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AMSTERDAM • De  beleidsdekkingsgraad
steeg  in  2021  van  102,4%  naar  115,6%.
Concreet betekent dit dat voor elke uit
te betalen euro aan pensioen iets meer
dan € 1,15 aan beleggingen aanwezig is.
In  de  eerste  vijf  maanden  van  2022
steeg dit bedrag verder naar € 1,19. De
beleidsdekkingsgraad  bedroeg  in  juni
2022 120,0% 

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 toegezegde
pensioenen  worden  uitgehold  door  in
flatie. Hoeveel toeslag Mhpf mag verle
nen is wettelijk bepaald en hangt af van
de dekkingsgraad.

Ter  compensatie  van  de  inflatie  van
3,42%  over  2021  mocht  Mhpf  begin
2022 maximaal 1,36% toeslag verlenen,
en dat is ook gebeurd. 

Belegd vermogen en rendement
De  toenemende  inflatie  was  het  be

langrijkste beleggingsthema in 2021. In
reactie daarop liepen ook de rentes op.
De rente was al heel lang erg laag. Cen
trale  banken  pompten  veel  geld  in  het
systeem,  waardoor  de  rente  kunstma
tig  laag  werd  gehouden  en  overheden
goedkoop konden lenen. Door de coro
nasteun met geleend geld te betalen in

Mhpf heeft samen met Mediahuis Nederland en
Keesing  in  2021  hard  gewerkt  om  per 1  januari
2022  nieuwe  pensioenregelingen  op  te  zetten
voor de werknemers van deze bedrijven. Daarbij
is  ervoor  gekozen  de  bestaande  pensioenrege
lingen zoveel als mogelijk ongewijzigd te laten in
aanloop naar de invoering van het wetsvoorstel
toekomst  pensioenen.  Alle  deelnemers  werden
per brief geïnformeerd over premiehoogte, op
bouwpercentage en de marktontwikkelingen in
de afgelopen jaren. 

In de nieuwe regeling geldt per 1 januari 2022
voor medewerkers in dienst van Mediahuis Ne
derland  of  van  een  aangesloten  onderneming
een  premiepercentage  van  25,0%  en  een  op
bouwpercentage van 1,55%. Voor medewerkers
in dienst van Keesing of van een aangesloten on
derneming  is  de  premie  21,9%  en  het  opbouw
percentage 1,38%.

Mhpf voert nieuwe 
pensioenregelingen uit 

Werkt  u  bij
Mediahuis  Ne
derland of Kee
sing?  Of  gaat  u
hier binnenkort
aan de slag? Of
verlaat  u  juist
deze  bedrijven
en  begint  u  el
ders  met  een
nieuwe  baan?
In  alle  gevallen
kunt  u  ervoor  kiezen  uw  reeds  opgebouwde
pensioenrechten  van  uw  ‘oude’  pensioenfonds
over te hevelen naar een ‘nieuwe’. Dit wordt pen
sioen of waardeoverdracht genoemd.

U bouwt pensioen op bij Mediahuis Nederland
Pensioenfonds (Mhpf) als u werkt bij een van de
bij  het  fonds  aangesloten  ondernemingen  van
Mediahuis  Nederland  of  bij  Keesing.  Als  u  de
pensioenaanspraken die u bij uw vorige werkge
ver(s) heeft opgebouwd aan Mhpf wilt overdra
gen, kunt u bij het fonds een verzoek tot waarde
overdracht  indienen.  Kijkt  u  op  mhpf.nl  wat  u
hiervoor precies moet doen.

Maar  ook  als  u  vertrekt  bij  Mediahuis  Neder
land of Keesing of bij een van de andere bedrij
ven die bij Mhpf zijn aangesloten, kunt u ervoor
kiezen uw opgebouwde pensioen mee te nemen
naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
Wanneer is waardeoverdracht aantrekkelijk?

