dit is 22.313 duizend euro. De algemene reserve ultimo 2019 bedraagt 16.121 duizend euro
negatief, zodat het aanwezige vermogen lager is dan het minimaal vereiste vermogen, en lager dan het vereist
eigen vermogen. Daardoor is er ultimo 2019 sprake van een reservetekort en sprake van een dekkingstekort.
Conform de richtlijnen van DNB heeft PMN voor 1 april 2020 een herstelplan opgesteld, waarin het fonds
heeft uitgewerkt hoe het binnen de gestelde termijn het reservetekort opheft. DNB heeft het herstelplan nog
niet goedgekeurd.

(12) Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
De voorziening pensioenverplichtingen is berekend op basis van de grondslagen zoals verwoord in de Algemene
toelichting.
Om inzicht te geven in de omvang en ontwikkeling van de voorziening pensioenverplichtingen is hieronder een
specificatie van de voorziening per deelnemerscategorie opgenomen.

Voorziening per deelnemerscategorie

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Actieve deelnemers

251.458

208.663

Slapers

168.093

128.710

Pensioengerechtigden

101.395

91.095

4.340

4.375

Arbeidsongeschikten
Totaal

525.286

432.843

Per 31 december 2019 zijn de technische voorzieningen berekend uitgaande van de door DNB gepubliceerde
rentetermijnstructuur. De rentetermijnstructuur per 31 december is door DNB gebaseerd op de Ultimate
Forward Rate (UFR). De daarvan afgeleide interne marktrente bedraagt ultimo 2019 0,83 procent (2018:
1,49 procent).
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Ultimo jaar heeft de voorziening pensioenverplichtingen betrekking op de volgende aantallen deelnemers per
2019

2018

x 1.000 euro

Actieve deelnemers (inclusief arbeidsongeschikten)
Slapende deelnemers
Pensioengerechtigden

x 1.000 euro

999

1.004

1.422

1.336

271

252

Totaal aantal deelnemers

2.692

Ontwikkeling voorziening pensioenverplichtingen

2.592

2019
x 1.000 euro

Beginstand

20178
x 1.000 euro

432.843

408.980

Pensioenopbouw

12.467

12.499

Rentetoevoeging

-1.033

-1.081

Onttrekking voor uitkeringen

-6.169

-5.968

Wijziging marktrente

87.206

22.823

Wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten

31

0

Wijziging excasso opslag

0

0

Wijziging grondslagen

2

-4.914

Verlaging

0

0

Wijziging schattingswijzigingen

0

0

Conversie

0

0

-61

504

1)

Overige mutaties
Mutatie van de voorziening
Eindstand

92.443

23.863

525.286

432.843

1) Per ultimo 2018 is de Prognosetafel AG2016 vervangen door de Prognosetafel AG2018 met bijbehorende fondsspecifieke correctiefactoren voor evaringssterfte.
Ook partnerfrequenties zijn per 21 december 2018 gewijzigd van Circuit 62 naar Circuit 65.

De duration van de pensioenverplichtingen ultimo 2019 bedraagt 24,8 jaar (2018: 24,3 jaar).

Pensioenvermogen
Het pensioenvermogen bestaat uit de technische voorzieningen en de algemene reserve.
Ultimo 2019 bedraagt het pensioenvermogen 509.165 duizend euro (2018: 412.771 duizend euro). Op basis van het
pensioenvermogen en de technische voorzieningen is de dekkingsgraad van Pensioenfonds MN als volgt:
2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Pensioenvermogen

509.165

412.771

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds

525.286

432.843

96,9%

95,4%

Actuele dekkingsgraad
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(13) Verplichtingen uit hoofde van beleggingen
Als verschuldigd uit hoofde van beleggingen is per 31 december opgenomen:
2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Credit Support Annexen

44.165

14.410

Verplichtingen derivaten

5.051

5.378

78

315

Kortlopende schulden beleggingen

1

Totaal

49.294

20.103

(14) Overige schulden en overlopende passiva
Onder de overige schulden en overlopende passiva (allen een looptijd van korter dan een jaar) zijn per
31 december opgenomen:

Loonheffing en sociale verzekeringen

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

152

149

Nog te betalen accountantskosten

47

44

Overige overlopende passiva

37

36

4

8

Crediteuren
Nog te betalen ziektekosten verzekering

-2

0

Nog te betalen inzake uitgaande waardeoverdrachten

0

0

Overlopende posten met MN

0

0

Totaal

238

237

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Ultimo 2019 bedroegen de niet in de balans opgenomen beleggingsverplichtingen inzake alternatieve beleggingen
2,8 miljoen euro (2018: 3,0 miljoen euro).
Deze verplichtingen zijn maximale bedragen die op basis van afgesloten contracten kunnen worden gevraagd te
storten. De uiteindelijke hieruit voortvloeiende beleggingen zijn onzeker voor wat betreft werkelijke omvang en
moment van opvragen.

1.

Allen een looptijd van korter dan één jaar
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Risicoparagraaf
In deze risicoparagraaf wordt ingegaan op de strategische en operationele
risico's die Pensioenfonds MN loopt. Hierbij is kwantitatieve informatie
betreffende de risico's weergegeven.

Solvabiliteitsrisico
Een belangrijk risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel
het risico dat het fonds niet beschikt over voldoende vermogen ter dekking
van de pensioenverplichtingen. Indien de solvabiliteit van het fonds
zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat er geen ruimte is voor
(volledige) toeslagverlening en dat er geen volledige uitkering mogelijk
is. Een tiental scenario's is in het model van DNB gedefi nieerd als extreme
marktomstandigheid. Bijvoorbeeld een daling van aandelenkoersen met 25
procent. Per risicofactor is een bepaalde buffer voorgeschreven. Een combinatie
van deze factoren geeft het vereist vermogen dat Pensioenfonds MN moet
aanhouden. Doordat de correlatie tussen deze risico's niet perfect is (sommige
risico's zullen niet simultaan optreden) vindt nog een correctie plaats vanwege
diversificatie-effecten.
Onderstaande tabel geeft de uitkomsten van het standaard risicomodel voor
Pensioenfonds MN weer:
Tabel: Vereist eigen vermogen (in miljoenen euro)
Risicofactor

2019

2018

S1

Renterisico (inclusief inﬂatie)

10,0

19,8

S2

Aandelenrisico

58,7

48,9

S3

Valutarisico

19,3

19,2

S4

Grondstoﬀenrisico

0,0

0,0

S5

Kredietrisico

39,8

32,9

S6

Verzekeringstechnisch risico

18,7

15,7

S7

Liquiditeitsrisico

0,0

0,0

S8/9 Concentratie en operationeel risico

0,0

0,0

S10 Actief beheer risico

1,7

1,1

Subtotaal van alle risico's

148,1

137,5

Diversiﬁcatie-eﬀect

-53,4

-51,6

Vereist eigen vermogen

94,7

85,9

Aanwezige algemene reserve

-16,1

-20,1

-110,8

-106,0

Saldo

Op basis van het standaard risicomodel dient Pensioenfonds MN ultimo 2019
een vereist eigen vermogen te hebben ter grootte van minimaal 94,7 miljoen
euro. Dat komt neer op 18,0 procent van de technische voorzieningen (ultimo
2018: 19,8 procent).
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Renterisico
Het renterisico is het risico dat de waarde van de portefeuille vastrentende
waarden en de pensioenverplichtingen verandert als gevolg van ongunstige
veranderingen in de marktrente. De rentegevoeligheid wordt uitgedrukt
in ‘duration’. Voor het totale belegde vermogen ultimo 2019 bedraagt de
gemiddelde duration exclusief hoogrentende waarden 4,9. De modified
duration van de verplichtingen bedraagt 24,6. Er is derhalve sprake van
een ‘duration mismatch’: de waarde van de verplichtingen is gevoeliger voor
renteontwikkelingen dan de waarde van de beleggingen. Het beleid van
Pensioenfonds MN is gericht op het verkleinen van de duration mismatch.
Door middel van renteswaps is de duration van de beleggingen verlengd van
4,9 tot 15,5. Hierdoor wordt het effect van een daling van de dekkingsgraad
voortvloeiend uit een rentedaling verkleind.
De duration van de vastrentende waarden zijn in de volgende tabel
weergegeven:
Tabel: Duration balansposities vastrentende waarden
Post
Duration beleggingen exclusief rentederivaten

