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Voorwoord
In dit bestuursverslag en deze jaarrekening geeft het

Nieuw pensioenstelsel

bestuur inzicht in de werkzaamheden, het beleid en de

De Wet Toekomst Pensioenen treedt naar verwachting

pensioenontwikkelingen bij ons fonds in 2021 en leggen

op 1 januari 2023 in werking. Alle pensioenregelingen in

wij hierover verantwoording af. Ook geven wij inzicht in

Nederland moeten uiterlijk op 1 januari 2027 zijn omgezet

de financiële positie en resultaten van ons fonds.

naar het nieuwe pensioenstelsel. Om te waarborgen dat
de invoering van de nieuwe pensioenregeling effectief en

De coronacrisis heeft nog altijd grote impact

efficiënt verloopt, hebben ons fonds en de cao-partijen MITT

De coronacrisis als gevolg van de covid-19 pandemie heeft nog

en Textielverzorging gezamenlijk een project gestart en een

altijd de samenleving in zijn greep. Dat geldt daardoor ook voor

onafhankelijke projectmanager aangesteld. Meer hierover leest

ons fonds. Het bestuur blijft de ontwikkelingen rond covid-

u in paragraaf 7.12

19 nauwgezet volgen en neemt waar nodig tijdig passende
maatregelen. De risico’s en gevolgen van de coronacrisis zijn

Dankwoord

zowel financieel als niet-financieel van aard. Over de gevolgen

Wij bedanken iedereen die zich het afgelopen jaar voor

voor de beleggingen van ons fonds leest u meer in hoofdstuk

ons fonds heeft ingezet. In het bijzonder bedanken wij

5 Beleggingen. Over de overige gevolgen van de coronacrisis

Christiaan Tromp, van wie wij in juli 2021 afscheid namen als

leest u meer in paragraaf 7.11.

lid en voorzitter van de raad van toezicht en Wim Smits, van
wie wij in september 2021 afscheid namen als lid van het

De financiële positie is niet goed

verantwoordingsorgaan.

Wij vinden het belangrijk dat de pensioenen nu en in de
toekomst hun waarde behouden. De financiële positie van
ons fonds is echter niet goed genoeg om dit te kunnen

Gaby Lamers, Sjef Jochems, Jan Hasselman, Ilse van Eekelen,

realiseren. Daarom hebben wij helaas opnieuw geen toeslag

Martin Mulder, Eric Rutgers, Henk Wuijten en Niek Mol.

kunnen verlenen. We zitten nog steeds in een situatie dat er
onvoldoende buffer is. Daarom hebben wij in 2022 opnieuw
een herstelplan ingediend. Daarin staat welke maatregelen
ons fonds inzet om binnen de maximale hersteltermijn de
beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad
te hebben. Dit herstelplan laat zien dat het fonds naar
verwachting binnen de wettelijke termijn uit herstel is.
De regelgeving voor het verlagen van de opgebouwde
pensioenen is tijdelijk versoepeld. Daardoor hoefde ons
fonds per 1 januari 2021 en ook per 1 januari 2022 geen
pensioenverlaging door te voeren. Meer hierover leest u in
paragraaf 4.2.
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2021

2020

2019

2018

2017

Aantallen					
Aangesloten ondernemingen

1.642

1)

1.469

1.311

1)

1)

1.272

1)

1.195

Deelnemers

19.796

19.715

20.130

19.709

18.213

Gewezen deelnemers

53.741

63.173

63.212

65.404

64.401

52.948

52.276

52.020

51.483

50.244

126.485

135.164

135.362

136.596

132.858

Pensioengerechtigden

2)

Totaal aantal verzekerden

Financiële gegevens					
(in duizenden euro)					
Technische voorzieningen					
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico
pensioenfonds

4.057.296

4.351.976

3.836.675

3.245.273

2.732.802

2.185

2.777

3.214

3.638

3.976

4.059.481

4.354.753

3.839.889

3.248.911

2.736.778

188.877

-293.772

-9.753

14.696

97.849

4.248.358

4.060.981

3.830.136

3.263.607

2.834.627

Bijdragen

105.903

97.955

95.078

90.613

78.304

Pensioenuitkeringen

-73.935

-71.109

-68.333

-67.429

-53.021

Herverzekeringsdeel technische voorzieningen

Extra reserve
Pensioenvermogen

Beleggingen					
4.246.040

4.198.537

3.895.010

3.258.010

2.823.606

188.814

210.963

548.831

-21.808

108.398

4,69%

5,87%

16,84%

-0,70%

4,02%

Z-score

1,92

0,03

0,74

0,34

0,33

Performancetoets

1,50

0,86

0,85

0,43

0,37

Beleggingen 3)
Beleggingsopbrengsten
Rendement op basis van total return

Toeslagverlening					
Actieven

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Gewezen deelnemers

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Pensioengerechtigden

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1)

Exclusief ondernemingen zonder personeel.

2)

Aantal niet opgevraagde pensioenen (NOP) is onderdeel van het aantal pensioengerechtigden, ultimo 2021 waren dit er 29.726.

