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Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Molenaarspensioenfonds, hierna te noemen: het MPF.

Doel van het MPF is om binnen de werkingssfeer (van de door de cao-partijen afgesproken pensioenregeling) de (gewezen)

deelnemers en de gepensioneerden te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden. Het bestuur

streeft naar een optimaal vermogensbeheer waarbij continu afweging plaatsvindt tussen risicofactoren en

rendementsverwachting.

Het jaarverslag bevat de kerncijfers, visie, missie en strategie, beschrijving van de organisatie, kenmerken van de

pensioenregeling, transparantie van de kosten en het verslag van het bestuur. In het verslag van het bestuur wordt uitgebreid

ingegaan op beleidsmatige onderwerpen die in 2015 zijn besproken. Daarnaast zijn de verklaring van het

verantwoordingsorgaan en de bevindingen van de raad van toezicht opgenomen in dit jaarverslag. De jaarrekening gaat over

het fondsvermogen en de veranderingen daarin gedurende het jaar 2015. De actuariële verklaring en de controleverklaring

treft u onder de overige gegevens aan.

De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2015 bedroeg 108,2,%. De financiële positie was daarmee niet voldoende. De

vereiste dekkingsgraad was 108,7%. Daarom heeft het MPF op 31 maart 2016 een herstelplan ingediend bij DNB. Op basis

van het herstelplan wordt verwacht dat de financiële situatie van het MPF eind 2019 is hersteld.

Het MPF heeft de opdracht van cao-partijen voor de uitvoering van de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2015 en

1 januari 2016 aanvaard. Met het nieuwe Financieel Toetsingskader en het Witteveenkader heeft het MPF ingrijpende

veranderingen doorgevoerd die zorgen voor meer onzekerheid bij de deelnemers en de kans op indexatie verkleinen. Voor het

bestuur is het de komende jaren de uitdaging om met de nog komende ontwikkelingen op evenwichtige wijze om te gaan met de

belangen van alle betrokkenen.

Door de invoering van de Wet Pensioencommunicatie verandert er voor de deelnemers ook het nodige op communicatiegebied.

Het MPF zal steeds meer digitaal communiceren en op de website zal uitgebreidere informatie te vinden zijn. In 2015 heeft het

bestuur het strategisch plan verder vorm gegeven. Hierin komt naar voren als belangrijkste aandachtsveld: draagvlakverbreding.

Om uitvoer te geven aan het strategisch plan is een overkoepelend plan van aanpak door het bestuur opgesteld dat het

strategisch kompas voor de komende jaren vormt.

Het bestuur ontving op 14 september 2015 het trieste bericht van het overlijden van de heer Rulkens, op de leeftijd van 63

jaar. De heer Rulkens was een gewaardeerd lid van het verantwoordingsorgaan. Het bestuur is dankbaar voor zijn inzet in de

sector.

Het bestuur heeft het jaarverslag 2015 en de daarbij behorende staten voor De Nederlandsche Bank (hierna: DNB) vastgesteld

op 13 juni 2016. Het bestuur bedankt iedereen die zich in 2015 heeft ingezet voor het MPF van harte.

Stichting Molenaarspensioenfonds

13 juni 2016,

De heer E. van Benthem, voorzitter

De heer G.H. Koudys, secretaris
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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 € 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

Minimaal vereist eigen vermogen volgens

FTK

36.971

11.159

24.028

9.723

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

Beleidsdekkingsgraad* 108,2%

Bedragen (x € 1.000,--)

Premie inkomen 13.548 12.787 11.052 10.076

Opbrengst beleggingen** -3.801 41.083 2.621 17.505
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Uitkeringen 7.088 6.921 7.032 6.858

Afkoop kleine pensioenen 81 168 155 478

Beleggingen (x € 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**

(x € 1.000,--)

De kosten per deelnemer en

pensioengerechtigde

Vermogensbeheerkosten**

(x € 1.000,--)

Percentage vermogensbeheerkosten

t.o.v. belegd vermogen

Transactiekosten

Percentage transactiekosten t.o.v. belegd

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%.

944
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488

279
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1 Visie, missie en strategie

1.1 Toekomstvisie

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt met zijn verplichtstelling en zijn solidariteitsbeginsel gezien als een van de betere

pensioenstelsels in de wereld. Het bestuur twijfelt daarom niet aan het nut van een breed gedragen bedrijfstakpensioenfonds,

dat als organisatie zonder winstoogmerk ingelegde pensioengelden zo efficiënt mogelijk beheert. Het bestuur volgt de brede

maatschappelijke discussie rondom pensioen en het mogelijk laten vervallen van de verplichtstelling . De ontwikkelingen

rondom de stelselherziening, waarvan onderdeel uitmaakt de mogelijke invoering in de nabije toekomst van een persoonlijke

pensioenregeling met collectieve risicodeling, worden gevolgd.

Het MPF voert de pensioenregeling uit voor de werknemers in de sector graanbe- en verwerkende industrie. Het MPF heeft

2.119 deelnemers, 5.556 slapers, 2.095 pensioengerechtigden en 188 werkgevers. De verwachting van het bestuur is dat

zonder groei van het aantal aangesloten ondernemingen het aantal deelnemers in de loop van de tijd zal afnemen. Het

bestuur is van mening dat de mogelijkheden tot autonome groei van het MPF binnen de huidige verplichtstelling zo veel

mogelijk benut moeten worden en voert hier actief beleid op. Het MPF voert vooralsnog geen actief beleid om door middel van

fusie of andere samenwerkingsverbanden te groeien. Dit is ingegeven door de koers die het MPF vaart om vrijgestelde

ondernemingen aan te sluiten. Gesprekken met geïnteresseerden gaat het MPF uiteraard niet uit de weg. Het MPF heeft als

belangrijkste speerpunt ‘Draagvlakverbreding’. Het MPF wil de pensioenregeling aantrekkelijk maken voor, en onder de

aandacht brengen bij, vrijgestelde ondernemingen en aan de sector gelieerde bedrijven om te bewerkstelligen dat zij hun

vrijstelling opnieuw tegen het licht houden c.q. zich vrijwillig aansluiten. Het bestuur draagt nadrukkelijk uit dat het MPF

uitbreiding van haar draagvlak als een serieuze optie ziet. De toename van het aantal werkgevers in de afgelopen jaren laat

zien, dat het beleid van het bestuur een positief effect heeft. In 2016 vinden gesprekken plaats met cao-partijen om de

strategie verder vorm te geven.

1.2 Visie en missie

De visie van het MPF is om onze deelnemers nu en in de toekomst op een transparante wijze een voorspelbaar pensioen te

bieden.

De missie is op een verantwoorde wijze, door optimaal beheer en toezicht, de verplichtingen aan de deelnemers waarmaken.

De zes kernwaarden voor het MPF zijn:

1. Betrouwbaar

2. Transparant

3. Betrokken

4. Deskundig

5. Bereikbaar

6. Duurzaam

Het karakter van de sector dient zichtbaar te zijn in het MPF. De stakeholders moeten zich kunnen vinden in waar het MPF

voor staat. Voor de deelnemers is het belangrijk dat zij kunnen aangeven wat zij verwachten van het MPF en dat het MPF

waarmaakt wat het belooft en dit ook laat zien.
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1.3 Strategie

Het bestuur heeft de kernwaarden ingebed in het MPF en de beleidsdocumenten die zij heeft opgesteld. Het bestuur zal bij de

beslissingen die zij neemt bewust de visie, de missie en de kernwaarden van het MPF in ogenschouw nemen. In 2015 is een

strategisch plan opgesteld en is een SWOT analyse verricht en een confrontatiematrix opgesteld. Om uitvoer te geven aan het

strategisch plan is een overkoepelend plan van aanpak door het bestuur opgesteld dat het strategisch kompas voor de komende

jaren vormt. De strategie van het MPF om te streven naar schaalvergroting om de kosten te drukken is onveranderd gebleven.

Ook richting de gedispenseerde werkgevers heeft het MPF altijd aangegeven dat het MPF tot en met 2020 continuïteit kan

bieden en op korte termijn niet overgaat tot consolidatie.

De strategie van het MPF geeft antwoord op vragen: waar gaat de organisatie heen, welke doelen streeft het MPF na en welke

middelen gaat het MPF inzetten.

Het MPF heeft ten doel binnen de werkingssfeer de deelnemers, de gewezen deelnemers, de pensioengerechtigden te

beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden. Het streven hierbij is om een pensioenregeling van 75%

middelloon met jaarlijkse indexatie tegen marktconforme kosten uit te voeren en optimaal te beheren.

Wat doen we?

Het MPF heeft als opdracht uitvoering te geven aan het uitvoeringsreglement, zoals dat geldt voor de per 31 december 2015

aangesloten 188 ondernemingen. De verplichtingen behorende bij 9.770 deelnemers, premievrije deelnemers, gewezen

deelnemers en uitkeringsgerechtigden bedragen circa 413 miljoen euro, waarvan 246 miljoen euro is herverzekerd.

Voor wie doen we het?

De doelgroepen van het MPF zijn:

- (Gewezen) Deelnemers;

- Pensioengerechtigden;

- Werkgevers.

Het bestuur heeft in verslagjaar veel aandacht en tijd geschonken aan het opzetten en uitvoeren van het strategisch plan.

Cao-partijen, raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan zijn betrokken bij en geïnformeerd over de speerpunten van het

strategisch plan van het MPF. In 2016 zal het bestuur in overleg met cao-partijen en DNB van gedachten wisselen over de

uitvoering van het strategisch plan. Het strategisch plan wordt iedere drie jaar geactualiseerd aan de hand van de uitkomsten van

de ALM-studie of tussentijds als daartoe aanleiding is op grond van de maatschappelijke ontwikkelingen of de opdracht van cao-

partijen.
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2 Karakteristieken van het MPF

2.1 Profiel van de organisatie

Het MPF, statutair gevestigd te Amsterdam, is opgericht als verplichtgesteld pensioenfonds in 2003. Voor deze datum

bestond de voorganger van deze stichting, de Stichting Pensioenfonds voor het Molenaarsbedrijf en aanverwante bedrijven,

statutair gevestigd te ’s-Gravenhage en opgericht in 1959. De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 16 juni 2014.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41149465. Het MPF is een

bedrijfstakpensioenfonds dat is aangesloten bij de Pensioenfederatie. De Pensioenfederatie bevordert samen met en namens

haar leden de doorontwikkeling, instandhouding en uitvoering van een kwalitatief goed en betrouwbaar pensioenstelsel in

Nederland.

Hierna is de organisatie van het MPF schematisch weergegeven.
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Figuur 1 Organisatieschema van het MPF per 31 december 2015

Samenstelling regeling

Bij de omvorming tot een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds in 2003 is de administratie in twee depots gesplitst:

• de voor 1 januari 2003 opgebouwde pensioenaanspraken (beleggingsdepot 1, verder te noemen depot 1);

• de tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2006 opgebouwde pensioenaanspraken (beleggingsdepot 2, verder te noemen

depot 2).

De aanspraken in deze depots zijn ondergebracht in een garantiecontract bij Aegon.

Het beheer van de opgebouwde pensioenaanspraken na 1 januari 2006 (depot 3) is bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer

(hierna te noemen Syntrus Achmea) ondergebracht. Het MPF heeft daarvoor een administratieovereenkomst met Syntrus

Achmea gesloten voor het uitvoeren van de deelnemers-, de pensioengerechtigden-, de werkgevers-, de financiële

administratie en bestuursondersteuning. Per 1 januari 2010 heeft Syntrus Achmea de uitkeringen die door Aegon werden
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verzorgd, overgenomen. Door deze efficiencyslag hebben de deelnemers het gemak van één pensioenuitvoerder van wie zij

alle informatie ontvangen over hun pensioenregeling en waar zij met hun vragen terecht kunnen.

2.1.1 Samenstelling bestuur

Het bestuur van het MPF is een paritair bestuur en bestaat uit zeven leden: drie vertegenwoordigers namens werkgevers, drie

vertegenwoordigers namens werknemers en één vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden. Vanuit een gezamenlijke

verantwoordelijkheid behartigt het bestuur op evenwichtige wijze de belangen van alle betrokkenen bij het MPF. Deelnemers,

gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en aangesloten bedrijven kunnen rekenen op deskundig en integer handelen

van het bestuur.

Bestuursleden mogen alleen worden benoemd als DNB toestemming tot benoeming heeft gegeven. Naar het oordeel van

DNB moeten de personen die het beleid van een fonds (mede) bepalen voldoende deskundig zijn en beschikken over de

juiste competenties met het oog op de belangen van de (gewezen) deelnemers en overige belanghebbenden. Ook worden zij

beoordeeld op betrouwbaarheid, integriteit en de ruimte voor voldoende tijdsinzet voor het fonds. De bestuursleden worden

daarom getoetst op geschiktheid. Het bestuur wordt bijgestaan door externe adviseurs.

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2015 was als volgt:

Naam Geboortejaar Functie Vertegen-

Aftredend op

Aftredend op

woordiging

Werkgevers

De heer E. van Benthem 1960 Lid Nevedi 1 januari 2018

De heer D.P. Slob 1955 Voorzitter Nevedi 1 januari 2016

Mevrouw H.C. van Weele 1966 Lid Nevedi 1 januari 2017

Werknemers

De heer N. Altundal 1966 Lid FNV 1 januari 2017

De heer B. Booij 1949 Lid De Unie 1 januari 2016

De heer G.H. Koudys 1954 Secretaris CNV

Vakmensen

1 januari 2018

Pensioengerechtigden

De heer A.J.H.M. Haegens 1950 Lid Pensioen-

gerechtigden

1 juli 2018

Per 1 januari 2016 zijn de heren D.P. Slob en B. Booij afgetreden en opgevolgd door de heer J. Teuwen en J.W. Eggen. DNB

heeft de deze benoeming goedgekeurd op 3 maart 2016 en 16 maart 2016.

Vanwege het aftreden van de heer D.P. Slob is de heer E. van Benthem in 2016 benoemd tot voorzitter. Ook dit is goedgekeurd

door DNB.

Nevenfuncties

De leden van het bestuur hebben in het verslagjaar de volgende nevenfuncties verricht:

Naam Nevenfuncties

De heer E. van Benthem Directeur Van Benthem Veevoeders & Kunstmest BV

Voorzitter PSV Vollenhove

Penningmeester Stichting Ruitersportcentrum De Boswal

Bestuurslid Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven
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De heer D.P. Slob Bestuurslid BPF Betonproductenindustrie

Lid Zakenvrienden van Gemiva

Voorzitter raad van toezicht thuiszorgorganisatie

Bestuurslid Stichting Betonindustrie

Bestuurslid Stichting Parents 2 Parents

Lid Klantenraad Syntrus Achmea

Lid raad van toezicht BPF Houthandel

Mevrouw H.C. van Weele Programmamanager Arbeid Nevedi

Bestuurslid Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven

De heer N. Altundal Vakbondsbestuurder FNV

Voorzitter Bedrijfstakpensioenfonds Kunststof- en Rubberindustrie

Bestuurslid Stichting Sociaal Fonds Graanbe- en verwerkende bedrijven

Statenlid Provinciale Staten Noord-Brabant

Gemeenteraadslid gemeente Oss

Voorzitter van de Federatie van Alevitische Gemeenschap Nederland

De heer B. Booij Coördinator fietsactiviteiten personeelsvereniging Aegon

Afgevaardigde van de vereniging van Aegon gepensioneerden

De heer G.H. Koudys Bestuurslid Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw

Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (tot

2016)

Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds Sigaren

Pensioenfondsbestuurder CNV Vakmensen

De heer A.J.H.M. Haegens Voorzitter Vekemansfonds

Penningmeester DC Natuurmonumenten Noord- Brabant

2.1.2 Bestuurlijke werkgroepen en commissies

Het bestuur werkt met vaste en tijdelijke commissies/werkgroepen. In het verslagjaar kende het MPF de volgende vier

commissies en zeven werkgroepen:

a. Agendacommissie;

b. Jaarwerkcommissie;

c. Communicatiecommissie;

d. IRM (integraal risicomanagement)-commissie;

e. Werkgroep Herijking pensioenuitvoering;

f. Werkgroep Vrijgestelde ondernemingen;

g. Werkgroep Strategisch plan;

h. Werkgroep FTK;

i. Werkgroep Herstelplan;

j. Werkgroep Self assessment belangenverstrengeling;

k. Werkgroep Selectie.

De commissies/werkgroepen bestaan uit bestuursleden. Hieraan kunnen adviseurs en externe deskundigen worden

toegevoegd. De commissies/werkgroepen bereiden bestuursbesluiten voor en zien toe op een correcte uitvoering van de

genomen besluiten. In vergelijking met een werkgroep, heeft een commissie een meer structureel karakter, wordt een

verdiepingsslag gemaakt en zijn de bevoegdheden formeel vastgelegd in een reglement.

In de bestuursvergadering van 11 mei 2015 heeft het bestuur besloten om de vier hierboven genoemde commissies in te

stellen. Bij de invulling van de commissies is rekening gehouden met de pariteit binnen het bestuur. Het voordeel van een

commissie is dat het bestuur de focus kan houden op de uitgezette beleidslijnen. De commissies brengen advies uit aan het

bestuur over onderwerpen die in de commissies zijn behandeld.
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a. Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris van het bestuur. De commissie houdt ruim voorafgaande aan

de bestuursvergaderingen vooroverleg met Syntrus Achmea over de agenda. De taken en bevoegdheden van de

agendacommissie zijn in een reglement vastgelegd. In 2015 hebben negen vergaderingen van de agendacommissie

plaatsgevonden.

De agendacommissie bestond op 31 december 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer G.H. Koudys

• De heer D.P. Slob

De heer E. van Benthem heeft per 1 januari 2016 de heer D.P. Slob opgevolgd in de agendacommissie.

b. Jaarwerkcommissie

De jaarwerkcommissie bereidt het jaarverslag voor, begeleidt dit proces en ziet erop toe dat het jaarverslag tijdig aan het

bestuur wordt voorgelegd. De jaarwerkcommissie bespreekt het concept-jaarverslag met Syntrus Achmea, de actuaris en de

externe accountant en adviseert het bestuur over het vaststellen van het jaarverslag. Na afloop van het jaarwerktraject

evalueert de werkgroep jaarwerk het proces met betrokken partijen. Daarnaast neemt zij de aanbevelingen van de adviseurs,

raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan mee bij het opstellen van het volgende jaarverslag.

Ten behoeve van het jaarverslag is de werkgroep Jaarwerk in het verslagjaar drie keer bijeen geweest. De werkgroep bestond

op 31 december 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer A.J.H.M. Haegens

• Mevrouw H.C. van Weele

c. Communicatiecommissie

De communicatiecommissie draagt zorg voor een adequaat communicatiebeleid. Dit beleid moet erop gericht zijn de

(gewezen) deelnemers, de pensioengerechtigden en de werkgevers op begrijpelijke wijze voor te lichten over hun

pensioenresultaten, het wel en wee van het fonds en over relevante veranderingen.

De communicatiecommissie bestond op 31 december 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer E. van Benthem

• De heer G.H. Koudys

d. IRM-commissie

De IRM-commissie heeft als doel een adequaat integraal risico managementbeleid (IRM-beleid) te waarborgen. Naast het

opzetten en handhaven van het integraal IRM-beleid is de controle op het gebied van de afspraken die het bestuur is

overeengekomen met de administrateur en de vermogensbeheerder van het pensioenfonds tevens onderdeel van de

werkzaamheden van IRM-commissie. Dit teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

De IRM- commissie bestond op 31 december 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer N. Altundal

• De heer B. Booij

• De heer D.P. Slob

Door het vertrek van de heren D.P. Slob en B. Booij per 31 december 2015 hebben de heren J.W. Eggen en J Teuwen de

ontstane vacatures in 2016 ingevuld.
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e. Werkgroep Herijking pensioenuitvoering

Het bestuur heeft in mei 2015 de werkgroep Herijking pensioenuitvoering ingesteld. De werkgroep heeft in 2015 onder

begeleiding van adviesbureau Milliman de overeenkomst met Syntrus Achmea Pensioenbeheer over de pensioenuitvoering

herijkt en het bestuur daarover geadviseerd. Het bestuur heeft vervolgens het contract met één jaar verlengd. In 2016 zal de

werkgroep zich nader beraden over de pensioenuitvoering per 1 januari 2017. De werkgroep bestond op 31 december 2015 uit

de volgende bestuursleden:

• De heer N. Altundal

• De heer D.P. Slob

• Mevrouw H.C. van Weele

In 2016 is de samenstelling van de werkgroep veranderd en hebben de heren E. van Benthem en G.H. Koudys en mevrouw

H.C. van Weele zitting in de werkgroep.

f. Werkgroep Vrijgestelde ondernemingen

Het bestuur heeft in mei 2014 een werkgroep Vrijgestelde ondernemingen ingesteld. Het doel van deze werkgroep is de

gelijkwaardigheidstoetsing die in 2016 wordt verricht tot een goed einde te brengen. Daarnaast voert deze werkgroep

gesprekken met werkgevers die de vrijstelling wensen terug te geven. De werkgroep bestond op 31 december 2015 uit de

volgende bestuursleden:

• De heer A.J.H.M. Haegens

• De heer G.H. Koudys

g. Werkgroep Strategisch plan

Het bestuur heeft in januari 2014 een werkgroep Strategisch plan ingesteld. Het doel van deze werkgroep is te komen tot een

overkoepelend plan van aanpak dat het strategisch kompas gaat volgen voor de komende jaren. De werkgroep bestond op 31

december 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer N. Altundal

• De heer A.J.H.M. Haegens

• De heer D.P. Slob

Met het vertrek van de heer D.P. Slob is de ontstane vacature door de heer E. van Benthem ingevuld per 1 januari 2016.

h. Werkgroep FTK

Het bestuur heeft begin 2014 een tijdelijke werkgroep benoemd die de overgang naar het nieuwe FTK voorbereidt. Deze

werkgroep bestond op 31 december 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer G.H. Koudys

• Mevrouw H.C. van Weele

Ook de heer A.J.M. Jansen, adviserend actuaris, nam deel aan deze werkgroep.

Nadat het FTK was ingevoerd in 2015 is de werkgroep opgehouden te bestaan.

i. Werkgroep Herstelplan

Door de marktontwikkelingen en lage rentestand heeft het bestuur geconstateerd dat de beleidsdekkingsgraad richting de grens

van de vereiste dekkingsgraad bewoog. Het bestuur heeft een plan van aanpak opgesteld voor het geval deze grens bereikt

werd en een werkgroep Herstelplan samengesteld.

. Deze werkgroep bestond op 31 december 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer E. van Benthem

• De heer G.H. Koudys

De werkgroep heeft in maart 2016 het herstelplan voorbereid t.b.v. het bestuur.
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j. Werkgroep Self assessment belangenverstrengeling

Het bestuur heeft in mei 2014 een tijdelijke werkgroep Self assessment belangenverstrengeling ingesteld. Het doel van deze

werkgroep is het voorbereiden van het self assessment belangenverstrengeling dat eind 2014 naar DNB moest worden

verstuurd. In 2015 stelde DNB aanvullende vragen over het self assessment belangenverstrengeling en is de werkgroep

opnieuw in werking getreden. De werkgroep bestond in 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer G.H. Koudys

• De heer D.P. Slob

Deze werkgroep is na het volbrengen van haar doelstelling opgeheven.

k. Werkgroep Selectie

Het bestuur heeft in september 2015 een werkgroep Selectie ingesteld. Deze werkgroep heeft tot doel om de nieuwe

benoemingen van bestuursleden te beoordelen en het bestuur advies te geven over de geschiktheid van de kandidaat.

De werkgroep bestond op 31 december 2015 uit de volgende bestuursleden:

• De heer A.J.H.M. Haegens

• De heer G.H. Koudys

2.1.3 Samenstelling verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is

uitgevoerd. Door het verantwoordingsorgaan wordt jaarlijks een oordeel gegeven over de beleidskeuzes, de handelswijze en

het gevoerde beleid van het bestuur. Dit oordeel wordt voor commentaar voorgelegd aan het bestuur. Het oordeel van het

verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop worden integraal opgenomen in het jaarverslag.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 31 december 2015 was als volgt:

Naam Geboortejaar Functie Vertegenwoordiging Aftredend op

De heer E. van den Broek 1972 Voorzitter Werknemers 1 juli 2016

De heer T. Mertens 1951 Plv. voorzitter Werkgevers 1 juli 2018

Vacature - Lid Pensioengerechtigden 1 juli 2018

Mevrouw A. Ros 1960 Lid Werknemers 1 juli 2017

De heer P. Spanjers 1971 Lid Werkgevers 1 juli 2016

De heer E. Oonk 1964 Lid Pensioengerechtigden 1 juli 2017

De heer E. Oonk is op 10 februari 2015 toegetreden tot het verantwoordingsorgaan. Hij heeft de heer

C.J. Hoogendijk opgevolgd. De heer F.T.H.C. Rulkens is in het verslagjaar overleden. Hierdoor is een vacature in het

verantwoordingsorgaan ontstaan.

Nevenfuncties

De leden van het verantwoordingsorgaan hebben in het verslagjaar de volgende nevenfuncties verricht:

Naam Nevenfuncties

De heer E. van den Broek Teamleider Coppens Diervoeding

De heer T. Mertens Manager Jonker Petfood BV

Voorzitter van een wijkoverlegplatform

Lid van de commissie cultuur van de stichting vrienden van Sint Jan den Doper

De heer E. Oonk Allround Operator Planning ForFarmers BV

Mevrouw A. Ros Manager Human Resources Group Depre Holland Diervoeders

De heer P. Spanjers Algemeen Directeur Unicorn Grain Specialties B.V.
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2.1.4 Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het

bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate

risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn

neergelegd in de Pensioenwet.

De samenstelling van de raad van toezicht per 31 december 2015 was als volgt:

Naam Geboortejaar Functie Aftredend op

Mevrouw E.M.F. Schols 1948 Lid 1 juli 2016

De heer M. Simon 1960 Lid 1 juli 2018

De heer C.J.M. de Wit 1951 Voorzitter 1 juli 2017

Mevrouw E.M.F. Schols is op 14 maart 2016 herbenoemd tot 1 juli 2020.

Nevenfuncties

De leden van de raad van toezicht hebben in het verslagjaar de volgende nevenfuncties verricht:

Naam Nevenfuncties

Mevrouw E.M.F Schols Voorzitter raad van toezicht pensioenfonds DNB

Voorzitter raad van toezicht pensioenfonds Rockwool

Lid verantwoordingsorgaan pensioenfonds van Lanschot

Voorzitter visitatiecommissie pensioenfonds ING

Lid visitatiecommissie pensioenfonds DHV Haskoning

Lid visitatiecommissie pensioenfonds AVEBE

De heer M. Simon Onafhankelijk lid Bedrijfstakpensioenfonds Banden- en Wielenbranche

Voorzitter raad van toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Slagers

Voorzitter raad van toezicht Bedrijfstakpensioenfonds VLEP

Lid raad van toezicht Bedrijfstakpensioenfonds True Blue

Lid raad van toezicht Bedrijfstakpensioenfonds Betonproductenindustrie

Voorzitter stichting leermiddelenkeuze in Heerenveen

De heer C.J.M. de Wit Opleider en trainer bij Penvita BV

Bestuurslid Bedrijfstakpensioenfonds Werk- en (re)Integratie

Voorzitter VP Tech

Voorzitter klantenraad F&C Nederland BV

Lid raad van toezicht van ChiqCare Zorgexploitatie BV, Exclusieve Zorg

Lid raad van toezicht WoonZorg BV

Voorzitter raad van toezicht Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie (tot 2016)

Voorzitter klantenraad Syntrus Achmea Real Estate & Finance BV (tot 2016)

Lid raad van advies bij Syntrus Achmea BV (tot 2016)

Penningmeester Stadsring 51, Schuldhulpverlening Amersfoort e.o. (tot 2016)

2.1.5 Geschillencommissie, klachtenregeling

De klachtenregeling betreft klachten van belanghebbenden over de uitvoering van de pensioenregeling. De klachten worden

door Syntrus Achmea behandeld. Indien de klager zich niet met de inhoud van de beslissing kan verenigen, kan hij in beroep

gaan bij het bestuur van het MPF. De klachtenregeling is vastgelegd in een Klachtenreglement. In 2015 is er geen beroep

gedaan op het bestuur om klachten te behandelen.
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De geschillenregeling voorziet in de behandeling van geschillen tussen de deelnemer en het MPF. Van een geschil is sprake

als een deelnemer zich niet kan verenigen met een inhoudelijk (uitsluitend) jegens hem genomen besluit van het bestuur.

Deze behandeling vindt plaats door de onafhankelijke, externe geschillencommissie. De commissie oordeelt en besluit. De

beslissing van de geschillencommissie is voor partijen bindend. De samenstelling, taken en procedures van de

geschillencommissie zijn vastgelegd in een geschillenreglement. In 2015 zijn er geen geschillen geweest.

De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en twee overige leden. Het bestuur benoemt op voordracht van de in het

bestuur zitting hebbende werkgevers-en werknemersverenigingen de voorzitter en de overige leden.

2.1.6 Adviseurs extern toezicht en interne adviseurs

Actuaris

Waarmerkend actuaris:

De waarmerkend actuaris van het MPF over het verslagjaar was:

Triple A Risk Finance Certification

De heer P. Heesterbeek

Hoogoorddreef 54

1101 BE Amsterdam Zuid-Oost

Adviserend actuaris:

De adviserend actuaris van het MPF gedurende het verslagjaar was:

Sprenkels & Verschuren

De heer A.J.M. Jansen (tot 1 oktober 2015) en de heer D. Panneman (vanaf 1 oktober 2015)

Haaksbergerweg 13

1101 BP Amsterdam

Adviseur Vermogensbeheer

Het bestuur heeft zich bij haar werkzaamheden op het gebied van vermogensbeheer laten adviseren door:

Sprenkels & Verschuren

De heer R. van Asselt

Haaksbergerweg 13

1101 BP Amsterdam

Accountant

De accountant van het MPF was:

Ernst & Young Accountants LLP

De heer J. Niewold

Wassenaarseweg 80

2596 CZ Den Haag

Compliance Officer

De compliance officer van het MPF was:

GBA-Accountants

De heer R. Mersch

Eisenhowerlaan 134

2517 KN Den Haag
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BTW specialist

De BTW specialist van het MPF was:

PWC

De heer J. Vermeer

Thomas R. Malthusstraat 5

1066 JR Amsterdam

Pensioenadministrateur

De administratie van de pensioenregeling en de bestuursondersteuning zijn ondergebracht bij:

Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Rijnzathe 12

3454 PV De Meern

Het bestuur van het MPF heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan Syntrus Achmea. Deze

werkzaamheden betreffen de pensioenadministratie en bestuursondersteuning. Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de

eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk blijft voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Met ingang van 1 januari

2011 heeft het MPF een administratieovereenkomst met Syntrus Achmea gesloten voor de periode van vijf jaar. In deze

administratieovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de (specifieke) werkzaamheden die Syntrus Achmea voor het MPF

verricht. Afspraken over het niveau van de service en dienstverlening zijn vastgelegd in een service level agreement. Over

deze serviceafspraken wordt per kwartaal door Syntrus Achmea verantwoording afgelegd aan het bestuur. Per 1 januari 2016

heeft het bestuur een addendum op deze administratieovereenkomst afgesloten voor de periode van één jaar.

