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De belangrijkste
cijfers van 2020

Nieuwe pensioenvideo’s 

Mhpf nieuws

Op de website van Mhpf - mhpf.nl – staan zes
nieuwe pensioenvideo’s die u korte, begrijpelij-
ke informatie geven over uw pensioen in diver-
se situaties.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

• Nieuw in dienst
• Extra pensioen opbouwen door bijsparen
• Trouwen en samenwonen
• Partnerpensioen 
• Bijna met pensioen
• Mhpf en beleggen

Alle video’s kunt u op onze website vinden on-
der het kopje ‘Pensioen in beeld’ Ook kunt u ze
bekijken onder ‘Uw situatie’ bij de respectieve
onderwerpen. Hier vindt u tevens alle informatie
over uw specifieke pensioensituatie.
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AMSTERDAM • De beleidsdekkingsgraad
daalde in 2020 van 106,9% naar
102,4%. Concreet betekent dit dat
voor elke uit te betalen euro aan pen-
sioen iets meer dan € 1,02 aan beleg-
gingen aanwezig is. In de eerste vijf
maanden van 2021 is die daling weer
ongedaan gemaakt.

De hoogte van de beleidsdekkings-
graad is een maatstaf voor de financiële
positie van een pensioenfonds en be-
paalt mede of een toeslag of korting op
het pensioen wordt toegepast. 

Toeslagverlening
Mhpf kan een toeslag op het pensioen

geven om te voorkomen dat toekomsti-
ge pensioenuitkeringen worden uitge-
hold door inflatie. Vereiste daarbij is
echter dat de beleidsdekkingsgraad
110% of hoger is. Daarmee is toeslagver-
lening altijd voorwaardelijk en geen
recht. Bovendien kan het pensioen-
fondsbestuur het toeslagbeleid in de
toekomst wijzigen. Over 2020 was er
vanwege de lage dekkingsgraad geen
mogelijkheid om een toeslag te verle-
nen. Kortingen waren en zijn gelukkig
ook niet aan de orde.

Belegd vermogen en rendement
2020 was een bijzonder beleggings-

jaar. Het eerste kwartaal stond in het te-
ken van de economische klappen, uitge-
deeld door de corona-pandemie. Cen-
trale banken pompten veel extra geld in
de economieën, waardoor overheden
goedkoop konden lenen om hun bur-
gers door de crisis te helpen. Dat deden

Mhpf aan de slag met 
pensioenakkoord 

In juni 2020 sloten kabinet, werknemers- en
werkgeversorganisaties een nieuw pensioen-
akkoord. Met hierin nieuwe afspraken over
pensioenen en AOW .

Dit akkoord leidt naar verwachting tot een
transparanter en persoonlijker pensioenstel-
sel. Binnen Mhpf werkt een projectgroep van
bestuursleden en medewerkers uit hoe we bin-
nen de nieuwe wettelijke mogelijkheden een
goede pensioenregeling kunnen uitwerken.

Veel details van het akkoord moeten echter
de komende tijd nog nader worden uitgewerkt.
Vervolgens dienen alle afspraken in de wet
worden vastgelegd. 

Demissionair minister Koolmees



die centrale banken in de jaren ervoor ook al, maar toen kwam het geld vooral bij
beleggers terecht. In 2020 kwam dat geld via steunmaatregelen ook beschikbaar
voor mensen die daarmee hun koopkracht op peil konden houden. De economi-
sche dip viel daardoor minder groot uit dan gevreesd. Dat bleek al snel weer uit de
aandelenkoersen, die vanaf april 2020 flink opliepen en inmiddels beduidend ho-
ger staan dan voor de pandemie.

Mhpf was eind 2019 begonnen met winstneming op de aandelenportefeuille en
belegde begin 2020, toen de eerste corona-effecten optraden, minder in aande-
len dan de strategische norm. Daardoor kwamen de klappen ook minder hard
aan. Later in het jaar is weer meer in aandelen belegd. Toch presteerde de beleg-
gingsportefeuille teleurstellend. Dat kwam doordat we relatief veel beleggen in
bedrijven met een lage koers-/winstverhouding, en die zitten vooral in sectoren
die het hardst getroffen werden door de pandemie en de coronamaatregelen. Dat
is weliswaar begin 2021 weer bijgetrokken, maar over 2020 viel het beleggings-
rendement met 9,4% toch een half procentpunt lager uit dan het benchmarkren-
dement.