2019

2018

4,9

5,7

Duration rentederivaten

10,6

7,5

Duration beleggingen inclusief rentederivaten

15,5

13,2

Duration pensioenverplichtingen

24,8

24,3

Modiﬁed duration pensioenverplichtingen

24,6

23,9

Het verschil in rentegevoeligheid tussen de beleggingen (inclusief derivaten)
en de verplichtingen kan ook zichtbaar worden gemaakt door de invloed op de
dekkingsgraad van een renteschok van 100 basispunten (= één procentpunt):
Tabel: Gevoeligheid dekkingsgraad voor veranderingen in de marktrente
(bedragen in miljoenen euro)
Post

1% daling

Stand 2019

1% stijging

Vastrentende waarden (exclusief liquiditeiten)

476

385

319

Overige beleggingen

125

124

125

0

0

0

601

509

444

Overige balansposten
Totaal pensioenvermogen
Verplichtingen
Dekkingsgraad

648

525

429

92,7%

96,9%

103,3%
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Marktricisio
Het marktrisico is het risico dat de waarde van de zakelijke waarden, zoals
aandelen en vastgoedbeleggingen, verandert als gevolg van veranderingen
in de desbetreffende marktprijzen. Het percentage zakelijke waarden in de
beleggingsportefeuille van Pensioenfonds MN is circa 30 procent (ultimo
2018: 29 procent). Ultimo 2019 betreft het voor Pensioenfonds MN uitsluitend
participaties in beleggingsfondsen. Via deze fondsen is een geografische
spreiding aangebracht om het risico te mitigeren. Voor wat betreft de beursgenoteerde aandelen kan de spreiding als volgt worden gespecificeerd:
Tabel: Regionale spreiding aandelen
Regio

2019

2018

Europa

37,0%

38,0%

Noord-Amerika

32,0%

28,0%

Verre Oosten

8,0%

9,0%

Opkomende markten

23,0%

25,0%

Totaal

100%

100%

Valutaricisio
Het valutarisico betreft het risico dat de waarde van de beleggingen die in
vreemde valuta luiden vermindert als gevolg van veranderingen van vreemde
valutakoersen. De pensioenverplichtingen van Pensioenfonds MN luiden
in Euro. Een deel van de beleggingsportefeuille luidt in vreemde valuta.
Daardoor loopt Pensioenfonds MN valutarisico. De voor Pensioenfonds MN
belangrijkste vreemde valuta's zijn de Amerikaanse Dollar, het Britse Pond en
de Japanse Yen. De afdekking van valutaposities bij Pensioenfonds MN blijkt uit
de volgende tabel:
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Tabel: Valutaderivaten naar valuta ( in miljoenen euro)
Valutacontracten (verkopen)

2019
voor

valuta-

derivaten

derivaten

na derivaten

reële waarde

346,6

71,7

418,3

-0,4

Britse pond
Japanse Yen

17,5

-17,8

-0,3

0,0

0,7

0,0

0,7

0,0

US-dollar

79,7

-53,9

25,8

0,0

Overig

65,0

0,0

65,0

0,0

Totaal

509,5

0,0

509,5

-0,4

Euro

0,0

0,0

0,0

0,0

Britse pond

0,0

0,0

0,0

0,0

Japanse Yen

0,0

0,0

0,0

0,0

US-dollar

0,0

0,0

0,0

0,0

Overig

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal

0,0

0,0

0,0

0,0

na derivaten

reële waarde

Activa
Euro

Passiva

Valutacontracten (verkopen)

2018
voor

valuta-

derivaten

derivaten

269,3

65,5

334,8

0,2

Britse pond

12,7

-14,1

-1,5

0,0

Japanse Yen

4,7

-4,2

0,6

0,0

US-dollar

79,0

-47,2

31,8

0,0

Overig

47,3

0,0

47,3

0,0

Totaal

413,0

0,0

413,0

0,2

Euro

0,0

0,0

0,0

0,0

Britse pond

0,0

0,0

0,0

0,0

Japanse Yen

0,0

0,0

0,0

0,0

US-dollar

0,0

0,0

0,0

0,0

Overig

0,0

0,0

0,0

0,0

Totaal

0,0

0,0

0,0

0,0

Activa
Euro

Passiva
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Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van fi nanciële verliezen voor Pensioenfonds MN
als gevolg van het feit of de kans dat een tegenpartij in gebreke blijft om aan
haar verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld als gevolg van faillissement of
betalingsonmacht. Dit kunnen verplichtingen zijn tot het betalen van rente,
maar het kan ook om de terugbetaling van de uitgeleende bedragen zelf gaan.
De samenstelling van de vastrentende waarden naar kredietwaardigheid kan
als volgt worden samengevat:
Tabel: Samenstelling vastrentende waarden (in miljoenen euro)
Soort

2019

2018

Euro Credits

76,2

72,4

Emerging Markets obligaties

54,7

38,8

Hypotheken Retail

34,7

33,0

Langlopende Europese obligaties

97,5

102,8

Vastrentend-hoogrentend USA

16,7

9,8

Vastrentend-hoogrentend EU

16,4

8,3

Bankleningen

18,9

15,1

Kortlopende staatsobligaties

30,7

1,9

0,0

0,0

345,7

282,0

Deposito's
Totaal

De creditspread is een maatstaf voor kredietrisico een geeft de opslag aan die
de markt vraagt boven de risicovrije rente.
Des te hoger deze opslag, des te hoger de markt het kredietrisico op een partij
beoordeelt en des te hoger de vergoeding (de spread) is die de markt wil
ontvangen voor het nemen van dit kredietrisico.
De Langlopende Europese obligaties luiden in EUR en zijn uitgegeven door
landen als Oostenrijk, België, Duitsland en Finland.
De Emerging Markets obligaties zijn uitgegeven door landen in opkomende
regio's zoals Latijns Amerika, Azië, Pacific en Afrika.
De Vastrentend-hoogrentende portefeuille bestaat uit hoogrentende obligaties
uitgegeven door het bedrijfsleven.
De hoogrentende obligaties hebben over het algemeen een lagere rating dan
"Investment grade".
De bankleningen zijn, in tegenstelling tot bedrijfsobligaties, leningen
aan bedrijven met duidelijke convenanten en/of onderpand. Vanwege het
onderpand zijn bankleningen vergeleken met een 'gewone' obligatie van
hetzelfde bedrijf minder risicovol aangezien bankleningen hoger in de
kapitaalstructuur staan. Dit geeft bankleningen een betere uitgangspositie
in het geval van faillissement of herstructurering ten opzichte van andere
schuldeisers en met name aandeelhouders.
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Deposito's en kortlopende staatsobligaties worden aangehouden om tijdelijke
overtollige liquide middelen kortstondig uit te zetten.
Het kredietrisico wordt primair beperkt door te beleggen in bedrijven of
staten met een hoge kredietwaardigheid. In onderstaande tabel is de verdeling
naar kredietwaardigheid weergegeven zoals deze door internationale rating
agencies wordt toegekend. Het betreft de portefeuille vastrentende waarden:
Tabel: Kredietwaardigheid portefeuille vastrentende waarden
Rating categorie