Syntrus Achmea ondersteunt het bestuur met adviezen en rapportages. Tijdens vergaderingen van het bestuur en de diverse

commissies zijn vertegenwoordigers van Syntrus Achmea aanwezig voor toelichting en ondersteuning. Syntrus Achmea

beschikt over een ISAE 3402 verklaring type II. (ISAE staat voor International Standard on Assurance Engagements). Deze

verklaring waarborgt dat de bedrijfsprocessen en de daarin opgenomen interne controles in opzet en bestaan adequaat zijn

(type I) en dat de werking van de processen is getoetst gedurende een periode van minimaal zes maanden (type II). De ISAE

3402-audit wordt ieder jaar herhaald.

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 9 mei 2016 de ISAE 3402 rapportage behandeld en kennisgenomen van de

beheersmaatregelen. Het bestuur heeft in 2015 stilgestaan bij de dienstverlening inclusief de werkvoorraad en het verloop van

het jaarwerkproces. Het bestuur heeft op basis van de ISAE 3402 rapportage en de auditrapportage datakwaliteit een goed beeld

kunnen vormen van de interne beheersingsmaatregelen.

Vertegenwoordiging Klantenraad

In 2015 is de klantenraad van Syntrus Achmea opgericht. De klantenraad bestaat uit 15 leden en wordt vertegenwoordigd

door de klanten van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. De klantenraad heeft een klankbordfunctie.

De klantenraad adviseert de directie van Syntrus Achmea Pensioenbeheer gevraagd of ongevraagd over de doelstelling, het

algemene beleid en de strategische ontwikkeling en de implementatie van organisatorische maatregelen die voortvloeien uit

de strategische ontwikkeling, met name in het licht van belangrijke bewegingen in de markt van pensioen. Vanaf 2015 heeft

de heer D.P. Slob zitting in de klantenraad.

Herijking pensioenuitvoering

Voor de herijking van de pensioenuitvoering heeft het MPF heeft een adviseur, de heer R. Sagoenie van Milliman, ingeschakeld.

Hij begeleidt het bestuur bij het tot stand komen van de administratieovereenkomst per 1 januari 2016. Het doel van het advies is

om te onderzoeken wat marktconforme tarieven zijn, welke kwaliteit van dienstverlening het MPF verwacht dat de

pensioenuitvoerder levert en wat Syntrus Achmea kan aanbieden. Het bestuur heeft besloten om het contract met Syntrus

Achmea Pensioenbeheer met een jaar te verlengen tot 1 januari 2017. In 2016 gaat het bestuur zich nogmaals buigen over de

herijking van de pensioenuitvoering voor de periode vanaf 1 januari 2017.
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Vermogensbeheer

Het vermogensbeheer van het MPF is uitbesteed aan:

Aegon Investment Management B.V.

Aegonplein 20

2591 TV Den Haag

Het beheer van het fondsvermogen is opgedragen aan Aegon Investment Management B.V. (Aegon). De voorwaarden zijn

vastgelegd in een vermogensbeheerovereenkomst met serviceafspraken over het niveau van de dienstverlening. Aan Aegon

is de bevoegdheid verleend alle beleggingstransacties aan te gaan, zoals opgenomen in de overeenkomst en het jaarlijks

door het bestuur vast te stellen beleggingsplan. De beheerafspraken worden tenminste één keer per jaar in een mandaat

vastgelegd. Aegon rapporteert vier keer per jaar aan het bestuur over de uitgevoerde transacties, behaalde rendementen en

de risicorapportage. Het bestaande contract met Aegon voor depot 1 en 2 van 1 januari 2006 is met enkele aanpassingen

door het MPF per 1 januari 2011 voor onbepaalde tijd verlengd. In 2014 is het contract met Aegon opnieuw geactualiseerd.

Aegon beschikt over een ISAE 3402 verklaring type II. Deze verklaring waarborgt dat de bedrijfsprocessen en de daarin

opgenomen interne controles in opzet en bestaan adequaat zijn (type I) en dat de werking van de processen is getoetst

gedurende een periode van minimaal zes maanden (type II). De ISAE 3402-audit wordt ieder jaar herhaald.

Het bestuur heeft in 2015 evaluatiegesprekken gevoerd met de adviserende actuaris, waarmerkend actuaris, accountant,

adviseur vermogensbeheer, Syntrus Achmea Pensioenbeheer en in 2016 met de compliance officer.
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3 Verslag van het bestuur

In het verslagjaar kwam het bestuur eenentwintig maal in vergadering bijeen, waarvan zes in het teken stonden van

vermogensbeheer. In dit hoofdstuk worden een aantal gebeurtenissen en de belangrijkste besluiten van het bestuur kort

weergegeven.

3.1 Bestuursbesluiten

Het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) is op 1 januari 2015 van kracht. Het MPF heeft in 2015 veel tijd besteed aan de

implementatie van het nFTK. Die implementatie heeft succesvol plaatsgevonden, waarbij het belang van de deelnemer bij alle

beslissingen die het bestuur genomen heeft, voorop heeft gestaan en het bestuur bewust zoveel mogelijk op vermindering van

de complexiteit en kostenreductie heeft gestuurd.

Op grond van artikel 102A Pensioenwet zorgt het bestuur van het MPF voor de formele opdrachtaanvaarding van de door cao-

partijen aan het MPF opgedragen pensioenregeling. In 2015 en in 2016 heeft het MPF de opdracht van cao-partijen aanvaard.

Het MPF heeft bij de vaststelling van de pensioenregeling 2016 beoordeeld of de belangenbehartiging van de (gewezen)

deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers evenwichtig is toegepast.

Kenmerken van de pensioenregeling

De pensioenregeling van het MPF kan worden gekenmerkt als een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met een

pensioenleeftijd van 67 jaar. De pensioenregeling kan conform artikel 10 van de Pensioenwet gekwalificeerd worden als een

uitkeringsovereenkomst. De pensioenregelingen zijn gewijzigd en voldoen daarmee aan de aanpassingen ten gevolge van het

Witteveenkader en het nFTK.

Pensioenregeling 2015

De kenmerken van de regeling zijn in 2015 als volgt:

Pensioensysteem Middelloon

Pensioenleeftijd 67 jaar

Pensioengevend salaris 12 x het vaste maandsalaris, vermeerderd met de ploegentoeslag, de

vakantietoeslag, de persoonlijke toeslag (als bedoeld in de CAO) en de

consignatietoeslag

Maximum pensioengevend salaris € 51.976,--

Franchise € 12.642,--

Pensioengrondslag € 39.334,-

(pensioengevend salaris -/- franchise)

Maximumloon excedentregeling € 100.000,-

Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,872% van de pensioengrondslag

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis 70%

Wezenpensioen 11%

Premie 27,71% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris –

franchise) waarvan 1,6% ten behoeve van de VPL-overgangsregeling

Bijdrage werkgever 12,7% van de pensioengrondslag

Bijdrage werknemer (maximaal) 15,01% van de pensioengrondslag.

Toetredingsleeftijd Er is geen minimum toetredingsleeftijd.
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Pensioenregeling 2016

De kenmerken van de regeling zijn in 2016 als volgt:

Pensioensysteem Middelloon

Pensioenleeftijd 67 jaar

Pensioengevend salaris 12 x het vaste maandsalaris, vermeerderd met de ploegentoeslag, de

vakantietoeslag, de persoonlijke toeslag (als bedoeld in de CAO) en de

consignatietoeslag

Maximum pensioengevend salaris € 52.763,--

Franchise € 12.953,--

Pensioengrondslag € 39.810,-

(pensioengevend salaris -/- franchise)

Maximumloon excedentregeling € 100.000,-

Opbouwpercentage ouderdomspensioen 1,872% van de pensioengrondslag

Nabestaandenpensioen op opbouwbasis 70%

Wezenpensioen 11%

Premie 28,61% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris –

franchise) waarvan 1,6% ten behoeve van de VPL-overgangsregeling

Bijdrage werkgever 13,35% van de pensioengrondslag

Bijdrage werknemer (maximaal) 15,26% van de pensioengrondslag.

Toetredingsleeftijd Er is geen minimum toetredingsleeftijd.

Risicohouding en haalbaarheidstoets

Door het nFTK heeft het MPF opnieuw de ambities en de risicohouding bepaald en een haalbaarheidstoets uitgevoerd. Met de

haalbaarheidstoets monitort het MPF over een periode van 60 jaar of het verwachte pensioenresultaat en het pensioenresultaat

in het slechtweerscenario in lijn zijn met de door het MPF zelf gekozen ondergrenzen. Deze zelf gekozen ondergrenzen moeten

passen binnen de risicohouding van het fonds.

De aanvangshaalbaarheidstoets is in 2015 uitgevoerd en eind september 2015 ingediend bij DNB. Het MPF voert vervolgens

jaarlijks een haalbaarheidstoets uit.

Het MPF heeft vastgesteld dat het premiebeleid realistisch en haalbaar is en dat het MPF voldoende herstelcapaciteit heeft. Uit

de aanvangshaalbaarheidstoets bleek verder dat de pensioenuitkomsten bij het MPF op de lange termijn goed zijn.

Indexatiebeleid

Het nFTK heeft ook effect op het indexatiebeleid. Tot 1 januari 2016 geldt een niet-doelgericht toeslagbeleid op basis van het

op 31 december 2014 geldende financiële toetsingskader. De kern hiervan is dat er geen ambitie wordt uitgesproken en van

jaar tot jaar, afhankelijk van de financiële positie van het fonds, wordt beoordeeld of een toeslag zal worden verleend.

Vanaf 1 januari 2016 geldt een voorwaardelijk toeslagbeleid waarbij wordt aangesloten bij de ontwikkeling van het

prijsindexcijfer. Op dit toeslagbeleid is het vanaf 1 januari 2015 geldende financiële toetsingskader van toepassing, waaronder

het toekomstbestendig indexeren. Toekomstbestendig betekent dat niet alleen het komend jaar, maar ook naar verwachting de

daaropvolgende jaren de betrokken indexatie kan worden toegekend.
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De wettelijke grenzen voor toekomstbestendige toeslagen zien er als volgt uit:

Beleidsdekkingsgraad Toeslagverlening

< 110% Geen toeslagverlening

Tussen 110% en toeslagverlenings-

dekkingsgraad van 130%)

(De toeslagverleningsdekkingsgraad is

de dekkingsgraad waarbij de volledige

toeslagambitie kan worden

waargemaakt (prijsindex)).

Gedeeltelijke toekomstbestendige toeslagverlening.

> Toeslagverleningsdekkingsgraad (

130%)

Volledige toeslagverlening. Wanneer er na het verlenen van toeslagen

een overschot is (vermogen boven dekkingsgraad gelijk aan de

toeslagverleningsdekkingsgraad) mag dit overschot binnen de fiscale

grenzen voor 1/5e deel worden aangewend om gemiste toeslagen in te

halen en eventuele kortingen uit het verleden goed te maken.

Het bestuur bepaalt jaarlijks of een toeslag kan worden verleend. Voor de verhoging van de pensioenaanspraken en –rechten

hanteert het fonds als maatstaf het prijsindexcijfer (CPI voor alle huishoudens, afgeleid) tussen 1 oktober van het

voorafgaande jaar en 1 oktober van het jaar waarop de toeslag betrekking heeft. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening is

geen reserve gevormd en wordt ook geen premie betaald.

Indexatie per 1 januari 2015: 0,5%

Per 1 januari 2015 zijn de opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen met 0,5%-punt te verhoogd. Bij het verlenen

van de indexatie heeft het MPF de belangen evenwichtig behartigd. Deelnemers, gepensioneerden en slapers zijn in 2015

geïnformeerd over de indexatie en over de wijzigingen in het indexatiebeleid door middel van een nieuwsbrief.

Per 1 januari 2016 is geen toeslag verleend, omdat de beleidsdekkingsgraad van 108% lager is dan de dekkingsgraad van

110%. Pas wanneer de dekkingsgraad minimaal (of tenminste) 110% is mag een pensioenfondstot indexatie overgaan.

Inhaalindexatie

Indien het MPF in enig jaar de pensioenaanspraken en -rechten niet (volledig) heeft verhoogd kan op een later tijdstip tot

compensatie worden overgegaan voor de niet betaalde toeslagen. Dat zelfde geldt bij toegepaste kortingen die eveneens later

gecompenseerd kunnen worden.

Premiebeleid

Het premiebeleid is in 2015 op basis van het op 31 december 2014 geldende financiële toetsingskader ongewijzigd

voortgezet. Het MPF hanteert een financieringsbeleid dat uitgaat van een premie gebaseerd op een gedempte rentevoet, ook

wel een gedempte premie genaamd. De gedempte premie wordt bepaald op basis van het verwachte fondsrendement,

waarbij de in de “regeling parameters pensioenfondsen” genoemde maxima in acht worden genomen. Het verwachte

rendement waarop de gedempte premie wordt gebaseerd, bedraagt 5,0%. De vastgestelde gedempte premie wordt periodiek

getoetst aan het niveau van de zuiver kostendekkende premie. De zuiver kostendekkende premie wordt berekend op basis

van de rentetermijnstructuur ultimo voorafgaand boekjaar die ook wordt gebruikt ter vaststelling van de voorziening

pensioenverplichtingen. Indien uit voornoemde periodieke toetsing blijkt dat het rendement waarop de gedempte

kostendekkende premie is gebaseerd te hoog is vastgesteld, zal dit rendement neerwaarts moeten worden aangepast. Een

dergelijke aanpassing heeft alleen werking op toekomstige premieheffing. In onderstaand overzicht zijn de feitelijke premie, de

zuiver kostendekkende premie en de gedempte kostendekkende premie over het jaar 2015 weergegeven.
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(bedragen x € 1.000)

Feitelijke premie en vrijval voorziening door betaling

premies

13.513

Zuiver kostendekkende premie 16.037

Gedempte kostendekkende premie 7.995

De feitelijke premie is lager dan de zuiver kostendekkende premie en hoger dan de gedempte kostendekkende premie. Het

MPF heeft jaarlijks aandacht voor het premiebeleid en voert hierover overleg met cao-partijen en laat zich hierbij bijstaan door

de adviserende actuaris.

Met ingang van 1 januari 2015 wordt uitgegaan van een rekenrente van 3,25%, waardoor de totaal benodigde premie 27,71%

zal zijn.

Het verantwoordingsorgaan heeft in 2014 positief advies uitgebracht over de vaststelling van de premie voor 2015. Het MPF

monitort nauwgezet of dit systeem van premiebepaling op langere termijn houdbaar is.

Het MPF heeft in 2015 besloten dat het premiebeleid per 1 januari 2016 wordt gewijzigd. Vanaf 1 januari 2016 wordt de

kostendekkende premie gedempt op basis van het verwacht rendement conform het financiële toetsingskader zoals dat geldt

vanaf 2015. Het voordeel van deze methodiek is dat het verwacht rendement voor 5 jaar vastligt. Dit komt de stabiliteit van het

MPF ten goede, omdat de regeling niet jaarlijks aangepast hoeft te worden.

VPL overgangsregeling

Het MPF heeft, in haar pensioenreglement, een voorwaardelijke extra aanspraak op ouderdomspensioen uit hoofde van de

VPL overgangsregeling toegekend aan deelnemers. Deze regeling is een in 2006 door cao-partijen toegekende

arbeidsvoorwaardelijke regeling die door het MPF wordt uitgevoerd. Omzetting naar pensioen vindt plaats:

- door inkoop van pensioenaanspraken eind 2020;

- bij het eerder bereiken van de 62,5-jarige leeftijd wordt de aanspraak op dat moment omgezet in pensioen;

- bij vertrek uit de sector vervallen de VPL aanspraken.

Cao-partijen monitoren jaarlijks de lasten, premie-inkomsten en rendementsvorming. De VPL-premie ter grootte van 1,6% van

de pensioengrondslag, gebaseerd op actuele grondslagen, is naar verwachting meer dan toereikend. Aan cao-partijen is het

advies gegeven om de VPL-premie ongewijzigd voort te zetten. Cao-partijen hebben dit advies opgevolgd.

ABTN

Het beleid van het MPF onder het nFTK is vóór 1 juli 2015 vastgelegd in de ABTN. Samen met een self assessment is de ABTN

ingediend bij DNB. Nadat de haalbaarheidstoets was uitgevoerd, heeft het MPF eind september 2015 een geactualiseerde versie

van de ABTN naar DNB gezonden.

Financieel crisisplan

Het bestuur beschikt over een financieel crisisplan dat als bijlage aan de ABTN is toegevoegd. Het crisisplan staat op de website

van het fonds. Het bestuur benadrukt dat evenwichtige belangenafweging bij de te nemen crisismaatregelen voorop staat.

Hieraan geeft het bestuur invulling door de lasten van crisismaatregelen zo evenwichtig mogelijk te verdelen over deelnemers,

gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Het crisisplan geeft aan in welke situaties en bij welke

grenswaarden het bestuur van het fonds maatregelen neemt, wat de aard van deze maatregelen is, hoe deze concreet en

materieel vorm krijgen en hoe de maatregelen worden uitgevoerd. Het bestuur heeft in 2015 geen beroep hoeven doen op het

financieel crisisplan.

Ontwikkeling dekkingsgraad en herstelplan

Het pensioenvermogen (totaal activa minus schulden) van het MPF bedraagt per 31 december 2015

€ 451,9 miljoen. De hoogte van de technische voorziening per 31 december 2015 bedraagt € 420,2 miljoen. Dit leidt tot een

aanwezige dekkingsgraad van 107,5% en beleidsdekkingsgraad van 108,2%. Deze percentages zijn gemeld aan DNB.
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Wijziging in het financieel toetsingskader

Per 1 januari 2015 is de driemaandsmiddeling van de dekkingsgraad komen te vervallen. Zowel het effect van het wegvallen

van de driemaandsmiddeling per 1 januari 2015 als het effect van de aanpassing van de UFR-systematiek in de

rentetermijnstructuur per 14 juli 2016 zijn per 31 december 2015 in de het verloop van de technische voorziening opgenomen.

Met ingang van 15 juli 2015 is de nieuwe UFR van toepassing. Deze wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde

maandelijkse ’20-jaars forward rentes’ in de voorgaande 10 jaren.

Procedure vaststellen beleidsdekkingsgraad

Het MPF heeft een procedure vastgesteld voor het vaststellen van de maandelijkse dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is

hiervan een afgeleide, waarmee het vaststellen van de maandelijkse dekkingsgraad belangrijker is geworden. De

beleidsdekkingsgraad heeft invloed op het indexatiebeleid en het bepalen van de financiële positie voor het opstellen van een

herstelplan. Het proces van het vaststellen van de maandelijkse dekkingsgraad valt onder de ISAE 3402.

Herstelplan

Per 31 december 2015 bevindt het MPF zich in een tekortsituatie. De beleidsdekkingsgraad per eind december 2015 is lager dan

het vereist eigen vermogen onder het nFTK op basis van de strategische beleggingsmix. Dientengevolge moest het bestuur een

herstelplan opstellen en indienen bij DNB per 1 april 2016. In het herstelplan moet worden aangetoond hoe de

beleidsdekkingsgraad van het MPF binnen de gekozen hersteltermijn herstelt tot het vereist eigen vermogen.

Uit het herstelplan voor het MPF volgen de onderstaande conclusies:

- Op basis van het reguliere beleid wordt verwacht dat de beleidsdekkingsgraad van het MPF in eind 2019 is

hersteld tot het vereist eigen vermogen. Dit is binnen de gekozen hersteltermijn van elf jaar;

- Pensioenopbouw vindt alleen plaats in depot 3 (eigen beheer). De komende jaren zal derhalve het aandeel

herverzekerde pensioenaanspraken afnemen. Hierdoor zal de vereiste dekkingsgraad stijgen de komende jaren.

- Vanaf 2020 is naar verwachting gedeeltelijke toeslagverlening mogelijk;

- De feitelijke premie is naar verwachting lager dan de actuarieel benodigde premie voor aangroei van

pensioenaanspraken. Hierdoor heeft de premie een verlagend effect op de dekkingsgraad. Dit komt omdat de

premie wordt gedempt op basis van verwacht rendement.

DNB heeft op 19 mei 2016 een beschikking op het herstelplan afgegeven.
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Financiële rapportage

Het bestuur ontvangt ieder kwartaal de financiële rapportage. Deze rapportage wordt uitgebreid in de bestuursvergadering

toegelicht en besproken. In de financiële rapportage zijn, naast een managementoverzicht met de belangrijkste financiële

ontwikkelingen, ook een verkorte balans, de verkorte baten en lasten, een kasstroomoverzicht en een specificatie van de

pensioenbeheerkosten opgenomen. Met deze rapportage heeft het bestuur direct inzicht in de beheersbare kosten van het

MPF die afgezet worden tegen een jaarlijks vastgesteld budget.

Kostenmanagement en budget

Om het inzicht in de kosten van externe adviseurs te vergroten, wordt door het bestuur van alle adviseurs een jaarbegroting

gevraagd. Door middel van gespecificeerde kwartaalrapportages houdt het bestuur zicht op de kosten. Afwijkingen van de

begroting dienen elk kwartaal aan het bestuur te worden toegelicht. Daarnaast monitort het bestuur regelmatig het

kostenniveau en voert zij gesprekken met de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan over de hoogte en de

beheersing van de kosten.

Inkoop- en uitbestedingsbeleid

Het bestuur heeft het inkoop- en uitbestedingsbeleid vastgelegd. Het doel van het uitbestedingsbeleid is het waarborgen van

de continuïteit en de constante kwaliteit van de dienstverlening. Het doel van het inkoopbeleid is kaders aan te geven

waarbinnen het bestuur opereert bij de inkoop van producten en / of diensten om zodoende het inkoopproces effectief en

efficiënt te beheersen. Daarnaast heeft het bestuur een format vastgesteld dat kan dienen als leidraad bij de evaluatie van

partijen aan wie diensten zijn uitbesteed.

Werkgeverszaken

Het bestuur heeft in 2015 een aantal activiteiten verricht in het kader van werkgeversaansluitingen. Het gaat hierbij om de

controle van de juistheid van de aangesloten werkgevers, het onderzoek naar SBI-codes, het plan vrijgestelde

ondernemingen en de gelijkwaardigheidstoetsing.

• Controle juistheid aangesloten werkgevers.

Het bestuur heeft in 2016 kennisgenomen van de werkgeversmutaties in 2015 met de daarbij behorende

verklaringen en op grond daarvan vastgesteld dat de afgesproken procedures zijn nageleefd, zodanig dat het in

control is met betrekking tot de juistheid van de aangesloten werkgevers.

• Gelijkwaardigheidstoetsing 2016

Het bestuur heeft in 2015 aan de gedispenseerde bedrijven gevraagd de gelijkwaardigheid per 1 januari 2016 aan te

tonen. Inmiddels heeft het grootste deel van de gedispenseerde bedrijven deze gelijkwaardigheid aangetoond en is

de hertoetsing over 2016 voor deze bedrijven afgerond.

Aan deze gedispenseerde werkgevers is medegedeeld dat het bestuur, met ingang van 1 januari 2016, aan de

vrijstelling de voorwaarde verbindt dat de vrijgestelde onderneming met betrekking tot de toeslagen een gelijk beleid

hanteert ten aanzien van zowel de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers als de pensioengerechtigden. Het

bestuur verwacht dat gedispenseerde bedrijven in het reglement de bepaling opnemen dat zij zich conformeren aan

het toeslagbeleid van het MPF, dat geen onderscheid maakt tussen actieve deelnemers, gewezen deelnemers en

pensioengerechtigden. Het jaar 2015 was een overgangsjaar. Per 1 januari 2016 zal het bestuur de vrijstelling

intrekken als niet wordt voldaan aan deze voorwaarde ten aanzien van toeslagverlening. Ondernemingen die in

2015 voor het eerst een vrijstelling aanvragen, moeten met ingang van 1 januari 2015 aan de voornoemde

voorwaarde ten aanzien van de toeslagverlening voldoen.

Reglementen en statuten

Het bestuur heeft in het verslagjaar reglementswijzigingen doorgevoerd in het pensioenreglement en het

uitvoeringsreglement. De reglementswijzigingen hadden betrekking op het nFTK, toeslagbeleid, het integreren van de

excedentregeling in het pensioenreglement om de zichtbaarheid te vergroten, de flexibiliseringsfactoren en pensioenaangifte.
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Zwitserleven

Ter zake van het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico heeft het MPF per 1 januari 2011 een stop-loss

herverzekeringsovereenkomst gesloten met Zwitserleven. Met de overgang van de individuele herverzekering in 2011 naar de

stop-loss herverzekering, heeft het MPF gekozen om niet alle risico’s af te dekken, maar alleen de risico’s boven een cumulatief

eigenbehoud van € 4,4 mln. tot een niveau van € 17,6 mln.. Als grote schades zich voordoen, is het risico voor het MPF te

overzien. Het contract liep af op 31 december 2015. Per 1 januari 2016 heeft het MPF het contract verlengd met vijf jaar.

Flexibiliseringsfactoren 2016

Het MPF stelt jaarlijks de flexibiliseringsfactoren vast. Voor de bepaling van de flexibiliseringsfactoren 2016 is uitgegaan van

de door de DNB gepubliceerde RTS per 30 september 2015. De flexibiliseringsfactoren 2016 zijn opgenomen in het

pensioenreglement.

3.2 Governance

Code Pensioenfondsen

Tijdens de ontwikkeling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen stelde de Stichting van de Arbeid in samenwerking met

de Pensioenfederatie de Code Pensioenfondsen (hierna: de Code) op. Het doel van de 83 normen in de Code is de

verhoudingen binnen het pensioenfonds transparanter te maken. Ook de communicatie met de belanghebbenden zoals

werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden, moet door de Code transparanter worden. Tot slot moet de Code bijdragen

aan het versterken van ‘goed pensioenfondsbestuur’. De Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen ziet toe op de naleving

van de Code. Per orgaan zijn normen opgenomen over taak en werkwijze, samenstelling en zittingsduur, geschiktheid,

benoeming, schorsing en ontslag. Daarnaast zijn overkoepelende thema’s opgenomen. De thema’s gaan zowel over het eigen

functioneren van het fonds als van dienstverleners.

Het MPF leeft de Code na op basis van het pas toe- of leg uitbeginsel. Op twee punten voldeed het MPF in het verslagjaar niet

aan de Code.

• Code 45

Benoeming en ontslag worden uitgevoerd door belanghebbenden, zo mogelijk door het orgaan zelf, met betrokkenheid van

een ander orgaan van het pensioenfonds. Een bestuurslid wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, na het horen van

de raad van toezicht over de procedure. Een lid van de raad van toezicht of visitatiecommissie wordt benoemd door het

bestuur na bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan en ontslagen door het bestuur na bindend advies van het

verantwoordingsorgaan.

Toelichting:

In het verslagjaar heeft het MPF uitgebreid stil gestaan bij de toepasbaarheid/uitlegbaarheid van Code 45.

Omdat cao-partijen bij het MPF de bestuursleden benoemen in plaats van het bestuur, voldoet het MPF niet aan het gestelde in

de Code. In de statuten staat dat de benoeming niet plaatsvindt indien het bestuur of de raad van toezicht van oordeel is dat de

voorgedragen persoon niet voldoet aan het functieprofiel. Het bestuur is van mening hierdoor verantwoordelijk te zijn voor de

geschiktheid en de toetsing van nieuwe bestuursleden. De raad van toezicht toetst vervolgens of het bestuur het

benoemingsproces juist heeft uitgevoerd. Hiermee zijn de beoogde effecten van Code 45 voldoende gewaarborgd.

• Code 68

In het bestuur en het VO zitten ten minste één lid boven en één lid onder de veertig jaar.

Toelichting:

Alle leden in het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn ouder dan 40 jaar. Het MPF vraagt benoemende organisaties

expliciet bestuursleden te benoemen, die jonger zijn dan 40 jaar.. Het MPF ondersteunt initiatieven van benoemende

organisaties en stelt potentiële kandidaten jonger dan 40 jaar in de gelegenheid om ervaring als (aankomend) bestuurder op

te doen bij het MPF.
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Diversiteitsbeleid

In het diversiteitsbeleid is opgenomen dat ‘de eis van geschiktheid prevaleert boven diversiteit’. Een kandidaat dient te allen tijde

aan het objectieve criterium deskundigheid te voldoen. In het beleid is opgenomen dat in alle organen zowel een vrouw als een

persoon jonger dan 40 zitting zal hebben. In alle organen is een vrouw aanwezig. Invulling geven aan met name het

leeftijdscriterium van het opgestelde beleid blijkt echter moeilijk te zijn. Bij de uitvraag naar een nieuw lid, wordt de benoemende

organisatie expliciet op het diversiteitsbeleid gewezen.

Geschiktheid en functioneren bestuur

De geschiktheid van bestuursleden heeft de aandacht van het bestuur. Nieuwe bestuursleden dienen vanaf het moment van

toetreden te voldoen aan de wettelijke eisen en de gestelde eisen in de profielschets. Het bestuur heeft een geschiktheidsplan

voorzien van maatregelen ter bevordering van de eigen geschiktheid en een jaarlijkse evaluatiecyclus.

Zelfevaluatie

Het doel van de zelfevaluatie is de kwaliteit van het bestuur in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren. Het MPF in

2015 een zelfevaluatie uitgevoerd onder begeleiding van bureau Lyncs. De aanbevelingen zijn vervolgens door het MPF

behandeld.

Geschiktheidsplan

Het MPF heeft met betrekking tot de gewenste geschiktheid de volgende ambitie bepaald: Alle bestuursleden dienen op alle

deskundigheidsgebieden te voldoen aan niveau A. Daarnaast dienen op de vier kerngebieden (besturen van een

pensioenfonds, beleggingsbeleid, vermogensbeheer en uitbesteding) vier bestuursleden aan niveau B te voldoen, voor de

overige deskundigheidsgebieden volstaan drie bestuursleden met niveau B. Daarnaast worden aan aspirant-bestuursleden

specifieke eisen gesteld. Dit is in het geschiktheidsplan opgenomen.