3)

Inclusief lopende intrest en liquide middelen.
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1)

2021

2020

2019

2018

2017

104,7%

93,3%

99,7%

100,5%

103,6%

Beleidsdekkingsgraad

99,8%

89,7%

98,1%

103,8%

102,5%

Vereiste dekkingsgraad

118,6%

118,0%

119,9%

121,2%

121,7%

Minimaal vereist eigen vermogen

104,3%

104,3%

104,3%

104,4%

104,4%

Dekkingsgraad

Kostenratio’s					
Totale pensioenuitvoerings- en administratiekosten
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro)
Kosten vermogensbeheer
Transactiekosten
Totale kosten vermogensbeheer

1)

7.452

7.022

7.085

6.762

6.537

102

98

98

95

95

27.466

17.061

13.993

14.717

11.586

2.461

4.100

2.508

2.082

1.794

29.927

21.161

16.501

16.799

13.380

0,66%

0,45%

0,42%

0,45%

0,42%

0,06%

0,11%

0,07%

0,06%

0,07%

Kosten vermogensbeheer in percentage van het
gemiddeld belegd vermogen
Transactiekosten in percentage van het gemiddeld
belegd vermogen

Totale kosten vermogensbeheer in percentage van 					
het gemiddeld belegd vermogen

1)

0,72%

0,56%

0,49%

0,51%

0,49%

Dit betreft de totale uitvoeringskosten gedeeld door de som van het aantal actieve en gepensioneerde deelnemers.
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1.

Karakteristieken van ons fonds

1.1

Werkingssfeer en statutaire doelstelling

Ons fonds is een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. Dat betekent dat werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met
een werkgever in de bedrijfstak MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie) en de bedrijfstak Textielverzorging (Linnenverhuur-,
wasserij- en textielreinigingsbedrijf ) verplicht bij ons fonds pensioen opbouwen. In de verplichtstelling staat beschreven voor wie
deze verplichte deelname precies geldt (werkingssfeer). De verplichtstelling is een Besluit van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en is laatst gewijzigd per 6 februari 2018.
Ons fonds houdt zich alleen bezig met activiteiten die te maken hebben met pensioen. De (statutaire) doelstelling van ons fonds is
het uitvoeren van de pensioenregeling voor werknemers en oud-werknemers uit de bedrijfstakken MITT en Textielverzorging. De
sociale partners (werkgevers- en werknemersverenigingen) die betrokken zijn bij deze bedrijfstakken hebben de pensioenregeling
afgesproken. Ons doel is om de (oud-)werknemers en hun nabestaanden te beschermen tegen financiële gevolgen van ouderdom,
overlijden en arbeidsongeschiktheid. Hoe ons fonds deze doelstelling uitvoert, is verder geregeld in het pensioenreglement en het
uitvoeringsreglement. Het bestuur stelt de reglementen van ons fonds vast en wijzigt deze als dat nodig is.
1.2

Missie van ons fonds

De missie van ons fonds is een duurzame en betrouwbare uitvoerder zijn van de pensioenovereenkomst(en) die sociale partners uit
de bedrijfstakken MITT en Textielverzorging collectief voor de (oud-) werknemers hebben afgesloten. De belangen van deelnemers
staan voorop. De pensioenvoorziening biedt de deelnemers de mogelijkheid om eigen keuzes te maken. Het bestuur streeft naar een
solidair en optimaal pensioenresultaat, waarbij de risico’s evenwichtig worden gedeeld en de met sociale partners afgesproken doelen
en het beleid op lange termijn ook financieel kunnen worden waargemaakt. Het bestuur spant zich in om zowel de deelnemers als de
aangesloten werkgevers zo goed mogelijk te informeren en te ontzorgen en zoekt daarbij op regelmatige basis terugkoppeling van
hen.
1.3

Visie van ons fonds

Ons fonds richt de uitvoering van de pensioenvoorziening zo in, dat ook in de toekomst de opdracht van sociale partners voor de
uitvoering van een pensioenregeling gewaarborgd blijft. Voor draagvlak en vertrouwen is ons fonds mede afhankelijk van een (kosten-)
efficiënte uitvoering: op tijd de juiste uitkering doen en de juiste premie heffen. Binnen de pensioensector nemen kostendruk en
regelgeving toe. Ons fonds blijft daarom kijken naar de optimale schaalgrootte en mogelijke uitbreiding met andere fondsen of
sectoren. Aan zo’n beslissing gaat steeds een evenwichtige belangenafweging vooraf die duidelijk moet zijn voor alle betrokken
groepen. Ons fonds is een lerende organisatie, wij blijven continu werken aan verdere verbetering op alle relevante gebieden.
1.4

Strategie van ons fonds

Om ook in de toekomst een optimaal pensioenresultaat te realiseren en kosten te beheersen, ziet ons fonds zich voor de langere
termijn zelfstandig voortbestaan. De gecontroleerde groeistrategie met actieve deelnemers uit bedrijfstakken die in enige mate
raakvlak hebben met de sector of uit andere sectoren voor zover het gaat om niet-actieve deelnemers, kenmerkt zich door niet te
snel te groot te worden en de band met de achterban niet te verliezen. Op langere termijn is groei gewenst om bestaansrecht te
garanderen.
1.5