Absoluut gezien is 9,4% rendement opvallend hoog voor een economisch moei-
lijk jaar als 2020. Een groot deel daarvan komt van obligaties, waarvan de waarde
steeg door de maatregelen van de centrale banken om de rentes omlaag te druk-
ken. Dit jaar loopt de rente juist weer wat op en staan obligaties in de min.

Door het hoge rendement steeg het belegd vermogen van ruim € 1,3 miljard tot
€ 1,4 miljard. Die stijging is iets lager dan het rendement, omdat er elk jaar meer
pensioenuitkeringen worden betaald dan er pensioenpremie wordt geïnd. 

Uitvoeringskosten
De totale uitvoeringskosten van Mhpf waren in 2020 lager dan 2019. De kosten

vallen uiteen in de kosten van uitvoering van de pensioenregeling, de vermogens-
beheerkosten en de transactiekosten. De uitvoeringskosten bestaan onder ande-
re uit personeelskosten, juridische en advieskosten, toezichtkosten en huisves-
tingskosten. Deze kosten worden deels toegerekend aan de uitvoering van de
pensioenregeling, waaronder de deelnemersadministratie. Het restant wordt
toegerekend aan de vermogensbeheerkosten. Deze kosten bevatten in 2019 een
aantal eenmalige kosten en de daling in 2020 was dan ook voorzien.

De vermogensbeheerkosten omvatten verder alle kosten in relatie tot het beleg-
gen van het vermogen, zoals vergoedingen voor externe portefeuillebeheerders
en beleggingsadvies. Vooral de vergoedingen voor externe portefeuillebeheer-
ders stijgen mee met de omvang van het belegd vermogen, dat in 2020 circa 7%
steeg. Ook heeft Mhpf in de loop van 2019 beleggingen verschoven naar duurdere
beheerders waarvan verwacht wordt dat zij ook betere beleggingsprestaties
kunnen realiseren. Het volle-jaarseffect daarvan dreef de kosten licht op. De
transactiekosten zijn de kosten gemoeid met aan- en verkoop van beleggingen en
daalden het sterkst. Ook hier waren in 2019 veel eenmalige kosten in verband met
vervanging van beheerders, en keerden wij in 2020 terug naar een normaal kos-
tenniveau.

Herstelplan
Op grond van financiële regelgeving moet de beleidsdekkingsgraad van Mhpf

116,8% bedragen om volledig solvabel te zijn. De beleidsdekkingsgraad ligt echter
sinds eind 2014 onder dit niveau. Jaarlijks berekent Mhpf in een herstelplan of het
dit reservetekort voldoende snel kan inlopen. Ook in 2021 laten de berekeningen
zien dat dit kan lukken. 

Het jaar 2020 gaat, zoals iedereen weet, de geschiedenis in als het jaar van corona. Als pensioenfonds heb-
ben we dat dagelijks ervaren. We moesten afstand houden en we konden niet meer ‘de koppen bij elkaar ste-
ken’; nee, elk overleg ging digitaal en we ontmoetten elkaar via het computerscherm. Dat was lastig maar ieder
die betrokken is bij Mhpf heeft haar of zijn best gedaan.

We zijn er (een klein beetje) trots op dat geen van de deelnemers last heeft gehad van het feit dat we op afstand
moesten werken. Vooral alle collega’s van het fonds die verantwoordelijk zijn voor administratie, uitvoering van
betalingen en beleggingen verdienen daarvoor een groot compliment. 