In 2015 is het deskundigheidsplan omgevormd naar een geschiktheidsplan. Geschiktheid gaat naast deskundigheid namelijk ook

over het beschikken over de juiste competenties. Ook het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zijn opgenomen in het

nieuwe geschiktheidsplan. In 2016 zal hier verder invulling aan gegeven worden.

Profielschetsen

De Code geeft aan dat voor iedere bestuursfunctie een profielschets met daarbij behorende competenties wordt opgesteld en

toegespitst op de rol die de nieuwe bestuursleden gaat uitvoeren in het bestuur, rekening houdend met diversiteit en kwaliteit.

De profielschets van het bestuur is in 2015 uitgebreid doordat het MPF, naast de al bestaande agendacommissie, drie

commissies heeft ingericht: de jaarwerkcommissie, IRM-commissie en de communicatiecommissie. Op basis van de ervaringen

uit de commissies worden de desbetreffende functieprofielen voor de commissies in 2016 door het MPF geëvalueerd. Verder zijn

aan de profielschets de competenties en de taken van de voorzitter toegevoegd. De raad van toezicht heeft deze profielschets

vervolgens goedgekeurd.

De raad van toezicht heeft haar eigen profielschets geactualiseerd in 2015. De profielschets is door het bestuur, na positief

advies van het verantwoordingsorgaan, vastgesteld.

Integriteitsbeleid

De doelstelling van het integriteitsbeleid is dat bestuurders, leden van het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zich

integer gedragen en zich conformeren aan de waarden en normen van het fonds en de wet- en regelgeving die van toepassing

zijn op het MPF. Het integriteitsbeleid draagt bij aan het realiseren van de missie van het fonds: Op een verstandige en

verantwoorde wijze, door optimaal beheer en toezicht de verplichtingen aan haar deelnemers waarmaken. In het beleid zijn

vastgelegd de diverse integriteitsrisico’s die relevant zijn voor het MPF en de maatregelen die zijn getroffen, waaronder de

gedragscode, de incidentenregeling en de klokkenluidersregeling. Het integriteitsbeleid is als bijlage aan de ABTN toegevoegd.

Gedragscode

Het fonds heeft een gedragscode. Deze gedragscode maakt deel uit van het gevoerde integriteitsbeleid. Alle betrokkenen
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hebben de gedragscode ondertekend. De gedragscode geeft regels en richtlijnen voor alle betrokkenen:

- ter voorkoming van verstrengeling van belangen;

- ter vermijding van verspreiding en misbruik van vertrouwelijke informatie en

- ter voorkoming van koersmanipulatie.

Het aanvaarden van een nevenfunctie is niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming is verleend door het bestuur. Het MPF vindt

dat iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen moet worden. Als uitvloeisel hiervan wordt tijdens iedere

bestuursvergadering gevraagd aan de aanwezigen of ze meldingen hebben in het kader van compliance, integriteit en

belangenverstrengeling.

Zaken die onder de meldingsplicht of toestemmingsregeling vallen, worden gemeld aan de compliance officer van het MPF. De

compliance officer, GBA accountants, ziet toe op de naleving van de gedragscode en relevante wet- en regelgeving. De

compliance officer doet eenmaal per jaar verslag van zijn bevindingen aan het bestuur. De compliance officer heeft in 2015 geen

bijzonderheden geconstateerd.

Incidentenregeling

Het bestuur heeft in 2015 de incidentenregeling vastgesteld. In de incidentenregeling is vastgelegd dat incidenten gemeld

kunnen worden bij het bestuur, de compliance officer of DNB. In 2015 zijn er geen meldingen gedaan.

Klokkenluidersregeling

Het bestuur heeft in 2015 de klokkenluidersregeling vastgesteld. De compliance officer vervult hierin de rol van

vertrouwenspersoon. In 2015 zijn er geen meldingen gedaan.

Integriteitsrisico’s

In 2014 heeft het MPF deelgenomen aan het self assessment belangenverstrengeling van DNB. Het bestuur heeft daartoe

een tijdelijke werkgroep ingesteld. Op 29 januari 2015 heeft DNB naar alle pensioenfondsen een brief gestuurd met de

uitkomsten en het vervolg van het onderzoek belangenverstrengeling. Het MPF heeft de noodzakelijke acties geformuleerd en

daar de nodige opvolging aangeven. Vervolgens heeft DNB gevraagd om de uitkomsten van het self assessment verder uit te

werken. Het MPF heeft vervolgens een vervolginventarisatie van de risico’s uitgevoerd en aan DNB toegestuurd. In hoofdstuk

3.6 risicoparagraaf wordt nader ingegaan op de integriteitsrisico’s.

Gewogen stemverhouding

Per 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen ingevoerd. Als gevolg hiervan is het bestuur uitgebreid en neemt

een pensioengerechtigde zitting in het bestuur. Het MPF heeft een gewogen stemverhouding (artikel 11, lid 2 van de statuten).

Dit betekent dat de stemmen van de werkgeversleden evenveel zijn als de stemmen van de werknemersleden en de

pensioengerechtigde tezamen.

DNB heeft verzocht de gewogen stemverhouding te evalueren in 2015, omdat de gewogen stemverhoudingen in het bestuur in

principe niet in lijn zijn met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Het MPF heeft in 2015 deze evaluatie verricht en is tot

de conclusie gekomen dat de gewogen stemverhouding een goed en weloverwogen besluitvormingsproces niet in de weg heeft

gestaan. Het MPF zet daarom, alsmede vanwege de kostenoverwegingen, de gewogen stemverhouding voort.

Toezichthouders AFM en DNB

De Nederlandsche Bank (hierna DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) houden toezicht op pensioenfondsen.

DNB beoordeelt de financiële aspecten en AFM ziet toe op gedrag en communicatie. Volgens de systematiek van DNB is het

MPF als een middelgroot pensioenfonds geclassificeerd. De toezichthouders hebben geen sancties opgelegd aan het MPF. Het

afgelopen jaar zijn geen formele aanwijzingen aan het fonds gegeven, is geen bewindvoerder aangesteld en is geen boete of

dwangsom opgelegd. Ook is bevoegdheidsuitoefening van organen van het fonds niet gebonden aan toestemming van de

toezichthouder.

In 2015 lette de AFM er speciaal op dat pensioenuitvoerders overzicht en inzicht geven in de hoogte en risico’s van pensioen.

DNB had de volgende toezichtthema’s voor 2015: implementatie nieuwe regelgeving FTK, evenwichtige belangenafweging bij
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premievaststelling, werking wet versterking bestuur pensioenfondsen, aanhoudend lage rente en search for yield,

beleggingsrisico, beheersing markt- en renterisico, EIOPA stresstest, houdbaarheid pensioenfondsen en integriteitsrisico-

beheersing. Daarnaast schonk de toezichthouder ook aandacht aan terrorismefinanciering, sancties, corruptie /

belangenverstrengeling, AML/CFT hoog-risico-activiteiten, fiscaliteit, manipulatie van benchmarks, informatiebeveiliging en

cybercrime en transparantie.

In 2015 heeft de Syntrus Achmea het MPF laten weten dat in 2014 de start- en stopbrieven niet binnen de wettelijke termijn zijn

verstuurd. Het MPF heeft de raad van toezicht, het verantwoordingsorgaan en de AFM hierover geïnformeerd.

DNB heeft in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar integriteitsrisico en belangenverstrengeling. Voor de uitkomsten van dit

onderzoek wordt verwezen naar hoofdstuk 3.6. In 2016 doet DNB steekproefsgewijs onderzoek bij een aantal pensioenfondsen

naar de opvolging hiervan.

DNB heeft in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de houdbaarheid van het bedrijfsmodel. DNB vindt dat het MPF kwetsbaar is

op de volgende punten:

• Het teruglopend deelnemersaantal;

• Een herverzekerd contract bij Aegon;

• De wisselingen in het bestuur.

In het strategisch plan is een onderbouwing opgenomen die ingaat op de mogelijke kwetsbaarheden die zich kunnen voordoen.

Het MPF heeft in 2015 aan DNB het strategisch plan opgestuurd als zijnde toekomstvisie voor de komende jaren en gaat daarbij

in op de door DNB gestelde kwetsbaarheden. In 2016 zal MPF verder met cao-partijen en DNB in gesprek gaan over het

strategisch plan.

3.3 Communicatie

Het MPF vindt open, transparante en begrijpelijke communicatie met zijn achterban erg belangrijk. Daarom beschikt het bestuur

over een strategisch communicatiebeleidsplan en wordt jaarlijks een communicatiejaarplan opgesteld. Het bestuur zorgt hiermee

voor een adequaat communicatiebeleid.

De communicatie in 2015 richtte zich op de volgende speerpunten:

• Informatie doseren.

• Website en nieuwsbrieven als belangrijke communicatiemiddelen.

• Communicatie over actualiteiten en veranderingen uit de pensioenbranche.

• Landelijke campagnes.

• Kernwaarden beter en met meer regelmaat communiceren aan de doelgroepen.

• Structureler communicatieoverleg.

• E-mailadressen verzamelen om meer digitale middelen te kunnen inzetten.

Deelnemersonderzoek

Het MPF heeft een kleinschalig deelnemersonderzoek uitgevoerd. Bij de nieuwsbrief is een vragenlijst verzonden. In totaal zijn

144 vragenlijsten ingestuurd op 3.200 geadresseerden (4,5%). De conclusies zijn besproken in de communicatiecommissie en

de aanbevelingen zijn meegenomen in het nieuwe communicatiebeleidsplan dat per 1 januari 2016 in werking is getreden.

Enkele bevindingen:

• De pensioenflits behouden als primair communicatiemiddel.

• Meer aandacht besteden aan het Pensioenregister. Er is behoefte aan overzicht.

• Werkgevers faciliteren om antwoord te geven op (persoonlijke) vragen.

• Gebruik van de website stimuleren door de (digitale) Pensioenflits meer in te zetten als trigger.
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Nieuwsbrieven

Het MPF bracht drie nieuwsbrieven uit. Dat is er één meer dan voorgaande jaren. De extra nieuwsbrief (in de zomer) stond in het

teken van het nFTK.

Brochure

Het MPF actualiseerde de brochure over de pensioenregeling. De brochure is niet meer op papier, maar uitsluitend digitaal

beschikbaar.

Website

Het MPF actualiseerde de website. De content is aangepast aan reglementswijzigingen. Iedere maand is een nieuwsbericht

geplaatst over de financiële situatie. Ook zijn nieuwsberichten geplaatst over het deelnemersonderzoek, de veranderde

rekenrente, de verhoging van de AOW-leeftijd, een uitzending van Zwarte Zwanen, het plaatsen van het jaarverslag en over de

campagne van mijnpensioenoverzicht.nl. Daarnaast is een banner geplaatst van de campagne Leef je pensioen!

Visiesessie communicatie

In 2015 heeft het MPF een visiesessie gehouden op het gebied van communicatie. Het MPF heeft hiervoor drie partijen

uitgenodigd: Bridgevest, Towers Watson en Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Het doel van de visiesessie is inzicht te krijgen in

de diensten die worden aangeboden op communicatiegebied op dit moment en naar de toekomst toe en de kosten daarvan. Na

afloop van de presentaties heeft het MPF besloten om de uitvoering van de communicatie in 2016 bij Syntrus Achmea

Pensioenbeheer voort te zetten onder meer vanwege de link met de pensioenadministratie.

Wet Pensioencommunicatie

De nieuwe Wet pensioencommunicatie trad op 1 juli 2015 in werking en is in stappen geïmplementeerd. Het doel is betere

pensioencommunicatie, de onzekerheden 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.

Door middel van een compliance check heeft het MPF beoordeeld of alle communicatie-uitingen voldoen aan de Wet

Pensioencommunicatie.

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. De eerste laag informeert

hem in enkele minuten concreet over zijn pensioenregeling. De tweede laag is een toelichting op de informatie in laag 1.

De derde laag bevat gedetailleerde informatie zoals het pensioenreglement en de statuten.

Het Pensioen 1-2-3 wordt geïntegreerd in de vernieuwde website en werkt met minder tekst en meer beeld (iconen).

Digitaal

Het MPF mag 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.

Webinar

Het MPF gaat in mei 2016 een webinar voor werkgevers houden met als thema ‘Zorgplicht en communicatie’ en een toolbox

ontwikkelen. Een webinar is een goed communicatiemiddel met als doel om werkgevers te benaderen omdat zij volgens de wet

verantwoordelijk zijn voor de communicatie richting werknemers.

Pensioenplanner

Het MPF wenst in 2016 een pensioenplanner voor de deelnemers te ontwikkelen. Met de pensioenplanner krijgt de deelnemer

inzicht in de mogelijkheden en de hoogte van zijn pensioen.
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Communicatiebeleidsplan 2016-2018

Het bestuur heeft in 2015 een communicatiebeleidsplan 2016-2018 opgesteld dat, na goedkeuring van het

verantwoordingsorgaan, op de website (www.molenaarspensioenfonds.nl) van het MPF geplaatst is. Het beleid is er op

gericht om, alle wettelijke verplichtingen in acht nemend, zo optimaal mogelijk informatie te verschaffen aan de achterban,

zodat alle belanghebbenden bij het MPF weten waar zij aan toe zijn. Het bestuur wil het pensioenbewustzijn en het

kennisniveau van de belanghebbenden verhogen. Het bestuur stelt jaarlijks een communicatiejaarplan op.

In 2016 heeft het bestuur het communicatiejaarplan voor 2016 vastgesteld. Hierin wordt teruggeblikt op de communicatie in

het jaar 2015 en worden plannen gemaakt voor de communicatie in 2016.

3.4 Belangrijke ontwikkelingen

Nieuw pensioenstelsel

Het kabinet werkt aan een nieuw pensioenstelsel. Op 6 juli 2015 gaf Klijnsma vier hoofdlijnen voor een nieuw stelsel aan. En op

18 december 2015 schetste ze in een werkprogramma welke vraagstukken en oplossingsrichtingen tot de zomer van 2016

worden onderzocht en uitgewerkt. De SER werkt de nieuwe voorkeursvariant persoonlijke pensioenrekening met collectieve

risicodeling uit. En doet onderzoek naar de overgangsproblematiek bij het afschaffen van de doorsneesystematiek. Vier

ambtelijke werkgroepen werken de hoofdlijnen voor een nieuw pensioenstelsel uit.

1. Gedifferentieerde aanpak: een toereikend pensioen voor alle werkenden. Het kabinet vindt dat sommige werknemers te

veel pensioen opbouwen, omdat ze elders ook vermogen opbouwen. Zzp-ers bouwen geen pensioen op. Het kabinet wil dit

graag voor ze mogelijk maken, maar dat verplichten is nu nog een brug te ver.

2. Overgang naar een actuarieel correcte systematiek van pensioenopbouw. Daarmee bedoelt het kabinet de afschaffing van

de doorsneesystematiek. Het gaat dan om leeftijdsonafhankelijke doorsneepremie en pensioenopbouw. Volgens planning

gaat het nieuwe systeem per 2020 van start gaat.

3. Naar een transparanter en eenvoudiger pensioen. Dit betekent volgens staatssecretaris Klijnsma dat de regeling in

beginsel moet uitgaan van opbouw van persoonlijke pensioenvermogens.

4. Meer ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden. Het kabinet gaat de mogelijkheden verkennen. En kijkt ook naar

mogelijke combinaties van pensioen wonen en zorg.

Dit alles moet vóór de zomer van 2016 resulteren in een uitwerkingsnota met een aantal varianten. Het Centraal Planbureau

rekent die varianten door. De bedoeling van de doorrekeningen is dat de politieke partijen ze kunnen gebruiken bij het opstellen

van de verkiezingsprogramma's. Het nieuwe pensioenstelsel wordt dus een thema bij de verkiezingen in maart 2017. Het idee is

nu dat het volgende kabinet dan met concrete voorstellen komt voor een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel.

Europa

Financiële transactiebelasting (FTT)

De Europese Commissie wil een FTT om de financiële sector te dwingen bij te dragen aan het herstel van een nieuwe crisis.

Nederland doet vooralsnog hieraan niet mee. Een groep van 11 landen heeft ervoor gekozen om via de weg van “enhanced

coöperation” een FTT in te voeren. Nederland heeft zich niet bij de groep van 11 aangesloten, omdat Nederland wil dat

pensioenfondsen vrijgesteld zijn van de FTT. Verder vindt Nederland belangrijk dat er geen disproportionele samenloop is met

de huidige bankbelasting en dat de inkomsten terugvloeien naar de lidstaten.

IORP richtlijn

De lidstaten gingen 10 december 2014 akkoord met de nieuwe Europese pensioenrichtlijn (IORP II - richtlijn). Doel van deze

richtlijn is te komen tot een Europese interne markt voor pensioenen. Het Europees Parlement behandelde de richtlijn in 2015. Er

kwamen veel amendementen. Bedoeling is dat dit in 2016 tot een afronding komt. Op basis van de laatste voorstellen komen er
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voorlopig geen nieuwe kapitaalsvereisten voor pensioenfondsen en hebben de voorgestelde wijzigingen vooral betrekking op de

communicatie en de governance. Als de nieuwe voorstellen worden aangenomen, dan zullen deze voorstellen over zes jaar

opnieuw worden geëvalueerd.

3.5 Vermogensbeheer

Het bestuur stelt jaarlijks het beleggingsplan vast. De beleggingsdoelstelling van het MPF kan als volgt worden omschreven:

- Het bestuur wenst de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze te beleggen ten einde de beoogde

pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen.

- Het op lange termijn realiseren van een zo hoog mogelijk rendement uitgaan van het strategisch beleggingsbeleid bij een

acceptabel risico.

De realisatie van deze doelstellingen en de vertaling van de doelstellingen naar het strategisch beleggingsbeleid vindt plaats

binnen de wettelijke kaders omtrent prudent person, risicohouding en de beleggingsovertuigingen van het MPF. Ten behoeve

van een nadere invulling van het strategisch beleggingsbeleid voert het MPF periodiek een ALM-studie uit.

ALM-studie

Het MPF heeft in 2015 een ALM-studie laten uitvoeren. Deze ALM-studie diende twee doelen. In de eerste plaats is berekend of

de ambitie, risicobereidheid en betaalbaarheid van de nieuwe regeling haalbaar waren. Met de haalbaarheidstoets kijkt het MPF

of de afgesproken ambities op de lange termijn worden gerealiseerd en ook of het premiebeleid voldoende realistisch en

haalbaar is en of het MPF voldoende herstelcapaciteit heeft. Tevens dienden de uitkomsten van de ALM-studie om de richting

voor het nieuwe beleggingsbeleid per 1 januari 2015 en 2016 te bepalen.

Beleggingsplan 2015 en 2016

Het bestuur heeft naar aanleiding van de ALM-studie in 2015 besloten om het beleggingsbeleid in 2016 ongewijzigd voort te

zetten. Het bestuur heeft in de beleggingsvergadering van 17 november 2015 besloten om de strategische renteafdekking te

verlagen van 70% naar 60% met een bandbreedte van +/- 5%-punt. De verlaging van de renteafdekking is door middel van

een mandaat op 1 februari 2016 geëffectueerd. Het beleggingsplan over het jaar 2016 is in de beleggingsvergadering van

18 april 2016 vastgesteld.

Het MPF volgt daarbij de redenering, dat vanwege de huidige lage rentestand er sprake is van een asymmetrie van het

renterisico. Dat wil zeggen dat de negatieve gevolgen van een verdere rentedaling op de dekkingsgraad beperkt zijn, terwijl

de positieve gevolgen van een rentestijging groter zijn. Het verlagen van de renteafdekking met 10% heeft op de neerwaartse

risico’s voor het MPF, zoals de kans en de omvang van een onvoorwaardelijke korting, geen significante invloed. Een

eventuele stijging van de rente zal daarentegen wel leiden tot een sterkere stijging van de dekkingsgraad en daarmee een

grotere kans op toeslagverlening.

Als gevolg van de per saldo gestegen lange rente in 2015 heeft deze afdekking negatief uitgewerkt voor het

beleggingsrendement van het pensioenfonds. Voor de dekkingsgraad is de rentestijging positief geweest, omdat de

verplichtingen niet volledig afgedekt zijn.

Dynamische afdekking en rentestaffel

Ten aanzien van de hoogte van de renteafdekking in depot 3 hanteert het fonds een zogenaamde rentestaffel. De dynamische

rentestaffel is voor het eerst toepasbaar in 2016. De aanpassing van de renteafdekking is afhankelijk gesteld van de rentestand

en de nominale dekkingsgraad volgens onderstaande tabel:
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Actuele UFR DG

20-jaars rente
100% 110% 120% 130%

0,0% 60% 55% 60% 65%

0,5% 65% 60% 65% 70%

1,0% 70% 65% 70% 75%

1,5% 75% 70% 75% 80%

2,0% 80% 75% 80% 85%

2,5% 85% 80% 85% 90%

3,0% 90% 85% 90% 95%

3,5% 95% 90% 95% 100%

4,0% 100% 95% 100% 100%

Actief/passief beleggen

Het MPF voert een beleggingsstijl, die in principe omschreven kan worden als “actief” indien kan worden onderbouwd dat de

condities daarvoor geschikt zijn. Dit wil zeggen dat de vermogensbeheerder waarde tracht toe te voegen binnen de

verschillende beleggingsfondsen ten opzichte van de relevante benchmark. Het vermogensbeheer is door het MPF uitbesteed

aan Aegon Investment Management, dat beschikt over een productaanbod met veelal actief karakter.

Overigens maakt het MPF bij de keuze voor een beleggingsfonds altijd de afweging of het product van Aegon voldoet aan de

randvoorwaarden van MPF en van minimaal dezelfde kwaliteit is als vergelijkbare producten in de markt

Waardetoevoeging door actief beheer wordt ook nagestreefd door middel van een actief allocatiebeleid dat door de

vermogensbeheerder wordt uitgevoerd tussen beleggingscategorieën. Dit laatste zal gebeuren binnen de in dit beleggingsplan

vastgestelde bandbreedtes. Het MPF belegt passief in aandelen, in het World Equity Fund.

Eén vermogensbeheerder

Voor de beheersbaarheid van het beleggingsproces en efficiënt toezicht op de uitbestede werkzaamheden, geeft het MPF er

de voorkeur aan om de beleggingen zoveel mogelijk bij één vermogensbeheerder onder te brengen. Bij de keuze van

beleggingsproducten en – fondsen wordt echter door het bestuur wel steeds een afweging gemaakt op basis van kwaliteit en

kosten. Alle beleggingen zijn in 2015 door Aegon beheerd. Ondanks een tegenvallend beleggingsresultaat in 2015, heeft

Aegon ten opzichte van de markt relatief goed gepresteerd.

De middelen van het MPF zijn belegd via een drietal beleggingsdepots. De beleggingen in depot 1 en 2 zijn gekoppeld aan

het herverzekerde deel van de pensioenregeling. De beleggingen in depot 3 daarentegen vinden plaats voor rekening en

risico van het fonds zelf.

Prudent person

Conform artikel 135 van de Pensioenwet dient het fonds een beleggingsbeleid te voeren in overeenstemming met de

prudentpersonregel. Het fonds belegt op zodanige wijze dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de

portefeuille als geheel zijn gewaarborgd.

Beleggingsplan 2015

Het doel van het beleggingsplan is om binnen de huidige strategische mix een keuze te maken voor de optimale

samenstelling van beleggingscategorieën.

Het strategisch beleggingsbeleid voor de depots 1 en 2 is identiek aan elkaar en bovendien gekoppeld aan het herverzekerde

deel van de regeling. De beleggingsmix van 80% vastrentende waarde versus 20% aandelen ligt vast op basis van een

garantiecontract met de verzekeraar, Aegon Verzekeringen NV.

Voor depot 1 en 2 is eind 2015 eveneens een risicobudgetteringsstudie uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om te

onderzoeken of er mogelijkheden bestaan om de risico-rendementsverhouding van de herverzekerde portefeuilles te

verbeteren. Daartoe is binnen de contractueel vastgelegde strategische wegingen (80%/20%) gezocht naar een alternatieve
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samenstelling van de zakelijke waarden en vastrentende waarden, zonder dat dit gevolgen heeft voor de garantiepremie. Dit

onderzoek zal in 2016 worden afgerond.

Strategische mix depot 1 en 2

In onderstaande tabel is de strategische asset mix opgenomen, zoals deze binnen het beleggingsplan 2015 voor depot 1 en 2

wordt gehanteerd:

Beleggingscategorie Strategische weging in 2015

Vastrentende waarden 80,0%

Aandelen 20,0%

Liquide middelen 0,0%

Totaal 100,0%

In onderstaande tabel is de strategische asset mix opgenomen, zoals deze binnen het beleggingsplan voor depot 1 en 2 wordt

gehanteerd:

Beleggingscategorie Strategische weging in 2015

Vastrentende waarden

AEGON Eurozone Government Bond Fund 56,0%

AEGON European Credit Fund 12,0%

AEGON Hypothekenfonds 12,0%

Aandelen

AEGON World Equity Fund (EUR) 20,0%

Op basis van de ALM-studie heeft het bestuur besloten dat een beleggingsmix van depot 3 met 56% vastrentende waarden

en 44% zakelijke waarden een optimale verdeling vormt om de lange termijn doelstellingen van het MPF te kunnen nakomen.

Daarbij vindt het bestuur het verlenen van toeslag een belangrijke doelstelling, mits op basis van een acceptabel neerwaarts

risico.

Strategische mix depot 3

In onderstaande tabel is de strategische asset mix opgenomen zoals deze binnen het beleggingsplan 2014 voor depot 3

wordt gehanteerd:

Beleggingscategorie Strategische weging in 2015

Vastrentende waarden 56,0%

Aandelen 41,0%

Onroerend Goed 3,0%

Liquide middelen 0,0%

Totaal 100,0%
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Beleggingscategorie Strategische weging

Vastrentende waarden ten behoeve van rentematching

Core Eurozone Government Bond Fund inclusief LDO fonds 21,0%

European Credit Fund 21,0%

Hypotheken 10,0%

Vastrentende waarden overig

Global High Yield 2,0%

Emerging Market Debt 2,0%

Totaal Vastrentende waarden 56,0%

Aandelen

Aandelen Noord-Amerika 12,0%

Aandelen Europa 16,0%

Aandelen Pacific 13,0%

Onroerend Goed

AEAM Global Real Estate Fund 3,0%

Totaal zakelijke waarden 44,0%

Hypothekenfonds

In 2015 is het MPF toegetreden tot het hypothekenfonds van Aegon.

Op basis van een marktanalyse en onderzoek naar deze beleggingscategorie, heeft het MPF onderbouwd dat hypotheken een

aantrekkelijk rendement bieden in combinatie met een relatief laag risico. Het MPF beoordeelt hypotheken als een passende

(gedeeltelijke) vervanging van de huidige Europese staatsobligaties. Op basis van economische vooruitzichten bieden Europese

staatsobligaties naar verwachting weinig rendement, in tegenstelling tot Nederlandse hypotheken. Bovendien kunnen

hypotheken, vanwege de gemiddelde lange looptijd en duration, goed worden ingezet als renteafdekkingsinstrument, hetgeen

ook de doelstelling is van de staatsobligaties.

Terugblik 2015 en resultaten 2015

Wereldeconomie

2015 was een bewogen economisch jaar. Het jaar werd gedomineerd door centrale banken, maar ook de oorzaken en gevolgen

van de sterk gedaalde grondstoffenprijzen stuurde financiële markten.

In het begin van het jaar besloot de Zwitserse centrale Bank het plafond voor de Zwitserse frank af te schaffen. De Zwitserse

frank apprecieerde sterk hierdoor. Kort daarna besloot de Europese Centrale Bank (ECB) om een opkoop programma te

implementeren. De ECB maakte zich zorgen over de lage inflatie. Dit opkoopprogramma had een positief effect op de beurs.

Het economische herstel in Europa zette door. Met name enkele landen in de periferie presteerden erg goed. De hervormingen

die waren geïmplementeerd, de lagere wisselkoers en de lage grondstoffenprijzen ondersteunen het herstel.

Een uitzondering was Griekenland. Hier verzette de regering zich tegen het Europese programma. In de zomer leek het even of

Griekenland de eurozone zou verlaten. Een referendum over het hulppakket resulteerde in een nee stem. Desondanks besloot

de Griekse regering om in de eurozone te blijven en de voorwaarden van de geldschieters te accepteren. De kosten voor een

exit bleken te groot.

In de VS ging het economisch gezien goed. De werkloosheid daalde verder en de groei bleef robuust. Het hele jaar werd

gespeculeerd op een renteverhoging door de Amerikaanse centrale Bank (Fed). Uiteindelijk kwam deze pas in december. De

Fed maakte zich zorgen over de economie in opkomende landen.

Door de aanstaande renteverhoging en door de dalende grondstofprijzen kwamen enkele opkomende landen in de problemen.

Brazilië gaat bijvoorbeeld door een diepe recessie. De omstandigheden in China zijn echter het meest bepalend voor de wereld

economie. China heeft heel veel schulden opgebouwd in de afgelopen jaren. De vraag is of deze houdbaar zijn. Dit jaar bleek dat

de economie langzamer groeit dan de afgelopen jaren. Daarnaast besloot de Chinese regering om het

wisselkoersmechanisme aan te passen. Financiële markten interpreteerden dit als een zeer negatief signaal. Het is namelijk

onduidelijk of ze dit doen om een sterke economische teruggang te voorkomen. Daarnaast zal een lagere wisselkoers minder

groei en minder inflatie betekenen in de rest van de wereld.
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Aandelen

Europa

Over 2015 lieten Europese aandelen een positief rendement zien.. In het derde kwartaal lieten de Chinese monetaire autoriteiten

voor het eerste in lange tijd de Chinese munt, de yuan, licht zakken ten opzichte van de dollar. Dat nieuws zorgde wereldwijd

voor dalingen van aandelenkoersen. De lagere Chinese groei was ook een belangrijke reden voor de verdere daling van de

olieprijs en de koersen van andere grondstoffen.

Noord Amerika

2015 was een licht negatief jaar voor Noord-Amerikaanse aandelen. De bewegelijkheid was vrij laag gedurende het begin van

het jaar Daarnaast had de onzekerheid over een eventuele renteverhoging van de Fed een negatieve invloed op de beurzen in

Amerika. Opmerkelijk is de goede prestatie van enkele technologie bedrijven, de sectoren zorg en consumentengoederen.