Opdrachtaanvaarding

Het bestuur en sociale partners MITT en Textielverzorging hebben de doelstellingen en uitgangspunten opgenomen in een
bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst die door alle partijen ondertekend is. Artikel 102a van de Pensioenwet draagt het bestuur van ons
fonds namelijk op te zorgen voor de formele opdrachtaanvaarding van de pensioenregeling die sociale partners aan ons opdragen.
De opdrachtaanvaarding is de afgelopen periode opnieuw onder druk komen te staan door de lage premiedekkingsgraad. Dat
betekent dat er onvoldoende premie wordt geheven om de toegezegde pensioenaanspraken in te kopen. Dit is niet goed voor
de financiële positie van ons fonds. In 2021 is de premie ten opzichte van 2020 verhoogd naar 26,4% van de pensioengrondslag
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(2020: 24%) en werd het opbouwpercentage iets verlaagd naar 1,56% (2020: 1,6%) 1). In het vierde kwartaal van 2021 hebben opnieuw
gesprekken tussen bestuur en cao-partijen plaatsgevonden. Duidelijk werd dat op basis van de wettelijke regels en de afspraken
tussen bestuur en cao-partijen in de Bedrijfstakuitvoeringsovereenkomst een ongewijzigde voortzetting van de pensioenregeling
en premie in 2022 mogelijk zou zijn, maar dat het bestuur het als niet evenwichtig beschouwt om een langere periode een te
lage premiedekkingsgraad te hanteren. Het bestuur beoordeelt dit mede in het licht van het nieuwe pensioenstelsel, waardoor
mogelijk op relatief korte termijn een verdeling van het collectieve vermogen naar individuele kapitalen gaat plaatsvinden. Een te
lage premiedekkingsgraad kan dan leiden tot een vermogensoverdracht van gepensioneerden en slapers naar actieve deelnemers.
Daarnaast kan een lage premiedekkingsgraad potentieel leiden tot hogere compensatielasten bij de overgang naar het nieuwe
pensioenstelsel vanwege de afschaffing van de doorsneesystematiek.
Toch besloten cao-partijen om de premie en pensioenopbouw per 1 januari 2022 niet te wijzigen ten opzichte van 2021. Het bestuur
en ook het verantwoordingsorgaan hebben hun teleurstelling hierover laten blijken aan cao-partijen.
Cao-partijen hebben wel aangegeven dat wijzigingen in de toekomst zeker niet uitgesloten zijn. In 2022 wordt het overleg tussen
cao-partijen en het bestuur verder geïntensiveerd. De premie en pensioenregeling voor de jaren vanaf 2023 zijn nadrukkelijk
onderwerp van gesprek.

2.

Pensioenbeheer

2.1

Pensioenregeling

De pensioenregeling is afgesproken door sociale partners en ons fonds voert de pensioenregeling uit. De pensioenregeling is
uitgewerkt in het pensioenreglement.
Pensioensysteem
De pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van de Pensioenwet. Het is een middelloonregeling
met voorwaardelijke verhoging van de pensioenen (toeslagverlening). Voor de toeslagverlening wordt geen premie betaald; deze
wordt gefinancierd uit de beleggingsrendementen. Er is geen automatisch recht op een toeslag. Daarover neemt het bestuur elk jaar
een besluit.
Overige kenmerken van de pensioenregeling van Bpf MITT in 2021
–

Toetredingsleeftijd ouderdomspensioen: 21 jaar;

–

Pensioenrichtleeftijd ouderdomspensioen: 68 jaar;

–

Pensioengevend loon: het vaste loon, de vaste toeslagen en de eventuele provisietoeslag, (dit is verder omschreven in het
pensioenreglement);

–

Maximum loon: het maximum pensioengevend loon is voor 2021 vastgesteld op € 112.189. Het maximum kan jaarlijks per 1 januari
worden aangepast. Daarbij moet het wel binnen de kaders blijven van de Wet verlaging maximum opbouw en maximering
pensioengevend inkomen;

–

Pensioengrondslag: het (gemaximeerde) pensioengevend loon minus de franchise;

–

Franchise: € 16.147 (2021). Het bedrag van de franchise wordt jaarlijks per 1 januari aangepast op basis van de ontwikkelingen van
de lonen in de cao van de bedrijfstak MITT in de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 31 december;

–

Ouderdomspensioen: jaarlijkse opbouw 1,56% van de pensioengrondslag ;

–

Partnerpensioen: het partnerpensioen is op opbouwbasis en is 70% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer zou ontvangen
als hij of zij tot zijn/haar 68ste bij ons fonds pensioen had opgebouwd. De partner ontvangt dit partnerpensioen na overlijden van
de deelnemer zolang hij of zij leeft. Daarnaast is er een tijdelijk partnerpensioen dat op risicobasis verzekerd is. Deze verzekering is
er zolang de werknemer in dienst is en als deelnemer bij ons fonds pensioen opbouwt. Het tijdelijk partnerpensioen is maximaal
30% van het ouderdomspensioen. De partner ontvangt dit na overlijden van de deelnemer tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt;