Zowel  bij  ‘in  dienst’  als  bij  ‘vertrek’  zijn  er  tal
van factoren die bepalen of het voor u aantrek
kelijk is om uw reeds opgebouwde pensioenaan
spraken  over  te  hevelen  van  het  ene  pensioen
fonds naar het andere. Zo kunnen de dekkings
graden  van  de  pensioenfondsen  verschillen  die
bepalend  zijn  voor  de  kans  op  een  toeslag  (in
dexatie). En het is belangrijk te weten welk pen
sioenfonds  een  betere  pensioenregeling  heeft,
bijvoorbeeld op het gebied van partnerpensioen
en keuzemogelijkheden bij pensionering.

Waardeoverdracht



plaats van sterk te bezuinigen, konden veel landen een zware recessie afwenden.
Pensioenfondsen als Mhpf kregen te maken met lage dekkingsgraden als gevolg

van die zeer lage rentes. De rentestijging in 2021 was weliswaar bescheiden, maar
joeg, samen met een hoog rendement op aandelen, de dekkingsgraad van Mhpf
fors omhoog. Dat is goed nieuws voor de toeslagverlening. Het beleggingsrende
ment kwam uit op 3,9%, een combinatie van hoge rendementen op zakelijke waar
den, met name aandelen, en verliezen op obligatieportefeuilles.

Wijzigingen
Mhpf  heeft  eind  2020  een  aantal  wijzigingen  doorgevoerd  in  de  beleggings

portefeuille: minder in obligaties beleggen, en meer in zakelijke waarden. Die wij
zigingen  werkten  in  2021  goed  uit.  Mhpf  bleef  in  2021  onveranderd  beleggen  in
aandelen van bedrijven met een lagere koers/winst ratio. Die presteerden in 2021
en ook in de eerste maanden van 2022 bovengemiddeld goed.

De meeste van de door Mhpf aangestelde externe vermogensbeheerders wis
ten  in 2021 de benchmark te verslaan. In de  jaren ervoor was dat niet altijd het
geval. Over de  laatste vijf  jaar heeft het actieve beheer van de beleggingsporte
feuille zich gemiddeld wel uitbetaald in betere rendementen dan die van de bench
mark.

Inflatie
Dat is mooi, maar niet voldoende. In 2022 is naast de oplopende rente de hoge

inflatie  een  belangrijk  thema.  Het  is  voor  pensioenfondsen  lastig  om  zich  goed
tegen  inflatie te wapenen. Wat helpt  is een focus op beleggingen met een soort
van automatische inflatiecorrectie. In vastgoed worden huren bijvoorbeeld jaar
lijks geïndexeerd met inflatie.

Vanaf  2021  heeft  Mhpf  infrastructuur  aandelen  in  de  beleggingsmix  opgeno
men. Dat is een nieuwe categorie die betere bescherming tegen inflatie biedt dan
traditionele  aandelen,  en  omvat  investeringen  in  wegen,  havens,  telecominfra
structuur en energieopwekking en transport. Daar staat tegenover dat het een
beleggingscategorie is waar een belegger niet van de ene op de andere dag in of
uit kan stappen. Vanaf april 2022 heeft Mhpf daadwerkelijk ruim 5% van de porte
feuille in infrastructuur belegd.

Uitvoeringskosten
De totale uitvoeringskosten van Mhpf zijn in 2021 opnieuw gedaald. Die kosten

bestaan uit de kosten voor uitvoering van de pensioenregeling, de vermogensbe
heerkosten en de transactiekosten. De uitvoeringskosten bestaan uit kosten voor
personeel, (juridisch) advies, toezicht en huisvesting. Een deel daarvan wordt toe
gerekend aan de deelnemersadministratie, en een deel aan vermogensbeheer.

De  kosten  voor  de  beleggingen  daalden  door  heronderhandeling  van  enkele
vermogensbeheertarieven en door lagere transactiekosten.