Azië inclusief opkomende markten Azië

De aandelen markten in Azië kenden een goede start van het jaar, ondanks teleurstellende macro-economische groeicijfers. Met

name opkomende economieën zoals China, Indonesië en Thailand lieten zwakke groei zien. Dit werd grotendeels veroorzaakt

door de scherpe prijsdaling van grondstoffen, een belangrijk exportproduct voor deze opkomende markten. Daarnaast zorgde

een appreciërende US dollar ervoor dat importproducten duurder werden, waardoor de binnenlandse vraag in veel landen

achterbleef bij de verwachtingen. Een ander belangrijk effect van een sterke US dollar is dat de schuldenlast van opkomende

landen, veelal gefinancierd met een lagere rente in US dollars, zwaarder wordt naarmate de US dollar aantrekt ten opzichte van

lokale valuta. Dit effect zette zowel de bankensector als het bedrijfsleven in de opkomende markten in Azië onder druk.

Vastrentende waarden

Staatsobligaties

De staatsobligatiemarkt werd in 2015 geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen die er voor zorgden dat de rente volatiel

was maar ook laag bleef.

Voor een stijgende rente had een duidelijk groeiherstel moeten optreden en de inflatie moeten stijgen. De Europese groei bleef

steken tot net boven de trendgroei. De Europese inflatie bleef laag door de dalende olieprijzen en het uitblijven van looninflatie.

De clash tussen Europa en de nieuw verkozen Griekse regeringspartij van leider Tsipras zorgde voor marktstress. Uiteindelijk

committeerde Griekenland zich aan de Europese aanpak van de schuldenproblematiek..

In december verhoogde de Fed de rente voor het eerst sinds het begin van de zero interest rate policy in 2008, de officiële rente

met 0,25%. De Europese centrale bank (ECB) verlaagde juist de officiële rente tot 0,05% met een negatieve deposito rente van -

0,30%. Ook besloot zij tot het opkopen van staatsobligaties. De centrale bank van Japan kwam wederom met een omvangrijk

verruimend pakket aan maatregelen, om de groei en de inflatie aan te zwengelen.

De belangrijkste driver van obligatiemarkten bleef de zoektocht naar rendement gesteund door de ruim aanwezige liquiditeit.

Bedrijfsobligaties

De Barclays Euro Aggregate Corporate Index behaalde in 2015 een rendement van -0,56%. De gemiddelde kredietvergoeding

steeg over het jaar van 0,88% naar 1,34%. Met name de groter dan verwachte aanbod van obligatieleningen en de

verslechterende groeivooruitzichten van opkomende economieën waren debet aan dit negatieve rendement.

Hoewel de vraag-aanbod situatie in de tweede helft van 2015 minder ongunstig was, namen plotseling de zorgen ten aanzien

van China toe de economische groei daar begon af te zwakken. De obligaties van ondernemingen die veel activiteiten hebben in

opkomende markten of zich bezighielden met de productie van grondstoffen, kwamen sterk onder druk te staan.

Ondanks meerdere schokken op de markt voor bedrijfsobligaties, bleef de technische omgeving voor een groot deel van de

obligatiemarkt nog vrij robuust en bleven fundamenten zich geleidelijk verbeteren. Dit gold met name voor de financiële sector.

Senior unsecured obligaties van bancaire instellingen en nutsbedrijven lieten een goede performance zien. Tevens bleven

achtergestelde leningen van banken in trek.
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High Yield Obligaties

2015 is een moeilijk jaar geworden voor High Yield obligaties. In de eerste maanden was het sentiment onder beleggers nog

goed, met als gevolg dat half april 2015 de markt al op bijna 4% rendement stond. Dit alles gebeurde dankzij een stabilisatie van

de olieprijs, waardoor de rust binnen High Yield terug keerde.

Echter in april sloeg de markt om, initieel vanwege de stijgende rente op Duitse staatsobligaties. Het gevolg was dat met name

obligaties met een lange looptijd onder druk kwamen te staan. Het gevolg van de aantrekkende economie en de lage rente stand

in Europa is dat er veel bedrijven geïnteresseerd zijn om een lening in Europa uit te geven. En dat is ook wat we waarnamen in

het eerste halfjaar.

Al met al leidde de stijgende olieprijs en de stijgende rente op Amerikaanse staatsobligaties dat tot een zwakke high yield markt

in de VS, welke ook een negatief rendement realiseerde over het gehele jaar.

Emerging Market Debt (obligaties in opkomende markten)

2015 is een beter jaar geworden voor Emerging Market dept dan verwacht. De rentes op Amerikaanse staatobligaties stegen

juist nauwelijks in 2015 en pas aan het einde van het jaar kondigde de Fed aan de rente te verhogen.

Ondanks alle economische tegenwind hadden Russische obligaties ook een goed jaar met een rendement van meer dan 20%. In

Brazilië was de pijn van de lagere grondstofprijzen goed voelbaar. Echter ook corruptieschandalen en een tanend vertrouwen in

de regering zorgden voor uitstroom van investeerders en een negatief rendement van meer dan 12%.

Asset Backed Securities (ABS)

2015 begon met hooggespannen verwachtingen voor de ECB. Veel marktparticipanten voorzagen een sterk positief effect op de

markt door de toen nog nieuwe opkoopprogramma’s van de ECB voor ABS en Covered Bonds. In anticipatie hierop presteerde

eind 2014 vooral de periferie sterk. In het begin van 2015 zette deze trend zich voort en deden daarnaast ook de “higher-beta”-

sectoren van de Europese core het goed.

Na een goede start werd de markt echter verstoord door het oplaaien van de crisis rondom Griekenland. Desondanks had dit een

negatieve impact om vrijwel alle markten. De ECB voerde slechts in beperkte volumes ABS aankopen uit, waarbij een focus lag

op de sterkste sectoren zoals Nederlandse RMBS. De combinatie van het potentiele besmettingsgevaar van Griekenland en het

tegenvallende opkoopprogramma heeft tot een zwakke performance in de periferie voor 2015 geleid.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het MPF besteedt aandacht aan maatschappelijk verantwoord beleggen. Het doel is een verantwoord beleggingsbeleid te

voeren en de belanghebbenden daarover te informeren en verantwoording af te leggen. Het bestuur belegt uitsluitend in

ondernemingen die zij begrijpt en die zij verantwoord acht. Het betreft vooral algemene, sociale en economische aspecten.

Het bestuur neemt deze aspecten ook mee bij het in acht nemen van de evenwichtige belangenbehartiging en bij haar

uitbestedingsbeleid en beloningsbeleid.

Het MPF besteedt zijn beleggingen uit aan Aegon Asset Management. Deze beleggingen moeten in overeenstemming zijn

met de normen en waarden die Aegon hanteert en die zijn opgenomen in de Code of Conduct van Aegon N.V. In het Beleid

Verantwoord Beleggen wordt concreet uitgewerkt wat dit betekent voor de beleggingen. Aegon Asset Management houdt

rekening met uitgangspunten op gebieden zoals mensenrechten, wapens, gezondheid, arbeidsrechten en milieu.

Als het gaat om productie, ontwikkeling en verhandelen van controversiële wapens, zoals clustermunitie en landmijnen, geldt

er, conform de wet, een algeheel investeringsverbod. Aegon Asset Management stelt een uitsluitingslijst op van bedrijven die

hierin actief zijn. In deze bedrijven mag niet worden belegd. Het MPF voldoet hiermee aan de Nederlandse wetgeving die het

verbiedt om directe steun te verlenen aan ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren.

Een andere categorie beleggingen waarvoor een investeringsverbod geldt zijn staatsobligaties, en overige leningen van

lagere overheden, van landen die stelselmatig de mensenrechten schenden. Leidend hiervoor zijn veroordelingen van de

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en sancties van de Europese Unie.
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Als het gaat om de gedragingen van ondernemingen dan moet er voldaan worden aan internationaal geaccepteerde

verdragen, in het bijzonder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Rio Declaration on Environment and

Development, United Nations Convention against Corruption, UN Global Compact Principles, International Labour

Organization’s Declaration of Fundamental Principles and Right at Work en OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

AEGON Asset Management monitort periodiek of de bedrijven waarin wordt belegd voldoen aan deze normen. Met bedrijven

die niet voldoen wordt door AEGON Asset Management een dialoog gevoerd om deze bedrijven tot ander gedrag te

bewegen. Als deze dialoog na veelvuldige en herhaalde pogingen niet tot voldoende resultaat leidt, dan wordt alsnog

overgegaan tot uitsluiting van het bedrijf.

Naast uitsluiting en dialoog is een volgend belangrijk onderdeel van verantwoord beleggen de integratie van milieu-, sociale of

maatschappelijke-, en bestuurlijke criteria (ESG in het Engels) direct in de investeringsbeslissingen en -analyse. Welke

factoren bij deze zogeheten ESG-integratie relevant zijn verschilt per sector en type belegging. Via het gespecialiseerde

externe bureau heeft AEGON Asset Management wereldwijd de beschikking over beoordelingen van vrijwel alle bedrijven en

sectoren op deze ESG factoren. Deze beoordeling vormt een integraal onderdeel van het totale investeringsproces. Er

worden ook eisen gesteld aan de ESG beoordeling van landen buiten de Europese Unie.

Bovenstaande uitgangpunten voor verantwoord beleggen zijn integraal van toepassing op het beleggingsbeleid. Slechts in

uitzonderlijke situaties kan het, vanwege praktische bezwaren, voorkomen dat niet alle uitsluitingen overal kunnen worden

toegepast. Dit is bijvoorbeeld het geval bij financiële instrumenten op een index en bij deelname in een gemengd fonds van

een externe manager. Voor externe managers geldt dat AEGON Asset Management in het ‘due diligence’ onderzoeken

aandacht besteed aan milieu-, maatschappelijke en bestuurlijke factoren. De externe managers moeten dan verantwoording

afleggen over hun beleggingsbeleid. Indien zij keuzes maken die niet in lijn zijn met de uitgangspunten voor verantwoord

beleggen, wordt met de betreffende partijen in gesprek gegaan.

Investment beliefs

Het bestuur heeft investment beliefs geformuleerd. Deze beliefs kunnen worden gezien als de invulling van het risicoprofiel

van het MPF. Het zijn de ongeschreven regels die de visie van het bestuur vormen op het beleggen. De investment beliefs

dienen als kader bij besluitvorming over het beleggingsbeleid. Het doel van investment beliefs is een consistent, verantwoord

en aan deelnemers uitlegbaar beleggingsbeleid uit te voeren.

De investment beliefs luiden als volgt:

• Asset allocatie is de belangrijkste keuze voor het rendement.

• Bij de inrichting van de beleggingsportefeuille wordt rekening gehouden met de kenmerken van de

pensioenverplichtingen.

• Op lange termijn leveren beleggingen in zakelijke waarden een hoger verwacht rendement op dan obligaties.

• Het MPF heeft geen lange termijn visie op de richting van de rente of de valuta.

• Diversificatie is van belang voor het reduceren van risico’s, maar daar zitten grenzen aan.

• Het fonds belegt alleen in beleggingscategorieën en – strategieën die het begrijpt.

• Het fonds wil alleen beleggen in fondsen met voldoende transparantie.

• Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk.

• Het fonds wil slechts beperkt afwijken van de strategische mix.

• Actief beleggen leidt niet zonder meer tot extra rendement.

• Het gebruik van derivaten is primair gericht op het reduceren van risico’s.

• Het MPF wil geen voorloper zijn bij investeren in nieuwe beleggingscategorieën.

• Het MPF wil niet zelf beleggen.

• Beoordeling van beleggingen moet plaatsvinden aan de hand van zowel kwantificeerbare als kwalitatieve risico’s.

• Risicomaatstaven en rendementsverwachtingen moeten kritisch worden beoordeeld en zijn niet 100% betrouwbaar.
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Z-score

De z-score wordt ieder jaar berekend en laat het verschil zien tussen het behaalde rendement van het MPF en het rendement

van de benchmark. Als het pensioenfonds met haar beleggingen precies de benchmark volgt, dan is er geen afwijking. Veel

pensioenfondsen proberen echter een betere score te behalen dan de benchmark. Bij de berekening worden ook de kosten in

de beschouwing opgenomen.

Naast de jaarlijks berekende z-score wordt een zogenaamde performancetoets gedaan, waarin de z-scores over een periode

van 5 jaren worden berekend. In het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000 is opgenomen dat er vrijstelling van de verplichte

deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds kan worden verleend als de performancetoets lager is dan 0. Het MPF scoort

met de performancetoets ruim boven de benchmark. Het bestuur is hier tevreden over.

In de tabel zijn de z-scores over de afgelopen 4 jaar weergegeven.

Jaar 2015 2014 2013 2012

Z-score 0,313 0,769 0,04 -0,38

Performancetoets 1,67 2,63 2,62 2,19

Vooruitzichten 2016

Aandelen

De vooruitzichten voor Europese aandelen zijn gematigd positief. De waarderingen voor Europese aandelen zijn niet laag maar

weerspiegelen ook geen sterke winstgroei. De sterke Amerikaanse dollar speelt exporterende bedrijven in de kaart, terwijl de

lagere prijzen voor olie en andere groeistoffen de kosten in toom en de marge op peil houden. Ook de lagere rente als gevolg

van het ruime monetaire beleid van de ECB helpt bedrijven de winst te doen groeien doordat financieringskosten laag zijn.

Het vooruitzicht voor Noord-Amerikaanse aandelen is onveranderd gematigd positief. Hoewel de waardering en winstmarges aan

de hoge kant zijn, is er op korte termijn geen reden tot zorg. De verwachting is dat het huidige groeiprofiel van de

wereldeconomie voorlopig aanhoudt. Dit betekent aanhoudend matige groei in zowel ontwikkelde markten als in de meeste grote

ontwikkelingslanden zoals China, Brazilië, Turkije en Rusland. Positieve uitzondering hierop zijn landen met een gunstig

demografisch profiel en daarmee grotere gevoeligheid voor binnenlandse vraag. Met name Zuidoost-Aziatische landen zoals

Indonesië, Filipijnen, Vietnam en India voldoen aan dit profiel.

De aandelenkoersen in Japan zijn met zo’n 70% gestegen. Ondanks deze forse koersstijgingen, zijn aandelenwaarderingen in

Japan nog steeds aantrekkelijk te noemen. Naar onze verwachting zal de Japanse economie de komende jaren verder herstel

laten zien. Na ruim twintig jaar economische malaise betekent dat een nieuw tijdperk van economische groei voor Japan.

De vooruitzichten voor de aandelenmarkten in Latijns Amerika zijn gevarieerd. Het patroon van het afgelopen jaar dat sommige

landen weten te profiteren van de aantrekkende economische groei, terwijl andere knel komen te zitten met oplopende

rentelasten, zal naar onze verwachting in 2015 aanhouden.

Vastrentende waarden

Staatsobligaties

De verwachting is dat de economische groei en de inflatie zullen in de eurozone voor lange tijd laag zullen blijven. Voor de rente

betekent dit dat er weinig opwaartse druk zal zijn. De groei blijft laag doordat de investeringen, overheidsuitgaven en consumptie

binnen de eurozone beperkt zullen blijven. Vanuit regelgeving en monetair beleid wordt een aanhoudende neerwaartse druk op

de rente verwacht.



Molenaarspensioenfonds 39

Bedrijfsobligaties

De verwachting is dat de rendementen van bedrijfsobligaties over 2016 lager zullen uitvallen dan over het afgelopen jaar. Dit is

met name ingegeven door de zeer lage rente omgeving waarin de markten zich begeven. Daarnaast kan de stijgende rente in de

VS uiteindelijk opwaartse druk gaan uitoefenen op de Europese rentes. De vraag naar bedrijfsobligaties zal daarentegen

onverminderd sterk zijn. Dit komt met name door de zoektocht naar rendement en de extra vraag naar bedrijfsobligaties door

opkoopprogramma’s van de ECB.

High Yield Obligaties

Voor High Yield obligaties, zijn de verwachtingen optimistisch. De verwachting is dat voor 2016 het aantal faillissementen laag is,

met name in Europa. Dit heeft een positief effect voor het rendement. In de VS zullen de faillissementen toenemen, waardoor

high yield obligaties daar minder aantrekkelijk zijn.

Emerging Market Debt

2016 wordt een moeilijk jaar voor Emerging Market Debt, ondanks dat veel opkomende landen nog acceptabele economische

ontwikkelingen zullen doormaken. Allereerst is de verwachting dat de Fed de rente in de VS verder zal verhogen gedurende het

jaar. Veel opkomende landen hebben al te maken gehad met dalende valutakoersen, een verslechterende economie en dalende

binnenlandse vraag.

Asset Backed Securities

De verwachting is dat ABS in 2016 een van de meest aantrekkelijke asset classes zal blijven. Alle obligaties in het fonds worden

immers gedekt door onderpand van hoge kwaliteit. Hieruit volgt dat bij een verslechterende macro economisch situatie binnen

Europa het risico op verliezen beperkt blijft.

3.6 Risico en beheersing

Integrale risicomanagementaanpak

Het MPF hanteert een integrale risicomanagementaanpak, uitgaande van onderstaande principes.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van het MPF, volgend vanuit de missie, visie en/of

strategie van het MPF. Het bestuur bepaalt de koers van het MPF en weegt de factoren af die de koers positief of negatief

beïnvloeden. Het bestuur wordt bij het streven om de doelstellingen van het MPF te bereiken, met onzekerheden geconfronteerd.

Het MPF moet voldoen aan alle wet- en regelgeving en in-control zijn over alle risico’s die zich voordoen. De Pensioenwet

verplicht het bestuur tot het treffen van maatregelen voor een integere en beheerste uitvoering. Deze verplichting gaat verder

dan de maatregelen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering. Voor het MPF is het van belang om vast te stellen welke

mate van onzekerheid als acceptabel wordt beschouwd (de risicotolerantie). Integraal risicomanagement stelt het bestuur in staat

om op een efficiënte en effectieve wijze om te gaan met onzekerheid en de hieraan verbonden risico’s en kansen en het beleid,

de structuur de processen en middelen en de cultuur daarop af te stemmen.

Bij de risicoanalyse baseert het MPF zich op de FIRM/FOCUS methode. FIRM/FOCUS is een geïntegreerde methode voor de

analyse van risico’s bij alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt. Deze risicoanalyse wordt door DNB gebruikt

om inzicht te krijgen in de risico’s die samenhangen met de activiteiten die een onderneming uitvoert en de mate waarin deze

een potentiële bedreiging kunnen vormen voor de toezichtdoelstellingen. Binnen FIRM worden de volgende

risicocategorieën onderscheiden.

Het MPF heeft een beschrijving van deze risico’s opgenomen in het risicoraamwerk. Hierna wordt op deze risico’s ingegaan.
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Tijdens iedere bestuursvergadering besteedt het MPF aandacht aan deze risicocategorieën en de benodigde

beheersmaatregelen. In het risicoraamwerk wordt per risico een omschrijving gegeven van het controleproces, de

beheersmaatregelen, het verantwoordelijke orgaan en de frequentie van monitoring.

Risico’s worden kwalitatief (aan de hand van vooraf vastgestelde referentieschalen) beoordeeld op basis van de

waarschijnlijkheid van het optreden van het risico en de impact daarvan op het behalen van de doelstellingen. Hierbij wordt een

onderscheid gemaakt tussen het bruto risico, het netto risico en het gewenste risico.

Het bruto risico is het risico zonder rekening te houden met eventuele beheersmaatregelen die het bestuur treft om de

waarschijnlijkheid en/of impact te beperken. Het bruto risico is afhankelijk van de context waarbinnen het MPF opereert en de

doelstellingen.

Ten aanzien van het bruto risico zijn vanuit de risicotolerantie van het MPF vier mogelijke reacties:

- het risico accepteren;

- het risico reduceren door het nemen van aanvullende beheersmaatregelen;

- het risico vermijden door de activiteiten die geraakt worden door het risico te staken;

- het risico overdragen door de activiteiten die door het risico geraakt worden (deels) uit te besteden.

Het netto risico is het risico dat overblijft nadat is gereageerd op de bruto risico’s. Indien het netto risico vanuit de risicotolerantie

(nog) niet acceptabel is, worden aanvullende acties gedefinieerd om tot de gewenste risicosituatie te komen.

Risico-inschattingen, beheersmaatregelen en acties kunnen wijzigen naar aanleiding van interne en externe ontwikkelingen,

maar ook door nieuwe inzichten. Integraal risicomanagement is daardoor een continu proces van inrichten, uitvoeren,

rapporteren en bijsturen. Het bestuur maakt hierbij gebruik van een jaarplan IRM. Startpunt van het jaarplan is de jaarlijkse

evaluatie van de bestaande risicoanalyses. Tijdens deze evaluatie komen de aandachtspunten naar voren, die onderdeel uit

(moeten) maken van het risicoraamwerk.

De aandachtspunten kunnen ontleend zijn aan:

- de dan geldende status van de risicoanalyses;

- actuele ontwikkelingen binnen of buiten het MPF;

- een noodzakelijke periodieke herijking van een (hoofd)risico;

- onderzoeken van binnen of buiten het MPF.

De risico’s verbonden aan de pensioenregeling worden deels door het MPF zelf gedragen (eigen beheersdepot 3) en deels

door Aegon uit hoofde van de verzekerde regelingen (depots 1 en 2). Deze risico’s worden geïnventariseerd en periodiek

vastgesteld in de ABTN, waarin de verzekeringstechnische aspecten van de regeling worden omschreven en waarmee het

MPF uitvoering geeft aan de wettelijk vereisten. De toets in hoeverre de doelstelling van het gevoerde beleid wordt bereikt, zal

ten minste jaarlijks plaatsvinden aan de hand van het jaarverslag en de door de actuaris van het MPF uitgebrachte analyse.

Risicorapportages

Het MPF beschikt over diverse rapportages waarmee het bestuur inzicht krijgt in de financiële en niet financiële risico’s. Met

Aegon zijn afspraken gemaakt over de normen en de bandbreedten waarbinnen een financieel risico voor het bestuur

acceptabel is en of het bestuur nadere beheersmaatregelen dient te treffen. Elk kwartaal wordt hierover aan het bestuur

gerapporteerd.

Risicobeheersing

Het MPF zet, binnen de kaders van het geformuleerde risicobeleid, in op maximalisatie van het rendement op het vermogen.

Matching- en renterisico

Matching- en 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 de balans en het resultaat.
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Het MPF onderscheidt een ex-ante renteafdekking en een expost-renteafdekking en heeft voor de bepaling van dit risico

grenzen vastgelegd. De manier van renteafdekking heeft het MPF behoed voor de effecten van rentedaling. Van rentestijging

profiteert het MPF in beperkte mate.

- Risicobereidheid: Laag. Als de vastgestelde bandbreedte wordt overschreden heeft dit gevolgen voor de

dekkingsgraad van het MPF. De impact van het risico is groot. Het bestuur onderkent de grote impact van kleine

rentebewegingen op de waarde van de verplichtingen van het MPF.

- Beheersmaatregelen: Bij de ALM-studie wordt beoordeeld of de strategische renteafdekking het gewenste niveau

heeft passend bij de risicohouding van het bestuur. De hoogte van de renteafdekking wordt voortdurend nauwlettend

gevolgd door de vermogensbeheerder. Ieder kwartaal wordt het renterisico in de risicorapportage gemonitord. Met

de invoering van de dynamische renteafdekking in 2016 monitort het bestuur iedere maand of de renteafdekking

aangepast moet worden. Het MPF, de adviseur vermogensbeheer en de vermogensbeheerder werken nauw samen

om dit risico te beheersen.

Op basis van de ALM-studie in 2015 is de strategische renteafdekking in 2016 verlaagd van 70% naar 60%, met een

bandbreedte van +/-5%punt. Deze bandbreedte is ingegeven door de verbeterde monitoring van het renterisico door de

vermogensbeheerder en de controle door de adviseur.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat niet binnen een redelijk afzienbare termijn tegen een redelijke prijs gehandeld kan worden. Dit

kan ervoor zorgen dat bij derivatenposities, tijdens volatiele marktomstandigheden, onvoldoende onderpand beschikbaar is om

aan de bijstortingsverplichting te voldoen via fondsen met dagelijkse liquiditeit. Liquiditeitsrisico speelt ook een rol bij

derivatenposities waarvoor onderpand dient te worden aangehouden en is het grootst tijdens volatiele marktomstandigheden.

Met behulp van het SLM fonds wordt het renterisico afgedekt door middel van renteswaps. Het MPF heeft voor de bepaling van

dit risico grenzen vastgelegd.

- Risicobereidheid: Beperkt. Als de vastgestelde bandbreedte wordt overschreden heeft dit gevolgen voor de

dekkingsgraad van het MPF.

- Beheersmaatregelen: Ieder kwartaal wordt het liquiditeitsrisico in de risicorapportage gemonitord.

Inflatierisico

Inflatierisico is het risico dat de instelling onvoldoende in staat is om (toenemende) verplichtingen als gevolg van (verwachte

aanpassing aan) inflatie te financieren zonder belanghebbenden te benadelen. Gegeven de ambitie voor toeslagverlening voor

de meeste pensioenfondsen is dit een substantieel risico welke toeneemt naarmate de inflatie verder stijgt. Een eventueel gebrek

aan toeslagverlening leidt tot een dalende koopkracht van toekomstige pensioenen. Het MPF heeft voor de bepaling van dit

risico grenzen vastgelegd.

- Risicobereidheid: Het inflatierisico wordt niet actief afgedekt. De prijsinflatie is laag. Dit kan betekenen dat de

geïndexeerde pensioentoezeggingen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden uitgekeerd. Dit risico is niet van te

voren te becijferen.

- Beheersmaatregelen: De indexatie-ambitie wordt in de ALM studie getoetst. De kans op indexatie wordt inzichtelijk

gemaakt in de haalbaarheidstoets. Ieder kwartaal wordt het inflatierisico in de risicorapportage gemonitord.

Valutarisico

Valutarisico is het risico op een negatieve verandering van de activa als gevolg van een verandering in de wisselkoers van

vreemde valuta (ten opzichte van de euro). Het MPF heeft voor de bepaling van dit risico grenzen vastgelegd.

- Risicobereidheid: Sterk gereduceerd door (gedeeltelijke) afdekking van het openstaande valuta risico. De te

verwachten impact kan betrekking hebben op de dekkingsgraad en is niet direct te kwantificeren. Echter door het

valutarisico (gedeeltelijk) af te dekken wordt dit risico zeer beperkt.

- Beheersmaatregelen: Ieder kwartaal wordt het valutarisico in de risicorapportage gemonitord.
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Aandelenrisico

Het aandelenrisico is het risico als gevolg van het blootstaan aan wijzigingen in marktprijzen van verhandelbare financiële

instrumenten binnen een (handels-)portefeuille. Items binnen aandelenrisico zijn volatiliteitsrisico en concentratierisico. Het

volatiliteitsrisico is het risico van veranderingen in de waarde van (verhandelbare instrumenten binnen) de portefeuille als gevolg

van wijzigingen in marktprijzen. Het concentratierisico is het risico dat als gevolg van ontoereikende diversificatie binnen de

portefeuille een bepaalde ontwikkeling of gebeurtenis een bovengemiddeld effect heeft op de waarde van de portefeuille.

Het MPF heeft voor de bepaling van dit risico grenzen vastgelegd.

- Risicobereidheid: Dit risico is niet te kwantificeren, maar de te verwachten impact kan betrekking hebben op de

dekkingsgraad.

- Beheersmaatregelen: In de ALM-studie wordt de gewenste allocatie naar aandelen en zakelijke waarden bepaald aan

de hand van het risicoprofiel. Door middel van de risicorapportage wordt het aandelenrisico, volatiliteitsrisico en

concentratierisico inzichtelijk gemaakt en waar nodig bijgestuurd. Ter beheersing van het concentratierisico krijgt het

pensioenfonds een waarschuwingssignaal als een land- of sector-exposure boven de grenswaarde van 65% komt.

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat een tegenpartij contractuele of andere overeengekomen verplichtingen (waaronder verstrekte

kredieten, leningen, vorderingen, ontvangen garanties) niet nakomt. Items binnen kredietrisico zijn defaultrisico, volatiliteitsrisico,

concentratierisico, tegenpartijrisico en securities lending. Het MPF heeft voor de bepaling van dit risico grenzen vastgelegd.

- Risicobereidheid: Dit risico is niet te kwantificeren, maar de te verwachten impact kan betrekking hebben op de

dekkingsgraad.

- Beheersmaatregelen: In de ALM-studie wordt de gewenste allocatie naar aandelen en zakelijke waarden bepaald aan

de hand van het risicoprofiel. Door middel van de risicorapportage wordt het aandelenrisico, volatiliteitsrisico en

concentratierisico inzichtelijk gemaakt en waar nodig bijgestuurd. Het bestuur heeft in 2016 extra aandacht besteed aan

het kredietrisico. Door veranderende marktwerking zijn partijen in de markt gekomen die de prijs van de leningen

bepalen en daarmee een hogere spread veroorzaken. Het bestuur heeft toen besloten om de bandbreedte van de

creditspread aan te passen van 10 basispunten naar 15 basispunten. Ook monitort het MPF de hoogte van de

creditspread.

Herverzekeringsrisico

Herverzekeringsrisico is het risico dat als gevolg van een negatieve kredietontwikkeling bij de herverzekeraar een

waardevermindering van de totale activa tot gevolg kan hebben.

- Risicobereidheid: Laag. Als dit risico zich voordoet, heeft dit gevolgen voor de dekkingsgraad. Echter de kans dat de

herverzekeraar niet kredietwaardig is, is klein.

- Beheersmaatregelen: iedere maand wordt de rating van de herverzekeraar beoordeeld. Het bestuur is zich ervan

bewust dat ratings afgegeven door ratingsbureaus achterlopen op de actualiteit. Om die reden wordt ook de

creditspread van andere verzekeraars gevolgd.

Omgevingsrisico

Omgevingsrisico is het risico dat,

1. de ondernemingen in de werkingssfeer van het MPF zich onttrekken aan de verplichtstelling.

2. de invulling van het beleggingsbeleid niet aan de normen die het maatschappelijk verkeer hieraan stelt voldoet

3. de (financiële) positie van het fonds negatief wordt beïnvloed door externe (bijvoorbeeld politieke en/of Europese)

besluitvorming.

- Risicobereidheid: Dit risico is niet te kwantificeren, maar de te verwachten impact kan betrekking hebben op de

dekkingsgraad.

- Beheersmaatregelen: Het beleid van maatschappelijk verantwoord beleggen wordt uitgevoerd door Aegon. Met de

risicorapportage wordt gemonitord of Aegon zich heeft gehouden aan de uitsluitingenlijst van landen en bedrijven

waarin niet wordt belegd.
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Operationeel risico

Operationeel risico is het risico dat ontstaat als gevolg van het falen of tekortschieten van interne processen, menselijke en

technische tekortkomingen, en onverwachte externe gebeurtenissen.

- Risicobereidheid: Dit risico is niet te kwantificeren, maar de te verwachten impact kan betrekking hebben op de

dekkingsgraad.