2019

2018

AAA

27%

30%

AA

18%

18%

A

13%

16%

BBB

19%

17%

<BBB

21%

16%

2%

3%

100%

100%

Geen rating
Totaal

Het kredietrisico op derivaten wordt beperkt door zogeheten ‘collateral
management’, waarbij liquide middelen of ontvangen/uitgeleende stukken
worden gebruikt als onderpand ter bescherming tegen het kredietrisico.
Tabel: Derivaten versus Collateral (CSA)
x € 1.000
Derivatenposities
Verplichtingen inzake derivaten

ultimo 2019

ultimo 2018

46.002

16.240

-5.051

-5.378

Totale derivatenpositie

40.951

10.862

Totaal uitgegeven liquide middelen

-

-

Totaal ontvangen liquide middelen

-44.165

-14.410

Totaal uitgegeven obligaties

617

4.212

Totaal ontvangen obligaties

-

-

Totaal
Resteert

-43.548

-10.198

-2.597

664

Binnen een aantal Mn Services Beleggingsfondsen waarin Pensioenfonds MN
belegt, worden stukken (aandelen en obligaties) uitgeleend. Voor het uitlenen
van deze stukken ontvangen de betreffende beleggingsfonden collateral als
onderpand.
De opbrengsten van het uitlenen van de stukken worden binnen het betreffende
beleggingsfonds herbelegd.
Deze opbrengsten hebben een positief effect op de participatiewaarde van het
beleggingsfonds.
Het onderpand heeft gemiddeld een waarde van 103,0% van de uitgeleende
stukken. Het aandeel van het fonds in de waarde van het ontvangen onderpand
ultimo 2019 was 5.787 duizend euro (2018: 15.719 duizend euro).
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Een laatste vorm van kredietbescherming speelt bij zogeheten ‘over the counter’
(OTC) derivaten. Dit zijn financiële instrumenten waarbij een afspraak wordt
gemaakt met een tegenpartij zonder tussenkomst van een beursinstantie. De
marktwaarde van OTC derivaten is niet gegarandeerd. Er is sprake van een
kredietrisico tussen beide partijen. Dit risico wordt beperkt door zogeheten
‘collateral management’ waarbij liquide middelen of obligaties worden gebruikt
als onderpand ter bescherming tegen het kredietrisico.

Liquiditeitsrisico
Onder liquiditeitsrisico verstaan we het risico dat er op enig moment
onvoldoende liquide middelen in het pensioenfonds aanwezig inclusief de
vorderingen en verplichtingen uit hoofde van beleggingen én de liquide
middelen.
Genoteerde marktprijzen
Directe marktwaardering, beursnotering in een actieve markt.
Onafhankelijke taxaties
Beschikbare taxaties van derden
Netto contante waarde
Afgeleide marktwaardering, geen directe beursnotering van andere uit de
markt waarneembare data dan wel een prijs gebaseerd op een transactie in
een niet-actieve markt met niet-significante prijsaanpassing (gebaseerd op
aannames en schattingen).
Andere methode
Modellen en technieken, martkwaardebepaling niet gebaseerd op markt
dat maar gebaseerd op aannames en schattingen die de prijs significant
beïnvloeden.
De MN fondsen die beleggen in aandelen, vastrentende waarde en hedgefunds
vallen in Onafhankelijke taxaties. De beleggingen in Interest rate Swaps
en valutahedges zijn tevens opgenomen in nafhankelijke taxaties. Voor de
waardering van deze derivaten wordt gebruik gemaakt van marktconforme
en toetsbare waarderingsmodellen die worden gevuld met marktconforme
parameters.
De toekomstige kasstromen van de rentederivaten worden contant gemaakt
tegen de EONIA curve. De verwachte kastromen van de valutaderivaten worden
contant gemaakt tegen de relevante yieldcurve van de betrokken valuta.
De investeringen in het MN infrastuctuur Fonds en MN Private Equity vallen
in Netto contante waarde. De onderlingen investeringen in deze fondsen zijn
beleggingsfondsen die gebruik maken voor hun waardebepaling van taxaties
en modellen.
De onderliggende beleggingen in de MN Fondsen voor Infrastructuur en
indirect vastgoed worden gewaardeerd aan de hand van onafhankelijke
taxaties, uitgevoerd door de General Partner en getoetst aan de desbetreffende
gecontroleerde jaarrekening. Derhalve zijn deze posities geplaats in Netto
contante waarde.
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Concentratierisico
Concentraties van risico's kunnen zich voordoen als gevolg van risico's ten
opzichte van een debiteur of ten opzichte van een groep debiteuren met zodanig
vergelijkbare kenmerken dat hun mogelijkheden om aan hun verplichtingen te
voldoen naar verwachting op vergelijkbare wijze worden beïnvloed door
veranderingen in economische of andere omstandigheden. In het beleid van het
fonds staat risicospreiding centraal. Ten aanzien van de beleggingen zijn strikte
risicorestricties gesteld in de vorm van limieten welke dagelijks worden bewaakt.

Operationeel risico
Een operationeel risico is een risico dat samenhangt met ondoelmatige of
onvoldoende doeltreffende procesinrichting of procesuitvoering. Voorbeelden
van operationele risico´s zijn: verwerking, uitkering/betaling/settlement,
informatie, productontwikkeling, kosten, personeel, fraudegevoeligheid
en preacceptatie/transactie. In tegenstelling tot sommige risico´s die een
pensioenfonds bewust wil lopen (zoals marktrisico) hebben operationele risico´s
alleen een negatieve impact op het bereiken van de doelstellingen. Vandaar dat
operationele risico´s zo veel mogelijk beperkt worden.
Tenzij een verdergaande reductie onevenredig veel inspanning en kosten
met zich meeneemt. In de beleidsregels uitbesteding pensioenfondsen
staan voorwaarden omschreven waar een pensioenfonds aan moet
voldoen bij de uitbesteding van zijn bedrijfsprocessen. Voor het fonds is de
beleidsregel van toepassing omdat zowel de pensioenadministratie als de
vermogensbeheeradministratie is uitbesteed. De beleidsregel schrijft onder
meer voor dat het fonds het beleid vaststelt met betrekking tot de beheersing
van risico´s van uitbesteding. Hiertoe moeten uiteraard de afspraken met de
uitvoerder goed worden vastgelegd.

Actief beheerrisico
Onder actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan
die door portefeuillemanagers worden ingenomen ten opzichte van de
normportefeuille. De mate van actief beheer wordt doorgaans bepaald aan de
hand van een tracking error. Deze tracking error meet de mate van afwijking
tussen het rendement van een beleggingsportefeuille en het rendement op een
benchmarkportefeuille. Een lage tracking error impliceert dat het feitelijke
rendement dicht bij de normportefeuille ligt, terwijl een hoge tracking error
aangeeft dat het rendement duidelijk van de normportefeuille afwijkt. Een
hogere tracking error impliceert daarmee een hogere mate van actief risico.
Bij Pensioenfonds MN wordt actief beheer bij het emerging markets equity
portefeuille binnen de aandelen portfolios toegepast met een maximale
tracking error van 4%.
In de praktijk ligt dit ruim binnen deze limieten.
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Tabel: Marktwaardebepaling (in duizenden euro)
Ultimo 2019
Beleggingscategorieën

Genoteerde

Onafhankelijke

Netto

Andere

marktprijzen

taxaties

constante

methode

Totaal

waarde
Vastgoedbeleggingen

0

0

0

Directe vastgoedbeleggingen

0

0

0

0

0

Indirecte vastgoedbeleggingen

0

0

0

11.524

11.524

Aandelen

0

0

0

113.249

113.249

Beursgenoteerde aandelen

0

0

0

113.249

113.249

Beleggingsinstellingen aandelen

0

0

0

0

0

Vastrentende waarden

128.162

0

0

217.520

345.682

Obligaties

11.524

11.524

128.162

0

0

0

128.162

Leningen

0

0

0

0

0

Hypotheken

0

0

0

34.692

34.692

Beleggingsinstellingen vastrentende waarden

0

0

0

182.828

182.828

Deposito's

0

0

0

0

0

Andere waardepapieren

0

0

0

0

0

Alternatieve beleggingen

0

0

0

30.634

30.634

Hedge Funds

0

0

0

0

0

Infrastructuur

0

0

0

16.893

16.893

Private Equity

0

0

0

13.741

13.741

Derivaten

0

0

46.002

0

46.002

Aandelenderivaten

0

0

0

0

0

Rentederivaten

0

0

45.498

0

45.498

Valutaderivaten

0

0

504

0

504

128.162

0

46.002

372.927

547.091

Totaal

Niet in de beleggingscategorieën meegenomen onderdelen van het belegd vermogen:
Vorderingen inzake Credit Support Annexen
Verplichtingen inzake Credit Support Annexen
Kortlopende vorderingen beleggingen
Kortlopende schulden beleggingen