2019       2020     2021Kerncijfers

PENSIOENBESTAND

Aantal actieve deelnemers  1.224 1.085 1.015
Totaal aantal pensioengerechtigden  1.689 1.767 1.841
Aantal gewezen deelnemers  4.662 4.491 4.314
Totaal pensioenbestand 7.575 7.343 7.170

PENSIOENREGELING

Premiebĳdragen (x € 1 miljoen) 10,3 9,7 8,8
Pensioenuitkeringen (x € 1 miljoen)  28,8 30,0 31,1
Toeslag pensioenen 0,33% 0,0% 0,0%

FINANCIËLE POSITIE

Beleggingen (x € 1 miljoen) 1.320 1.421 1.454
Ne�o rendement op beleggingen 17,1% 9,4% 3,9%
Voorziening pensioenverplichtingen 1.213 1.307 1.206
(x € 1 miljoen)
Rekenrente  0,70% 0,14% 0,54%
Beleidsdekkingsgraad   106,9% 102,4% 115,6%
Pensioenbeheerkosten (in €)  424 136 147
per deelnemer
Vermogensbeheerkosten t.o.v.  0,38% 0,39% 0,37%
gemiddeld belegd vermogen 
Transactiekosten t.o.v. gemiddeld 0,16% 0,10% 0,05%
belegd vermogen 

Pensioenuitkeringen versus inkomsten

Bijdragen werkgevers / 
deelnemers (x € 1.000)

Pensioenuitkeringen
(x € 1.000)

Gemiddeld per actieve 
deelnemer (in euro’s)

Gemiddeld per pensioen-
gerechtigde (in euro’s)

 2019 2020 2021

 10.303 9.710 8.847

 8.417 8.949 8.716

 28.780 29.987 31.132

 17.040 16.971 16.910

In een jaarverslag wordt vooral teruggekeken. Voor het pensioenfonds Mhpf was 2021 een belangrijk jaar. We
hebben de financiële resultaten behoorlijk weten op te krikken en we hebben de pensioenen kunnen ophogen.
Goed nieuws voor iedereen. Met de werkgevers is bovendien een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de pe
riode van 2022 tot en met 2024.

In een jaarverslag wordt vooral teruggekeken. Voor het pensioenfonds Mhpf was 2021 een belangrijk jaar. We hebben
de financiële resultaten behoorlijk weten op te krikken en we hebben de pensioenen kunnen ophogen. Goed nieuws voor
iedereen. Met de werkgevers  is bovendien een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de periode van 2022 tot en met
2024.

En  dat  alles  in  een  jaar  dat  voor  iedereen  werd  beheerst  door  corona.  We  moesten  werken  op  afstand  en
vergaderen via het computerscherm. Gelukkig hebben de deelnemers (zowel de werkenden als de gepen
sioneerden) dat niet gemerkt. De dienstverlening ging gewoon door. En zo hoort het ook!

Naast het terugkijken past in een jaarverslag ook een korte blik op de toekomst. Voor het pensioenfonds is
een belangrijke periode aangebroken. In de komende jaren wordt het pensioenstelsel drastisch gewijzigd.
Het  vermogen  van  het  fonds  wordt  omgezet  in  individuele  potjes  voor  iedere  deelnemer  –  of  je  nu  een
werknemer, een exwerknemer of een gepensioneerde bent. Samen met de werkgevers moeten de ondernemingsraden ook een besluit
nemen over het soort pensioenregeling.

Kortom, er komt heel veel werk op het fonds af. Maar dat werk kunnen we doen met de geruststellende gedachte dat de financiën van het
fonds goed op orde zijn.

Goed op orde
Column voorzitter bestuur Mhpf
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Arno Reekers



Het  nieuwe  pensioenstelsel  gaat  er  nu  echt
van komen. Dit voorjaar heeft minister Schou
ten de uitwerking van de nieuwe pensioenre
gels in het wetsvoorstel toekomst pensioenen
naar  de  Tweede  Kamer  gestuurd.  Verwacht
wordt dat de wet per 1 januari 2023 van kracht
zal zijn.