- Beheersmaatregelen: Op kwartaalbasis wordt het gevoerde beleid geëvalueerd. Jaarlijks vinden evaluatiegesprekken

plaats met de partijen waaraan is uitbesteed.

Uitbestedingsrisico

Uitbestedingsrisico is het risico dat veranderingen van de bedrijfsvoering bij de vermogensbeheerder of de pensioenuitvoerder,

die negatief kunnen zijn voor de te leveren kwaliteit.

- Risicobereidheid: beperkt.

- Beheersmaatregelen: het MPF ziet de beheersing van de uitbesteding van zowel het vermogensbeheer als de

pensioenadministratie als een risico waarvoor extra aandacht is vereist. Beide partijen leggen periodiek verantwoording

af over de dienstverlening door middel van rapportages. Syntrus Achmea Pensioenbeheer rapporteert in 2015 vanuit

de uitvoering over de niet-financiële risico’s aan het MPF. Beheersing van de risico’s wordt getoetst aan het ISAE 3402

risicoraamwerk en controlframework van Syntrus Achmea en de gemelde incidenten. In 2015 zijn twee incidenten

gemeld. In de risicorapportage wordt gemonitord of binnen de beleggingsportefeuille aangebrachte grenzen zijn

overschreden.

IT-risico

IT-risico is het risico dat het IT-beleid, systemen en applicaties onvoldoende zijn ter ondersteuning van de operationele

processen.

- Risicobereidheid: het bestuur besteedt in 2016 extra aandacht aan de kwalificatie van de IT-risico’s.

- Beheersmaatregelen: het bestuur houdt nauwgezet toezicht op de uitbestede werkzaamheden en wel op zodanige

wijze dat het de bedrijfsprocessen op een adequate wijze kan (blijven) beheersen.

Integriteitrisico

Het integriteitsrisico is het risico dat de integriteit van het MPF dan wel het financiële stelsel wordt beïnvloed als gevolg van niet

integere, onethische gedragingen van het MPF in het kader van wet- en regelgeving en maatschappelijke en door het MPF

opgestelde normen. Dit risico is nader onderverdeeld in benadeling derden, voorwetenschap, witwassen, terrorismefinanciering

en onoorbaar handelen.

- Risicobereidheid: in 2015 heeft het MPF een uitgebreide integriteitrisicoanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn de bestaande

beheersmaatregelen getoetst op effectiviteit en zijn aanvullende beheersmaatregelen gedefinieerd. Hierbij is gekeken

naar integriteitsaspecten bij het MPF zelf alsmede bij de partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed. Het inherent

risico wordt door het bestuur als aanzienlijk ingeschat. De overall risicotolerantie met betrekking tot integriteitrisico is

laag.

- Beheersmaatregelen: integer handelen is binnen het MPF verankerd in de totale compliancestructuur. Alle betrokkenen

bij het MPF, zowel intern als extern, worden geacht te voldoen aan het geheel van interne en externe wet- en

regelgeving, dat op het MPF van toepassing is. Bij bestuursbesluiten wordt altijd in ogenschouw genomen of er

voldoende rekening is gehouden met evenwichtige belangenbehartiging en of er sprake is van mogelijke

integriteitsissues. Het MPF beschikt onder andere over een integriteitsbeleid, een gedragscode, een incidentenregeling,

een klokkenluidersregeling, een klachtenregeling, een geschillenregeling en een geschillencommissie. (zie ook

hoofdstuk 3.2) Het MPF inventariseert jaarlijks de (neven)functies bij de leden van de fondsorganen. Bij de jaarlijkse

bespreking van de naleving van de gedragscode wordt tevens stilgestaan bij (wijzigingen in) privérelaties of –belangen.

Integriteit is verder een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur. Op het gebied van

witwassen en terrorismefinanciering volgt het MPF de wet- en regelgeving en ziet er op toe dat de externe uitvoerders

deze opvolgen. Beheersmaatregelen zien op het reduceren van zowel de kans als de impact van het risico.
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Juridisch risico

Juridisch risico is het risico waarbij onvoldoende eenduidige formulering in contracten kan leiden tot meerdere interpretaties.

Bij de implementatie van het nFTK heeft het MPF stilgestaan bij het juridische risico. Het juridisch risico heeft daarnaast

betrekking op de mogelijkheid dat niet alle besluiten goed worden vastgelegd in de ABTN of dat niet aan de procedure-eisen

wordt voldaan.

- Risicobereidheid: Het bestuur is zich ervan bewust dat dit risico aanwezig is.

- Beheersmaatregelen: Controle van contracten op aansprakelijkheid, marktconformiteit en beleid vindt plaats door een

extern ingeschakelde juridisch adviseur.

IRM-commissie en integraal risicomanagementbeleid

In verslagjaar heeft het bestuur de IRM-commissie opgericht. De IRM-commissie heeft tot doel een adequaat integraal

risicomanagementbeleid te waarborgen. Naast het opzetten en handhaven van het beleid is de controle op het gebied van de

afspraken die het bestuur is overeengekomen met de administrateur en de vermogensbeheerder een taak van de IRM-

commissie. Dit teneinde om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. In 2016 wordt een adviseur ingeschakeld die

de IRM commissie adviseert met als doel te komen tot integraal risicomanagement.

3.7 Transparantie in de kosten

Naar aanleiding van een onderzoeksrapport van de AFM in 2011 heeft de Pensioenfederatie in 2012 richtlijnen voor de

kostentransparantie uitgebracht. Een herziening van deze richtlijnen is begin 2016 verschenen. Het MPF dient in het

jaarverslag over boekjaar 2016 te rapporteren volgens deze richtlijnen. Over de transactiekosten binnen de beleggingsfondsen

dient het MPF over boekjaar 2017 te rapporteren in het jaarverslag. Alle aanbevelingen vallen onder ‘het pas toe, leg uit’-

principe, tenzij wet- en regelgeving een aanbeveling dwingend voorschrijft. Er worden drie kostensoorten onderscheiden: de

kosten van het pensioenbeheer, de kosten van het vermogensbeheer en de transactiekosten.

MPF is transparant over kosten

Het MPF vindt het vanzelfsprekend dat scherp op alle kosten gelet moet worden. Door de toenemende wet- en regelgeving

neemt de druk op de kosten toe. Deelnemers willen inzicht in de kosten van de uitvoering van de pensioenregeling, de

vermogensbeheerkosten en transactiekosten. Het MPF geeft in het jaarverslag transparant inzicht in de kosten. Overigens

wijst het bestuur erop dat er geen direct verband bestaat tussen de hoogte van de kosten en het behaalde resultaat.

Hierna wordt nader op de drie kostensoorten ingegaan.

Kosten van pensioenbeheer

De kosten van pensioenbeheer bedragen voor 2015 € 944.000,- (2014: € 831.000,-). Omgerekend is dit € 224,02 (2014:

€ 202,39) per deelnemer en pensioengerechtigde.

Hierna volgt een specificatie. Deze kosten zijn berekend door de totale pensioenuitvoeringskosten te delen door het totaal aantal

actieve deelnemers en gepensioneerden ultimo 2015 overeenkomstig de "Aanbevelingen Uitvoeringskosten" van de

Pensioenfederatie. De pensioenbeheerkosten bestaan uit kosten deelnemer 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. 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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Bestuur, advies en controle 2015 2014

Bedragen * 1.000

Accountantskosten 33 31

Controle en advieskosten actuaris 131 98

Kosten adviseurs 38 34

Contributies en bijdragen 30 29

Bestuurskosten 116 116

Overig 8 10

Totaal 356 318

Administratie 2015 2014

Kosten deelnemers en pensioengerechtigden 172 200

Kosten werkgevers 35 20

Kosten financieel beheer en bestuursondersteuning 381 293

Totaal 588 513

Totaal pensioenbeheerkosten 944 831

Actieve deelnemers 2.119 2.009

Pensioengerechtigden 2.095 2.097

Totaal 4.214 4.106

Pensioenbeheerkosten in euro per deelnemer 224,02 202,39

Beloning bestuursleden, leden verantwoordingsorgaan en raad van toezicht

Het bestuur ontvangt een vacatievergoeding voor de werkzaamheden die zij voor het fonds verricht. Voor de bepaling van de

hoogte van deze vergoeding hanteert het bestuur de minimale tijdsbesteding zoals aangegeven door DNB voor een

bestuurslid c.q. voorzitter van een klein fonds, vermenigvuldigd met de vervangingswaarde zoals vastgesteld door de

Pensioenfederatie voor bestuurders van een klein fonds. Op grond hiervan ontvangen de bestuursleden op jaarbasis een

vaste vergoeding van € 20.000,- per jaar en de voorzitter en de secretaris € 30.000,- per jaar. In deze vergoeding is alles

inbegrepen: reiskosten, het bijwonen van vergaderingen en seminars en het bezoeken van werkgevers. De leden van de raad

van toezicht ontvangen een door het bestuur vastgestelde vaste vergoeding per jaar van € 10.000. De voorzitter ontvangt

jaarlijks € 15.000. Deze vergoedingen zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

De leden van het verantwoordingsorgaan krijgen voor hun werkzaamheden vacatiegeld en reiskosten vergoed. Deze hoogte

is in overeenstemming met de SER-norm. Aan bestuurskosten is een bedrag van € 232.000,- aan vergoedingen bestuur en

raad van toezicht uitgekeerd. Daarnaast is er budget beschikbaar voor het volgen van opleidingen. Het bestuur heeft het

beloningsbeleid schriftelijk vastgelegd en op de website gepubliceerd.

Kosten vermogensbeheer

De kosten van vermogensbeheer bedragen 0,69% (2014 0,71%) van het gemiddeld belegd vermogen. Hierna volgt een

specificatie. De beheerkosten zijn de kosten die periodiek door de vermogensbeheerder onttrokken worden uit het belegde

vermogen. Het betreft hier de kosten die betaald worden aan de vermogensbeheerder Aegon en de custodian Citibank.



Molenaarspensioenfonds 47

Omdat het belegd vermogen hoger is in 2015, zijn de kosten als percentage van belegd vermogen gedaald in 2015 ten

opzichte van 2014.

Het aandelen beleggingsbeleid is daarnaast gebaseerd op het passief volgen van indexen, met een zo breed mogelijke

spreiding, wat zorgt voor een lager risico en lage kosten (weinig transactiekosten en lage management fees) dan actief beleid.

Transactiekosten

De transactiekosten bedragen 0,05% (2014 0,06%) van het gemiddeld belegd vermogen.

Transactiekosten vormen een aparte kostensoort, waarbij geldt dat de kosten worden bepaald door soort en omvang van de

transacties die binnen de beleggingsportefeuille van het MPF plaatsvinden. Transactiekosten zijn onder te verdelen in toe- en

uittredingskosten bij beleggingsfondsen, aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels en acquisitiekosten,

ook wel aangeduid als de transactiekosten binnen de beleggingsfondsen. Voor een beperkt gedeelte van de portefeuille,

namelijk de transactiekosten binnen de beleggingsfondsen, ontbreekt het inzicht in de transactiekosten nog.

Het MPF belegt in beleggingsfondsen. De toe- en uittredingskosten die het MPF betaalt aan deze beleggingsfondsen zijn een

goede indicatie van de kosten die de beheerder van het beleggingsfonds maakt om de financiële instrumenten aan te kopen of te

verkopen, in geval middelen toevertrouwd of onttrokken worden aan de beleggingsfondsen.

2015 Beheerkosten

Performance

gerelateerde

kosten

Transactiekosten

exclusief aan- en

verkoopkosten

Aan- en

verkoopkosten
Totaal

Kosten per beleggingscategorie

Vastgoed 47 8 55

Aandelen 252 30 282

Vastrentende waarden 215 33 248

Hedgefunds - - -

Overige beleggingen -1 -1

Kosten overlay beleggingen 145 28 173

Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën 658 - 99 - 757

Overige vermogensbeheerkosten

Overige beleggingskosten 702 702

Totaal overige vermogensbeheerkosten 702 702

Totaal kosten vermogensbeheer 1.360 1.459

2014 Beheerkosten

Performance

gerelateerde

kosten

Transactiekosten

exclusief aan- en

verkoopkosten

Aan- en

verkoopkosten
Totaal

Kosten per beleggingscategorie

Vastgoed 33 8 41

Aandelen 187 28 215

Vastrentende waarden 72 33 105

Hedgefunds 71 5 3 79

Overige beleggingen 10 1 11

Kosten overlay beleggingen 103 28 131

Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën 476 5 101 - 582

Overige vermogensbeheerkosten

Overige beleggingskosten 681 681

Totaal overige vermogensbeheerkosten 681 681

Totaal kosten vermogensbeheer 1.157 1.263

Overzicht kerncijfers inzake vermogensbeheerkosten en rendementen 2015 2014

Gemiddeld belegd vermogen * 196.985 162.840

% van het gemiddeld belegd vermogen

Beheerkosten inclusief performance gerelateerde kosten 0,69% 0,71%

Transactiekosten 0,05% 0,06%

Totaal 0,74% 0,78%

* Het gemiddeld beheerd vermogen is berekend op basis van de ultimo jaarstanden.

Transactiekosten

Transactiekosten
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LaneClark & Peacock benchmarking (LCP)

Sinds 2014 zorgt LCP in samenwerking met de Pensioenfederatie voor inzicht in de uitvoeringskosten bij Nederlandse

pensioenfondsen. Het MPF heeft in 2015 de uitvoeringskosten nader onderzocht op basis van het benchmarkrapport van LCP en

kwam tot de conclusie dat het MPF een deel van de pensioenbeheerkosten zijn toe te rekenen aan vermogensbeheer, als

daarvoor de werkzaamheden worden verricht. Samen met de accountant en de certificerend actuaris heeft het MPF onderzocht

hoe deze verdeling toe te passen is voor het MPF. Uitkomst van dit onderzoek is dat het MPF van alle uitvoeringskosten 50%

kan toerekenen aan pensioenbeheerkosten en 50% aan vermogensbeheerkosten. In de jaarrekening wordt deze toerekening

gepresenteerd.

Als gevolg hiervan kan de kostenopslag voor uitvoeringskosten in de gedempte kostendekkende premie worden verlaagd van

11,15% naar 6% in 2015.

BTW

Met het vervallen van de koepelvrijstelling per 1 januari 2015 werd het MPF geconfronteerd met een substantiële stijging van de

kosten door het in rekening brengen van BTW. Het MPF heeft in 2015 in het kader van het ATP-arrest besloten bezwaar te

maken tegen de BTW doorbelasting door Syntrus Achmea. PWC begeleidt en adviseert het bestuur in deze kwestie. Daarnaast

verzorgt PWC het doen van de aangifte aan de Belastingdienst en het verlagen van de BTW druk naar aanleiding van het PPG-

arrest.
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4 Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan van het MPF is in functie sinds 1 juli 2014. Het verantwoordingsorgaan is in het verslagjaar vier keer

bij elkaar geweest, op 14 april 2015, 9 juni 2015, 8 oktober 2015 en 15 december 2015. Het overleg op 14 april 2015 en 16

december 2015 vond tezamen met de raad van toezicht plaats.

Ten behoeve van het jaarverslag 2015 heeft het verantwoordingsorgaan op 11 april 2016 en 13 juni 2016 met de raad van

toezicht gesproken over de bevindingen en aanbevelingen van de raad van toezicht. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan

op 30 mei 2016 een externe deskundige ingeschakeld voor een uitgebreide toelichting op het jaarverslag 2015 en de actuele

ontwikkelingen met betrekking tot pensioen.

Wettelijk kader

• Het bestuur van een pensioenfonds draagt in overleg met de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan van het

MPF zorg voor de vastlegging van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding, van het

MPF.

• Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur aan de

hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere informatie, waaronder de bevindingen van de raad van toezicht,

over het door het bestuur uitgevoerde beleid, evenals over beleidskeuzes voor de toekomst.

Activiteiten 2015

Het verantwoordingsorgaan heeft in het verslagjaar een positief advies uitgebracht over de profielschets van de raad van

toezicht, de herbenoeming van mevrouw Schols als lid van de raad van toezicht en het communicatiebeleidsplan 2016-2018.

Het verantwoordingsorgaan heeft in 2015 een taakverdeling per beleidsgebied vastgesteld.

1. Vermogensbeheer en risico: de heren Spanjers en Oonk;

2. Communicatie: de heer Mertens en mevrouw Ros;

3. Juridisch: de heer Van den Broek en vacature.

Bevindingen

• Het verantwoordingsorgaan heeft kennis genomen van de strategie van het MPF en de draagvlakverbreding binnen de

sector. Het verantwoordingsorgaan is van mening dat als draagvlakverbreding binnen enkele jaren niet tot

schaalvergroting zal leiden, het bestuur andere alternatieven (waaronder eventueel een fusie met een ander

pensioenfonds) gaat onderzoeken om de toekomstbestendigheid van het MPF garanderen.

• Het bestuur heeft het verantwoordingsorgaan bijgepraat over kosten per deelnemer. Ten opzichte van 2014 wordt in

2015 een deel van de pensioenuitvoeringskosten toegerekend aan kosten vermogensbeheer. Door deze verschuiving

zijn de uitvoeringskosten per deelnemer lager en zijn de kosten beter vergelijkbaar met andere pensioenfondsen.

Het VO vindt dit een goede ontwikkeling dat het bestuur de transparantie in de kosten bevordert.

• Het verantwoordingsorgaan constateert dat het bestuur deskundig is, maar ziet ook veel toekomstige ontwikkelingen,

die veel van de deskundigheid van het bestuur vragen. Deskundigheid en continuïteit blijven aandachtspunten voor het

bestuur.

• Het verantwoordingsorgaan stelt vast dat het bestuur op twee punten afwijkt van de Code Pensioenfondsen: diversiteit

en benoemingsbeleid.

o Diversiteit: Het verantwoordingsorgaan ziet dat het bestuur initiatieven onderneemt om de diversiteit te

bevorderen. Het verantwoordingsorgaan vindt bij het invullen van vacatures dat kwaliteit en deskundigheid

prevaleren boven diversiteit van de kandidaten.
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o Benoemingsbeleid: In het kader van openheid en transparantie is het verantwoordingsorgaan van mening dat

het bestuur bestuursleden moet benoemen en niet de sociale partners. Het bestuur wijkt af op dit punt af van

de Code Pensioenfondsen.

• Het verantwoordingsorgaan deelt de bevinding van de raad van toezicht dat het bestuur weinig zicht heeft op de

beleggingsrisico’s in de depots 1 en 2, terwijl de overrente uit deze depots een positieve bijdrage hebben aan de

financiële positie van het MPF en het kunnen indexeren van de pensioenen. Het verantwoordingsorgaan heeft kennis

genomen dat het bestuur ieder kwartaal monitort of Aegon haar verplichtingen kan nakomen.

• Naast de beleggingsrisico’s ziet het verantwoordingsorgaan dat het bestuur ook andere risico’s in kaart heeft gebracht.

• Het verantwoordingsorgaan constateert dat het bestuur de aanbevelingen van het verantwoordingsorgaan ter harte

heeft genomen en hieraan opvolging heeft gegeven. Wel wenst het verantwoordingsorgaan geïnformeerd te worden

over de vorderingen die het bestuur de komende jaren maakt ten aanzien van draagvlakverbreding.

• Het VO constateert dat de implementatie van het FTK voorspoedig is verlopen.

• Het VO vindt dat het bestuur de implementatie van de Wet Pensioencommunicatie goed heeft voorbereid. Ook de

communicatie uitingen, Pensioenflits en het webinar, zijn kwalitatief goed en begrijpelijk voor de deelnemers en

gepensioneerden. Het VO hecht waarde aan het ontwikkelen van een pensioenplanner, zodat deelnemers de

verschillende mogelijkheden kunnen bekijken ten aanzien van het pensioen.

• Het verantwoordingsorgaan stelt vast dat het bestuur bij iedere beslissing de risico’s in kaart brengt. Om in control te

blijven dient het bestuur periodiek de risico’s te monitoren en te beheersen.

Aanbevelingen

• Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur de actuele ontwikkelingen op het pensioengebied te blijven volgen,

waaronder de mogelijkheden van het APF.

• Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur mee om in het kader van de strategische- en maatschappelijke

ontwikkelingen op het gebied van pensioen de dialoog met cao-partijen te blijven voeren alsmede ook waar het gaat

over de houdbaarheid van de pensioenregeling van het MPF.

• Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelingen om de doelstellingen in het strategisch

plan te bereiken en de organisatie daar vervolgens op in te richten. Het verantwoordingsorgaan beveelt het bestuur aan

om bij iedere adviesaanvraag inzicht te geven in de evenwichtige belangenafweging van deelnemers,

gepensioneerden en slapers en beleidsoverwegingen van een genomen beslissing. .

Conclusie

Het verantwoordingsorgaan waardeert de transparante houding van het bestuur en de raad van toezicht. Het

verantwoordingsorgaan constateert dat het MPF eind 2015 een herstelplan heeft opgesteld en dat als gevolg daarvan op korte

termijn geen indexatie kan worden gegeven aan de deelnemers en pensioengerechtigden. Ondanks dat de ontwikkelingen van

de rente, de tegenvallende beleggingsresultaten en wijziging in de rentetermijnstructuur invloed hebben gehad op de financiële

positie van het MPF, stelt het verantwoordingsorgaan vast dat het MPF als doel heeft zo spoedig mogelijk te herstellen.

Het verantwoordingsorgaan is van mening dat het bestuur gedreven en deskundig is om de uitdagingen, waaronder gewijzigde

wet- en regelgeving, aan te gaan en daarmee de kwaliteit te waarborgen.

Reactie bestuur op de verklaring van het verantwoordingsorgaan

Het bestuur bedankt het verantwoordingsorgaan voor de inzet en betrokkenheid. Het bestuur neemt de aanbevelingen van het

verantwoordingsorgaan ter harte en zal dit bespreken in de bestuursvergadering en hieraan opvolging gaan geven.
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5 Raad van Toezicht

Inleiding

In deze rapportage geeft de Raad van Toezicht van het MPF zijn bevindingen en aanbevelingen weer. De bevindingen en

aanbevelingen zijn gegroepeerd rond een aantal normen, zoals die af te leiden zijn uit wet- en regelgeving alsmede de Code

Pensioenfondsen. Om de leesbaarheid van dit bevindingenrapport te bevorderen worden in dit rapport de wettelijke normen niet

stuk voor stuk behandeld maar per thema samengevat.

Algemeen Beleid

Het bestuur van een fonds heeft tot taak zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de pensioenregeling. Tevens dient

het bestuur een visie te hebben op een toekomstbestendige uitvoering.

Bevindingen:

Het fonds heeft ten doel de deelnemers te beschermen tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en overlijden. Het beleid van

het pensioenfonds is gericht op het voorkomen van onderdekking. De raad constateert dat het bestuur zeer toegewijd is deze

missie te vervullen. In het afgelopen jaar is in overleg met sociale partners en het verantwoordingsorgaan de risicohouding

vastgesteld.

Het fonds heeft in 2015 een strategisch beleid ontwikkeld, waarmee beoogd wordt het draagvlak te verbeden. De raad

beoordeelt het positief dat het bestuur nadenkt over een toekomstbestendige uitvoering. Mede door tal van externe

ontwikkelingen is het evenwel lang niet zeker dat de beoogde draagvlakverbreding kan worden gerealiseerd. Dat heeft in elk

geval tot gevolg dat de (thans hoge) kosten per deelnemer problematisch blijven.

Over het algemeen valt op dat het bestuur betrekkelijk operationeel bestuurt en dat onvoldoende expliciet beleid wordt

geformuleerd. Dit draagt het gevaar in zich dat geen risico’s worden geadresseerd en geen beheersingsmaatregelen worden

ingericht.

Aanbeveling:

• De raad adviseert het bestuur op korte termijn na te gaan of en in hoeverre het ontwikkelde strategische plan haalbaar

is en – indien dit niet het geval is – een nieuwe toekomstbestendige strategie te ontwikkelen;

• De raad adviseert het bestuur op tal van terreinen expliciete doelstellingen vast te stellen en een beleid te ontwikkelen

om die doelstellingen te bereiken.

Governance

De structuur van een fonds dient zodanig te zijn dat goed besturing is geborgd. Het fonds werkt conform de normen

zoals geformuleerd in de Code Pensioenfondsen. Het fonds zorgt ervoor dat de beleidsoverwegingen van het bestuur

steeds kenbaar zijn.

Bevindingen:

Het fonds besteedt in ruime mate aandacht aan deskundigheid en deskundigheidsbevordering. Er is een geschiktheidsplan.

Hierin is evenwel nog geen individueel ontwikkelplan opgenomen.

Het fonds heeft geen concreet beleid met betrekking tot diversiteit en complementariteit. Er zijn, los daarvan, geen zichtbare

inspanningen verricht de diversiteit te bevorderen en het bestuur is dan ook niet divers van samenstelling. Op dit punt voldoet het

fonds derhalve niet aan de Code.

Op grond van de Code Pensioenfondsen worden (binnen een paritair bestuur) bestuursleden voorgedragen door de geledingen

en benoemd door het bestuur. Binnen het fonds zijn het echter sociale partners die benoemen. Het fonds voldoet op dit punt
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derhalve niet aan de Code. Sociale partners hechten zeer aan hun statutaire benoemingsrecht en het fonds acht dit een

belangrijk argument om af te wijken van de Code. De raad acht dit argument onvoldoende.

Van de vergaderingen van het fonds worden uitgebreide verslagen gemaakt. Niettemin is het soms niet te achterhalen wat de

overwegingen van het bestuur zijn geweest om tot een bepaalde beslissing te komen.

Aanbevelingen:

• De raad adviseert het bestuur in het kader van het geschiktheidsbeleid individuele ontwikkelingsplannen op te stellen;

• De raad adviseert het bestuur andermaal een adequaat diversiteitbeleid te ontwikkelen conform de Code en er voor

zorg te dragen dat op korte termijn een jongere deel uit maakt van het bestuur. Ook dient er aandacht te zijn voor

complementariteit;

• De raad geeft het bestuur in heroverweging het benoemingsbeleid in overeenstemming te brengen met de Code;

• De raad adviseert het bestuur andermaal in verslagen de beleidsoverwegingen en belangenafwegingen op te nemen

die aan een beslissing ten grondslag liggen.

Financiële opzet

Het fonds dient een deugdelijke financiële opzet te hebben, die zodanig is dat de pensioenregeling toekomstbestendig

kan worden uitgevoerd.

Het fonds heeft in overleg met het verantwoordingsorgaan en sociale partners de risicohouding vastgesteld. Voorts is in het

kader van het nieuwe financieel toetsingskader een haalbaarheidstoets uitgevoerd.

Het pensioenfonds heeft ultimo 2015 een reservetekort en heeft derhalve begin 2016 een herstelplan ingediend bij de

toezichthouder.

Het bestuur heeft de kostendekkende premie voor 2016 vastgesteld op basis van de geldende beleidskaders. Het betreft een

premie die gedempt is met het verwachte rendement. Vanwege de aanhoudend lage rente heeft de hantering van deze

gedempte kostendekkende premie een negatief effect op de dekkingsgraad. Binnen het bestuur is niet uitgebreid van gedachten

gewisseld over de vraag of de hantering van een gedempte kostendekkende premie (met dit effect) al dan niet evenwichtig is. De

raad acht dit een tekortkoming.

Aanbeveling:

• De raad adviseert het bestuur, in het bijzonder waar dit het premie- en indexatiebeleid betreft, een duidelijke visie te

formuleren waarin in voldoende mate verschillende belangen op een evenwichtige wijze worden afgewogen.

Beleggingsbeleid en vermogensbeheer

Een pensioenfonds dient een beleggingsbeleid te hebben dat in overeenstemming is met de verplichtingen van het

fonds en de risicohouding. De beleggingsmandaten dienen in overeenstemming te zijn met het opgestelde beleid.

Bevindingen:

De rapportage van Aegon is niet integraal en niet op totaal fondsniveau. Depot 1, 2 en drie worden in de rapportage apart

behandeld. Aegon heeft een poging gedaan tot het opzetten van een integrale rapportage. Dit is niet echt van de grond

gekomen. De depots 1 en 2 kennen een eigen dynamiek. Aparte jaarrekeningen worden hiervoor opgemaakt. Per kwartaal

worden rapportages opgeleverd door de vermogensbeheerder. Op de gesepareerde bankrekening worden kosten en

opbrengsten geboekt die van belang zijn. De jaarrekening van de depots zijn erg laat opgeleverd. Naar het oordeel van de raad

heeft het bestuur weinig zicht op hetgeen binnen de depots gebeurt en op welke wijze hierin kan worden gestuurd.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om twee soorten bestuursvergaderingen in te richten. Een voor de bestuurlijke zaken en een

voor de beleggingen. In de praktijk lopen deze vergaderingen door elkaar heen. Men heeft bewust niet gekozen voor een echte

beleggingscommissie. Het hele bestuur blijft daardoor goed aangesloten bij beleggingsonderwerpen. Het nadeel hiervan is wel

dat de dynamiek en de counter vailing power naar de vermogensbeheerder in gevaar komt. Verder zien we dat de follow-up van

de acties niet voldoende en tijdig kunnen worden aangestuurd waardoor acties verzanden of zelfs helemaal niet uitgevoerd

worden en niet meer op de agenda ter behandeling terugkomen.

De wijze waarop het beleggingsplan 2016 tot stand is gekomen is een ordentelijk proces geweest. De overwegingen die hebben

geleid tot een lagere rente afdekking in relatie tot een hoger risicoprofiel is professioneel uitgevoerd.

De vermogensbeheerder heeft een aantal keren aangegeven om “alle” kosten die te maken hebben met beleggen te

rapporteren. Zij zeggen daar volledig transparant in te zijn. De Raad van Toezicht heeft hiervan nog niets kunnen zien.
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• De raad adviseert net als in vorig verslag jaar de rendementen en de financiële risico’s van de beleggingen integraal en

vooral onafhankelijk te monitoren. Belangrijk daarbij is dat de bestuurlijke informatie op hoofdlijnen plaatsvindt en

integraal. De raad adviseert het bestuur om de resultaten van de depots periodiek (per kwartaal) te monitoren en op te

nemen in de integrale rapportage;

• De raad adviseert het bestuur aan het beleggingsproces te evalueren, met als doel optimaal in control te zijn op alle

onderdelen van het beleggingsproces: Het beleid, de uitvoering de rapportages en de verantwoording;

• De raad adviseert het bestuur de huidige wijze van besturing (plenair bestuur) te evalueren met als doel de

tegenspraak (counter vailing power) naar de vermogensbeheerder te verbeteren en de voortgang van de acties middels

een “kartrekker” te verbeteren;

• De raad adviseert het bestuur aan om vasthoudend te zijn over de rapportage van kosten van beleggen. Ook van de

kosten van de beleggingen die in een fondsenstructuur zitten en de beleggingen in de depots.