5.051
448
-78

Liquide middelen positief

10.959

Liquide middelen negatief

0

Totaal belegd vermogen

92

-44.165

519.306
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Tabel: Marktwaardebepaling (in duizenden euro)
Ultimo 2018
Beleggingscategorieën

Genoteerde

Onafhankelijke

Netto

Andere

marktprijzen

taxaties

constante

methode

Totaal

waarde
Vastgoedbeleggingen

0

0

0

8.947

8.947

Directe vastgoedbeleggingen

0

0

0

0

0

Indirecte vastgoedbeleggingen

0

0

0

8.947

8.947

Aandelen

0

0

0

80.623

80.623

Beursgenoteerde aandelen

0

0

0

0

0

Beleggingsinstellingen aandelen

0

0

0

80.623

80.623

Vastrentende waarden

104.695

0

0

177.319

282.014

Obligaties

104.695

0

0

0

104.695

Leningen

0

0

0

0

0

Hypotheken

0

0

0

33.040

33.040

Beleggingsinstellingen vastrentende waarden

0

0

0

144.279

144.279

Deposito's

0

0

0

0

0

Andere waardepapieren

0

0

0

0

0

Alternatieve beleggingen

0

0

0

30.158

30.158

Hedge Funds

0

0

0

0

0

Infrastructuur

0

0

0

14.707

14.707

Private Equity

0

0

0

15.451

15.451

Derivaten

0

0

16.240

0

16.240

Aandelenderivaten

0

0

0

0

0

Rentederivaten

0

0

15.868

0

15.868

Valutaderivaten
Totaal

0

0

372

0

372

104.695

0

16.240

297.047

417.982

Niet in de beleggingscategorieën meegenomen onderdelen van het belegd vermogen:
Vorderingen inzake Credit Support Annexen

-14.410

Verplichtingen inzake Credit Support Annexen

5.378

Kortlopende vorderingen beleggingen

2.560

Kortlopende schulden beleggingen

-315

Liquide middelen positief

12.471

Liquide middelen negatief

0

Totaal belegd vermogen

423.666
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Verzekeringstechnische risico's
Het verzekeringstechnisch risico bestaat uit risico’s van negatieve resultaten
op de verzekeringstechnische (actuariële) grondslagen die worden gebruikt
voor de vaststelling van de technische voorzieningen en de hoogte van de
premie.
Pensioensfonds MN keert ouderdoms- en partnerpensioen levenslang uit.
Daarom is de gemiddelde levensverwachting van de actieven, slapers en
pensioengerechtigden een zeer belangrijk gegeven.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
(15) Premiebijdragen
De premiebijdragen kunnen als volgt worden toegelicht:
2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Bijdragen van werkgevers

9.553

9.445

Extra bijdrage van MN

1.500

1.500

Bijdragen van werknemers

4.198

4.152

15.251

15.097

Premie ANW

41

42

Premie excedent

86

84

Totaal

15.378

15.223

Het totaal van de premiebaten over 2019 exclusief premie ANW, bedraagt 15.337 duizend euro
(2018: 15.181 duizend euro). Hiertegenover staat een kostendekkende premie van 16.958 duizend euro.
Deze kostendekkende premie is gebaseerd op dezelfde grondslagen als de technische voorzieningen, de
rentetermijnstructuur per 1 januari 2019, opslag uitvoeringskosten en opslag voor het vereiste vermogen per
1 januari 2019.

Kostendekkende zuivere premie (=ongedempte kostendekkende premie)

2019

2018

x 1.000 euro

Koopsom voor pensioenopbouw
Solvabiliteitsopslag (vereist eigen vermogen)
Opslag uitvoeringskosten

x 1.000 euro

13.608

13.685

2.694

2.888

656

648

Gedempte kostendekkende premie

16.958

17.221

2019

2018

x 1.000 euro

Koopsom voor pensioenopbouw
Solvabiliteitsopslag (eigen vermogen)
Opslag uitvoeringskosten

x 1.000 euro

12.061

11.837

2.472

2.498

656

648

Feitelijke premie (26,2% van de PG + extra storting)

15.189

14.983

2019

2018

x 1.000 euro

Koopsom voor pensioenopbouw
Solvabiliteitsopslag (vereist eigen vermogen)
Opslag uitvoeringskosten
Aanvulling tot 26,2% van de pensioengrondslag (PG)

x 1.000 euro

12.061

11.837

2.472

2.498

656

648

62

114
15.251

15.097
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(16) Beleggingsopbrengsten
De totale beleggingsresultaten zijn volledig voor risico van het pensioenfonds en kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Tabel: Overzicht behaalde beleggingsresultaten
Beleggingscategorie

2019

x 1.000 euro

Direct

Indirect

resultaat

resultaat

Aandelen
Vastrentende waarden
Vastgoedbeleggingen
Alternatieve beleggingen

2018
Kosten

Totaal

Direct

Indirect

resultaat

resultaat

resultaat

Kosten

Totaal
resultaat

526

23.100

0

23.626

408

-7.253

0

-6.845

4.545

24.893

-166

29.272

4.834

-65

-147

4.622

0

2.577

0

2.577

0

-780

0

-780

1.296

2.478

0

3.774

587

2-810

0

3.397

Derivaten

1.968

27.076

0

29.044

2.027

-1.966

0

61

Subtotaal

8.335

80.124

-166

88.293

7.856

-7.254

-147

455

Fiduciair management

-303

-303

0

-110

-110

80.124

-579

87.880

Overige lasten beleggingen
Totaal

8.335

7-856

-377

-377

0

-128

-128

-7254

-652

-50

Overzicht uitvoeringskosten Vermogensbeheer verantwoord in de P&L - 2019
Beleggingscategorie
x 1.000 euro

Beheer-

Transactie-

Performance

Overige

vergoeding

kosten

fees

kosten

-

-

-

-

Vastgoed

Totaal

-

Aandelen

-

-

-

-

-

Alternatieve beleggingen

-

-

-

-

-

166

-

-

-

166

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

291

-

-

-

291

Vastrentende waarden
Overige beleggingen
Overlay beleggingen
Fiduciar kosten
Kosten bewaarloon

-

-

-

12

12

Doorbelasting kosten pensioenen

-

-

-

110

110

457

-

-

122

579

Totaal

In de uitsplitsing van kosten vermogensbeheer zijn de fiduciaire kosten en de kosten bewaarloon separaat
gepresenteerd.
In de jaarrekening zijn de beleggingen gerubriceerd naar de aard van de fi nanciële instrumenten. De beleggingsresultaten worden op overeenkomstige manier verantwoord. In de kerncijfers en het bestuursverslag worden
de beleggingscategorieën en de resultaten daarop gepresenteerd conform de wijze waarop het (strategisch)
beleggingsbeleid wordt vormgegeven.
Daarnaast is het totale saldo van Indirecte resultaat en Kosten per beleggingscategorie 579 duizend euro
lager dan de "waarderingsverschillen en verkoopresultaten" uit de toelichting op de balansposten per
beleggingscategorie (totaal: 80.124 duizend euro). Het verschil ad 579 duizend euro is als volgt te specificeren:
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2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

80.469

-6.885

Totaal waarderingsverschillen en verkoopresultaten
(balansmutaties) op aandelen, vastrentende waarden,
vastgoedbeleggingen en alternatieve beleggingen
Indirect resultaat (bruto)
Kosten

80.124

-7.254

-579

-652

Saldo van Indirect resultaat en kosten
Verschil

79.545

-7.906

924

1.021

Waarvan:
*Ingehouden kosten beleggingskosten in
verloopoverzicht via verkopen

166

147

303

377

*Doorbelasten kosten pensioenen

110

128

*Rebate inzake beleggingskosten

345

369

*Afgerekende kosten van beleggingsfondsen
verantwoord als 'Kosten'

924

1.021

De kosten in bovenstaande tabel zijn inclusief de rechtstreeks afgerekende kosten van externe managers.

