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Een terugblik in vogelvlucht. Wat waren voor ons pensioenfonds de belangrijkste 
onderwerpen in 2015? Hoe presteerden we financieel? We zetten voor u de highlights 
op een rij. Samen geven ze een goed beeld van de actuele vraagstukken waar het 
pensioenfonds mee te maken heeft.

2015 in vogelvlucht2015 in vogelvlucht
Verkort jaarverslag
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  Financiële positie  

2015: rente grote spelbreker
2015 was voor ons en de meeste andere pensioenfondsen een financieel lastig 
jaar. Onze beleggingen leverden minder op en we hadden vooral erg veel last van 
de historisch lage rente. Hoe lastig 2015 was, is goed te zien aan de dekkingsgraad. 
Die ging elke maand steeds iets naar beneden.  

De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we zijn. Onze beleidsdekkingsgraad daalde 
in 2015 van 112,2% naar 108,2,%. Bij 100% hebben we precies genoeg geld om de pensioenen 
uit te betalen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) zijn we gezond als we een dekkings-
graad halen van 108,4.  Daar zaten we eind 2015 net onder.  

Omdat we onder 108,4% uitkwamen, moesten we een herstelplan indienen bij DNB. Hierin 
staan de stappen die nodig zijn om het Molenaarspensioenfonds weer financieel gezond te 
maken. Volgens DNB zijn we een gezond pensioenfonds als onze beleidsdekkingsgraad ten 
minste 108,4% is. We kunnen dan financiële tegenvallers goed opvangen. We verwachten eind 
2019 weer financieel gezond te zijn. 

Nieuwe strenge regels om pensioenfondsen sterker te maken

Om de buffers van pensioenfondsen sterker te maken, voerde de overheid op 1 januari 2015 
nieuwe financiële spelregels in (nieuw Financieel Toetsingskader, nFTK). De nieuwe regels zijn 
vooral veel strenger dan de vorige regels. Zo moeten pensioenfondsen meer geld achter de 
hand houden. De gevolgen van de nieuwe regels van de overheid reiken ver. Zo heeft het 
nieuwe FTK effecten op ons indexatiebeleid, premiebeleid en beleggingsbeleid.
 

Onze kosten nemen toe

De belangrijksten kostenposten voor het pensioenfonds zijn de kosten voor de uitvoering van 
de pensioenregeling en de kosten van het vermogensbeheer. 

De kosten van pensioenbeheer bedragen voor 2015 3 944.000,- Omgerekend is dit 3 224,02 
(per deelnemer en pensioengerechtigde. De pensioenbeheerkosten bestaan uit kosten deel-
nemer en pensioengerechtigden, kosten werkgever, kosten financieel beheer, bestuurskosten 
(heffingen van de toezichthouders, adviseurs, juridische kosten, werkgeverskosten),  
communicatiekosten en overige kosten. 

De kosten per deelnemer zijn in 2015 hoger dan 2014 (3 202,39). Dit komt met name door de 
extra kosten die gemaakt zijn voor de invoering van het nFTK en de Wet Pensioencommunicatie. 
De reguliere pensioenadministratiekosten zijn toegenomen omdat er vanaf 2015 BTW geheven 
moet worden over deze kosten.
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  Risicomanagement  

Pensioenfonds stelt grens aan risico’s 
Van beleggingsrisico tot IT-risico, van inflatierisico tot juridisch risico. Pensioen-
fondsen hebben te dealen met een heel scala aan risico’s. Hoe gaan we daarmee 
om? Welke risico’s accepteren we wel, welke niet?  

Beleggen is broodnodig, maar daardoor lopen we ook risico’s. Hoe veel of hoe weinig risico 
accepteren we? Daarvoor hebben we onze ‘risicohouding’ bepaald, een strikte richtlijn aan  
de hand waarvan we beleggen.  Het pensioenfonds bewaakt deze richtlijn continu. 

Continu proces

Tijdens iedere bestuursvergadering besteedt het MPF aandacht aan diverse risicocategorieën.  
Risico-inschattingen, beheersmaatregelen en acties kunnen wijzigen door actuele ontwik-
kelingen, binnen of buiten het pensioenfonds. Het bewaken van alle risico’s is een continu 
proces van inrichten, uitvoeren, rapporteren en bijsturen. 
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  Vermogensbeheer  

Beleggingen in ban van China,  
olie en politieke onrust 

De financiële markten waren in 2015 erg onrustig. Tot de zomer was het beeld 
redelijk gunstig, maar daarna volgde een flinke neerwaartse correctie. Dat kwam 
onder meer door dalende grondstofprijzen (waaronder olie), spanningen in het 
Midden-Oosten en terroristische aanslagen, en de terugval van de Chinese en 
Russische economie. 