Risicomanagement

Het bestuur van het fonds is zich bewust van de risico’s en zorgt voor een goede organisatie van een integraal

risicomanagement. Het bestuur houdt bij het nemen van beslissingen steeds oog voor mogelijke risico’s.

Bevindingen:

Het fonds heeft 2015 gebruikt voor de heroriëntatie m.b.t. de commissiestructuur en heeft besloten een IRM-commissie in het

leven te roepen. Deze commissie wordt ingezet als voorbereiding voor bestuursvergaderingen en –besluiten. In de commissie

hebben thans drie bestuursleden zitting. Van een structurele aanpak met betrekking tot mandaten, verslaglegging en

verantwoording is de raad nog niet gebleken.

Integraal risicomanagement en het adequaat inrichten daarvan dient prioriteit te hebben. Het bestuur is zich dat bewust. In 2015

is vooral aandacht besteed aan het inrichten van de commissiestructuur, de governance elementen die daarbij een rol spelen en

het DNB-onderzoek in het kader van belangenverstrengeling en integriteit.

Het gehele bestuur is verantwoordelijk voor risicomanagement en de acties die voortvloeien uit genomen besluiten. Een goede

beheersing en controle op de beheersmaatregelen is daarbij van essentieel belang. Binnen het bestuur wordt aandacht besteed

aan de risicorapportages van de partijen waaraan werkzaamheden zijn uitbesteed. Verschillende elementen van

risicomanagement zijn aanwezig, maar hebben voornamelijk betrekking op het “hier en nu” en zijn soms instrumenteel. Het

inbedden van het IRM-proces in het algemeen en het structureren van dat proces op het vlak van control en evaluatie zijn in

geringe mate aanwezig.

Er is geen gestructureerde werkwijze waarbij een PDCA (plan, do, check, act) cyclus, of beleidscyclus tot uiting komt. Zaken

worden momenteel nog ad hoc opgepakt. Vaak is een signaal of verzoek van buiten de aanleiding.

De bestuursondersteuning is ondergebracht bij de uitvoerder. Dat brengt het risico mee dat er geen sprake is van onafhankelijke

ondersteuning. Dit risico is niet geadresseerd.

Aanbevelingen:

• De raad adviseert het bestuur de commissies te voorzien van mandaten m.b.t. de reikwijdte. Daarnaast dient aandacht

te worden gegeven aan een gestructureerde wijze van verslaglegging.

• De raad adviseert het bestuur een integraal risicomanagement proces in te richten, waarbij zowel de financiële- als de

niet financiële risico’s en beheersmaatregelen aan de orde komen;

• De raad adviseert het bestuur een proces in te richten waarbij aan de hand van de commissie-bevindingen het

risicomanagement een integrale verantwoordelijkheid wordt van het bestuur. Een goede ondersteuning d.m.v. een

instrument is hierbij behulpzaam. De keuze hiervoor is afhankelijk van het beleid van het fonds.

Uitbesteding

Een fondsbestuur dient een beleid te hebben met betrekking tot de uitvoering van activiteiten door derden. De

selectiecriteria voor partijen waaraan werkzaamheden worden uitbesteed dienen helder te zijn alsmede de

overwegingen die geleid hebben tot de keuze voor een bepaalde partij. Ook ingeval van uitbesteding dient het bestuur

in control te zijn. De samenwerking met partijen (met inbegrip van adviseurs en bestuursondersteuning) waaraan

werkzaamheden worden uitbesteed, dient op regelmatige basis te worden geëvalueerd.

Bevindingen:
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Het fonds heeft een uitbestedingsbeleid opgesteld dat in grote lijnen in overeenstemming is met de Guidance van de

toezichthouder. Opvallend is dat bestuursondersteuning niet is opgenomen onder de structureel uitbestede werkzaamheden.

Tevens valt op dat in het onderdeel evaluatie niet wordt gerept van de mogelijkheid de uitbestedingsrelatie te beëindigen indien

deze niet meer voldoet aan de eisen die het fonds stelt.

De uitbestedingspartijen leveren periodiek rapportages over de geleverde prestaties. Deze afspraken zijn vastgelegd. Het

bestuur en/of externe adviseurs voeren regelmatig gesprekken over de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

De regievoering op deze processen is belegd bij een van de uitvoerders. Een adequate regievoering op het jaarwerkproces

ontbrak waardoor de planning van het jaarwerk onder druk stond. Dit is bevestigd door zowel de accountant als de certificerend

actuaris.

In de rapportageperiode is de uitbesteding aan Syntrus geëvalueerd. Jaarlijks worden de uitvoerders en adviseurs op kosten en

tevredenheid geëvalueerd. Het contract met Syntrus is pro forma opgezegd. Het fonds heeft langlopende contracten met haar

uitvoerders.

Voorts zijn de uitvoeringskosten van het fonds hoog.

Aanbevelingen:

• De raad adviseert het bestuur een periodieke evaluatie in te richten waarbij vooraf afgesproken prestatiedoelen zijn

geformuleerd;

• Tevens adviseert de raad het bestuur een overeenkomst steeds tijdig pro forma op te zeggen en te allen tijde te zorgen

voor de mogelijkheid van een alternatieve uitvoering;

• De raad adviseert het bestuur andermaal de verschillende contracten te herijken en te bezien in hoeverre de huidige

afspraken m.b.t. looptijd etc. nog passend zijn;

• De raad beveelt het bestuur andermaal aan het jaarwerkproces grondig te evalueren en zorg te dragen voor een

adequate regievoering op het komende jaarwerkproces;

• De raad adviseert het bestuur andermaal om in samenhang met het uitbestedingsbeleid beoordelingsnormen op stellen

die passen bij de gewenste uitvoeringskosten en indien nodig op zoek te gaan naar wegen om deze kosten binnen die

gewenste normen te krijgen.

Communicatie

Het fondsbestuur zorgt voor een adequaat communicatiebeleid, dat bij het fonds past. De persoonlijke

pensioeninformatie moet toegankelijk zijn en het beleid dient er tevens op gericht te zijn deelnemers meer

pensioenbewust te maken. De effectiviteit van de communicatie wordt periodiek gemeten.

Bevindingen:

Het fonds heeft een helder communicatiebeleid dat (onder meer) als doelstelling heeft dat deelnemers een goed beeld hebben

van hun pensioen, weten welke impact bepaalde gebeurtenissen hebben op hun pensioen en hun eigen verantwoordelijkheid

nemen. Om die doelstelling te bereiken worden tal van communicatiemiddelen ingezet, waaronder online mogelijkheden. Tevens

wordt veel energie (met bijbehorende middelen) ingezet om de betrokkenheid van werkgevers te vergroten. Het fonds heeft een

goed uitgewerkt communicatiebeleidsplan en communicatiejaarplan waarin op adequate wijze uitvoering wordt gegeven aan de

Wet Pensioencommunicatie. In dit plan is tevens het voornemen opgenomen de communicatie periodiek te toetsen bij de

doelgroep. Voorts is in het verslagjaar een deelnemersonderzoek uitgevoerd.

Aanbeveling:

• De raad beveelt het fonds aan periodiek te toetsen of met het opgestelde beleid de communicatiedoelstellingen worden

gerealiseerd.

Werkwijze van de Raad

De raad hanteert de Code Pensioenfondsen en de Code VITP bij haar werkzaamheden. Tevens is door de raad bezien of en in

hoeverre er door het bestuur follow up is gegeven aan de aanbevelingen die de raad verleden jaar heeft gedaan. Voor zover dit

niet het geval is, is in deze rapportage aangegeven dat het een herhaalde aanbeveling betreft.

In 2015 heeft de raad vijftien keer vergaderd, waarbij vier maal overleg is gevoerd met het bestuur en twee maal met het VO.

Tevens heeft de raad eenmaal overlegd met de voorzitter en eenmaal met een delegatie uit het bestuur. De voorzitter van de
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raad heeft voorts agendaoverleg met de voorzitter van het bestuur en overleggen met de voorzitter van het

verantwoordingsorgaan.

Naast het reguliere overleg met het bestuur, wordt met het bestuur ook schriftelijk informatie uitgewisseld. Daarnaast neemt de

raad kennis van de werkzaamheden van het bestuur via notulen en kwartaalverslagen. Tevens zijn leden van de raad regelmatig

als toehoorder aanwezig bij bestuursvergaderingen.

Leden van de raad zorgen ervoor dat hun kennis en vaardigheden steeds up to date zijn. In het kader hiervan zijn in het jaar

2015 verschillende seminars c.q. opleidingsdagen bezocht en is deelgenomen aan opleidingen.

De raad heeft na afloop van het verslagjaar haar werkzaamheden geëvalueerd en op basis van deze evaluatie verbeterpunten

geadresseerd.

Met haar werkzaamheden hoopt de raad bij te dragen aan het efficiënt en slagvaardig opereren van het pensioenfonds.

De Raad van Toezicht:

Emilie Schols Kees de Wit Maas Simon

Reactie bestuur op de rapportage van bevindingen en aanbevelingen van de raad van toezicht

Het bestuur bedankt de raad van toezicht voor de inzet en betrokkenheid. Het bestuur heeft de bevindingen met de raad van

toezicht besproken en zal hieraan in 2016 opvolging aan gaan geven.
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6 jaarrekening



6.1              BALANS PER 31 DECEMBER

(na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten)

(x € 1.000)

2015 2014

ACTIVA

Beleggingen voor risico fonds (1)

Vastgoedbeleggingen 6.293 5.578

Aandelen 85.629 75.516

Vastrentende waarden 112.345 105.630

Overige beleggingen -21 3.003

204.246 189.727

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen (2) 247.490 238.477

Vorderingen en overlopende activa (3) 4.009 7.076

Overige activa (4) 531 457

456.276 435.737

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves (5)

Algemene reserve -5.584 22.609

Reserve algemene risico's 36.971 24.028

31.387 46.637

Technische voorzieningen (6)

Technische voorziening pensioenverplichtingen 413.034 377.925

Technische voorziening excassokosten 7.174 6.946

420.208 384.871

Overige voorzieningen (7) 1.117 1.156

Langlopende schuld inzake VPL (8) 3.143 2.557

Overige schulden en overlopende passiva (9) 421 516

456.276 435.737

(*) De nummering verwijst naar de toelichting

2015 2014

Dekkingsgraad op basis van FTK (in %)

Aanwezige dekkingsgraad 107,5 112,1

Beleidsdekkingsgraad 108,2 112,0
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6.2              STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2015 2014

BATEN

Premiebijdragen risico pensioenfonds (van werkgevers en
werknemers) (10) 13.548 12.787

Beleggingsresultaten risico pensioenfonds (11) -3.801 40.402

Uitkeringen en winstaandeel uit hoofde van herverzekering (12) 6.224 6.422

Overige baten (13) 2.911 7.665

18.882 67.276

LASTEN

Pensioenuitkeringen (14) 7.169 7.089

Pensioenuitvoeringskosten (15) 944 831

Mutatie technische voorzieningen (16)

Pensioenopbouw 12.759 9.518

Indexering en overige toeslagen - 1.876

Rentetoevoeging 697 1.148

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten -6.893 -6.965

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 428 210

Wijziging marktrente 29.152 70.110

Wijziging actuariële grondslagen -379 3.137

Inkoop uit hoofde van VPL-regeling 228 246

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen -883 -1.393

35.109 77.887

Mutatie overige technische voorzieningen 228 1.918

35.337 79.805

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen (17) -9.013 -34.483

Mutatie overige voorzieningen (18) -39 -35

Saldo overdracht van rechten (19) -333 -160

Herverzekeringen (20) 67 60

34.132 53.107

Saldo van baten en lasten -15.250 14.169
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2015 2014

Bestemming van het saldo van baten en lasten

Algemene reserve -28.193 7.132

Reserve algemene risico's 12.943 7.048

Bestemmingsreserve speciale projecten - -11

-15.250 14.169

Resultaat naar bronnen

Per 31 december 2015

Totaal Herverzekerd Eigen beheer

Resultaat op:

Interest / beleggingsopbrengsten -4.498  -425  -4.073  

Sterfte 286 298 -12  

Mutaties -510  -713  203 

Premiemarge -1.294  - -1.294  

Pensioenverbeteringen - - - 

Wijziging grondslagen 182 96 86 

Wijziging Rentetermijnstructuur -29.152  -13.782  -15.370  

Overig resultaat 5.256 46 5.210 

-29.730  -14.480  -15.250  

Per 31 december 2014

Resultaat op:

Interest / beleggingsopbrengsten 39.935 -744  40.679 

Sterfte 579 896 -317  

Mutaties 1.119 2.093 -974  

Premiemarge 1.556 1 1.555 

Pensioenverbeteringen -1.876  - -1.876  

Wijziging grondslagen -2.769  -1.140  -1.629  

Wijziging Rentetermijnstructuur -70.110  -41.499  -28.611  

Overig resultaat 11.257 5.915 5.342 

-20.309  -34.478  14.169 
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6.3              KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.

2015 2014

Kasstroom uit pensioenactiviteiten

Ontvangen premies (inclusief VPL) 14.392 13.050

Ontvangen waardeoverdrachten 555 377

Betaalde waardeoverdrachten -217 -343

Betaalde pensioenuitkeringen -7.161 -7.107

Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars 6.231 6.179

Betaalde pensioenuitvoeringskosten -852 -873

Betaalde premies herverzekering -67 -60

Overige baten 5.553 1.950

18.434 13.173

Kasstroom uit beleggingsactiviteiten

Verkopen en aflossingen van beleggingen 40.138 89.692

Betaald inzake aankopen beleggingen -62.417 -107.551

Ontvangen directe beleggingsopbrengsten 2.380 9.226

Overige ontvangsten en uitgaven inzake
beleggingen 2.998 -2.912

Betaalde kosten van vermogensbeheer -1.459 -1.293

-18.360 -12.838

Mutatie liquide middelen 74 335

Samenstelling geldmiddelen

2015 2014

Liquide middelen per 1 januari 457 122

Mutatie liquide middelen 74 335

Liquide middelen per 31 december 531 457
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6.4              ALGEMENE TOELICHTING

Inleiding

Het doel van Stichting Molenaarspensioenfonds, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna het 'fonds') is het nu en in de

toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden;

tevens verstrekt het fonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers. Deze doelstelling is nader uitgewerkt in onder

andere de statuten, het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van

Stichting Molenaarspensioenfonds. Het fonds geeft invulling aan de uitvoering van de pensioenregeling van de in de

sector Graanbe- en verwerkende industrie aangesloten werkgevers.

Overeenstemmingsverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9,

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving in het bijzonder

Richtlijn 610.

De bedragen opgenomen in de jaarrekening zijn vermeld in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.

Het bestuur heeft op 13 juni 2016 de jaarrekening opgemaakt.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaand

jaar, met uitzondering van de toegepaste schattingswijzigingen zoals opgenomen in paragraaf "schattingswijzigingen".

Schattingswijzigingen

Wijzigingen in het financieel toetsingskader

Zowel het effect van het wegvallen van de driemaandsmiddeling per 1 januari 2015 als het effect van de aanpassing van

de UFR-systematiek in de rentetermijnstructuur per 14 juli 2015 zijn per 31 december 2015 in het verloop van de

technische voorziening 2015 opgenomen.

Driemaands middeling: De methode van de driemaands middeling van de rente voor de waardering van de

pensioenverplichtingen is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Dit heeft geleid tot een verlaging van de voorziening

pensioenverplichtingen van € 5.149, waarvan € 2.801 betrekking heeft op het herverzekerd deel van de technische

voorziening. Dit resultaat is via de Staat van Baten en Lasten als bate in het verslagjaar verantwoord. Het effect op de

dekkingsgraad per 31 december 2015 is 1,3%.

UFR-systematiek: Het niveau van de UFR was vastgesteld op 4,2%. Met ingang van 15 juli 2015 is de nieuwe UFR van

toepassing. Deze wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde maandelijkse '20-jaars forward rentes' in de

voorgaande 10 jaren. Dit heeft geleid tot een verhoging van de voorziening pensioenverplichtingen van € 14.044, waarvan

€ 5.725 betrekking heeft op het herverzekerd deel van de technische voorziening. Dit resultaat is via de Staat van Baten

en Lasten als last in het verslagjaar verantwoord. Het effect op de dekkingsgraad per 31 december 2015 is -3,7%.

Presentatiewijziging pensioenbeheerkosten en vermogensbeheerkosten

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.
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ALGEMENE GRONDSLAGEN

Opname van een actief of een verplichting

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar

het fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de

balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van

middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle

risico's met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de

verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans

opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de

toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties

worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum.

Verantwoording van baten en lasten

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel,

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het

economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting,

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Saldering van een actief en een verplichting

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien

sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldeerd en gelijktijdig af te

wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen

financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd

opgenomen.

Schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en

schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde

waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.

De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende

andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis

voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt.

De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode

gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel

de verslagperiode als toekomstige perioden. 

Verwerking van waardeveranderingen van beleggingen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen.

Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief transactiekosten, provisies, valutakoersverschillen e.d., worden als

beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen.
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Vreemde valuta

Activa en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend naar euro's tegen de koers per balansdatum. Deze

waardering is onderdeel van de waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiende uit transacties in vreemde

valuta's worden omgerekend tegen de koers per transactiedatum. Alle valutakoersverschillen zijn verwerkt in de staat van

baten en lasten.

31-12-2015 31-12-2014

US Dollar 1,09 1,21

Britse Pond 0,74 0,78

Japanse Yen 130,68 145,09

SPECIFIEKE GRONDSLAGEN

Beleggingen

Algemeen

In overeenstemming met de Pensioenwet worden beleggingen gewaardeerd tegen reële waarde.

Overlopende activa en passiva alsmede liquiditeiten vermogensbeheer worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het

verschil tussen reële waarde en nominale waarde is bij deze activa en passiva in het algemeen gering.

Participaties in beleggingsfondsen, die gespecialiseerd zijn in een bepaald soort beleggingen worden gerubriceerd en

gewaardeerd volgens de grondslagen voor die soort beleggingen (doorkijkprincipe).

Financiële instrumenten worden gebruikt ter afdekking van beleggingsrisico's en het realiseren van het vastgelegde

beleggingsbeleid. De derivatenposities zijn opgenomen als een afzonderlijke beleggingscategorie. Derivaten die deel

uitmaken van een beleggingsfonds zijn opgenomen in de beleggingscategorie waarin dit beleggingsfonds is gerubriceerd.

De liquide middelen die deel uitmaken van de onderliggende fondsen in aandelen, vastrentende waarden en vastgoed

zijn bij de betreffende beleggingscategorie vermeld. Conform de aanbeveling van de Raad voor de Jaarverslaggeving

worden participaties met een beleggingskarakter niet aangemerkt als een groepsmaatchappij en/of deelneming.

Reële waarde

De beleggingen van het fonds worden gewaardeerd tegen de reële waarde per balansdatum. Voor een deel van de

financiële instrumenten van het fonds kan gebruik worden gemaakt van genoteerde marktprijzen. Derivaten worden

gewaardeerd door gebruik te maken van netto contante waardeberekeningen. Bepaalde instrumenten, zoals participaties

in beleggingsfondsen worden gewaardeerd door gebruik te maken van de intrinsieke waarde. Het is gebruikelijk en

mogelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen.

Voor financiële instrumenten zoals beleggingsvorderingen en -schulden geldt dat de boekwaarde de reële waarde

benadert als gevolg van het korte termijn karakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van alle activa en de

financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de reële waarde per 31 december van het boekjaar. Voor niet-

beursgenoteerde participaties en deelnemingen in onroerende zaken maatschappijen is dit de berekende intrinsieke

waarde die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Aandelen

Aandelen, waaronder tevens converteerbare obligaties zijn begrepen, worden gewaardeerd tegen de beurskoers. Voor

niet-beursgenoteerde participaties in aandelenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de

onderliggende beleggingen representeert.
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Vastrentende waarden

Vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen reële waarde inclusief opgelopen rente. Van beursgenoteerde

vastrentende waarden is dit de beurswaarde per balansdatum. Voor niet beursgenoteerde participaties in vastrentende

waardenfondsen is dit de intrinsieke waarde, die de reële waarde van de onderliggende beleggingen representeert.

Overige beleggingen

Hieronder worden de liquide middelen met betrekking tot beleggingsactiviteiten, beleggingsdebiteuren en -crediteuren

verantwoord. Overige beleggingen worden gewaardeerd tegen reële waarde. 

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Het herverzekeringdeel technische voorzieningen betreffende de volgende aanspraken.

De aanspraken van de basis en aanvullende regeling vallen binnen een garantiecontract zonder winstdeling; deze

aanspraken worden voor volledige rekening en risico van Aegon door Aegon als onderdeel van hun

verzekeringsportefeuille geadministreerd. De aanspraken opgebouwd voor 1-1-2003 vallen ook binnen een

garantiecontract. Deze aanspraken worden ook voor rekening en risico van Aegon geadministreerd in depot 1. Hierop

was tot 31-12-2005 naast interestwinstdeling ook een winstdeling op kanstelsels van toepassing;

De aanspraken opgebouwd op of na 1-1-2003 en voor 1-1-2006 vallen ook binnen een garantiecontract. Deze

aanspraken worden ook voor rekening en risico van Aegon geadministreerd in depot 2. Hierop was tot 31-12-2005 naast

interestwinstdeling ook een winstdeling op kansstelsels van toepassing.

De marktwaarde van de vordering op de herverzekeraar is op identieke wijze bepaald als de marktwaarde van de

voorziening pensioenverplichtingen voor rekening en risico van het pensioenfonds.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen en overlopende activa worden bij de eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na de eerste

verwerking worden vorderingen gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien geen

sprake is van transactiekosten) onder aftrek van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien sprake is van

oninbaarheid.

Overige activa

Hieronder worden de liquide middelen opgenomen voor zover dit banktegoeden betreft welke onmiddellijk opeisbaar zijn.

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Zij worden onderscheiden van tegoeden in verband met

beleggingstransacties. Liquide middelen uit hoofde van beleggingstransacties worden gepresenteerd onder de

beleggingen.

Stichtingskapitaal en reserves

Algemeen

Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten van het

vreemd vermogen, inclusief de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het fonds en risico deelnemers en

overige technische voorzieningen, volgens de van toepassing zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn

opgenomen.

In de toelichting wordt opgenomen het krachtens de Pensioenwet minimaal vereiste eigen vermogen volgens de in het

Besluit financieel toetsingskader (FTK) voorgeschreven berekeningsmethodiek als het surplusvermogen.
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Algemene reserve

Deze reserve is dat deel van het vermogen dat resteert nadat via de resultaatbestemming de vereiste reserves,

waaronder de reserve algemene risico's, op het gewenste niveau zijn gebracht.

Het streven is om een reserve aan te houden die minimaal gelijk is aan het gesteld vereist eigen vermogen op basis van

het Financieel Toetsingskader. Het gesteld vereist vermogen wordt bepaald op basis van de standaardmethode

voorgeschreven door DNB. Omdat het bestuur actief belegt kan het vereist eigen vermogen niet worden bepaald aan de

hand van de standaardmethode zoals beschreven door DNB. Voor het zakelijke waardenrisico (S2), het

grondstoffenrisico (S4) en het kredietrisico (S5) moeten door het actieve beheer van de beleggingsfondsen hogere

schokken worden opgevangen. Deze hogere schokken worden berekend met behulp van zogenaamde tracking errors 

(afwijkingen ten opzichte van de benchmark). Er is geen sprake van een maximering van de algemene reserve.

Solvabiliteit

DNB heeft aangegeven dat het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen bij het MPF alleen op het

niveau van het fonds als geheel mogen worden bepaald.

Daarbij worden zowel het minimaal vereist eigen vermogen als het vereist eigen vermogen per onderdeel vastgesteld en

vervolgens getotaliseerd.

Het vereist eigen vermogen dient minstens gelijk te zijn aan het minimaal vereist eigen vermogen.

Als het vereist eigen vermogen dus lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen wordt het vereist eigen vermogen

gelijkgesteld aan het minimaal vereist eigen vermogen.

Reserve algemene risico's

In de jaarrekening is aansluiting gezocht bij de uitkomsten van het vereist eigen vermogen in de evenwichtssituatie door

het vormen van een reserve algemene risico´s. De reserve algemene risico´s dient onder meer ter opvang van een

mogelijke waardedaling van de beleggingen. Teneinde de reserve algemene risico´s op het gewenste niveau te brengen,

wordt jaarlijks een deel van het saldo van de rekening van baten en lasten toegevoegd of onttrokken.

De hoogte van de benodigde reserve algemene risico´s wordt bepaald door het bestuur van het fonds.

Technische voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds

De voorziening pensioenverplichtingen is gelijk aan de contante waarde van de aanspraken welke volgens de

reglementaire bepalingen op de balansdatum zijn verworven. Bij de berekening zijn de volgende grondslagen gehanteerd.

Rekenrente

De contante waarde wordt bepaald met gebruikmaking van de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. Per 1

januari 2015 wordt de nieuwe door DNB voorgeschreven Ultimate Forward Rate (UFR) gehanteerd. De mogelijkheid om

de zogenaamde driemaandsmiddeling van de rente toe te passen, is vanaf 1 januari 2015 komen te vervallen. Het

financiële effect van deze wijziging is toegelicht bij de schattingswijzigingen.
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Sterftegrondslagen en gehuwdheidsfrequenties

De overlevingskansen van mannen en vrouwen worden ontleend aan de Prognosetafel AG2014.

Voor zowel mannen als vrouwen worden de sterftekansen gecorrigeerd voor het verschil in levensverwachting tussen de

beroepsbevolking en de gehele Nederlandse bevolking. Hierbij is gebruik gemaakt van de "Good Practice" van DNB,

waarbij, gezien de geringe omvang van het fonds, niet uitgegaan is van de sterftewaarnemingen binnen het fonds maar

van een externe maatstaf. De levensverwachting is gebaseerd op het door het CBS gepubliceerde onderzoek "gezonde

levensverwachting naar opleidingsklasse" uit 2013. Voor het fonds is voor het verslagjaar 2015 uitgegaan van de

volgende verdeling. Voor mannen geldt de verdeling 55% HBO/WO en 40% Havo/VMBO en 5% VMBO. Voor vrouwen is

de verdeling vastgesteld op 40% HBO/WO, 40% H/W/M en 20% VMBO.

Tot de pensioenrichtleeftijd wordt het onbepaalde partnersysteem gehanteerd waarbij onderstaande

gehuwdheidsfrequenties gelden:

De gehuwdheidsfrequentie voor mannen bedraagt 0 op 18-jarige leeftijd loopt gelijkmatig op tot 0,52 op 25-jarige leeftijd,

loopt vervolgens gelijkmatig op tot 0,90 op 35-jarige leeftijd en daarna gelijkblijvend op 0,94 tot 67 jaar en op 67- jarige

leeftijd stijgt de gehuwdheidsfrequentie voor mannen tot 1,00.

De gehuwdheidsfrequentie voor vrouwen bedraagt 0 op 18- jarige leeftijd, loopt vervolgens gelijkmatig op tot 0,78 op 25

jarige leeftijd, loopt vervolgens gelijkmatig op tot 0,88 op 30 jarige leeftijd, daarna gelijkblijvend op 0,88 tot op 50- jarige

leeftijd en vervolgens gelijkmatig aflopend tot 0,74 op 64-jarige leeftijd en op 67-jarige leeftijd stijgt de

gehuwdheidsfrequentie voor vrouwen tot 1,00.

Na het bereiken van de pensioenrichtleeftijd wordt het systeem van bepaalde partner gehanteerd, waarbij de

gehuwdheidsfrequentie buiten beschouwing blijft. Uitzondering hierop zijn de herverzekerde aanspraken (opbouw tot 1

januari 2006) waarbij contractueel is vastgelegd dat het onbepaalde tarief dient te worden gebruikt.

Voor de verzekering van het nabestaandenpensioen wordt verondersteld dat de partner drie jaar jonger is dan de

verzekerde man en drie jaar ouder is dan de verzekerde vrouw.

Voor de wezen zijn geen sterftekansen in aanmerking genomen. Voor niet ingegaan wezenpensioen wordt een

voorziening gevormd door de voorziening voor het niet ingegaan nabestaandenpensioen tot de 67-jarige leeftijd van de

verzekerden met 5% te verhogen.

Arbeidsongeschikheid

Voor de verschillende aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden de verplichtingen jegens

arbeidsongeschikte deelnemers berekend zonder rekening te houden met de kans op revalidatie.

Voor verzekerden met vrijstelling van premiebetaling wegens arbeidsongeschiktheid is een voorziening opgenomen ter

grootte van de contante waarde van het nog niet gefinancierde gedeelte van de verzekering.

Kosten

Ter dekking van kosten is in de voorziening pensioenverplichtingen een opslag van 3,0% opgenomen.

Voorziening uitlooprisico PVD

Vanaf 1 januari 2011 kent het fonds een stop-loss herverzekering voor het arbeidsongeschiktheidsrisico, waarbij slechts

de totale schade wordt vergoed indien die het "eigen behoud" overschrijdt. Er is sprake van uitlooprisico wanneer

schades worden gemeld waar geen premie tegenoverstaat. Deze uitloopperiode beslaat maximaal twee jaar, de wachttijd

vanaf de eerste ziektedag tot mogelijke ingang van een WIA-uitkering. De dotatie wordt gesteld op de laatste twee

jaarpremies die met dit risico zijn gemoeid.

Daarna is in 2012 een eenmalige dotatie voor het afdekken van het uitlooprisico van claims die op grond van het contract

tot 31 december 2010 worden ingediend. Deze dotatie beslaat de periode tot en met 31 december 2015. Deze

voorziening is opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De waarde ultimo 2015 bedraagt € 477.
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Overige technische voorzieningen

Technische voorziening excassokosten

Het bestuur heeft besloten om vanaf het verslagjaar 2014 de vordering op Aegon gelijk te stellen aan de herverzekerde

voorziening (inclusief 3% opslag). Daarnaast is er een extra voorziening opgenomen ter grootte van de netto

herverzekerde voorziening. Deze bedraagt ultimo 2015 € 7.174.

Overige voorzieningen

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

In het spaarfonds is opgenomen het totaal aan ingelegde bedragen, inclusief intrest, voor deelnemers die als

gemoedsbezwaarden staan geregistreerd. De gereserveerde gelden worden elk jaar verhoogd met het u-rendement van

januari verminderd met 0,5% (mits positief).

Voorziening toekomstige administratiekosten slapers VUT Graan

Eind 2009 is bij de vereffenaars van de VUT Graan een verzoek ingediend om een compensatie te ontvangen voor de

toekomstige administratiekosten van de slapers binnen het MPF met alleen prepensioenaanspraken. Het betreft een

groep van ongeveer 2.900 slapers, die tussen 1 januari 1996 en 1 januari 2003 een dienstverband hebben gehad met

een vanaf 1 januari 2003 gedispenseerde werkgever en waarvan het dienstverband met deze werkgever vóór 1 januari

2003 was beëindigd.