(17) Saldo van overdrachten van rechten
In 2019 hebben er 28 duizend euro aan overdrachten van rechten plaatsgevonden (2018: geen overdrachtvan
rechten).

(18) Overige baten
Onder de post overige baten zijn opgenomen:
2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

0

0

Rente inkomende waardeoverdrachten

0

0

-5

-6

Overige
Totaal

-5

-6
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LASTEN
(19) Pensioenuitkeringen
De post pensioenuitkeringen is als volgt opgebouwd:
2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Oudersdomspensioen

4.500

4.346

Partnerpensioen (inclusief ANW pensioen)

1.432

1.390

Vroegpensioen
Invaliditeitspensioen
Wezenpensioen
Subtotaal uitkeringen
Afkoopsommen

16

38

186

164

37

28

6.171

5.966

0

0

Totaal

6.171

5.966

(20) Pensioenuitvoeringskosten
De post pensioenuitvoeringskosten bestaat uit:

Uitvoeringskosten

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

496

506

53

53

Bezoldiging bestuurders

4

10

Afschrijvingskosten

0

0

158

195

Accountantskosten

Overige kosten
Totaal

711

764

2019

2018

Overzicht kosten accountant:

x 1.000 euro

Onderzoek van de jaarrekening door E&Y
Onderzoek van de jaarrekening door Mazars

x 1.000 euro

6

53

47

0

Andere controleopdrachten

0

0

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

Andere niet-controle diensten door Deloitte Risk Services B.V.

0

0

Totaal

53

53

Pensioenfonds MN heeft geen personeel in dienst (eveneens als ultimo 2018). Werkzaamheden voor
Pensioenfonds MN worden, conform de overeenkomst tussen Pensioenfonds MN en MN, door MN uitgevoerd.
Pensioenfonds MN keert per 2019 alleen een vacatie vergoeding uit aan bestuursleden die geen vergoeding van
MN krijgen. De kosten die gemaakt zijn voor de verkenning van de toekomst van Pensioenfonds MN, zijn door de
werkgever MN vergoed.
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In 2019 betreft dit een bestuursleden. De vacatievergoeding in 2019 is 609 euro (2018: 599 euro) per reguliere
bestuursvergadering.

(21) Mutatie technische voorzieningen
In 2019 zijn de technische voorzieningen met 92.443 duizend euro toegenomen (2018: 23.863 duizend euro).
Toeslagen worden toegepast indien en voor zover de middelen van Pensioenfonds MN dit naar het oordeel van
het bestuur toelaten. Jaarlijks neemt het bestuur hieromtrent een besluit. De voorzieningen worden ultimo jaar
verhoogd met de toeslagen die primo het volgende verslagjaar zijn toegekend. Per 1 januari 2019 zijn er geen
toeslagen verleend, vanwege de fi nanciële positie van Pensioenfonds MN.

(22) Mutatie herverzekeringsdeel technische voorziening

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorziening

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

5

5

2019

2018

(23) Overige lasten
Onder de post overige lasten is opgenomen:

x 1.000 euro

x 1.000 euro

Rente uitgaande waardeoverdrachten

0

0

Overig

0

1

Totaal

0

1

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke een nieuw licht werpen op de situatie per
31 december 2019.
De huidige Covid-19 uitbraak heeft een grote impact op de wereldwijde economie en op de financiële situatie
van het fonds. Meer specifiek heeft het impact op de waarde en opbrengsten van de beleggingsportefeuille en
daardoor op de dekkingsgraad. Het fonds en MN houden de ontwikkelingen en financiële gevolgen goed in de gaten
en staan in nauw contact met elkaar. Het is lastig om op dit moment een inschatting te geven van de financiële
gevolgen van de Covid-19 uitbraak op de pensioenaanspraken en pensioenrechten van de (gewezen) deelnemers
en pensioengerechtigden van PMN. Het relevante meetmoment hiervoor is 31 december 2020. De dekkingsgraad
van PMN daalde sinds de Covid-19 uitbraak. Eind februari 2020 is de dekkingsgraad 92,2%, eind maart 2020 is de
dekkingsgraad verder gedaald naar 85,5%.
De operationele activiteiten van het fonds, waaronder pensioenuitvoering en vermogensbeheer, worden tijdens
de Covid-19 uitbraak voortgezet. Het fonds en MN zijn goed voorbereid op de aangescherpte maatregelen opgelegd
door het RIVM. Daar waar mogelijk wordt vanuit huis gewerkt.
Een initiatief is gaande om pensioenuitvoering en vermogensbeheer aangemerkt te krijgen als vitaal werk voor de
samenleving, zodat ook bij mogelijke “lockdown” de continuïteit op deze werkzaamheden is gewaarborgd.
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Actuariële analyse
De actuariële resultaten zijn als volgt gespecificeerd:

Resultaat op premiebijdragen
Beleggingsopbrengsten

2019

2018

x 1.000 euro

x 1.000 euro

811

578

87.880

Benodigde interest

576

1.033

1.081

-87.206

-22.823

Loslaten middeling

0

0

Wijziging UFR

0

0

Toeslagen

0

0

Omrekening naar marktrente

Resultaat op beleggingen
Resultaat op kosten
Resultaat op waardeoverdrachten
Resultaat op uitkeringen
Resultaat op overlevingskansen
Resultaat op arbeidsongeschiktheid
Wijziging prognosetafel

1.707

-21.798

98

35

-3

0

-14

2

-11

-43

1.350

90

0

4.914

-2

0

Wijziging conversie

0

0

Toeslagen / Verlaging

0

0

Wijziging schattingswijzigingen

Wijziging excasso opslag van 67 naar 68
Overige

0

0

15

-9

Totaal overige resultaten
Saldo van baten en lasten

Den Haag, 29 mei 2020

Het bestuur
P.T.G. Lafranca MBA

drs. G.H.F. van der Wulp CFA FRM

Mw. mr. L.M.J. Lutz

drs. J.C.M. Molenaar RBA

drs. F.P.L. Cordewener AAG
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4.905

3.951

-15.431

Overige gegevens

Overige gegevens
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Actuariële verklaring
Opdracht
Door Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services te Den Haag is aan
Towers Watson Netherlands B.V. de opdracht verleend tot het afgeven van een
actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2019.

Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services, zoals vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds, anders
dan de werkzaamheden uit hoofde van de actuariële functie.

Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en
tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van het
pensioenfonds.
Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van
de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die ten
grondslag liggen aan de jaarrekening.

Afstemming accountant
Op basis van de door mij en de accountant gehanteerde Handreiking heeft
afstemming plaatsgevonden over de werkzaamheden en de verwachtingen bij
de controle van het boekjaar.
Voor de toetsing van de technische voorzieningen en voor de beoordeling van de
vermogenspositie als geheel heb ik de materialiteit bepaald op € 2.545.800. Met
de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven
€ 76.350 te rapporteren. Deze afspraken zijn vastgelegd en de uitkomsten van
mijn bevindingen zijn met de accountant besproken.
Ik heb voorts gebruik gemaakt van de door de accountant in het kader van
de jaarrekeningcontrole onderzochte basisgegevens. De accountant van het
pensioenfonds heeft mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de
betrouwbaarheid (materiële juistheid en volledigheid) van de basisgegevens en
de overige uitgangspunten die voor mijn beoordeling van belang zijn.

Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 van de Pensioenwet, onderzocht of is
voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.
De door het pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die
gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde berekeningen heb
aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer
onderzocht of:
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∆ de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen en het
vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld;
∆ de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;
∆ het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel.
Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het
pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op de tot en met balansdatum
aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede
het financieel beleid van het pensioenfonds in aanmerking genomen.
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel Genootschap geldende
normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag
voor mijn oordeel.

Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten, als geheel bezien, toereikend vastgesteld.
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het
wettelijk minimaal vereist eigen vermogen.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is
voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van de artikelen 131 (minimaal vereist eigen vermogen), 132 (vereist eigen
vermogen) en 133 (dekking door waarden).
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de
dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen vermogen. Deze situatie bestaat
voor vijf achtereenvolgende jaareinden. Indien de beleidsdekkingsgraad de
komende jaren gedurig lager blijft uitkomen dan het niveau van de dekkingsgraad bij het minimaal vereist vermogen, zal per 31 december 2020 een
kortingsmaatregel moeten worden uitgevoerd.
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services is gebaseerd op de tot en met balansdatum
aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De
vermogenspositie is naar mijn mening slecht, omdat het aanwezig eigen
vermogen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen.
In het kader van dit oordeel wijs ik op de ontwikkelingen na balansdatum als
gevolg van de Coronacrisis, zoals die door het pensioenfonds in het jaarverslag
zijn toegelicht.
Purmerend, 29 mei 2020
E.W.J.M. Schokker AAG
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
Overige gegevens
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Pensioenfonds Mn Services
(hierna ook: “het pensioenfonds”) te Den Haag gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Pensioenfonds Mn Services op 31 december 2019 en van de staat
van baten en lasten over 2019 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3.	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder
ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Mn Services zoals vereist
in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants
(VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking gevolgen van de Corona-crisis
Wij vestigen de aandacht op het onderdeel “Gebeurtenissen na balansdatum” op
bladzijde 99 van de toelichting op de jaarrekening waarin het bestuur van het
pensioenfonds toelicht wat haar inschatting is ten aanzien van de gevolgen van
de Corona-crisis op het pensioenfonds. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg
van deze aangelegenheid.

Materialiteit
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
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gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit
voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 2,5 miljoen. De materialiteit is
vastgesteld op basis van een percentage van 0,5% van de som van de algemene
reserves en de technische voorzieningen. Wij hebben voor deze grondslag
gekozen gelet op het feit dat deze bepalend is bij de berekening van de (beleids)
dekkingsgraad. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke
afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om
kwalitatieve redenen materieel zijn. Wij zijn met het bestuur overeengekomen
dat wij tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven € 77.000 rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve
redenen relevant zijn.

De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons
professionele oordeel het meest belangrijk waren tijdens onze controle van de
jaarrekening. De kernpunten van onze controle hebben wij met het bestuur
gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is
besproken. Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze
kernpunten bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze
bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat kader
worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten.

Beschrijving kernpunt

Samenvatting uitgevoerde werkzaamheden

Waardering van niet-(beurs)genoteerde

Onze controlewerkzaamheden omvatten onder andere het:

beleggingen

• beoordelen van de monitoring door het bestuur van de uitvoering van

De beleggingen zijn een significante post op de
balans van het pensioenfonds en bestaan onder
andere uit beleggingen in niet-(beurs) genoteerde
beleggingsfondsen en derivaten.

het beleggingsbeleid door de vermogensbeheerder;
• beoordelen van de waarderingsgrondslagen en de bij de toepassing
daarvan gemaakte aannames en schattingen;
• beoordelen van de juiste waardering van de beleggingen met
gebruikmaking van het memorandum van controlebevindingen van

In de algemene toelichting bij de jaarrekening geeft

de door de vermogensbeheerder van het pensioenfonds aangestelde

het pensioenfonds de gehanteerde waarderings-

accountant, waarbij met deze accountant afstemming heeft plaats-

grondslagen weer en de belangrijkste gehanteerde

gevonden over onder andere de risico-inschatting en materialiteits-

veronderstellingen.

grenzen;
• het verrichten van een dossierreview bij de hiervoor genoemde

De beoordeling van de reële waarde van deze
beleggingen is significant voor onze controle,
mede omdat de waardering (deels) gebaseerd is op

accountant;
• toetsen of de in de jaarrekening opgenomen toelichtingen adequaat
zijn gegeven de geldende verslaggevingsregels.

modellen en subjectieve elementen bevat.
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Samenvatting uitgevoerde werkzaamheden

Waardering van de technische voorzieningen

Bij de vaststelling van de adequate waardering, waaronder de

De technische voorzieningen zijn gevormd ter

toereikendheid van deze voorziening, hebben wij gebruik gemaakt van

dekking van de belangrijkste verplichtingen van

de uitkomsten van de werkzaamheden van de certificerend actuaris.

het pensioenfonds.

Om dit te kunnen doen hebben wij onder andere instructies gegeven
aan de certificerend actuaris en zijn de bevindingen en het certificerings-

In de algemene toelichting op de jaarrekening geeft

rapport door ons met hem besproken.

het pensioenfonds de gehanteerde waarderingsgrondslagen weer. De berekening van de technische

Door ons is tevens nagegaan of:

voorzieningen is bepaald op basis van actuariële

• de administratieve basisgegevens van deelnemers, slapers en

veronderstellingen en overige veronderstellingen.

pensioengerechtigden, die door de certificerend actuaris worden
gehanteerd bij het certificeren van de technische voorziening voor
pensioenverplichtingen, in alle van materieel belang zijnde aspecten
juist, volledig en in overeenstemming met de pensioenregeling zijn
opgesteld;
• de toegepaste methodiek ter bepaling van de voorziening aanvaardbaar is, gegeven de karakteristieken van de verzekerde risico’s;
• de door het bestuur gebruikte aannames en schattingen in overeenstemming zijn met de gekozen actuariële grondslagen, voldoende zijn
onderbouwd en juist zijn toegepast;
• de interne beheersing met betrekking tot mutatieverwerking in de
pensioenadministratie is geborgd. Het afstemmen met gegevens
van externe partijen waaronder de werkgever, maakt deel uit van de
interne beheersing.

Eerstejaarscontrole

Onze controlewerkzaamheden omvatten onder andere het:

Bij controleopdrachten die voor de eerste keer

• uitwisselen van informatie met de voorgaande accountant, waaronder

worden uitgevoerd zijn overwegingen aan de orde
die niet bij opdrachten die al eerder zijn uitgevoerd

inzage in dossiers in overeenstemming met onze beroepsstandaarden;
• kennis nemen van beschikbare fondsdocumentatie, de met de uit-

aan de orde zijn. Deze overwegingen hebben

voeringsorganisatie gemaakte afspraken en de voor het pensioenfonds

betrekking op het verkrijgen van begrip met

relevante interne beheersing binnen deze uitvoeringsorganisatie en

betrekking tot de opzet van de governance en

het pensioenbureau, onder meer op basis van gesprekken met het

interne beheersing van het pensioenfonds inclusief
de uitbestede processen, alsmede het verkrijgen

bestuur, het pensioenbureau en de certificerend actuaris;
• evalueren van de belangrijke thema's met betrekking tot de financiële

van controlezekerheid over de openingsbalans.

verslaglegging en bevindingen vanuit de accountantscontrole die in
voorgaande jaren aan de orde zijn geweest.
Waar nodig hebben wij onze controleaanpak aangepast naar aanleiding
van de uitkomsten van onze werkzaamheden.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het
jaarverslag andere informatie bestaande uit de volgende onderdelen;
Voorwoord, kerncijfers, bestuursverslag, overige gegevens, beschrijving van
de pensioenregeling en nadere informatie over bestuursleden en Raad van
Toezicht.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere
informatie:
∆ met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
∆ alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen
of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek
2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur met betrekking tot de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of het
pensioenfonds in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsels moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft om het pensioenfonds te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of het pensioenfonds haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk
of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt
de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie
van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd
en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:
∆ het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het
in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
∆ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn
in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een
oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van het
pensioenfonds;
∆ het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;
∆ het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of het pensioenfonds haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen
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er echter toe leiden dat het pensioenfonds haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
∆ het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening
en de daarin opgenomen toelichtingen; en
∆ het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte
en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit
onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.
Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur
over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid
kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om
onze onafhankelijkheid te waarborgen.
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis
van alle zaken die wij met het bestuur hebben besproken. Wij beschrijven deze
kernpunten in onze controleverklaring, tenzij dit is verboden door wet- of
regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet
vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is.