Het beleggingsresultaat over 2015 bedroeg +2,69%. In vergelijking met het marktgemiddelde 
(benchmark) scoorden onze beleggingen iets boven het gemiddelde. Als we de kosten  
meerekenen van de afdekking van het renterisico dan rest een positief resultaat van slechts 
0,10%. 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Natuurlijk is het rendement op onze beleggingen van groot belang. Maar niet ten koste van 
alles. Zo hebben we strikte regels voor het risico dat we willen lopen (zie onder kopje risico-
management). Ook hebben we regels voor bedrijven waarin we niet willen beleggen omdat 
we die niet maatschappelijk verantwoord vinden. In 2015 is ruimschoots aandacht besteed 
aan de duurzaamheid van de bedrijven waarin we beleggen. 

MPF belegt bijvoorbeeld niet in bedrijven die clusterbommen of andere controversiële 
wapens maken. Ook wijzen we bedrijven af waar sprake is van kinderarbeid of bedrijven die 
onvoldoende oog hebben voor het milieu of mensenrechten.
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  Sociale Partners  

Cruciale rol voor cao-partijen  
De rol van cao-partijen is cruciaal voor het functioneren van het pensioenfonds. 
Zij bepalen samen de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan onze  
pensioenregeling. Zij hebben ook het bestuur de opdracht gegeven om de  
pensioenregeling per 1 januari 2015 en 1 januari 2016 uit te voeren. 

Kwetsbare punten

Bij belangrijke koerswijzigingen zijn zij altijd betrokken. Zo heeft DNB in 2015 ons pensioen-
fonds onderzocht. DNB concludeerde dat MPF kwetsbaar is vanwege het teruglopend 
deelnemersaantal en de wisselingen in het bestuur.  De voorzitters van het fonds zijn met 
DNB in gesprek gegaan en hebben gemeld dat de genoemde kwetsbare punten niet van 
toepassing zijn. Het aantal deelnemers is weliswaar niet hoog, maar in drie jaar tijd wel met 
ruim 20% toegenomen. En de bestuurswisselingen zijn niet afwijkend van andere pensioen-
fondsen.

Het Verantwoordingsorgaan (VO) benadrukt in zijn verslag over 2015 het belang van sociale 
partners met het oog op de toekomst. Het VO adviseert het bestuur nadrukkelijk de dialoog 
met cao-partijen te blijven voeren, onder meer over de houdbaarheid van onze pensioen-
regeling.

In 2015 waren de sociale partners ook nauw betrokken bij het bepalen van de risicohouding. 
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  Communicatie  

Steeds meer informatie digitaal
De nieuwe Wet pensioencommunicatie trad op 1 juli 2015 in werking en is in 
stappen geïmplementeerd. Het doel is betere pensioencommunicatie. De onzeker-
heden over pensioen moeten beter uitgelegd worden. Deelnemers krijgen een 
persoonlijk totaaloverzicht van hun pensioen.  Met meer digitale communicatie 
probeert het bestuur de communicatiekosten te beperken.

Pensioen 1-2-3

Vanaf 2016 krijgen nieuwe deelnemers een Pensioen 1-2-3. Dit (digitale) document vervangt 
de startbrief. De deelnemer kan zich in 3 stappen verdiepen in zijn pensioenregeling.  
Met iconen klikt hij door naar extra informatie. Het Pensioen 1-2-3 wordt geïntegreerd in  
de vernieuwde website en werkt met minder tekst en meer beeld (iconen).

Volgens de wet mag het MPF pensioeninformatie digitaal verstrekken, tenzij de deelnemer 
daartegen bezwaar maakt. Hiervoor is het nodig om (meer) e-mailadressen te verzamelen. 
Deelnemers krijgen de mogelijkheid om één keer per jaar hun keuze (papier of digitaal) te 
wijzigen. Het streven is om uiteindelijk met 75% van de deelnemers en 50% van de  
gepensioneerden digitaal te kunnen communiceren.
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  Bestuur  

De samenstelling van het bestuur was per 31 december 2015:

Leden werkgevers Functie  Organisatie
De heer E. van Benthem  Bestuurslid  Nevedi
De heer D.P. Slob  Voorzitter   Nevedi 
Mevrouw H.C. van Weele  Bestuurslid  Nevedi 

Leden werknemers Functie  Organisatie
De heer N. Altundal  Bestuurslid   FNV 
De heer B. Booij  Bestuurslid   De Unie 
De heer G.H. Koudys  Secretaris  CNV Vakmensen

Gepensioneerden  
De heer A.J.H.M. Haegens  Bestuurslid

  Verantwoordingsorgaan  

Per 31 december 2015 bestond het verantwoordingsorgaan uit:

Lid Namens
De heer E. van den Broek  Werknemers
De heer T. Mertens  Werkgevers
Vacature Pensioengerechtigden
Mevrouw A. Ros  Werknemers
De heer P. Spanjers  Werkgevers
De heer E. Oonk  Pensioengerechtigden 

  Raad van Toezicht  

Per 31 december 2015 bestond de raad van toezicht uit:

Naam Functie
Mevrouw E.M.F. Schols  Lid 
De heer M. Simon  Lid 
De heer C.J.M. de Wit  Voorzitter
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  Financieel en kerncijfers  

Jaar  2015  2014  2013  2012

Franchise opbouw  12.642  12.898  12.104  12.000
Maximum grondslag  39.334  38.516  36.103  35.314
Maximum jaarsalaris  51.976  51.414  50.853  50.064
Aangesloten werkgevers  188  174  162  150

Deelnemers
Premiebetalenden  2.032  1.925  1.728  1.693
Premievrij i.v.m. invaliditeit  87  84  76  84
Deeltijdpensioen  0  0  0  1
Totaal actief  2.119  2.009   1.804  1.778
Slapers  5.556  5.439  5.378  5.395
Totaal deelnemers  7.675  7.448  7.182  7.173

Pensioengerechtigden
Ouderdomspensioen  1.428  1.445   1.365  1.425
Nabestaandenpensioen     645  635   607  590
Wezenpensioen  22  17  19  22
Totaal pensioengerechtigden  2.095  2.097  1.991  2.037

Bedragen ultimo (x 7 1.000,-)
Voorziening pensioenverplichtingen  413.034  377.925  300.038  298.428
Herverzekeringsdeel technische voorziening  246.295  238.001  203.522  212.969
Spaarfonds gemoedsbezwaarden  297  264  227  240
Technische voorziening excassokosten      7.174  6.946  4.964
Overige technische voorzieningen  0  0  64  2.829
Reserve algemene risico’s   36.971  24.028  16.980   14.956
Algemene reserve  -5.584  22.609  15.477  20.815
Kostendekkende premie  16.037  12.912  15.261  14.787
Gedempte kostendekkende premie  7.995  8.332  10.663  9.848
Feitelijke premie  13.285  12.622  11.089  10.213

Vereist eigen vermogen volgens FTK 36.971 24.028
Minimaal vereist eigen vermogen volgens FTK   11.159  9.723

Dekkingsgraad  107,5%    112,1% 110,6%    111,9%

Beleidsdekkingsgraad*  108,2%
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Jaar  2015  2014  2013  2012

Bedragen (x 7 1.000,-) 
Premie inkomen   13.548 12.787  11.052   10.076
Opbrengst beleggingen**  -   3.801  41.083  2.621  17.505
Molenaarspensioenfonds 4
Uitkeringen  7.088  6.921   7.032  6.858
Afkoop kleine pensioenen  81  168  155  478

Beleggingen (x 7 1.000,-)
Vastrentende waarden  112.345  105.630  74.958  75.502
Aandelen  85.629  75.516  56.818  37.426
Vastgoed  6.293  5.578  4.086  3.021
Overige beleggingen  -21  3.003  91  5.542

Totaal belegd vermogen van de
beleggingen in vrije vermogen depot 204.246  189.727  135.953  121.491

Totaal belegd vermogen in herverzekerde
Depots  124.563  127.366  124.876  119.500

Performance belegd vermogen ***  2,69%  11,5%  6,5%  12,83%

Z-score per jaar  0,31  0,77  0,04  -0,38
Pensioenuitvoeringskosten** 944 831 1.277 1.360
(x 5 1.000,-)

De kosten per deelnemer en 224 202 500 488
pensioengerechtigde

Vermogensbeheerkosten** 1.360 1.192 474 279
(x 5 1.000,-)

Percentage vermogensbeheerkosten 0,69% 0,71%
t.o.v. belegd vermogen

Transactiekosten 99 101 148 221

Percentage transactiekosten t.o.v. belegd 0,05% 0,06%
vermogen

*De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de laatste 12 dekkingsgraden.

** In 2015 is de toerekening van algemene kosten (waaronder de administratiekostenvergoeding en bestuurskosten) aan 
de pensioenuitvoerings- en vermogensbeheerkosten verfijnd, resulterend in een presentatiewijziging van een deel van de 
pensioenuitvoeringskosten naar vermogensbeheerkosten. De vergelijkende cijfers zijn overeenkomstig aangepast, waarbij 
de pensioenuitvoeringskosten zijn verlaagd met 681 en de vermogensbeheerkosten zijn verhoogd met 681. 

*** In 2015 wordt gerapporteerd over de performance van depots 1,2 en 3. Exclusief renteafdekking is het rendement 
2,69%. Inclusief renteafdekking is het rendement - 0,10%.