Gelukkig zijn de financiële resultaten van het fonds in 2020 heel behoorlijk geweest. Ondanks alle stor-
men hebben we het hoofd boven water gehouden. Tegelijk heeft het bestuur, samen met het Verant-
woordingsorgaan en de collega’s van het pensioen- en bestuursbureau gewerkt aan de toekomst. Za-
ken als het nieuwe pensioencontract, verantwoord beleggen zijn voorbij gekomen. Besluiten zijn nog
niet genomen maar in het rare jaar 2020 zijn de eerste stappen gezet.

Best een beetje trots 
Column voorzitter bestuur Mhpf

Arno Reekers
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Het Verantwoordingsorgaan (VO) van Mhpf
toetst elk jaar het handelen van het pensioen-
fondsbestuur, het gevoerde beleid en de keu-
zes die het bestuur maakt voor de toekomst. 
Het VO is unaniem van oordeel dat het Mhpf-
bestuur in 2020 integer en deskundig heeft
gehandeld. Daarbij is voldoende rekening ge-
houden met de verschillende doelgroepen, te
weten werknemers, oud-werknemers en ge-
pensioneerden. 

Mhpf nieuws - vervolg Verantwoordingsorgaan 
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De Raad van Toezicht (RvT) van Mhpf heeft de
taak toezicht te houden op het beleid van het
fondsbestuur en op de algemene gang van zaken
in het pensioenfonds. 

Over het verslagjaar 2020 oordeelt de RvT po-
sitief over het bestuur. De bezetting is op orde en
het bestuur werkt pragmatisch, is kostenbewust
en kritisch naar dienstverleners. 

Bij de beoordeling door de RvT zijn een adequate
risicobeheersing en een evenwichtige belangenaf-
weging door het bestuur van essentieel belang zijn.
Daarnaast wordt getoetst of Mhpf de Code Pen-
sioenfondsen naleeft en zich houdt aan de normen
die zijn neergelegd in de Toezichtcode van de Ver-
eniging Intern Toezichthouders Pensioensector. 

De RvT had voor 2020 een aantal toezichtthema’s
vastgesteld. Deze waren onder meer informatie-
voorziening, toekomstvisie, administratieve pro-
cessen en risicomanagement. 

Wat de toekomstvisie betreft, constateert de RvT
dat het bestuur goed zicht heeft op zijn concurren-
tiepositie ten opzichte van andere pensioenfondsen
en zich qua financiële positie positief onderscheidt.
De hoogte van de premiedekkingsgraad van Mhpf –
de verhouding tussen premie-ontvangsten en pen-
sioenuitkeringen – speelt hierbij een belangrijke rol.
Dit geldt zowel voor de bedrijven waarvoor Mhpf nu
de pensioenen verzorgt, maar ook voor eventueel
nieuw aan te sluiten bedrijven. 

Speciale aandacht besteedt de RvT in zijn verslag
aan de corona-epidemie. Geconstateerd wordt dat
het bestuur telkens daadkrachtig optrad en de
dienstverlening aan de deelnemers, waaronder
pensioeninformatie en -uitkeringen, niet in gevaar
is geweest. Voor de medewerkers van het pen-
sioenbureau werd het thuiswerken goed geregeld
en het digitaal vergaderen heeft de besluitvorming
niet gehinderd. 

Raad van Toezicht

UPO

Op het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht
(UPO) van Mhpf staat sinds 2020 ook een in-
schatting van uw pensioen als het mee- of te-
genzit. U ziet in welke richting uw pensioen
gaat als het langere tijd economisch goed of
juist heel slecht gaat. 

Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit
is het pensioen dat u als deelnemer tot nu toe
bij Mhpf heeft opgebouwd.

Pensioencheck 

Heeft u uw pensioen goed geregeld? Of is er
misschien nog iets waar u binnenkort aan-
dacht aan moet besteden? Doe de pensoen-
check! 

Om de beginnen kunt u kijken op www.mijn-
pensioenoverzicht.nl . Daar ziet u in een handig
overzicht het pensioen dat u reeds heeft opge-
bouwd en een indicatie van het pensioen dat u
later mogelijk ontvangt.