Rotterdam, 29 mei 2020
Mazars Accountants NV
w.g. drs. J.A. van Muijlwijk-Duijzer RA
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Beschrijving van de
pensioenregeling 2019
Status van de regeling
De huidige pensioenregeling is ingegaan per 1 januari 2006. Sinds de invoering
zijn enkele aanpassingen in het reglement doorgevoerd.

Basisregeling
De pensioenregeling van Pensioenfonds MN is een uitkeringsovereenkomst
in de vorm van een CDC- regeling. Dit houdt in dat in overleg tussen werkgever
en werknemers een collectieve premie beschikbaar wordt gesteld waarmee de
pensioentoezegging moet worden gefinancierd.
Indien in enig jaar het aan premies te ontvangen bedrag ontoereikend zou
zijn om de beoogde pensioenaanspraken in te kopen, zullen de in dat jaar toe
te kennen pensioenaanspraken 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. Voor 2020 wordt het jaarlijkse
opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen aangepast naar 1,266% bij
een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar.
Het pensioenreglement gaat vervolgens uit van pensioenopbouw in een
zogenaamde middelloonregeling. De pensioenregeling kende in 2019 de
volgende basiscomponenten:
∆ Een ouderdomspensioen gebaseerd op het gemiddeld verdiende pensioengevend jaarsalaris. De nagestreefde jaarlijkse opbouw is gelijk aan 1,875%
van het salaris verminderd met de franchise. De franchise wordt jaarlijks
door het bestuur vastgesteld en bedraagt voor het jaar 2019 13.785 euro.
In 2019 was het opbouwpercentage 1,565% en de pensioenrekenleeftijd was
68 jaar.
∆ Een partnerpensioen met een jaarlijkse opbouw ter grootte van 70% van het
ouderdomspensioen.
∆ Een wezenpensioen van 20% van het partnerpensioen.
∆ Een invaliditeitspensioen van 80% (in geval van volledige arbeidsongeschiktheid) van het pensioengevend jaarsalaris, verminderd met de
ongekorte WAO- of WIA-uitkering.
∆ Bij arbeidsongeschiktheid een premievrije voortzetting van het
ouderdoms- en partnerpensioen voor het arbeidsongeschikte deel vanaf 35%
arbeidsongeschiktheid. De premievrijstelling wordt berekend over 90% van
de pensioengrondslag, op basis van het pensioengevend jaarsalaris, zoals dit
gold vóór aanvang van de arbeidsongeschiktheid en is mede afhankelijk van
de mate van arbeidsongeschiktheid.
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Reglementaire mogelijkheid tot vervroegde pensionering
De deelnemers hebben reglementair de mogelijkheid om, door middel van het
herschikken van de opgebouwde pensioenaanspraken, maximaal vijf jaar
vóór de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen te gaan. Ook deeltijdpensioen
behoort tot de mogelijkheden. Vanaf 1 januari 2020 is de vroegste pensioeningangsdatum aangepast naar leeftijd 55, zoals afgesproken in de CAO.

Vrijwillige componenten
Naast de basiscomponenten kent het reglement één vrijwillige component:
∆ Het ANW Pensioen is een overlijdensrisicoverzekering om de nadelige
gevolgen van de hiaten in de Algemene Nabestaandenwet op te vangen.

Herschikken
De componenten ouderdoms- en partnerpensioen kunnen op de pensioeningangsdatum gebruikt worden om te herschikken. Door de beschikbare
pensioenmiddelen tegen elkaar uit te ruilen kan een deelnemer streven naar
een hoger ouderdomspensioen of een eerder ingaand pensioen, eventueel in
deeltijd, danwel een hoger partnerpensioen.

Toeslagenbeleid
Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt jaarlijks toeslag verleend
van maximaal de stijging van de prijzen volgens de prijsindex. De 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).
Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is
geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt
uit beleggingsrendement gefinancierd.
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Nadere informatie
Over de bestuursleden
Onderstaand is nadere informatie opgenomen over de bestuursleden van
Pensioenfonds MN ten tijde van de vaststelling van het jaarverslag. De vermelde
nevenfuncties geven aan welke belangen het desbetreffende bestuurslid behartigd.
Werkgeversvertegenwoordigers

De heer P.T.G. Lafranca MBA (54 jaar)
In het bestuur sinds 2017.
Huidige functie: Algemeen Directeur TSN Verzorging & Verpleging BV
Relevante nevenfuncties:
∆ Geen

De heer drs. J.C.M. Molenaar RBA (56 jaar)
In het bestuur sinds 2017.
Huidige functie: Geen
Relevante nevenfuncties:
∆ Onbezoldigd bestuurslid stichting SECVA

De heer drs. F.P.L. Cordewener AAG (52 jaar)
In het bestuur sinds 2019.
Huidige functie: Beleidsadviseur en actuaris bij MN
Relevante nevenfuncties:
∆ Geen

Werknemersvertegenwoordigers

Mevrouw. mr. L.M.J. Lutz (48 jaar)
In het bestuur sinds 2019.
Huidige functie: Senior fiscaal jurist bij MN
Relevante nevenfuncties:
∆ Geen

De heer drs. G.H.F. van der Wulp CFA FRM (39 jaar)
In het bestuur sinds 2016
Huidige functie: Client Portfolio Risk Manager bij MN
Relevante nevenfuncties:
∆ Geen

112

Nadere informatie

Vertegenwoordiging pensioengerechtigden
Vacature

Over de leden van de Raad van Toezicht
Onderstaand is nadere informatie opgenomen over de leden van de Raad
van Toezicht van Pensioenfonds MN ten tijde van de vaststelling van het
jaarverslag. De vermelde nevenfuncties geven aan welke belangen
het desbetreffende bestuurslid behartigt.

Mwevrouw drs. L.A.C. van der Made RBA (50 jaar)
In de Raad van Toezicht sinds oktober 2014, voorzitter sinds juni 2019
Huidige functie: Manager Risk, Legal & Compliance SPF Beheer
Relevante nevenfuncties:
∆ Docent bij SPO

De heer J.W. Herder RA (63 jaar)
In de Raad van Toezicht per 27 februari 2017
Huidige functie: directeur Herder Interim Services
Relevante nevenfuncties:
∆ Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Xerox
∆ Lid Visitatiecommissie Pensioenfonds Equens
∆ Sleutelfunctievervuller internal audit Unilever APF
∆ Sleutelfunctiehouder internal audit bij het Nederlands Pensioenfonds
∆ Sleutelfunctiehouder internal audit bij Reiswerk Pensioenen
∆ Sleutelfunctiehouder internal audit bij Pensioenfonds Tandartsen en
Tandarts-specialisten
∆ Sleutelfunctiehouder internal audit bij Pensioenfonds KPN
∆ Sleutelfunctiehouder internal audit bij Rabobank Pensioenfonds
∆ Sleutelunctiehouder internal audit bij Philips Pensioenfonds
∆ Lid raad van advies Inaudit BV

Mevrouw mr. drs. E.W. Galesloot-Vaal (58 jaar)
In de Raad van Toezicht sinds december 2018
Huidige functie:
∆ Voorzitter Pensioenfonds Delta Lloyd.
∆ Voorzitter Pensioenfonds Haskoning DHV
Relevante nevenfuncties:
∆ Voorzitter Raad van Advies Master Insurance Studies (UvA Business School)

Nadere informatie
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Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen (=beleggingen)
en de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd
op de door DNB gepubliceerde rente termijnstructuur(RTS). In deze RTS wordt
rekening gehouden met de Ultimate Forward Rate(UFR).