1)

Voor de werknemers van ondernemingen die eerder onderdeel waren van het Ten Cate concern is de premie verhoogd naar 29,4% (2020: 26,8%) en is het opbouwpercentage iets
verlaagd naar 1,71% (2020: 1,75%)
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–

Wezenpensioen: bedraagt 14% van het ouderdomspensioen dat de deelnemer zou ontvangen als hij tot zijn 68ste bij ons fonds
pensioen had opgebouwd. De wees ontvangt dit wezenpensioen na overlijden van de deelnemer tot zijn/haar 18e (of indien
studerend tot zijn/haar 27ste).;

–

Premievrije deelneming tijdens arbeidsongeschiktheid: bij arbeidsongeschiktheid bouwt de deelnemer pensioen op
zonder dat hiervoor premie wordt betaald. Deze premievrijstelling is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.
De arbeidsongeschikte deelnemer bouwt ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op;

–

Toeslagverlening: het bestuur van ons fonds beslist elk jaar of en zo ja, hoeveel de opgebouwde pensioenen en
pensioenuitkeringen worden verhoogd. Dit kan alleen als er genoeg geld voor is. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is
geen reserve gevormd. Ook wordt er geen premie voor betaald;

–

Premie: 26,4% van de pensioengrondslag (werkgeversdeel minimaal 17,6%, werknemersdeel maximaal 8,8%).

Ons fonds biedt de mogelijkheid om de pensioenuitkering aan te passen bij de ingang van het pensioen. De (oud-)deelnemer kan
kiezen voor deeltijdpensioen of het pensioen eerder of later laten ingaan. Ook kan de (oud-)deelnemer partnerpensioen inruilen voor
een hoger ouderdomspensioen en andersom.
Toeslagverlening
Het bestuur heeft gezien de financiële positie van ons fonds moeten besluiten geen toeslag te verlenen per 1 januari 2022. De
opgebouwde pensioenen van actieve deelnemers en oud-deelnemers die na vertrek hun pensioen bij ons fonds hebben laten staan,
en de pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigden zijn daardoor niet verhoogd. Sinds 2015 heeft ons fonds een beleid voor
inhaaltoeslagen en houdt ons fonds de achterstand in toeslagverlening bij. Een inhaaltoeslag om de gemiste toeslag te “repareren” kan
pas gaan plaatsvinden wanneer de dekkingsgraad van ons fonds boven de vereiste dekkingsgraad blijft.
Naar verwachting kan ons fonds voorlopig geen toeslag verlenen.

			

Hoogte gemiste

Datum		Toegekend

toeslag

1-1-2015		0,00%		0,75%
1-1-2016		0,00%		0,41%
1-1-2017		0,00%		0,36%
1-1-2018		0,00%		1,34%
1-1-2019		0,00%		1,68%
1-1-2020		0,00%		1,73%
1-1-2021		0,00%		1,12%
1-1-2022		0,00%		3,28%
Gemiste toeslagen tot nu toe (cumulatief )				