Het is belangrijk dat u goed controleert of het
overzicht compleet is. Dus of de pensioenen die
u mogelijk in het verleden bij andere werkge-
vers heeft opgebouwd, ook daarin vermeld
staan. U kunt ook een ‘oud’ pensioen dat u nog
heeft staan bij een vorige werkgever meene-
men naar Mhpf. Dit noemen we waardeover-
dracht . Met een van de pensioenmedewerkers
van Mhpf kunt u bespreken of dit mogelijk is en
wat u daarvoor precies moet doen.

In aanvulling op het pensioen dat u later zult
ontvangen, kunt u ook extra pensioenkapitaal
opbouwen bij ABN AMRO Pensioenen. Hiermee
kunt u dan later bij Mhpf pensioenaanspraken
kopen.

Voorbeeld

der meer het communicatieplan 2020/2021 en het
voorstel premievaststelling 2021.

Over het communicatieplan werd positief geadvi-
seerd. Wel werd daarbij aangetekend dat hierin de
nieuwe pensioenwetgeving en het aflopen van de
huidige pensioen-uitvoeringsovereenkomsten bij
Mhpf nog ontbraken. Gezien de actualiteit van deze
onderwerpen adviseerde het orgaan dan ook deze
onderwerpen hoog op de communicatieagenda te
zetten. 

Het VO bracht ook een positief advies uit over de
keuze van het bestuur om de premie voor 2021 on-
gewijzigd te laten. Het pensioenbestuur besloot
hiertoe, ondanks de aanhoudende lage rente die er-
voor zorgt dat de huidige premie niet voldoende is
om de opbouw van de aanspraken te financieren.
Daarbij baseerde het Mhpf-bestuur zich op het feit
dat 2021 het laatste jaar van de pensioenuitvoe-
ringsovereenkomsten is en daarom een tussentijd-
se premie-aanpassing ongewenst was. Daarnaast
was het effect op de dekkingsgraad beperkt. Het
VO onderschreef deze keuze. 

Het VO was tenslotte lovend over de manier
waarop het bestuur het fonds door het grillige co-
ronajaar heeft geloodst. Na het instorten van de fi-
nanciële markten heeft het bestuur het hoofd koel
gehouden en adequaat gehandeld, zo werd naar te-
vredenheid geconstateerd. 

Het VO bestaat uit vijf leden. Twee personen ver-
tegenwoordigen de gepensioneerden, twee de
werknemers en één de werkgever. De leden van het
orgaan worden benoemd voor een periode van vier
jaar. 

Het VO heeft enkele malen per jaar overleg met
het dagelijks bestuur van Mhpf en éénmaal per jaar
met het voltallige bestuur. Daarnaast overlegt het
VO tweemaal per jaar met de Raad van Toezicht. In
2020 is er naast het reguliere overleg in maart een
extra overleg geweest over de gevolgen van de co-
ronacrisis. 

In 2020 heeft het bestuur het VO diverse malen
om advies gevraagd. Deze adviezen betroffen on-



Pensioen in het nieuws
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Verantwoord beleggen:
hype of aardverschuiving?

stemgedrag op www.mhpf.nl staat hoe wordt om-
gegaan met controversiële agendapunten op aan-
deelhoudersvergaderingen. Voorop staat dat Mhpf
wel aanspoort tot het maken van plannen, maar
niet wil voorschrijven welke doelen de onderne-
ming moet nastreven. 

De dilemma’s zijn lastig. De kopermijn op de voor-
pagina van het MVB-jaar-
verslag van Mhpf ligt in Chili.
Samen met andere Neder-
landse beleggers en maat-
schappelijke organisaties
heeft Mhpf het Internatio-
naal Maatschappelijk Ver-
antwoord Beleggen (IMVB)
convenant ondertekend.
Vanuit dat convenant wor-
den de grote mijnbouwbe-
drijven aangesproken op
hun verantwoordelijkheden

voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en res-
pect voor het landbezit van boeren in mijnbouwge-
bieden. Tegelijkertijd heeft koper een essentiële rol
in de energietransitie.