Omdat deze slapers aanspraken hadden opgebouwd binnen de VUT FUR, hebben zij per 1 januari 2003 een aanspraak

ontvangen als gevolg van de opheffing van de VUT Graan. Omdat echter alleen voor de actieve deelnemers per 1 januari

2003 een verrekening heeft plaatsgevonden met de gedispenseerde werkgevers, werden de aanspraken voor deze groep

deelnemers toegekend binnen het MPF.

De vereffenaars van de VUT Graan hebben op basis van het verzoek een bedrag ter compensatie van de toekomstige

administratiekosten voor deze groep slapers toegekend van € 1.250. De gemiddelde resterende duur van deze groep

deelnemers bedraagt circa 17,5 jaar. Vandaar dat is besloten om dit bedrag op te nemen in een voorziening en

gelijkmatig gedurende een periode van 17,5 jaar vrij te laten vallen.

Langlopende schuld inzake VPL

Deze langlopende schuld is bestemd voor deelnemers die op 31 december 2005 in actieve dienst waren en recht hebben

op extra aanspraken uit ouderdomspensioen voor zover de fiscale ruimte hiervoor aanwezig is. Deze rechten worden

verkregen indien de werknemer geboren is op of na 1 juli 1958 en tot het bereiken van de 62,5 jarige leeftijd of op 31

december 2020 onafgebroken bij de bedrijfstak van de graan be- en verwerkende industrie werkzaam is.

Ter financiering van deze regeling wordt met ingang van het boekjaar 2011 de oorspronkelijke premie garantieregeling

voor een periode van 6 jaar (2011 tot en met 2016) gebruikt.

Er wordt rendement toegevoegd over de schuld, dit betreft -1,30% over de beginstand en -0,65% over de mutaties

gedurende het boekjaar.

Overige schulden en overlopende passiva

Alle schulden en overlopende passiva hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. De in de staat van baten en

lasten opgenomen posten zijn in belangrijke mate gerelateerd aan de in de balans gehanteerde waarderingsgrondslagen

voor beleggingen en de voorzieningen pensioenverplichtingen. Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde resultaten

worden rechtstreeks verantwoord in het resultaat.
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Premiebijdragen van (werkgevers en werknemers)

Onder premiebijdragen wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het

verslagjaar verzekerde pensioenen onder aftrek van kortingen. Premies zijn toegerekend aan de periode waarop ze

betrekking hebben.

De premiebaten in het boekjaar zijn gebaseerd op de voorlopige loonsomopgaven van de werkgevers, tenzij definitieve

loonsomopgaven al zijn verwerkt in dat boekjaar.

Onder premiebijdragen risico fonds is separaat opgenomen de hoogte van de inkoopsom(men) inzake ingekochte

pensioenaanspraken uit hoofde van VPL.

Beleggingsresultaten

(In)directe beleggingsresultaten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Indirecte beleggingsopbrengsten

Onder de indirecte beleggingsopbrengsten worden verstaan de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen

en valutaresultaten. In de jaarrekening wordt geen onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde en ongerealiseerde

waardeveranderingen van beleggingen. Alle waardeveranderingen van beleggingen, inclusief valutakoersverschillen,

worden als indirecte beleggingsopbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen. Aankoopkosten zijn verwerkt in

de reële waarde van de beleggingen. Verkoopkosten worden verantwoord als onderdeel van de herwaarderingen.

Directe beleggingsopbrengsten

De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op opbrengsten uit beleggingsfondsen, interest en dividenden

onder aftrek van de aan de beleggingen toe te rekenen kosten, alsmede de huren verminderd met de exploitatiekosten.

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering

Hieronder zijn opgenomen de uitkeringen uit hoofde van de herverzekering van het overlijdens- en

arbeidsongeschiktheidsrisico. Tevens zijn hieronder opgenomen de vergoede uitkeringen uit hoofde van het

garantiecontract.

Pensioenuitkeringen

De pensioenuitkeringen betreffen de aan deelnemers uitgekeerde bedragen inclusief afkopen. De pensioenuitkeringen

zijn berekend op actuariële grondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Pensioenuitvoeringskosten

Hieronder zijn opgenomen de door het fonds in het boekjaar toe te rekenen werkelijke kosten.

Mutatie technische voorzieningen voor risico pensioenfonds

Onder dit hoofd opgenomen mutaties van de technische voorzieningen hebben betrekking op de toe- en afnamen van het

aandeel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen.

Pensioenopbouw

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.
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Indexering en overige toeslagen

De onder dit hoofd opgenomen toename van de voorziening betreft het effect van indexering en overige toeslagen op de

voorziening. 

Rentetoevoeging

De pensioenverplichtingen zijn opgerent met 0,181% (2014: 0,379%).

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de technische

voorziening. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van

de financiering van de pensioenen in de verslagperiode.

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten

Onder dit hoofd zijn de actuariële inkomende en uitgaande waardeoverdrachten opgenomen.

Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de

actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt hieronder verantwoord.

Tevens is per 31 december 2015 achtereenvolgens de volgende aanpassingen in de rentetermijnstructuur (RTS)

verwerkt: het vervallen van de driemaandsmiddeling en de aanpassing van de UFR van 4,2% naar 3,2%. Voor verdere

toelichting wordt verwezen naar de toelichting in de grondslagen inzake schattingswijzigingen.

Inkoop uit hoofde van VPL-regeling

De inkoop van aanspraken vindt plaats op basis van de grondslagen voor de kostendekkende premie gebaseerd op de

rentetermijnstructuur van 1 januari van het inkoopjaar, exclusief een solvabiliteitsopslag van 20,4% (2014: 16,4%) en

inclusief een opslag voor toekomstige uitvoeringskosten van 3,0% (2014: 3,0%). 

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen

De onder dit hoofd opgenomen mutaties van de voorziening hebben betrekking op de actuariële kanssystemen.

Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Onder dit hoofd opgenomen mutaties van de technische voorzieningen hebben betrekking op de toe- en afnamen van het

aandeel van de herverzekeraars in de technische voorzieningen.

Saldo overdrachten van rechten

Hieronder zijn opgenomen de aan het verslagjaar toe te rekenen overdrachtswaarde van de overgenomen respectievelijk

overgedragen pensioenaanspraken.

Premies herverzekering

Herverzekering overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico

Ter dekking van de risico´s van overlijden en arbeidsongeschiktheid heeft het fonds een stop-loss herverzekering

gesloten bij Zwitserleven te Amstelveen. Hierbij is voor elk contractjaar tot en met 31-12-2015 een eigen behoud van

toepassing ter grootte van de jaarlijkse herverzekeringspremie indien de risico's volledig op individuele basis zouden zijn

herverzekerd. Voor het arbeidsongeschiktheidsrisico geldt een wachttijd van twee jaar.

Voor de herverzekering van arbeidsongeschiktheidsrisico (premievrijstelling) was primo verslagjaar € 13.375,= aan

doorsneepremie in risico-herverzekering gegeven.
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Overige baten en lasten

De overige baten en lasten worden opgenomen voor de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen.

GRONDSLAGEN KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld overeenkomstig de directe methode. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij als

zodanig gepresenteerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en

beleggingsactiviteiten.
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6.5              TOELICHTING OP DE BALANS

(x € 1.000)

ACTIVA

1. Beleggingen voor risico fonds

Verloopoverzicht per beleggingscategorie

Vastgoed
beleggingen Aandelen

Vastrentende
waarden

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2015 5.578 75.516 105.630 3.003 189.727

Aankopen 1.378 12.173 48.866 - 62.417

Verkopen -1.121 -3.300 -35.717 - -40.138

Overige mutaties 26 - - -3.024 -2.998

Waardemutaties 432 1.240 -6.434 - -4.762

Stand per 31 december 2015 6.293 85.629 112.345 -21 204.246

Vastgoed
beleggingen Aandelen

Vastrentende
waarden

Overige
beleggingen Totaal

Stand per 1 januari 2014 4.086 56.818 74.958 91 135.953

Aankopen 1.411 79.176 26.964 - 107.551

Verkopen -1.034 -65.077 -23.581 - -89.692

Overige mutaties - - - 2.912 2.912

Waardemutaties 1.115 4.599 27.289 - 33.003

Stand per 31 december 2014 5.578 75.516 105.630 3.003 189.727

Uitsplitsing actuele waarde naar waarderingsmethode

Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en de beschikbare

informatie over het financiële instrument. Op basis van de verscheidenheid en gradaties in waarderingsmethoden dienen

de beleggingen te worden ingedeeld naar vier verschillende waarderingsniveaus:

l Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld aan een effectenbeurs of betreffen liquide middelen.

Hieronder vallen aandelen, obligaties, onderpanden.

l Onafhankelijke taxaties worden toegepast voor de waardering van onroerend goed in bezit van het fonds. Alle

vastgoedobjecten worden jaarlijks getaxeerd door externe taxateurs waarvan de onafhankelijkheid ten opzichte van de

waardering onbetwist is. De juistheid en volledigheid van de gebruikte informatie voor de taxatie wordt gecontroleerd.

l De netto contante waarde methode wordt bepaald door de te ontvangen kasstromen contant te maken op basis van

de geldende marktrente. In de waardering is rekening gehouden met het oninbaarheidsrisico.

l Intrinsieke waarde: de marktwaarde ontleent aan de meest recente rapportages van de fundmanagers en de fund-to-

fund managers. Deze rapportages zijn door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. Beleggingen waarvan de

waardering op basis van de intrinsieke waarde plaatsvindt, zijn in de tabel opgenomen onder 'Andere methode'.
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De waardering van de beleggingen vindt plaats tegen reële waarde. Afgezien van de beleggingsvorderingen en -schulden

zijn de beleggingen van het fonds gewaardeerd tegen reële waarde per balansdatum. Het is over het algemeen mogelijk

en gebruikelijk om de reële waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. De

boekwaarde van alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de reële waarde.

Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname, gebaseerd op marktomstandigheden en de beschikbare

informatie over het financiële instrument. Op basis van de verscheidenheid en gradaties in waarderingsmethoden dienen

de beleggingen te worden ingedeeld naar vier verschillende waarderingsniveaus:

Op basis van de Richtlijn 290 inzake de toelichting op gehanteerde waarderingsystematiek is onderstaande
tabel opgenomen.

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
taxaties

NCW
berekeningen

Andere
methode Totaal

Per 31 december 2015

Vastgoedbeleggingen 26 - - 6.267 6.293

Aandelen - - - 85.629 85.629

Vastrentende waarden - - - 112.345 112.345

Totaal 26 - - 204.241 204.267

Genoteerde
marktprijzen

Onafhankelijke
taxaties

NCW
berekeningen

Andere
methode Totaal

Per 31 december 2014

Vastgoedbeleggingen - - - 5.578 5.578

Aandelen - - - 75.516 75.516

Vastrentende waarden - - - 105.630 105.630

Totaal - - - 186.724 186.724

De onder 'overige beleggingen' opgenomen liquide middelen en nog af te wikkelen transacties zijn niet opgenomen in

bovenstaande tabel.

Vastgoedbeleggingen

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Participaties vastgoedbeleggingen 6.267 5.578

Te vorderen dividendbelasting 26 -

6.293 5.578

Aandelen

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Aandelenbeleggingsfondsen 85.629 75.516
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Vastrentende waarden

De vastrentende waarden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Obligatiebeleggingsfondsen 112.345 105.630

Onder vastrentende waarden zijn eveneens de derivaten begrepen. Doel van deze derivaten is om de duratie van de

vastrentende waarden te verlengen.

Overige beleggingen

De overige beleggingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie naar soort:

Nog af te wikkelen transacties -6.348 -

Liquide middelen inzake beleggingen 6.327 3.003

-21 3.003

2. Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen:

Garantiecontracten met beleggingsdepot 224.684 216.002

Garantiecontracten zonder beleggingsdepot 21.611 21.999

246.295 238.001

Latente arbeidsongeschiktheidsclaim 1.195 476

247.490 238.477

31-12-2015 31-12-2014

In de herverzekerde depots zijn de volgende beleggingen opgenomen:

Aandelen 27.024 26.917

Vastrentende waarden 103.309 100.040

Beleggingsvorderingen, -schulden en liquide middelen -5.770 409

124.563 127.366

De beleggingen zijn gewaardeerd conform de grondslagen van de herverzekeraar.
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3. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2015 31-12-2014

Premies 179 523

Rekening-courant Zwitserleven 335 313

Teveel betaalde uitkeringen 28 31

Vordering op Aegon 3.427 6.099

Waardeoverdrachten 33 38

Administratiekosten - 61

Vooruitbetaalde kosten 7 11

4.009 7.076

Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een

voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige

risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de

voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. 

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie vorderingen / debiteuren:

Aan het eind van het boekjaar vastgestelde nog te ontvangen premies 183 483

Voorziening dubieuze debiteuren -9 -29

Nog te factureren premie 5 69

179 523

4. Overige activa

31-12-2015 31-12-2014

Rekening-courant ABN AMRO 531 -

Rekening-courant Staalbankiers - 457

531 457

Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen die onmiddellijk dan wel

op korte termijn opeisbaar zijn.

Er zijn geen kredietfaciliteiten van toepassing.
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

Algemene
reserve

Reserve
algemene

risico's Totaal

Stand per 1 januari 2015 22.609 24.028 46.637

Uit bestemming saldo van baten en lasten -28.193 12.943 -15.250

Stand per 31 december 2015 -5.584 36.971 31.387

Algemene
reserve

Reserve
algemene

risico's

Bestemmings-
reserve
speciale
projecten Totaal

Stand per 1 januari 2014 15.477 16.980 11 32.468

Uit bestemming saldo van baten en lasten 7.132 7.048 -11 14.169

Stand per 31 december 2014 22.609 24.028 - 46.637

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Solvabiliteit

Aanwezig vermogen 451.595 107,5 431.508 112,1

Af: technische voorziening 420.208 100,0 384.871 100,0

Eigen vermogen 31.387 7,5 46.637 12,1

Af: vereist eigen vermogen 36.971 8,8 24.028 6,2

Vrij vermogen -5.584 -1,3 22.609 5,9

Minimaal vereist eigen vermogen 11.159 2,7 9.723 2,5

Aanwezige dekkingsgraad 107,5 112,1

Beleidsdekkingsgraad 108,2 112,0
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Voor het bepalen van het vereist eigen vermogen (de solvabiliteitstoets) maakt het fonds gebruik van het

standaardmodel. Het bestuur acht het gebruik van het standaardmodel passend voor de risico's van het fonds. De

uitkomsten van de solvabiliteitstoets zijn opgenomen onder toelichting Risicobeheer en derivaten.

De toename van het vereist eigen vermogen ten opzichte van 2014 is met name het gevolg van de gewijzigde

rekenregels en de nieuwe UFR (zonder driemaandsmiddeling) in het kader van het nieuwe financieel toetsingskader 

(nFTK).

De dekkingsgraad is als volgt berekend: (Totale activa -/- schulden) / Technische voorzieningen * 100 in procenten.

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden.

Als het eigen vermogen lager is dan het minimale vereiste eigen vermogen bevindt het fonds zich in een situatie van

dekkingstekort. Indien het eigen vermogen lager is dan het vereiste eigen vermogen, maar wel tenminste gelijk is aan het

minimale vereiste eigen vermogen, bevindt het fonds zich in een situatie van reservetekort.

De vermogenspositie van het pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als reservetekort.

Herstelplan

Per 31 december 2015 was de beleidsdekkingsgraad 108,2 en lag daarmee onder het vereist eigen vermogen. Er is

sprake van een reservetekort en het fonds was verplicht om op uiterlijk 1 april 2016 een herstelplan in te dienen bij DNB.

Het fonds heeft op 29 maart 2016 het herstelplan verstuurd naar DNB.

In het herstelplan heeft het fonds aangegeven te verwachten dat met continuering van het bestaande beleid binnen 11

jaar het vereist eigen vermogen te behalen, er zijn op dit moment nog geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Het

fonds heeft zich ten doel gesteld om in 2026 een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 118,6% te hebben. Bij het opstellen

van het herstelplan heeft het bestuur zich laten ondersteunen door externe adviseurs.

6. Technische voorzieningen

31-12-2015 31-12-2014

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds:

Voorziening pensioenverplichtingen 413.034 377.925

Technische voorziening excassokosten 7.174 6.946

420.208 384.871
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Mutatieoverzicht technische voorziening pensioenverplichtingen

Per 31 december 2015

Eigen beheer Herverzekerd Totaal

Stand per 1 januari 139.924 238.001 377.925 

Pensioenopbouw 12.759 - 12.759 

Indexering en overige toeslagen - - - 

Inkoop uit hoofde van VPL-regeling 228 - 228 

Korting van aanspraken en rechten - - - 

Rentetoevoegingen 272 425 697 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten -696  -6.196  -6.892  

Wijziging marktrente 15.370 13.781 29.151 

Wijziging overige actuariële uitgangspunten -318  -61  -379  

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 507 -79  428 

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen -1.307  424 -883  

166.739 246.295 413.034 

Per 31 december 2014

Eigen beheer Herverzekerd Totaal

Stand per 1 januari 96.516 203.522 300.038 

Pensioenopbouw 9.518 - 9.518 

Indexering en overige toeslagen 1.876 - 1.876 

Inkoop uit hoofde van VPL-regeling 246 - 246 

Korting van aanspraken en rechten - - - 

Rentetoevoegingen 404 744 1.148 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten -7.685  -6.162  -13.847  

Wijziging marktrente 28.611 41.499 70.110 

Wijziging overige actuariële uitgangspunten 8.550 1.469 10.019 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 341 -131  210 

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen 1.547 -2.940  -1.393  

139.924 238.001 377.925 

Voor een toelichting op de verschillende posten wordt verwezen naar de toelichting op de verschillende posten uit de

staat van baten en lasten.

Specificatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds:

Aantal

31-12-2015

Aantal

31-12-2014

Actieve deelnemers 2.119 165.582 2.009 147.599

Pensioengerechtigden 2.095 131.989 2.097 120.897

Gewezen deelnemers 5.556 115.463 5.439 109.429

9.770 413.034 9.545 377.925
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Overige technische voorzieningen

Technische
voorziening

excassokosten

Voorziening
doorbetaling

premies Totaal

Stand per 1 januari 2014 4.964 64 5.028

Onttrekking - -64 -64

Opbouw van de voorziening 1.982 - 1.982

Stand per 31 december 2014 6.946 - 6.946

Opbouw van de voorziening 228 - 228

Stand per 31 december 2015 7.174 - 7.174

Naar hun aard hebben de technische voorzieningen in het algemeen een langlopend karakter.

De technische voorziening excassokosten is geheel in eigen beheer.

7. Overige voorzieningen

2015 2014

Spaarfonds gemoedsbezwaarden

Stand per 1 januari 264 227

Dotatie 5 5

Rendement 28 24

Correctie beginstand - 8

Stand per 31 december 297 264

2015 2014

Voorziening toekomstige administratiekosten slapers VUT Graan

Stand per 1 januari 892 964

Onttrekking administratiekosten -72 -72

Stand per 31 december 820 892

8. Langlopende schuld inzake VPL

2015 2014

Stand per 1 januari 2.557 1.520

Dotatie: bijdrage uit premie 854 749

Rendement -40 534

Toekenning VPL aanspraken -228 -246

Stand per 31 december 3.143 2.557
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9. Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2015 31-12-2014

Vastgestelde nog te verrekenen premies 164 80

Verschuldigd wegens te hoog vastgestelde premies - 81

Belastingen en premies sociale verzekeringen 140 135

Administratiekosten 29 -

Advies- en controlekosten 49 60

Overige kosten 39 31

Betalingen onderweg - 129

421 516

Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
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Risicobeheer en derivaten

In het jaarverslag is ingegaan op de risico's die het pensioenfonds loopt en op het beleid dat wordt gevoerd om deze

risico's te beperken. Onderstaand treft u kwantitatieve risico-informatie aan. Met betrekking tot de kwantitatieve informatie

2015 is uitgegaan van het doorkijkprincipe, de informatie sluit hierdoor mogelijk niet aan op de jaarrekening. Het

doorkijkprincipe geeft echter een beter inzicht in de risico's van het fonds. Indien de vergelijkende cijfers op basis van

doorkijkprincipe zijn aangeleverd door de vermogensbeheerders zijn de vergelijkende cijfers aangepast.

Solvabiliteitsrisico

Het fonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan geconfronteerd met risico's. De

belangrijkste doelstelling van het fonds is het nakomen van de pensioentoezeggingen. Voor het realiseren van deze

doelstelling wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis van de reële waarde van de

pensioenverplichtingen.

Het belangrijkste risico voor het fonds betreft het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet beschikt over

voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt gemeten zowel op basis van

algemeen geldende normen als ook naar de specifieke normen welke door de toezichthouder worden opgelegd. Indien de

solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie voor de onderneming en

deelnemers moet verhogen en het risico dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele toeslag van opgebouwde

pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioenaanspraken en

pensioenrechten moet verminderen.

31-12-2015 31-12-2014

Het surplus/tekort op FTK-grondslagen is als volgt:

Technische voorziening pensioenverplichtingen 420.208 384.871

Buffers:

S1 Renterisico 8.802 5.503

S2 Risico zakelijke waarden 27.573 19.758

S3 Valutarisico 3.840 3.817

S4 Grondstoffenrisico - -

S5 Kredietrisico 6.668 1.069

S6 Verzekeringstechnisch risico 6.701 5.675

S7 Liquiditeitsrisico - -

S8 Concentratierisico - -

S9 Operationeel risico - -

S10 Actief beheerrisico 213 155

Diversificatie effect -16.826 -11.949

Totaal S (vereiste buffers) 36.971 24.028

Vereist vermogen (artikel 132 Pensioenwet) 457.179 408.899

Aanwezig vermogen (totaal activa - schulden) 451.595 431.508

Tekort/Surplus -5.584 22.609

Beleid en risicobeheer

Het bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van deze risico's. Deze

beleidsinstrumenten betreffen:

- Beleggingsbeleid

- Premiebeleid

- Herverzekeringsbeleid

- Toeslagbeleid.
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De keuze en toepassing van beleidsinstrumenten vindt plaats na uitvoerige analyses ten aanzien van te verwachten

ontwikkelingen van de verplichtingen en de financiële markten. Daarbij wordt onder meer gebruikgemaakt van ALM-

studies. Een ALM-studie is een analyse van de structuur van de pensioenverplichtingen en van verschillende

beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario's.

De uitkomsten van deze analyses vinden hun weerslag in jaarlijks door het bestuur vast te stellen beleggingsrichtlijnen als

basis voor het uit te voeren beleggingsbeleid. De beleggingsrichtlijnen geven normen en limieten aan waarbinnen de

uitvoering van het beleggingsbeleid moet plaatsvinden. Ze zijn gericht op het beheersen van de volgende belangrijkste 

(beleggings-) risico's. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gebruik gemaakt van derivaten.

Marktrisico

Marktrisico omvat de mogelijkheden voor winst of verlies en omvat het renterisico, prijs(koers)risico en het valutarisico.

De strategie van het fonds met betrekking tot het beleggingsrisico wordt bepaald door de beleggingsdoelstellingen zoals

vastgelegd in het beleggingsplan. Het marktrisico wordt op dagelijkse basis beheerst door vermogensbeheerders in

overeenstemming met de aanwezige beleidskaders en richtlijnen. De overall-marktposities worden periodiek

gerapporteerd aan het bestuur.

S1 Renterisico

Renterisico is het risico dat de waarden van de portefeuille vastrentende waarden (exclusief deposito's) en de

pensioenverplichtingen veranderen als gevolg van ongunstige veranderingen in de marktrente. Het nominale renterisico

van de (nominale) verplichtingen wordt voor 70% afgedekt met een bandbreedte van -5% punt en +5% punt.

De rentegevoeligheid kan worden gemeten door middel van de duration. De duration geeft aan hoeveel procent bij

benadering de reële waarde van een belegging of verplichting verandert bij een parallelle verschuiving van de rentecurve.

Een hoge duration geeft een hoge gevoeligheid voor veranderingen in de rente weer.

Balanswaarde

31-12-2015

Duration Balanswaarde

31-12-2014

Duration

Duration van de vastrentende waarden (voor
derivaten) 110.649 5,5 93.895 6,4

Duration van de vastrentende waarden (na
derivaten) 112.345 27,4 105.630 27,5

Technische voorziening pensioenverplichtingen 420.208 21,4 384.871 20,7

Op balansdatum is de duration van de vastrentende waarden (exclusief derivaten) aanzienlijk korter dan de duration van

de verplichtingen. Er is derhalve sprake van een zogenaamde "duration-mismatch". Dit betekent dat bij een rentestijging

de waarde van de beleggingen minder snel daalt dan de waarde van de verplichtingen (bij toepassing van de actuele

marktrentestructuur) daalt, waardoor de dekkingsgraad zal stijgen. Bij een rentedaling zal de waarde van de beleggingen

minder snel stijgen dan de waarde van de verplichtingen, waardoor de dekkingsgraad zal dalen.

De samenstelling van de vastrentende waarden naar looptijd is als volgt:

31-12-2015 31-12-2014

Resterende looptijd < 1 jaar -12.798 -9.852

Resterende looptijd > 1 en < 5 jaar -44.467 -40.972

Resterende looptijd > 5 jaar 169.610 156.454

112.345 105.630
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In bovenstaand overzicht van de resterende looptijden van vastrentende waarden is rekening gehouden met het effect

van renteswaps. Met een renteswap wordt doorgaans een korte rente geruild voor een lange rente om renterisico van de

pensioenverplichtingen af te dekken.

S2 Risico zakelijke waarden

Prijsrisico

Prijsrisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van marktprijzen, die wordt veroorzaakt door factoren

gerelateerd aan een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren. Omdat alle beleggingen worden

gewaardeerd tegen actuele waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in het saldo van baten en lasten worden

verwerkt, zijn alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat. Het prijsrisico kan

worden gemitigeerd door diversificatie. In aanvulling hierop kan het prijsrisico worden gehedged door het gebruik van

afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures.

Voor de diversificatie inzake het soort belegging (zakelijke waarde, vastrentend en dergelijke) verwijzen wij naar de

toelichting op de balans, punt 1: beleggingen voor risico fonds. Tevens verwijzen wij naar de diverse overige tabellen in

deze risicoparagraaf waarin wordt aangeven hoe de beleggingsportefeuille is gediversificeerd naar sector en regio.

S3 Valutarisico

Valutarisico is het risico van waardewijzigingen door de ontwikkeling van de waarde van vreemde valuta ten opzichte van

de euro. Het totaalbedrag dat niet in euro's is belegd bedraagt ultimo 2015 circa 43% (2014: 40%) van de

beleggingsportefeuille.

De vreemde valutapositie voor en na afdekking door valutaderivaten is als volgt weer te geven:

Positie voor
afdekking

Valuta-
derivaten

Nettopositie na
afdekking 2015

Nettopositie na
afdekking 2014

Euro 116.533 63.257 179.790 168.196

Britse pond 6.078 -5.617 461 172

Japanse yen 7.457 -6.706 751 336

Amerikaanse dollar 55.796 -50.934 4.862 2.393

Overige 18.382 - 18.382 18.631

204.246 - 204.246 189.728

S5 Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalingsonmacht van

tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan partijen die

obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito's worden geplaatst, marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-

derivatenposities worden aangegaan en aan bijvoorbeeld herverzekeraars.

Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrekking op het

risico dat partijen waarmee het fonds transacties is aangegaan niet meer in staat zijn hun tegenprestatie te verrichten

waardoor het fonds financiële verliezen lijdt.
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Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen met inachtneming

van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het fonds; het vragen van extra zekerheden zoals onderpand en

dergelijke bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten; het hanteren van prudente verstrekkingsnormen bij

hypothecaire geldleningen. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar een

voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Voordat in nieuwe markten wordt belegd, wordt eerst

onderzoek gedaan naar de waarborgen op dit gebied. Met betrekking tot niet-beursgenoteerde beleggingen, met name

OTC-derivaten, wordt door het fonds enkel gewerkt met tegenpartijen waarmee ISDA/CSA-overeenkomsten zijn

afgesloten zodat posities van het fonds adequaat worden afgedekt door onderpand.

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

In de onderstaande tabel wordt de verdeling van
de beleggingen naar sector weergegeven:

Overheidsinstellingen 31.656 15,5 53.853 28,4

Vastgoedbeleggingen 6.294 3,1 5.578 2,9

Financiële instellingen 62.489 30,6 46.655 24,6

Industrie 8.260 4,0 11.728 6,2

Energie 4.980 2,4 8.297 4,4

Consumentengoederen 41.345 20,2 23.555 12,4

Telecommunicatie 6.868 3,4 6.865 3,6

Informatietechnologie 8.184 4,0 11.190 5,9

Overige sectoren 34.170 16,7 22.006 11,6

204.246 100,0 189.727 100,0

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

Specificatie van de beleggingen naar regio:

Verenigde Staten 59.829 29,1 49.988 26,2

Nederland 37.460 18,3 16.736 8,8

Duitsland 20.994 10,3 22.395 11,8

Frankrijk 15.252 7,5 21.021 11,1

Verenigd Koninkrijk 12.226 6,0 17.652 9,3

Japan 7.894 3,9 6.052 3,2

Zwitserland 5.587 2,7 4.677 2,5

Spanje 3.626 1,8 2.059 1,1

Australië 3.362 1,7 3.269 1,7

Italië 2.959 1,5 2.552 1,4

Overige landen 35.078 17,2 40.323 21,3

Liquide middelen, vorderingen en schulden -21 - 3.003 1,6

204.246 100,0 189.727 100,0
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Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren van de vastrentende portefeuille kan het volgende overzicht

worden gegeven:

31-12-2015

In %

31-12-2014

In %

AAA 17.579 15,7 32.412 30,7

AA 30.857 27,5 24.155 22,9

A 16.541 14,7 14.882 14,1

BBB 25.236 22,5 18.073 17,1

<BBB 5.527 4,9 4.462 4,2

Geen rating 16.605 14,8 11.646 11,0

112.345 100,0 105.630 100,0

S6 Verzekeringstechnisch risico (actuariële risico's)

De belangrijkste actuariële risico's zijn de risico's van langleven, overlijden (kortleven) en arbeidsongeschiktheid.

Langlevenrisico

Langlevenrisico is het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld verondersteld wordt bij de bepaling van

de technische voorziening. Als gevolg hiervan volstaat de opbouw van het pensioenvermogen niet voor de uitkering van

de pensioenverplichting. Door toepassing van Prognosetafel AG 2014 met adequate correcties voor ervaringssterfte is het

langlevenrisico nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.