11,15%

Vervallen zeer kleine pensioenaanspraken
Sinds 1 januari 2019 vervallen zeer kleine pensioenen bij einde deelneming. Het pensioen vervalt als het opgebouwde
ouderdomspensioen bij einde deelneming (op de standaard ingangsdatum van het pensioen) niet meer bedraagt dan € 2 bruto per
jaar. Dit staat zo in de wet. Dat geldt dan zowel voor het ouderdomspensioen als voor het partner- en wezenpensioen. De contante
waarde van deze zeer kleine pensioenen die in 2021 zijn vervallen, is 46 euro. De waarde is toegevoegd aan de algemene middelen van
ons fonds.
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2.2 Uitvoering en handhaving van de verplichtstelling
Handhaving verplichte aansluiting werkgevers
De werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met een werkgever in de bedrijfstak MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt- en
Textielindustrie) en de bedrijfstak Textielverzorging (Linnenverhuur-, wasserij- en textielreinigingsbedrijf ) bouwen verplicht
pensioen op bij ons fonds. In de verplichtstelling staat beschreven voor wie deze verplichte deelname precies geldt (werkingssfeer).
De verplichtstelling kent geen ‘in hoofdzaak’-criterium. Dit betekent dat werkgevers die werkzaamheden verrichten die in de
verplichtstelling staan, verplicht zijn tot aansluiting, ongeacht de mate waarin die werkzaamheden worden verricht.
Wij spannen ons in om alle werkgevers die onder de werkingssfeer van deze verplichtstelling vallen aan te sluiten. Zo zorgen we ervoor
dat ons fonds de pensioenpremie ontvangt die nodig is voor de pensioenopbouw voor alle werknemers die bij ons verplicht pensioen
opbouwen. De handhaving van de aansluitplicht van werkgevers krijgt dan ook veel aandacht van ons fonds. Wanneer wij aanvullende
informatie over de precieze bedrijfsactiviteiten nodig hebben om te beoordelen of een werkgever verplicht is om zich aan te sluiten,
voert ons fonds verder onderzoek uit. Bijvoorbeeld door extra vragen te stellen aan de werkgever, of door een afspraak te maken voor
een bedrijfsbezoek.
Wanneer een werkgever laat weten al bij een ander bedrijfstakpensioenfonds aangesloten te zijn, gaat ons fonds met het andere fonds
in gesprek om tot een passende oplossing te komen.
Vrijstellingsbeleid
Bij verzoeken voor vrijstelling handelt ons fonds binnen het wettelijk kader. Dit is het Vrijstellings- en Boetebesluit wet Bpf 2000 (VBB).
Het VBB kent een aantal verplichte vrijstellingsgronden. Hierbij moet ons fonds op verzoek van een werkgever vrijstelling geven,
wanneer aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Daarnaast kent het VBB een onverplichte vrijstellingsgrond. Hierbij heeft ons
fonds de bevoegdheid om wel of geen vrijstelling te verlenen. Bij verzoeken voor zo’n onverplichte vrijstelling (op grond van artikel
6 Vrijstellings- en Boetebesluit wet Bpf 2000) is ons fonds heel terughoudend. Dat is ons beleid. Dit betekent dat ons fonds alleen
vrijstelling verleent wanneer er naar het oordeel van ons fonds zeer zwaarwegende omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen.
Bijvoorbeeld bij een aansluiting met terugwerkende kracht van een al bestaande werkgever. Als in die situatie de pensioenregeling
van de werkgever voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, dan verleent ons fonds in principe een vrijstelling over de achterliggende
periode (het verleden). Bij de meeste vrijstellingen is de gelijkwaardigheid van de pensioenregeling van de werkgever een wettelijke
eis. Het bestuur heeft beleid vastgesteld om de gelijkwaardigheid van de eigen pensioenregeling van de werkgever te toetsen. Dit
beleid is openbaar gemaakt op de website.
Incassobeleid
Ons fonds heeft een incassoprocedure vastgelegd. Betalingsachterstanden, betalingsregelingen en faillissementen worden strikt
gemonitord. Door de coronacrisis is het incassobeleid tijdelijk versoepeld. Werkgevers met betalingsproblemen konden onder
voorwaarden een ruimere betalingsregeling met ons fonds afspreken.
2.3 Wijzigingen in fondsdocumenten
De juridische fondsdocumenten zijn in 2021 waar nodig geactualiseerd. De inhoudelijke wijzigingen in onze belangrijkste documenten;
de statuten, het pensioenreglement en het uitvoeringsreglement, lichten wij in deze paragraaf op hoofdlijnen toe.
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN)
Het bestuur actualiseert de ABTN minimaal elk jaar. In de bestuursvergadering van 23 juni 2021 is de ABTN geactualiseerd en
vastgesteld op basis van de tot dan toe genomen besluiten.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie |

Jaarverslag 2021

17

Statuten
De statuten zijn in 2021 geactualiseerd. De notaris heeft de akte van statutenwijziging gepasseerd op 10 maart 2021. In de wijzigingen
is al zoveel mogelijk rekening gehouden met de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die toen nog niet in werking was getreden.
De volgende inhoudelijke aanpassingen zijn in de statuten doorgevoerd:
–

het verstrijken van de zittingsduur was nog niet expliciet als reden voor het eindigen van het bestuurslidmaatschap opgenomen.
Dit was een omissie en is gecorrigeerd;

–

in de statuten is opgenomen dat in geval van een vacature in het bestuur, de overige leden het bestuur vormen en het bestuur
zijn volle bevoegdheid houdt. Verduidelijkt is dat dit ook het geval is bij het bestaan van meer dan één vacature. Voor de raad van
toezicht is dit eveneens verduidelijkt;

–

voor de situatie dat het voltallige bestuur mocht komen te ontbreken, is een verwijzing naar artikel 173 Pensioenwet opgenomen.
Daarin is geregeld dat wanneer het bestuur van een pensioenfonds is komen te ontbreken, de Ondernemingskamer van het
gerechtshof Amsterdam op verzoek van DNB een bewindvoerder aan kan stellen;

–

in de statuten is opgenomen dat de werkgevers- en werknemersvoorzitter om beurten de rol van voorzitter respectievelijk
secretaris verrichten, telkens voor de tijd van een kalenderjaar. Daaraan is aangepast dat deze jaarlijkse wisseling in beginsel
plaatsvindt, omdat de praktijk heeft uitgewezen dat zich een situatie kan voordoen waardoor de wisseling niet plaats kan vinden;

–

verduidelijkt is dat de voorzittersrol tijdens de vergaderingen bij diens ontstentenis of belet wordt ingevuld door diens
plaatsvervanger;

–

de eisen voor de samenstelling van commissies zijn aangepast. Opgenomen is dat een te vormen commissie uit ten minste één
bestuurslid van werkgeverszijde en één bestuurslid van werknemerszijde bestaat. De commissie kan daardoor uit een oneven
aantal bestuursleden bestaan en hoeft niet volledig paritair te zijn samengesteld;

–

opgenomen is wanneer een calamiteitenplan/ noodprocedure in werking treedt en een crisisteam wordt ingesteld.