In de beleggingsportefeuille van Mhpf zitten
staalbedrijven. Het produceren van staal vergt veel
energie en brengt aanzienlijke vervuiling met zich
mee. Windmolens worden grotendeels opgetrok-
ken uit staal. Het categorisch van de hand doen van
beleggingen in staalbedrijven is dan symboolpoli-
tiek. 

Terug naar de beginvraag. Verantwoord beleg-
gen: hype of aardverschuiving? Het meewegen van
maatschappelijke en milieu-risico’s is zeker geen
hype, maar ze worden maar beetje bij beetje zicht-
baar in de koersen van beleggingen. Van een aard-
verschuiving is nog geen sprake. In dat spannings-
veld kiest Mhpf voor een nuchtere benadering die
recht doet aan het brede palet aan opvattingen van
de deelnemers van het pensioenfonds. 

Het Jaarverslag MVB 2020 van Mhpf staat op
https://mhpf.nl/over-mhpf/beleggen/

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)
staat volop in de belangstelling. De windmolens
en zonnepanelen stralen je tegemoet in de MVB-
jaarverslagen. Behalve bij Mhpf, daar staat een
foto van een kopermijn op de cover van het MVB-
verslag. Hoe kan dat?

Beleggen gaat over de verhouding tussen risico
en rendement. Beursgeno-
teerde ondernemingen lo-
pen tal van risico’s. Bijvoor-
beeld indien ze minder snel
kunnen innoveren dan hun
concurrenten, of dat hun fa-
brieken stil komen te liggen
als gevolg van een cyber-
aanval op de computersys-
temen. Ook kan de maat-
schappelijke acceptatie van
hun producten of productie-
processen verdwijnen. 

In het kader van de energietransitie bestaat het
risico dat fossiele brandstoffen door schaarste, ge-
bruiksverboden of belastingheffing fors duurder
worden en het gebruik ervan gestigmatiseerd
wordt. 

Beleggers reageren verschillend op (ingrijpende)
maatschappelijke veranderingen. Sommige sluiten
veel beleggingen uit, zoals in bruin- en steenkool, of
in tabak. Mhpf is terughoudend met het uitsluiten
van producten die in Nederland legaal zijn en volop
gebruikt worden. Maar de risico’s worden wel
steeds nadrukkelijker meegewogen. In 2021 zet het
pensioenfonds stappen om minder te gaan beleg-
gen in ondernemingen die disproportioneel afhan-
kelijk zijn van fossiele energie.

Verder roept Mhpf – samen met andere beleg-
gers – ondernemingen steeds nadrukkelijker op om
aan te geven hoe ze denken om te gaan met de af-
nemende acceptatie van fossiele brandstoffen en
concrete plannen te maken om hun uitstoot terug
te brengen. Bij de grote oliebedrijven is daar veel
aandacht voor. In de kwartaalrapportages over het

Foto: Grant Durr
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Bereikbaarheid pensioenbureau 
Wij zijn bereikbaar via e-mail: info@mhpf.nl.
Ook kunt u ons bellen via 088-824 1500.
Meer informatie kunt u ook vinden op mhpf.nl.

Locatie:
Gebouw Mediahuis Nederland
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
(begane grond)
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Deze publieksversie van het Financieel jaarverslag 2020
is zorgvuldig samengesteld. Aan deze publieksversie kun-
nen geen rechten worden ontleend. 

Colofon

Mhpf nieuws - vervolg

Mhpf komt coronacrisis
goed door
De heftige coronacrisis raakt ons allemaal. Ook
Mhpf zag zich genoodzaakt de nodige maatere-
gelen te treffen, maar slaagde er niettemin goed
in zijn werkzaamheden te continueren. Het
fondsbestuur vergaderde in 2020 regelmatig
(online), de ontwikkelingen werden nauwlettend
in de gaten gehouden en waar nodig werden
aanpassingen gedaan. Ook de dienstverlening
aan de deelnemers ondervond geen problemen.
De uitbetaling van de pensioenen ging gewoon
door en de medewerkers van het pensioenbu-
reau die ook nu nog veelal thuiswerken, waren
goed per e-mail en telefonisch bereikbaar.