Asset & Liability Management (ALM)
Het op elkaar afstemmen van de beleggingen, de verplichtingen en het premieen toeslagenbeleid. Een ALM-studie wordt gebruikt om het meerjarig financieel
beleid te optimaliseren uitgaande van verschillende economische scenario’s.

Asset Mix
Samenstelling van de beleggingsportefeuille; bijvoorbeeld aandelen, obligaties
en vastgoedbeleggingen.

Benchmark
Een objectieve meetlat waarmee het beleggingsresultaat wordt vergeleken.

Commodities
Beleggingscategorie gericht op grondstoffen zoals graan, metalen, voedsel en
energie.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het pensioenvermogen (belegd
vermogen plus saldo van overige vorderingen en schulden) en de pensioenverplichtingen. Een dekkingsgraad van 100 procent wil zeggen dat het fonds
precies aan zijn pensioenverplichtingen van dat moment kan voldoen.

Beleidsdekkingsgraad
De Beleidsdekkingsgraad wordt vanaf 2015 gebruikt voor de toets of een
pensioenfonds voldoet aan de eisen inzake het (minimaal) vereist eigen
vermogen.
De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als het gemiddelde van de aan
DNB per ultimo maand gerapporteerde actuele dekkingsgraden over de laatste
12 maanden.
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Duration
De duration is een maatstaf waarmee de rentegevoeligheid van activa (belegd
vermogen) en passiva (verplichtingen) wordt weergegeven. Het is de gewogen
gemiddelde resterende looptijd in jaren. Feitelijk geeft de duration het effect op
de waarde van een portefeuille aan als gevolg van een renteaanpassing met één
procent.

De Nederlandsche Bank (DNB)
DNB verzorgt het onafhankelijk (prudentieel) toezicht op pensioenfondsen.

Financieel Toetsingskader (FTK)
Het financieel toetsingskader is onderdeel van de Pensioenwet en stelt
voorschriften aan premiehoogte en de omvang van de aan te houden reserves.

Franchise
Een op gehele euro’s naar boven afgerond bedrag dat jaarlijks door het bestuur
van Pensioenfonds MN wordt vastgesteld. Pensioenopbouw vindt plaats over de
Pensioengrondslag.

Hedge Funds
Beleggingscategorie waarbij gebruik wordt gemaakt van een brede selectie van
beleggingsstrategieën en -instrumenten om onder alle (markt-)omstandigheden
een positief rendement te halen.

Internal Rate of Return (IRR)
De Internal Rate of Return, ofwel interne rentevoet, is een risicovrije aan de
markt ontleende ‘rekenrente’ voor de pensioenverplichtingen, die rekening
houdt met de verschillende aanvangsmomenten en verwachte looptijden van de
uitkeringen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft de uit het mutatieoverzicht en de balanspostmutaties herleide geldstromen van pensioen- en beleggingsactiviteiten weer.
Voorbeeld: premiebaten over een jaar plus de mutatie in premievorderingen
(balans) zijn samen de geldstroom van premies in een jaar. Hetzelfde geldt
voor kosten: de kosten uit het mutatieoverzicht plus de mutatie van de per
balansdatum nog te betalen facturen en de kostenreserveringen zijn samen de
geldstroom van kosten (uitgaven) in een jaar.

Kritische dekkingsgraad
De kritische dekkingsdraad is de minimale actuele dekkingsgraad van waaruit
de financiële positie van het pensioenfonds zich binnen de hersteltermijn
(maximaal 10 jaar) zonder doorvoering van extra maatregelen kan herstellen.

Marktdekkingsgraad
De marktdekkingsgraad is de verhouding tussen vermogen (=beleggingen) en
de pensioenverplichtingen. De pensioenverplichtingen zijn hierbij gebaseerd op
de rente termijnstructuur (RTS), waarbij geen rekening wordt gehouden met de
Ultimate Forward Rate (UFR).
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de rente termijnstructuur (RTS), waarbij geen rekening wordt gehouden met de
Ultimate Forward Rate (UFR).

Maximum Salaris
Het fiscale gemaximeerde fulltime salaris dat voor pensioenopbouw in aanmerking mag worden genomen volgens artikel 18ga Wet op de loonbelasting
1964.
Het Maximum Salaris bedraagt per 1 januari 2015 100.000 euro en zal ieder
jaar worden aangepast aan het fiscaal gemaximeerde fulltime salaris volgens
artikel 18ga Wet op de loonbelasting 1964.

Partnerpensioen
Levenslange uitkering aan een nabestaande partner, vanaf het overlijden van
de deelnemer.

Pensioengrondslag
Pensioengevend jaarsalaris tot het Maximum Salaris minus franchise.

Pension Fund Governance (PFG)
Pension Fund Governance ofwel goed pensioenfondsbestuur. PFG stelt
pensioenfondsen eisen op het gebied van transparantie, verantwoording, intern
toezicht en zeggenschap.

Premiedekkingsgraad
De premiedekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de feitelijk ontvangen
premie en de actuarieel benodigde premie. Indien de premiedekkingsgraad
gelijk is aan de actuele dekkingsgraad, wijzigt de actuele dekkingsgraad niet
door de aangroei van de voorziening door de jaarinkoop.

Prognosetafel
Het Actuarieel Genootschap (AG) geeft sterftetafels ofwel overlevingstafels
uit. Deze cijfers vormen de basis voor de inschatting van toekomstige
verplichtingen.
De Prognosetafel AG 2018 van het AG is een verzameling van opeenvolgende
overlevingstafels over een periode van zestig jaar, ofwel een zogenaamde
generatietafel.

Prijsindex
De 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).

Reële dekkingsgraad
De reële dekkingsgraad, is gelijk aan de beleidsdekkingsgraad gedeeld
door de dekkings- graad die het fonds zou moeten hebben om tot volledige
toeslagverlening op basis van de prijsindex te kunnen besluiten, waarbij de
contante waarde van de toeslagverlening wordt bepaald op het moment van
vaststelling.
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Standaard risicomodel
Het standaard risicomodel is een standaardmethode die in het kader van het
FTK door DNB is ontwikkeld om te toetsen of het pensioenvermogen groot
genoeg is om het risico op te vangen dat het fonds niet aan de verplichtingen
zou kunnen voldoen. Volgens dit model dient een pensioenfonds buffers aan
te houden, om in het geval van extreme marktomstandigheden of actuariële
wijzigingen,
nog aan de verplichtingen te kunnen voldoen. In het standaard model zijn
de volgende zes risicogebieden opgenomen: renterisico, aandelenrisico,
valutarisico, grondstoffenrisico, kredietrisico en verzekeringstechnisch
risico. Voor elk van deze risico's moet een buffer worden aangehouden. Doordat
de correlatie tussen deze risico's niet perfect is vindt er een correctie plaats
vanwege diversificatie-effecten. Het totaal van de buffers en het diversificatieeffect vormt het minimaal vereist vermogen dat het fonds moet aanhouden.

UFR
De Ultimate Forward Rate wordt sinds september 2012 gebruikt voor de
vaststelling van de pensioenverplichtingen. Het is de risicovrije rekenrente
voor langjarige contracten, waar wegens de lange looptijd onvoldoende handel
in bestaat.
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