Mhpf nieuws - vervolg 
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dat  Mhpf  straks  voor  verschillende  leeftijdsgroe
pen verschillend gaat beleggen. In het nieuwe stel
sel  kunnen  we  meer  maatwerk  leveren  bij  het  be
leggen. Jongeren nemen dan wat meer risico, om
dat die verder van hun pensioen afstaan. Voor ou
deren  kunnen  we  juist  wat
meer zekerheid creëren.”

Bestuurslid  Arne  Mulder  en
Marco van der Laan wijzen er
op  dat  per 1  januari  2025  alles
voor  de  deelnemers  geregeld
moet  zijn.  “Maar  wat  moet  je
dan  allemaal  gedaan  hebben?
Daarvoor hebben we nauwkeu
rig een tijdpad vastgesteld. Dan
weet  je precies welke acties  je
voor elk tijdstip genomen moet
hebben. Mhpf ondersteunt zo de werkgever bij het
nemen van belangrijke beslissingen op pensioenge
bied.

De projectgroep van Mhpf is een echt kenniscen
trum.  “Wij  hebben  de  afgelopen  maanden  veel  in
formatie  verzameld.  Door  veel  documenten  te  le
zen, pensioenwebinars te volgen en gesprekken te
voeren. We hebben ons goed op de komende veran
deringen  op  pensioengebied  georiënteerd  en  de
voor  en  nadelen  van  de  diverse  pensioenkeuzes
verkend. Volgende stap is nu om inzicht te krijgen in
de meningen en wensen van de deelnemers,” aldus
de twee bestuursleden van Mhpf. 

Marco wijst erop dat ook in een nieuwe overeen
komst  de  continue  zorg  van  Mhpf  voor  een  goed
pensioen voor alle deelnemers zal blijven doorklin
ken.  “Met  onze  uitgebreide  pensioenkennis  willen
we  de  deelnemers  zo  goed  mogelijk  informeren
over de manier waarop zij hun pensioen het beste
kunnen regelen en invullen. Opdat zij goede en ver
standige keuzes maken.”

Het  laatste  woord  is  aan  de  werkgevers  Media
huis Nederland en Keesing en hun ondernemings
raden. In gezamenlijk overleg moeten zij beslissen
hoe  de  nieuwe  pensioenregeling  er  definitief  uit
komt te zien. Vervolgens bepalen zij welk pensioen
fonds of welke organisatie deze regeling daadwer
kelijk gaat uitvoeren. 

Het  nieuwe  pensioenstelsel  is  transparanter  en
persoonlijker.  Het  moet  straks  duidelijker  worden
wat  de  deelnemer  aan  premie  inlegt  en  wat  aan
vermogen wordt opgebouwd. En ook waar het pen
sioen  voor  de  deelnemer  uiteindelijk  op  uitkomt.
Ook  is  het  pensioen  straks  beweeglijker.  Het  gaat
eerder  omhoog  als  het  economisch  goed  gaat,  en
eerder  omlaag  als  het  economisch  slechter  gaat.
Een ander punt is de AOWleeftijd. Deze stijgt min
der  snel.  De  AOWleeftijd  blijft  weliswaar  gekop
peld  aan  de  levensverwachting,  maar  in  mindere
mate. Verder komen er betere regels voor het na
bestaandenpensioen.  Dit  geldt  vooral  wanneer  de
deelnemer overlijdt, nog voordat hij of zij met pen
sioen gaat.

Wat  gaan  de  nieuwe  pensioenregels  nu  precies
voor  Mhpf  betekenen?  Hoe  bereidt  het  fonds  zich
hierop voor en wat zijn de gevolgen voor de deelne
mers? Om binnen de nieuwe wettelijke mogelijkhe
den een goede pensioenregeling te kunnen uitwer
ken, heeft Mhpf een projectgroep geïnstalleerd. De
ze  bestaat  uit  Heleene  van  Meurs,  directeur  van
Mhpf,  Frank  Huitema,  Chief  Investment  Officer,  en
de bestuursleden Marco van der Laan en Arne Mul
der.