–

de vervanging van de werkgevers- en/of werknemersvoorzitter voor de vertegenwoordiging van het fonds is verruimd, waardoor
ieder bestuurslid van dezelfde zijde als vervanger kan optreden

–

in het kader van transparantie en zichtbaarheid is nu ook in de statuten opgenomen dat de leden van de fondsorganen een
vergoeding krijgen op grond van het beloningsbeleid van het fonds.

–

de mogelijkheden om digitaal te vergaderen en tot besluiten te komen is verduidelijkt;

–

opgenomen is een regeling voor de situatie wanneer in een vergadering niet voldoende bestuursleden aanwezig zijn om te
voldoen aan het quorumvereiste, waardoor geen rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. In dat geval wordt een
tweede vergadering gepland, waarvoor het quorumvereiste niet geldt, en twee/derde van de stemmen nodig is om een besluit te
nemen.

–

opgenomen is dat een bestuurslid niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Dit stond al in de gedragscode en staat nu ook in
de statuten. Als vanwege zo’n tegenstrijdig belang geen bestuursbesluit kan worden genomen (vanwege ontbreken van een
quorum), dan moet het besluit door de raad van toezicht genomen. Ook dit is in de statuten vastgelegd;

–

opgenomen is dat na een bestuursbesluit tot statutenwijziging één bestuurslid het notariskantoor kan machtigen om de akte te
doen verlijden.

Pensioenreglement
Per 1 januari 2021 zijn de gewijzigde parameters (franchise en maximum pensioengevend salaris) en flexibiliserings- en afkoopfactoren
doorgevoerd in het pensioenreglement.
Daarnaast is het begrip “stiefkind” in het pensioenreglement verduidelijkt, zodat daaruit blijkt dat ook bij ongehuwd samenwonenden
(met samenlevingscontract dat aan de voorwaarden voldoet) sprake kan zijn van een stiefkind en daarmee van een recht op
wezenpensioen. Bepalend is de vraag of het stiefkind ten tijde van het overlijden verzorgd en opgevoed werd als ware het een eigen
kind van de overleden (oud-) deelnemer.
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Uitvoeringsreglement
Het uitvoeringsreglement is eind 2021 aangepast. Verduidelijkt is dat werkgevers de (privé-) e-mailadressen van de deelnemers aan ons
fonds dienen te verstrekken.
De statuten en reglementen zijn beschikbaar op de documentenpagina van onze website www.pensioenfondsmitt.nl.
2.4 Afhandeling van klachten
Ons fonds heeft een klachtenprocedure. Deze is opgenomen in het pensioenreglement en staat op de website. Iemand kan in eerste
instantie een klacht indienen bij onze pensioenuitvoeringsorganisatie AZL als hij of zij het niet eens is met de manier waarop de
pensioenregeling wordt uitgevoerd of waarop hij of zij is behandeld of geïnformeerd. Is de klager van mening dat de klacht niet goed is
behandeld? Dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het bestuur. De Pensioenuitvoerings- en Communicatiecommissie
neemt dan namens het bestuur een besluit over de klacht. Is een (oud-) deelnemer of pensioengerechtigde het niet eens met dit
besluit over de klacht? Dan kan de klager terecht bij de Ombudsman Pensioenen.
In 2021 heeft ons fonds de volgende klachten (aantallen) behandeld:

Klachten
Behandeld door onze pensioenuitvoeringsorganisatie AZL

Aantal
19

Waarvan gegrond:

8

Behandeld door de PUCC en/of het bestuur

5

Waarvan gegrond:

2

Behandeld door de Ombudsman Pensioenen

2

Waarvan gegrond:

0

In 2021 was er één klacht die heeft geleid tot een verandering in de pensioenregeling of processen die daaruit voortvloeien. Dit betrof
een situatie waarin de betrokkene de Nederlandse taal niet goed machtig was. Besloten is om voortaan wanneer de situatie daarom
vraagt een tolkenbureau in te schakelen.
2.5 Verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule
Het bestuur heeft de mogelijkheid om in geval van een naar het oordeel van het bestuur schrijnende situatie, op grond van de
hardheidsclausule af te wijken van het pensioenreglement. Verzoekt een deelnemer hierom, dan maakt het bestuur een afweging
waarin de specifieke situatie, de belangen van de deelnemer en de belangen van ons fonds worden meegenomen. Het bestuur
ontving in 2021 drie verzoeken tot toepassing van de hardheidsclausule. In alle drie de situaties kende het bestuur dit verzoek toe.
Een voorbeeld van een situatie die zich met enige regelmaat voordoet en waarbij het bestuur de hardheidsclausule toepast, is
de situatie waarin een deelnemer buiten de aanvraagtermijn van één jaar (die tot een aantal jaren geleden gold) een verzoek tot
premievrije voortzetting van de pensioenopbouw tijdens de WAO of WIA heeft ingediend, en verder voldoet aan alle reglementaire
voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.
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2.6 Naleving AVG en Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen
Onze privacy officer HVG Law heeft de Rapportage naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming over 2021
opgesteld. Onze Privacy Officer onderzocht welke handelingen ons fonds in 2021 heeft uitgevoerd ter naleving van de AVG. Vervolgens
zijn deze handelingen getoetst op de verplichtingen in de AVG en de Gedragslijn Verwerking Persoonsgegevens Pensioenfondsen van
de Pensioenfederatie. De conclusie van de privacy officer is dat de AVG en de Gedragslijn in 2021 zijn nageleefd op de door de privacy
officer getoetste onderdelen. De privacy officer heeft ons fonds gevraagd extra aandacht te besteden aan het secuur volgen van de
procedure datalekken. Ons fonds zal deze aanbeveling opvolgen.
2.7 Uitbestedingsbeleid en uitbestede werkzaamheden
Uitbestedingsbeleid
Ons fonds besteedt werkzaamheden uit aan andere organisaties. Zowel het pensioenbeheer, het vermogensbeheer als de
bestuursondersteuning zijn uitbesteed. Het bestuur heeft hiervoor gekozen op basis van zijn verantwoordelijkheid voor het beheer van
ons fonds, de vereiste professionaliteit en de noodzakelijke risicobeheersing.
Het bestuur heeft uitbestedingsbeleid vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten voor uitbesteding vastgelegd. Dat is in lijn met
de eisen die de Pensioenwet en de Guidance uitbesteding door Pensioenfondsen van toezichthouder De Nederlandsche Bank
(DNB) daaraan stellen. Doelstelling van het uitbestedingsbeleid is om continuïteit en constante kwaliteit van de dienstverlening
te waarborgen. Hiermee blijven de reputatie en integriteit van ons fonds gewaarborgd. Het uitbestedingsbeleid is van toepassing
op alle activiteiten of processen die het bestuur heeft uitbesteed, die onmisbaar zijn voor de organisatie (bedrijfskritisch) of
op een andere manier belangrijk zijn voor ons fonds. Het uitbestedingsbeleid is van toepassing op alle bestaande en nieuwe
uitbestedingsovereenkomsten.
Het bestuur heeft in 2021 het uitbestedingsbeleid geactualiseerd. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
–

toegevoegd is een nadere omschrijving van de selectieprocedure;

–

toegevoegd is dat ook bij inkoop van diensten waarbij geen sprake is van uitbesteding, het uitbestedingsbeleid zo veel mogelijk
wordt toegepast;

–

expliciet is opgenomen dat onderdeel van de evaluatie van de uitbestedingsrelatie is een doorkijk in het klantenbestand en
eigendomsverhoudingen binnen / zeggenschap over die uitbestedingspartij.

Voordat het bestuur activiteiten of processen uitbesteedt, onderzoekt het de mogelijke risico’s en gevolgen (risicoanalyse) hiervan. Het
bestuur verwacht van de uitbestedingspartijen, dat zij de beheersing van de risico’s op het gebied van integriteit (integriteitsrisico’s)
minimaal even goed hebben geregeld als ons fonds. Ons fonds beheerst de risico’s op het punt van uitvoering (operationele risico’s)
door eisen te stellen aan zijn dienstverleners. Denk daarbij naast eisen die gaan over integriteit aan continuïteit en kwaliteit.
Het bestuur toetst regelmatig of de uitbestede activiteiten of processen volgens de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Het
bestuur doet dit door:
–

periodieke controles (audits) te laten uitvoeren bij de uitbestedingspartij;

–

de uitbestedingspartij te laten rapporteren over de stand van zaken over de aanbevolen verbeteringen in de ISAE 3402-verklaring
type II (of een daarmee vergelijkbare verklaring) en de werking van de processen;

–

maand- en kwartaalrapportages (Service Level Agreement (SLA)-rapportages) van de uitbestedingspartijen te bestuderen en te
bespreken;

–

periodiek overleg en evaluatie met de uitbestedingspartijen over de uitvoering van de (bijgestelde) processen en activiteiten.

Het bestuur evalueert periodiek of de uitbestedingsrelatie nog aan de gestelde eisen voldoet. Als dat nodig is, beëindigen we de
uitbestedingsrelatie of stellen we die bij.
Hieronder gaan wij in op taken die ons fonds heeft uitbesteed.
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Administratie
AZL voert de administratie uit. De rechten en plichten van de uitvoeringsorganisatie en het fonds zijn vastgelegd in een overeenkomst,
inclusief een Service Level Agreement (SLA) en een verwerkersovereenkomst. Met ingang van 1 januari 2021 is een nieuwe
overeenkomst gesloten voor de periode tot en met 31 december 2025.
AZL draagt zorg voor:
–

de werkgeversadministratie;

–

de pensioen- en deelnemersadministratie;

–

de financiële administratie;

–

de jaarverslaglegging;

–

communicatiewerkzaamheden en -advies;

–

uitvoerende actuariële werkzaamheden;

–

handhavingswerkzaamheden (aansluiting werkgevers, behandeling vrijstellingsverzoeken en incasso) en -advies.