Overlijdensrisico

Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden mogelijk een nabestaandenpensioen moet toekennen

waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico kan worden uitgedrukt in risicokapitalen.

Arbeidsongeschiktheidsrisico

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds voorzieningen moet treffen voor premievrijstelling bij

invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen ("schadereserve"). Voor dit risico wordt jaarlijks

een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het

resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien.

Toeslagverleningsrisico (actuariële risico's)

De mate van toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk van de financiële positie van

het pensioenfonds. Er bestaat geen recht op toeslagen. Bovendien wordt er door het pensioenfonds geen reserve

aangehouden om toekomstige toeslagen te kunnen toekennen. De toeslagen worden derhalve gefinancierd uit de groei

van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen, overeenkomend met variant B uit de Beleidsregel toeslagenmatrix.
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S7 Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in

liquide middelen. Hierdoor kan het pensioenfonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen voldoen. Waar de overige

risicocomponenten vooral de langere termijn betreffen (solvabiliteit), gaat het hierbij om de kortere termijn. Dit risico wordt

beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden voor de

liquiditeitsposities. Er moet eveneens rekening worden gehouden met de directe beleggingsopbrengsten en andere

inkomsten zoals premies.

Inzake het liquiditeitsrisico kan het volgende worden vermeld:

Ultimo 2015 zijn er voldoende beleggingen, die onmiddellijk zonder waardeverlies te gelde kunnen worden gemaakt om

eventuele onvoorziene uitstroom van geldmiddelen te financieren.

S8 Concentratierisico

Grote posten zijn aan te duiden als een vorm van concentratierisico. Om te bepalen welke posten hieronder vallen,

moeten per beleggingscategorie alle instrumenten met dezelfde debiteur worden gesommeerd. Als grote post wordt

aangemerkt elke post die meer dan 2% van het balanstotaal uitmaakt.

Dit betreft per 31 december 2015 de volgende posten:

31-12-2015 31-12-2014

French Republic - 12.841

Federal Republic of Germany 14.914 14.603

Koninkrijk der Nederlanden - 11.227

Aegon N.V. 13.059 19.800

In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en passiva ontbreekt.

Concentratierisico's kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuilles in regio's, economische sectoren of

tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sectorconcentratie een verhoogd

risico lopen. indien aandelen in dezelfde sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief concentratierisico.

S9 Operationeel risico

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het

verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Dergelijke risico's worden door het pensioenfonds beheerst door het

stellen van hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de uitvoering betrokken zijn op gebieden zoals interne

organisatie, procedures, processen en controles, kwaliteit geautomatiseerde systemen, enzovoorts. Deze kwaliteitseisen

worden periodiek getoetst door het bestuur.

Systeemrisico

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet langer naar behoren

functioneert waardoor beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde

kunnen verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit risico voor het fonds niet beheersbaar.

Diversificatievoordeel

Het diversificatievoordeel ontstaat doordat als gevolg van de zogenaamde wortelformule het totaal vereist eigen

vermogen (S) lager is dan de som van de afzonderlijk per onderdeel berekende benodigde buffers (S1 tot en met S6).
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Kredietrisico herverzekeringscontracten

Met ingang van 1 februari 2011 is het Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen (Besluit FTK) gewijzigd voor

herverzekerde pensioenfondsen. De wijziging van het Besluit FTK houdt in dat (gedeeltelijk) herverzekerde

pensioenfondsen geen rekening hoeven te houden met het kredietrisico op de herverzekeraar bij de berekening van:

- Het vereist eigen vermogen;

- De waarde van de vordering van het pensioenfonds op de (her)verzekeraar. Deze vordering hoeft dus niet te worden

verlaagd vanwege het kredietrisico van de (her)verzekeraar. De credit rating van Aegon Levensverzekering N.V. per 31

december 2015 is AA- (Standard & Poor's).

S10 Actief beheerrisico

Onder actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan die worden ingenomen ten opzichte van de

strategische portefeuille. De mate van actief beheer wordt doorgaans bepaald aan de hand van de tracking error. Ook de

kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van het actief beheer worden meegenomen. Met ingang van het boekjaar

2014 wordt het actief beheer als volgt vastgesteld. Het actieve risico wordt nu bepaald als afzonderlijke risicofactor en niet

meer toegerekend aan de afzonderlijke beleggingscategorieën. Er wordt hierbij alleen rekening gehouden met het actieve

beheer in beursgenoteerde aandelen. 
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Uitbesteding pensioenbeheer en vermogensbeheer

Het pensioenbeheer is uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer en het vermogensbeheer voor beleggingen

risico fonds is uitbesteed aan Aegon Investment Management. Voor toelichting op de risico's en beheersing van deze

uitbestede diensten verwijzen wij naar paragraaf 3.6 'Risico en beheersing' van het bestuursverslag.

Langlopende contractuele verplichtingen

Administratie

Het fonds heeft een administratieovereenkomst afgesloten met Syntrus Achmea Pensioenbeheer per 1 januari 2011 voor

een periode van 5 jaar. Het bestuur heeft per 1 januari 2016 een contract afgesloten voor 1 jaar.

Herverzekering

Het fonds heeft voor de volgende risico´s een herverzekeringsdekking afgesloten:

Herverzekering van arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico.

Per 1 januari 2011 is een stop-loss contract voor het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico gesloten met

Zwitserleven dat loopt tot 31 december 2015. Het jaarlijks eigen behoud is 100%.

Toekomstige overrente garantiecontracten

Van de verplichtingen van het Molenaarspensioenfonds worden alleen de opgebouwde aanspraken vanaf 1 januari 2006

volledig in eigen beheer aangehouden. Dit betekent dat ter dekking van deze verplichtingen beleggingen in depot 3

worden aangehouden. De overige verplichtingen van het fonds (opgebouwd tot en met 31 december 2005) zijn via

garantiecontracten herverzekerd bij AEGON Levensverzekering NV. Onderdeel van deze herverzekering zijn twee

gesepareerde beleggingsdepots (depot 1: opgebouwd tot 31-12-2002 en depot 2: opgebouwd tussen 1 januari 2003 en

31 december 2005). Indien gedurende enig boekjaar de beleggingsopbrengsten van deze beide beleggingsdepots hoger

is dan de benodigde toevoeging aan de verplichtingen (benodigde interest), wordt het meerdere (overrente) als

winstdeling op interest aan het fonds uitgekeerd. Indien de beleggingsopbrengsten lager zijn dan de benodigde interest,

dan vindt geen uitkering van winstdeling op interest plaats, maar wordt het tekort binnen het betrokken beleggingsdepot

geactiveerd (negatieve overrente). Overrente voorwaardelijk beschikbaar voor Molenaarspensioenfonds in de toekomst

wordt in die situatie eerst gebruikt om de geactiveerde negatieve overrente uit voorafgaande boekjaren te compenseren.

Ultimo boekjaar 2015 is voor depot 2 sprake van een geactiveerde negatieve overrente van € 23; dit bedrag is berekend

op basis van amortisatiewaarde voor de vastrentende waarden. De voorziening is gewaardeerd op basis van de

grondslagen van de herverzekeraar. 
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6.6              TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(x € 1.000)

10. Premiebijdragen risico pensioenfonds (van werkgevers en werknemers)

2015 2014

Werkgevers- en werknemersgedeelte 12.850 11.806

Voortgezette verzekering 55 20

Aanvullende verzekering 380 732

Inkoopsom toekenning VPL aanspraken 228 246

13.513 12.804

Bijdragen gemoedsbezwaarden 15 -

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 20 -17

13.548 12.787

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie volgens artikel 130 van de Pensioenwet zijn als volgt:

2015 2014

Kostendekkende premie 16.037 12.912

Gedempte kostendekkende premie 7.995 8.332

Totaal premiebijdragen 12.431 12.558

Vrijval voorziening doorbetaling premies - 64

Feitelijke premie 12.431 12.622

De kostendekkende premie is gebaseerd op de marktrente (nominale rentetermijnstructuur van 31 december 2014

gepubliceerd door DNB). Het bestuur heeft de gedempte premie gehandhaafd op 5% rekenrente. Het fonds maakt

gebruik van de gedempte kostendekkende premie. De feitelijke premie is in 2015 hoger dan de gedempte premie.

De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord.

De samenstelling van de kostendekkende premie is als volgt:

2015 2014

Kosten pensioenopbouw 13.124 9.789

Opslag voor pensioenuitvoeringskosten 760 1.400

Opslag voor instandhouden vereiste vermogen 2.153 1.723

16.037 12.912
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De samenstelling van de gedempte premie is als volgt:

2015 2014

Kosten pensioenopbouw 6.216 5.895

Opslag voor pensioenuitvoeringskosten 760 1.400

Opslag voor instandhouden vereiste vermogen 1.019 1.037

7.995 8.332

11. Beleggingsresultaten risico pensioenfonds

2015

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer
Transactie-

kosten Totaal

Vastgoed beleggingen 230 432 -47 -8 607

Aandelen 282 1.240 -252 -30 1.240

Vastrentende waarden 1.873 -6.434 -302 -61 -4.924

Overige beleggingen -5 - 1 - -4

Toegerekende kosten* - - -760 - -760

2.380 -4.762 -1.360 -99 -3.841

Af: Rendementstoerekening VPL 40

-3.801

2014

Directe
beleggings-
opbrengsten

Indirecte
beleggings-
opbrengsten

Kosten van
vermogens-

beheer
Transactie-

kosten Totaal

Vastgoed beleggingen 135 1.115 -33 -8 1.209

Aandelen 2.718 4.599 -187 -28 7.102

Vastrentende waarden 6.361 27.289 -250 -64 33.336

Overige beleggingen 12 - -41 -1 -30

Toegerekende kosten* - - -681 - -681

9.226 33.003 -1.192 -101 40.936

Af: Rendementstoerekening VPL -534

40.402

* In 2015 is een deel van de algemene kosten toegerekend aan de vermogensbeheerkosten. De vergelijkende cijfers zijn

overeenkomstig aangepast.

12. Uitkeringen en winstaandeel uit hoofde van herverzekering

2015 2014

Uitkeringen uit hoofde van herverzekering 39 328

Vergoede uitkeringen uit hoofde van garantiecontract 6.185 6.094

6.224 6.422
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13. Overige baten

2015 2014

Afrekening rekening-courant Aegon depots 2.911 7.665

De afrekening rekening-courant Aegon depots is als volgt opgebouwd:

2015 2014

Afrekening voorgaande jaren:

Overrente depot 1 - 1.708

Overige rekening courantsaldi depots 0, 1 en 2 - 242

Afrekening 2014:

Overrente depot 1 - 2.947

Koopsom i.v.m. pensioenleeftijd naar 67 jaar depot 1 - 1.562

Koopsom i.v.m. pensioenleeftijd naar 67 jaar depot 1 - 1.206

Overige rekening courantsaldi depots 0, 1 en 2 -546 -

Afrekening 2015:

Overrente depot 1 2.692 -

Overrente depot 2 1.113 -

Overige rekening courantsaldi depots 1 en 2 -348 -

2.911 7.665

14. Pensioenuitkeringen

2015 2014

Ouderdomspensioen 5.715 5.680

Partnerpensioen 1.361 1.229

Wezenpensioen 12 12

Afkopen wegens gering bedrag 81 168

7.169 7.089

De post afkopen betreft de afkoop van pensioenen die lager zijn dan € 462,88 (2014: € 458,06) per jaar (de afkoopgrens)

overeenkomstig de Pensioenwet (artikel 66).

15. Pensioenuitvoeringskosten

2015 2014

Bestuurskosten 116 116

Administratiekostenvergoeding 588 513

Controle- en advieskosten (excl. accountantskosten) 169 132

Accountantskosten 33 31

Contributies en bijdragen 30 29

Overig 8 10

944 831
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Honoraria accountant

Accountant Overig netwerk Totaal

2015

Controle van de jaarrekening 31 - 31

Andere controlewerkzaamheden - - -

Afrekening voorgaande jaren - - -

Andere niet-controle diensten - - -

31 - 31

Accountant Overig netwerk Totaal

2014

Controle van de jaarrekening 30 - 30

Andere controlewerkzaamheden - - -

Afrekening voorgaande jaren - - -

Andere niet-controle diensten - - -

30 - 30

Deze werkzaamheden zijn zowel in 2015 als 2014 uitgevoerd door Ernst & Young Accountants LLP.

Overeenkomstig artikel 96 van de Pensioenwet wordt vermeld dat:

- het fonds in het boekjaar 2015 geen dwangsommen en boetes zijn opgelegd;

- het fonds in het boekjaar 2015 geen aanwijzing als bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet is gegeven;

- in het boekjaar 2015 geen bewindvoerder als bedoeld in artikel 173 van de Pensioenwet is aangesteld.

Personeelsleden

Het fonds heeft zowel in 2015 als in 2014 geen personeel in dienst. De beheersactiviteiten worden op basis van een

uitvoeringsovereenkomst verricht door personeel in dienst van Syntrus Achmea Pensioenbeheer dan wel

vermogensbeheerder.

Beloning bestuurders

De beloning aan bestuurders bedraagt 172 (2014: 180). De bestuurskosten betrekking hebbend op vermogensbeheer zijn

toegerekend aan vermogensbeheerkosten.

Met ingang van 2014 ontvangen bestuursleden een vaste vergoeding.
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16. Mutatie technische voorziening pensioenverplichtingen

2015

Eigen beheer Herverzekerd Totaal

Pensioenopbouw 12.759 - 12.759 

Indexering en overige toeslagen - - - 

Inkoop uit hoofde van VPL-regeling 228 - 228 

Korting van aanspraken en rechten - - - 

Rentetoevoegingen 272 425 697 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten -696  -6.196  -6.892  

Wijziging marktrente 15.370 13.781 29.151 

Wijziging overige actuariële uitgangspunten -318  -61  -379  

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 507 -79  428 

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen -1.307  424 -883  

26.815 8.294 35.109 

2014

Eigen beheer Herverzekerd Totaal

Pensioenopbouw 9.518 - 9.518 

Indexering en overige toeslagen 1.876 - 1.876 

Inkoop uit hoofde van VPL-regeling 246 - 246 

Korting van aanspraken en rechten - - - 

Rentetoevoegingen 404 744 1.148 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten -7.685  -6.162  -13.847  

Wijziging marktrente 28.611 41.499 70.110 

Wijziging overige actuariële uitgangspunten 8.550 1.469 10.019 

Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 341 -131  210 

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen 1.547 -2.940  -1.393  

43.408 34.479 77.887 

Pensioenopbouw

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.

Toeslagen

Op grond van de financiële positie van het fonds heeft het bestuur besloten geen toeslag te verlenen per 1 januari 2016.

Als gevolg hiervan is er geen mutatie in de voorziening. In 2014 was er een toeslag verleend van 0,5% waardoor de

voorziening toenam met € 1.876.

Rentetoevoeging

De voorziening pensioenverplichtingen is in het boekjaar opgerent met 0,181% (2014: 0,379%), zijnde € 697 (2014:

€ 1.148).

Het rentepercentage is afgeleid van de éénjaarsrente uit de rentetermijnstructuur per begin van het boekjaar zoals

gepubliceerd door DNB.
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Pensioenuitkeringen en afkopen

In de voorziening pensioenverplichtingen zijn de actuarieel verwachte uitkeringen opgenomen gedurende het boekjaar.

Onder deze post is de verwachte vrijval uit de voorziening pensioenverplichtingen uit hoofde van het doen van uitkeringen

verantwoord.

Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

Verwachte toekomstige pensioenuitkeringen worden vooraf actuarieel berekend en opgenomen in de voorziening

pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft het bedrag dat vrijkomt ten

behoeve van de financiering van de verwachte pensioenuitkeringen in de verslagperiode.

Toekomstige pensioenuitvoeringskosten (in het bijzonder excassokosten) worden vooraf actuarieel berekend en

opgenomen in de voorziening pensioenverplichtingen. De onder dit hoofd opgenomen afname van de voorziening betreft

het bedrag dat vrijkomt ten behoeve van de financiering van de verwachte uitvoeringskosten in de verslagperiode.

Wijziging marktrente

Jaarlijks wordt per 31 december de actuele waarde van de technische voorzieningen herrekend door toepassing van de

actuele rentetermijnstructuur. Het effect van de verandering van de rentetermijnstructuur wordt verantwoord onder het

hoofd wijziging marktrente.

Tevens zijn per 31 december 2015 achtereenvolgens de volgende aanpassingen in de rentetermijnstructuur (RTS)

verwerkt: het vervallen van de driemaandsmiddeling en de aanpassing van de UFR van 4,2% naar 3,2%. Voor verdere

toelichting wordt verwezen naar de grondslagen inzake schattingswijzigingen.

Wijziging actuariële grondslagen

De actuariële grondslagen en/of methoden worden periodiek beoordeeld en mogelijk herzien ten behoeve van de

berekening van de actuele waarde van de pensioenverplichtingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe

actuariële deskundigheid. Dit betreft onder meer de vergelijking van veronderstellingen ten aanzien sterfte, langleven,

arbeidsongeschiktheid met werkelijke waarnemingen voor zowel de gehele bevolking als specifiek voor de populatie van

het fonds.

De vaststelling van de toereikendheid van de voorziening voor pensioenverplichtingen is een inherent onzeker proces,

waarbij gebruik wordt gemaakt van schattingen en oordelen door het bestuur van het fonds. Het effect van deze

wijzigingen wordt verantwoord in het resultaat op het moment dat de actuariële uitgangspunten worden herzien.

Overige mutatie voorziening pensioenverplichtingen

2015

Eigen beheer Herverzekerd Totaal

Resultaat op kanssystemen:

Resultaat op sterfte 12 -298  -286  

Resultaat op arbeidsongeschikheid 650 -130  520 

Resultaat op mutaties -1.969  852 -1.117  

-1.307  424 -883  

2014

Eigen beheer Herverzekerd Totaal

Resultaat op kanssystemen:

Resultaat op sterfte 550 -896  -346  

Resultaat op arbeidsongeschikheid 156 - 156 

Resultaat op mutaties 841 -2.044  -1.203  

1.547 -2.940  -1.393  
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Mutatie overige technische voorzieningen

2015 2014

Technische voorziening excassokosten 228 1.982

Voorziening doorbetaling premies - -64

228 1.918

17. Mutatie herverzekeringsdeel technische voorzieningen

2015 2014

Mutatie technische voorziening herverzekeraar -9.013 -34.483

18. Mutatie overige voorzieningen

2015 2014

Spaarfonds gemoedsbezwaarden 33 37

Voorziening toekomstige administratiekosten slapers VUT Graan -72 -72

-39 -35

19. Saldo overdracht van rechten

2015 2014

Inkomende waardeoverdrachten individueel 517 503

Uitgaande waardeoverdrachten individueel -123 -222

Uitgaande waardeoverdrachten gedekt door garantiecontract -61 -121

333 160

2015 2014

Wijziging technische voorziening inzake overdracht van rechten:

Toevoeging aan de technische voorzieningen 640 537

Onttrekking aan de technische voorzieningen -212 -327

428 210

20. Herverzekeringen

2015 2014

Premies herverzekering overlijdensrisico 49 45

Premies herverzekering arbeidsongeschiktheid 18 15

67 60

Belastingen

De activiteiten van het fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.
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Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur

Het bestuur van Molenaarspensioenfonds heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld in de vergadering van 13 juni 2016.

De Meern, 13 juni 2016

E. van Benthem G.H. Koudys

Voorzitter                                                        Secretaris
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7 Overige gegevens

7.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten

Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen in de statuten van het fonds.

Het voorstel resultaatbestemming 2015 is opgenomen in de paragraaf van de staat van baten en lasten in de jaarrekening.

7.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Ontwikkeling dekkingsgraad 2016

Aan het einde van het boekjaar 2015 is de beleidsdekkingsgraad vastgesteld op 108,2%. Voor de recentste ontwikkelingen

geeft de website (www.molenaarspensioenfonds.nl) de informatie. Eind april 2016 bedroeg de dekkingsgraad 105,3% en de

beleidsdekkingsgraad 106,4%.
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7.3 Actuariële verklaring

Opdracht

Door Stichting Molenaarspensioenfonds te Amsterdam is aan Triple A – Risk Finance Certification B.V. de opdracht verleend tot

het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2015.

Onafhankelijkheid

Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Molenaarspensioenfonds, zoals vereist conform artikel 148 van de

Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds. Dit geldt tevens voor andere actuarissen en

deskundigen die werkzaam zijn bij Triple A – Risk Finance Certification B.V.

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 € 2.200.000. Met de accountant ben ik overeengekomen

om geconstateerde afwijkingen boven € 107.000 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 oordeel 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 ondermeer onderzocht of:

• 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-personregel.

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.
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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 vereist eigen

vermogen, maar niet 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 artikel 132.

De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het vereist eigen vermogen,

doch ten minste gelijk aan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen vermogen.

Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Molenaarspensioenfonds is gebaseerd op de tot en met balansdatum

aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen. De vermogenspositie is naar mijn mening niet voldoende,

omdat het aanwezig eigen vermogen lager is dan het vereist eigen vermogen.

Amsterdam,

drs. P.H.A. Heesterbeek AAG

verbonden aan Triple A – Risk Finance Certification B.V.
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7.4 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2015 van Stichting Molenaarspensioenfonds te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting

Molenaarspensioenfonds op 31 december 2015 en van het resultaat over 2015, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het

in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De jaarrekening bestaat uit:

• de balans per 31 december 2015;

• de staat van baten en lasten over 2015;

• 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 Molenaarspensioenfonds (hierna: de stichting) zoals vereist in 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.

Materialiteit

Materialiteit € 2,2 miljoen.

Toegepaste benchmark 0,5% van het pensioenvermogen, zijnde het totaal van de voorziening voor

pensioenverplichtingen en de vrije reserves.

Nadere toelichting Wij hebben voor deze grondslag gekozen omdat dit het vermogen betreft dat de basis vormt

voor de berekening van de (beleids)dekkingsgraad. Voor het bepalen van het percentage

hebben wij gelet op de financiële positie van de stichting en de mate waarin de

beleidsdekkingsgraad zich op balansdatum rondom de kritische grens van een reservetekort

bevindt.

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 aan het bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de

€ 110 duizend rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen relevant zijn.

De kernpunten van onze controle

In deze paragraaf 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 en de raad van toezicht 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.
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Risico Onze controleaanpak

Ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad

De solvabiliteit van een pensioenfonds wordt gemeten aan de

hand van de dekkingsgraad.

De dekkingsgraad brengt de verhouding tussen de (netto)

activa en pensioenverplichtingen tot uitdrukking en is daarmee

een graadmeter voor de financiële positie van een

pensioenfonds.

In 2015 is de beleidsdekkingsgraad geïntroduceerd. Dit is de

gemiddelde dekkingsgraad van de twaalf maanden

voorafgaand aan het moment van vaststelling.

De stichting is wettelijk verplicht om de beleidsdekkingsgraad

te hanteren als basis voor bepaalde beleidsbeslissingen,

bijvoorbeeld inzake indexatie en kortingen. Daarnaast is de

beleidsdekkingsgraad onder meer van belang om te bepalen

of de stichting voldoende buffers heeft.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking

genomen risico is dat de (beleids)dekkingsgraad niet juist

wordt vastgesteld.

Door controle van de balans onderzoeken wij de

samenstellende delen van de dekkingsgraad.

De balans en daarmee de dekkingsgraad per 31 december

2015 hebben wij mede met gebruikmaking van de

werkzaamheden van de certificerend actuaris gecontroleerd.

Wij hebben de ontwikkelingen in de financiële positie van de

stichting beoordeeld op basis van het actuarieel rapport van de

certificerend actuaris en onze controle van de jaarcijfers.

Vanwege de gevoeligheid van schattingselementen hebben wij

specifiek aandacht besteed aan de waardering van de

(illiquide) beleggingen en de waardering van

de technische voorzieningen. De werkzaamheden die wij voor

de technische voorzieningen in dit kader hebben uitgevoerd is

in het kernpunt hierna beschreven.

Wij controleren geen andere maandelijkse dekkingsgraden dan

de dekkingsgraad ultimo boekjaar. Ten aanzien van andere

maandelijkse dekkingsgraden hebben wij de opzet van het

totstandkomingsproces van de berekening van de

maandelijkse dekkingsgraad onderzocht.

Deze werkzaamheden geven minder zekerheid dan een

controle van twaalf maand dekkingsgraden.

Waardering van en toelichting ten aanzien van de technische voorzieningen

De technische voorzieningen waaronder de voorziening

pensioenverplichtingen betreffen een significante post in de

balans van de stichting.

De technische voorzieningen dienen krachtens

de Pensioenwet te worden gewaardeerd op marktwaarde. De

waardering is gevoelig voor de gehanteerde (actuariële)

veronderstellingen en schattingselementen. Hier ligt een aantal

belangrijke conventies aan ten grondslag namelijk dat voor de

waardering uitgegaan wordt van de door DNB gepubliceerde

rentetermijnstructuur, alsmede de meest recente informatie

(tafels) omtrent de levensverwachting, zoals gepubliceerd door

het Actuarieel Genootschap (AG).

In aanvulling op de tafels wordt gecorrigeerd voor de

ingeschatte ervaringssterfte bij de stichting, zijnde de

fondsspecifieke ervaringssterfte.

Deze veronderstellingen hebben tezamen met de hoogte van

de kostenopslag, waaraan eveneens schattingen ten

grondslag liggen, bijzondere aandacht gehad in onze controle.

De stichting heeft de waarderingsgrondslagen voor de

voorziening pensioenverplichtingen beschreven in paragraaf

6.3 en een nadere toelichting opgenomen in toelichting 6.4

(noot 6). Uit deze toelichting blijkt dat (schattings)wijzigingen

Bij de controle van de technische voorzieningen hebben wij

gebruikgemaakt van de werkzaamheden van de certificerend

actuaris van de stichting.

De certificerend actuaris onderzoekt onder meer de

toereikendheid van de technische voorzieningen en de

naleving van een aantal specifieke wettelijke bepalingen. De

certificerend actuaris heeft daarbij gebruikgemaakt van de door

ons in het kader van de jaarrekeningcontrole onderzochte

basisgegevens, waaronder de pensioenaanspraken van

deelnemers.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel over

de jaarrekening als geheel hebben wij met de certificerend

actuaris onze planning, werkzaamheden, verwachtingen en

uitkomsten afgestemd voor de controle van boekjaar 2015.

Hierbij hebben wij specifiek aandacht gevraagd voor de toets

van de ervaringssterfte op basis van de toegepaste

prognosetafels, de toereikendheid van de kostenopslag,

alsmede de effecten van de wijzigingen in de door DNB

gepubliceerde rentetermijnstructuur.

Wij hebben de gehanteerde waarderingsgrondslagen

beoordeeld en controlewerkzaamheden uitgevoerd op de

waardering van de voorziening pensioenverplichtingen per 31

december 2015.
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Risico Onze controleaanpak

hebben plaatsgevonden met betrekking tot de door DNB

gepubliceerde rentetermijnstructuur door het vervallen van de

driemaandsmiddeling per 1 januari 2015 en aanpassing van de

UFR in juli 2015. Volgens deze toelichting is de voorziening

pensioenverplichtingen hierdoor per saldo € 8,9 miljoen hoger

uitgekomen.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking

genomen risico is dat de technische voorzieningen niet

toereikend gewaardeerd zijn.

• Daartoe hebben wij ons een beeld gevormd van de

redelijkheid van de aannames en schattingen van het

bestuur met betrekking tot de gekozen actuariële

grondslagen, alsmede de uitkomsten van het actuariële

grondslagenonderzoek en de gehanteerde

waarderingsgrondslagen besproken met de certificerend

actuaris.

• Hierbij hebben wij met inachtneming van het oordeel van

de certificerend actuaris, gelet op de besluitvorming van

het bestuur, de recentheid van beschikbaar

grondslagenonderzoek, de toetsing op de onderbouwing

van de daarin opgenomen veronderstellingen, de

uitkomsten van beschikbare tussentijdse evaluaties,

de uitkomsten van de actuariële analyse over meerdere

jaren en de aanwezigheid van een consistente gedragslijn.

• Daarnaast hebben wij controlewerkzaamheden uitgevoerd

om de gehanteerde basisgegevens te toetsen, waaronder

het evalueren van de juiste werking van de interne

beheersmaatregelen bij de pensioenuitvoeringsorganisatie,

het verrichten van aansluitwerkzaamheden met de

pensioenadministratie voor wat betreft de aantallen en de

aanspraken en het beoordelen van het verloop en de

uitkomsten van de actuariële analyse.

Uitvoering van vermogensbeheer en pensioenbeheer processen bij de uitvoeringsorganisaties

De stichting heeft de pensioenuitvoering, herverzekering en

het vermogensbeheer uitbesteed aan derde partijen. Het

bestuur blijft conform wetgeving eindverantwoordelijk voor de

gehele dienstverleningsketen. De financiële informatie die

ontvangen wordt van deze partijen is opgenomen in de

jaarrekening van de stichting. De stichting heeft dit toegelicht

in de paragraaf Niet in de balans opgenomen activa en

verplichtingen van de jaarrekening.

Het in het kader van onze jaarrekeningcontrole in aanmerking

genomen risico is dat de uitbestede processen niet goed

worden beheerst en dat de ontvangen financiële informatie van

de uitbestedingspartijen niet betrouwbaar is.

Voor zover relevant voor onze controle van de jaarrekening,

hebben wij de juiste werking van interne beheersmaatregelen

bij de uitvoeringsorganisaties beoordeeld op basis van de

ontvangen ISAE 3402 rapportages. Verder hebben wij

gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd zoals

cijferanalyses en deelwaarnemingen gericht op de uitkomsten

van de relevante financiële informatiestromen. Ook hebben wij

de overeenkomst met de herverzekeraar onderzocht.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van het

bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 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 de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit

voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen

of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede

twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
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Het besluit van het bestuur tot vaststelling van het bestuursverslag en de jaarrekening is onderworpen aan de goedkeuring van

de raad van toezicht.

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 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 de stichting.

• 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 de stichting haar activiteiten 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 er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan

handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

• Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht 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 en de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben

nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur en de raad van toezicht 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 en de raad van

toezicht 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.
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Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde vereisten

Verklaring betreffende het bestuursverslag en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te

rapporteren over het bestuursverslag en de overige gegevens):

• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij

dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige

gegevens zijn toegevoegd;

• dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Benoeming

Wij zijn door het bestuur benoemd als accountant van de stichting. Ondergetekende treedt op als externe accountant sinds de

controle van dit boekjaar (2015).

Amsterdam, 13 juni 2016

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. J. Niewold RA
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