Volgens Marco van der Laan
krijg  je  als  deelnemer  straks
een eigen aandeel in het totale
kapitaal  van  het  pensioen
fonds.  “Je  kunt  dan  zelf  zien
hoe  zich  dat  ontwikkelt  via  de
premies  die  je  samen  met  je
werkgever bijdraagt, en via de
beleggingsrendementen.  Een
andere  grote  verandering  is

In  april  2022  organiseerde  Mhpf  weer  een  ge
pensioneerdendag. De afgelopen jaren kon deze
vanwege  corona  geen  doorgang  vinden,  zodat
de voorlaatste gepensioneerdendag uit 2019 da
teerde. 

Ruim 150 gepensioneerden waren op zaterdag
9  april  j.l.  aanwezig  in  het  nieuwe,  stijlvolle  Van
der  Valk  Hotel  Amsterdam  Zuidas.  Voor  velen
een vrolijk weerzien met oudcollega’s.

Helaas  kon  deze  dag  niet  plaatsvinden  in  het
gebouw van Mediahuis aan de Basisweg, omdat
dit drastisch wordt verbouwd.

De gepensioneerdendag startte met een har
telijk welkom door Heleene van Meurs, directeur
van  het  pensioenfonds.  Vervolgens  schetsten
Arno  Reekers,  bestuursvoorzitter  van  Mhpf  en
Frank Huitema, Chief Investment Officer, hoe het
pensioenfonds ervoor staat en welke ontwikke
lingen  er  op  ons  afkomen.  Met  name  wat  het
nieuwe  pensioenstelstel  voor  ons  gaat  beteke
nen.

Vanuit  De  Telegraaf  noemde  hoofdredacteur
Paul Jansen de grote veranderingen in het huidi
ge  medialandschap.  Zoals  de  verschuiving  van
het  lezen  van  de  krant  op  papier  naar  digitaal.
Verder vertelde rechtbankverslaggeefster Sas
kia Belleman over haar boeiende werkzaamhe
den op en rond de rechtszaal en de grote rol die
sociale media, zoals Twitter daarbij spelen.

In de middag schetste CEO van Mediahuis Ne
derland,  Rien  van  Beemen,  een  rooskleurig
beeld van het mediaconcern en stond uitgebreid
stil  bij  de  visie  en  koers  van  het  bedrijf  voor  de
komende  jaren.  Belangrijke  trends  zijn  dat  de
papieren krant langer dan verwacht standhoudt
en  de  lezers  steeds  meer  bereid  zijn  te  betalen
voor digitaal nieuws. Vervolgens gaf hij het stok
je over aan zijn collega Barbara Lokhorst, Chief
Financial  Officer  bij  Mediahuis  Nederland.  Zij
toonde overtuigend aan dat het bedrijf er finan
cieel gezond voorstaat.

Gepensioneerdendag 

Arno  Reekers  tijdens  zijn  presentatie.

Marco  van  der  Laan

Arne  Mulder

Projectgroep Mhpf draagt bij aan een soepele pensioentransitie 

Nieuwe pensioenovereenkomst
persoonlijker en transparanter

Het  onderwerp  partner
pensioen  geniet  brede  in
teresse  van  de  deelne
mers.  Dat  blijkt  ook  uit  de
vragen  die  onze  pensioen
specialisten geregeld hier
over krijgen.

In  het  algemeen  geldt
dat als u trouwt of een ge
registreerd  partnerschap
afsluit,  uw  partner  bij  uw
overlijden  automatisch
recht heeft op partnerpen
sioen.  Maar  als  u  gaat  sa
menwonen,  is  dit  niet  automatisch  het  geval.  U
moet  dan  eerst  een  samenlevingsovereenkomst
opstellen  bij  de  notaris  en  dit  vervolgens  melden
aan het pensioenfonds door een kopie toe te sturen
of hier af te geven.

Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van
Mhpf een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt

in  dat  als  u  overlijdt  tijdens
uw dienstverband bij Media
huis  Nederland,  Keesing,  of
bij een van de andere bij het
pensioenfonds  aangesloten
bedrijven, uw partner verze
kerd is van een partnerpen
sioen  ter  grootte  van  70%
van  het  door  u  te  behalen
ouderdomspensioen.

Als u uit dienst gaat,  is uw
partner  echter  niet meer
verzekerd  bij  uw  overlijden.
Om  deze  reden  wordt  stan

daard  een  gedeelte  van  uw  ouderdomspensioen
uitgeruild  voor  een  partnerpensioen  tot  70%  van
het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw
uitdiensttreding  heeft  opgebouwd.  Hierdoor  is  er
toch  een  partnerpensioen  voor  uw  partner  wan
neer u zou komen te overlijden. U kunt er natuurlijk
ook voor kiezen dit niet te doen.

Nabestaandenpensioen

Op  mijnpensioenoverzicht.nl  kunt  u  in  één  oog
opslag zien wat u tot dusver aan pensioen heeft
opgebouwd. Ook als u in het verleden pensioen
heeft  opgebouwd  bij  andere  werkgevers,  dan
kunt u dit duidelijk nalezen in dit overzicht.

Voor meer informatie over uw pensioen kunt u
Mhpf altijd bellen, mailen of even bij ons langslo
pen.

mijnpensioenoverzicht.nl 
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Halsstarrigheid bedrijven
vormt risico voor Mhpf

solutie  op  de  agenda  van  de
aandeelhoudersvergadering
van  Alphabet  weten  te  krijgen.
Onderwerp:  nepnieuws.  Mhpf
wil dat het bedrijf onafhankelijk
laat  toetsen  of  nepnieuws  wel
effectief  wordt  tegengehou
den. 

De  motie  heeft  het  niet  ge
haald,  maar  een  meerderheid
van de onafhankelijke aandeel
houders  (niet  verbonden  aan
de bedrijfsleiding of de oprich

ters)  steunde  hem  wel.  Hopelijk  zet  dat  Alphabet
toch aan het denken.

Google stelt zich dan misschien halsstarrig op, de
meeste  bedrijven  luisteren  wel  degelijk  naar  hun
aandeelhouders, op zijn minst een beetje. Dat mer
ken  ook  actiegroepen  op  tal  van  terreinen,  zoals
Amnesty, Natuur en Milieu en World Animal Protec
tion.  Die  weten  dat  grote  beleggers  als  pensioen
fondsen  weinig  moeten  hebben  van  actievoerders
die het bedrijf blokkeren, en zoeken daarom vaker
de  dialoog  met  aandeelhouders.  Ze  bundelen  de
kennis  van  hun  specifieke  aandachtsgebied  in  on
derzoeksrapporten.

Kritisch 

Pensioenfondsen als Mhpf putten daaruit om be
drijven  kritisch  te  bevragen  over  hun  activiteiten.
World  Animal  Protection  heeft  biodiversiteit  als
speerpunt en strijdt tegen het kappen van tropisch
regenwoud om er soja te gaan verbouwen. Die soja
kan in veevoer eindigen dat door Nederlandse koei
en wordt verorberd. De melk van die koeien wordt
gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

Mhpf denkt dat grote beursgenoteerde voedings
concerns  een  serieus  risico  lopen  als  ze  voor  hun
bedrijfsvoering  afhankelijk  blijven  van  dit  soort
voedselbronnen.  Onderzoeksrapporten  van  actie
groepen  en  overleg  met  hen  helpen  Mhpf  om  een
goed beeld te krijgen van de ketenrisico’s van de be
drijven  waarin  het  belegt.  Als  die  risico’s  te  groot
worden, probeert Mhpf zo’n bedrijf via stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen  of  via  “engage
ment” – via gesprekken druk zetten op het bedrijf –
op andere gedachten te brengen. Meestal gebeurt
dat samen met andere pensioenfondsen.

Tien  jaar  geleden  was  het
ondenkbaar dat het pensioen
fonds  van  De  Telegraaf  sa
menwerkte  met  World  Ani
mal  Protection.  Nu  gebeurt
het  wel.  Is  het  ook  een  goed
idee?

Aandeelhouders  van  beurs
genoteerde  bedrijven  zijn  zich
de  afgelopen  jaren  steeds
meer  gaan  roeren.  Ze  willen
dat  de  bedrijven  waarin  ze  in
vesteren,  rekenschap  geven
van wat ze doen of van plan zijn op tal van terreinen,
zoals  beloningsbeleid  en  milieu.  Net  zoals  burgers
steeds  meer  transparantie  van  de  overheid  eisen,
zo verlangen aandeelhouders dat ook. Mhpf is zo’n
belegger  die  goed  wil  begrijpen  hoe  bedrijven  te
gen  heikele  dossiers  aankijken.  En  daarvan  zijn  er
genoeg:  opwarming  van  de  aarde,  ongelijkheid  in
beloning,  verantwoorde  arbeidsomstandigheden,
mensenrechten.  Als  een  bedrijf  open  communi
ceert,  wordt  het  minder  onvoorspelbaar  en  daar
door minder riskant. In de ogen van Mhpf verhoogt
transparantie daarom de aandeelhouderswaarde.

‘Policies’

Alphabet Inc. is het moederbedrijf van Google en
YouTube, en een van de grootste bedrijven ter we
reld. Mhpf belegt er al jaren in. Maar het is ook een
bedrijf  dat  vindt  dat  aandeelhouders  niet  moeten
zeuren.  De  meerderheid  van  de  stemmen  op  de
aandeelhoudersvergadering  is  in  handen  van  de
oprichters en hun vertrouwelingen, en dat  is goed
te merken. Als groot bedrijf heeft het op alle moge
lijke gebieden beleid ontwikkeld, of zoals het in het
Engels  heet:  “policies”.  Als  aandeelhouder  vraagt
Mhpf  zich  geregeld  verontrust  af  hoe  serieus  bij
voorbeeld  een  policy tegen  nepnieuws  wordt  toe
gepast.  Tijdens  de  coronapandemie  trokken  de
YouTubealgoritmes je met een paar muisklikken in
een alternatieve realiteit.

Nepnieuws 

De  Nederlandse  vermogensbeheerder  Robeco,
die  door  Mhpf  wordt  ingehuurd  om  het  stem  en
engagementbeleid  van  het  pensioenfonds  uit  te
voeren,  heeft  dit  voorjaar  een  aandeelhoudersre

Frank Huitema
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Bereikbaarheid pensioenbureau 
Wij zijn bereikbaar via email:  info@mhpf.nl.
Ook kunt u ons bellen via 088824 1500.
Meer informatie kunt u ook vinden op mhpf.nl.

Locatie:
Gebouw Mediahuis Nederland
Basisweg 30
1043 AP Amsterdam
(begane grond)

Auteursrecht
© Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds

Deze publieksversie van het Financieel jaarverslag 2021 is
zorgvuldig  samengesteld.  Aan  deze  publieksversie  kun
nen geen rechten worden ontleend. 

Colofon

Mhpf nieuws - vervolg

Mhpf en Young Mediahuis NL
organiseren pensioenwebinar

Mhpf organiseerde in juni 2021 in samenwerking
met  Young  Mediahuis  Nederland  een  webinar
over pensioen en financiën.

In de presentatie van Mhpf stonden twee stel
lingen  gericht  op  de  jongerendoelgroep  cen
traal:

Trouwen  of  samenwonen  heeft  geen  invloed
op mijn pensioen;

Ik kan aan mijn huidige pensioen niets veran
deren.

Per stelling werd aan de deelnemers gevraagd
of ze het hier al dan niet mee eens waren. Vervol
gens werd aan een voor en een tegenstemmer
hun motivatie hiervoor gevraagd.

Een pensioenspecialist van Mhpf gaf op beide
stellingen  een  uitgebreide  toelichting.  Aan  de
deelnemers  werd  uitgelegd  dat  trouwen  of  sa
menwonen wel degelijk invloed heeft.
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