Het bestuur heeft een nauwe samenwerking met AZL. Ons fonds vindt dat de verantwoordelijkheid voor de uitbestede
werkzaamheden is geborgd dankzij ISAE-verklaringen, periodieke rapportages, jaarlijkse evaluatie van de dienstverlening en andere
contractueel vastgelegde middelen. AZL verstrekt ieder jaar een ISAE 3402-rapportage aan ons fonds. AZL heeft de ISAE-rapportage
over 2021 in februari 2022 opgeleverd, zodat de accountant bij de jaarwerkcontrole hierop kan steunen. Daarnaast heeft een externe
auditor in maart 2022 over 2021 een ISAE 3000-statement afgegeven. Dit statement gaat over de opzet en het bestaan van het
Interne Beheersingssysteem van AZL van de business units Actuariaat, Integrale Bestuursadvisering (inclusief advisering Handhaving),
Verslaglegging, Communicatie, Excasso, Grootboek en het SLA-proces. Deze rapportages zijn gedeeld met het bestuur en besproken
in de Pensioenuitvoerings- en Communicatiecommissie (PUCC). Deze commissie voert de controle op het functioneren van AZL uit. Zij
doet dat onder meer op basis van het uitbestedingsbeleid dat het bestuur heeft vastgesteld.
Vermogensbeheer
Ons fonds heeft MN aangesteld als fiduciair vermogensbeheerder. De rechten en plichten van de uitvoeringorganisatie en het fonds
zijn vastgelegd in een overeenkomst. MN voert het fiduciair vermogensbeheer over de gehele portefeuille, en doet dat op basis van
het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan dat het bestuur heeft vastgesteld. Als onderdeel hiervan verzorgt MN de
gehele beleggingsadministratie, stuurt MN de uitvoering van het beheer van de beleggingsportefeuille aan en voorziet MN ons fonds
van rapportages over de uitvoering van het vermogensbeheer. MN verricht het feitelijke vermogensbeheer deels zelf en besteedt
dit deels uit aan andere vermogensbeheerders wereldwijd. De controle op het functioneren van MN verrichten wij in eerste instantie
op basis van de maand- en kwartaalrapportages die MN oplevert. De beleggingscommissie (BC) en de Pensioenuitvoerings- en
Communicatiecommissie (PUCC) voerden in 2021 die controle uit. Dat gebeurt onder meer op basis van het beleid dat het bestuur
heeft vastgesteld in het beleggingsplan en het uitbestedingsbeleid. Daarnaast bespreekt het bestuur de ontwikkelingen en de stand
van zaken rondom de uitvoering van het vermogensbeheer met MN. Dat doet het bestuur samen met de externe beleggingsadviseur
van Sprenkels & Verschuren en de beleggingscommissie. MN verstrekt ons fonds ook elk jaar een ISAE 3402-rapportage over haar
processen. Dit geeft de beleggingscommissie en het bestuur een gedetailleerd inzicht in de belangrijkste primaire processen van MN.
Deze rapportage is gedeeld met het bestuur en besproken in de Pensioenuitvoerings- en Communicatiecommissie (PUCC).
MN wordt in een cyclus van drie jaar geëvalueerd. Elk jaar vinden op deelaspecten beoordelingen plaats.
Bewaarder
De bewaarder (custodian) is Citibank. Hier worden beleggingen bewaard voor ons fonds. MN regelt dit namens ons fonds.
Bestuursondersteuning
De bestuursondersteuning is ondergebracht bij Montae & Partners. Deze partij is onafhankelijk van de pensioenuitvoering en
-administratie en het vermogensbeheer. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een overeenkomst, SLA en verwerkersovereenkomst.
Montae & Partners levert na afloop van ieder kwartaal een SLA-rapportage op, die wordt besproken in de PUCC. Daarnaast vindt er
minimaal één keer per jaar een evaluatiegesprek plaats over de dienstverlening.
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Sleutelfuncties
De werkzaamheden zijn vastgelegd in een overeenkomst en SLA. Het houderschap van de sleutelfunctie risicobeheer wordt in de
toekomst belegd binnen het bestuur. Het bestuur heeft besloten om tot die tijd het houderschap tijdelijk in te vullen door middel van
insourcing. De heer Lohman van PWC is benoemd als tijdelijk sleutelfunctiehouder risicobeheer.
Het houderschap en de vervulling van de sleutelfunctie actuarieel heeft ons fonds uitbesteed aan de certificerend actuaris Willis Towers
Watson. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een overeenkomst en SLA.
De vervulling van de sleutelfunctie interne audit heeft ons fonds uitbesteed aan 4PP Audit. Het houderschap van de sleutelfunctie
interne audit is belegd bij de heer Brouwer. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een overeenkomst en SLA.
In 7.9 leest u meer over de positie van de sleutelfuncties in de bestuursstructuur (governance structuur) van ons fonds.
Externe ondersteuning en -controle
De controle van de jaarrekening heeft ons fonds toevertrouwd aan KPMG Accountants.
Bij de actuariële ondersteuning maken wij onderscheid tussen uitvoerende, adviserende en waarmerkende werkzaamheden.
AZL verzorgt de uitvoerende werkzaamheden. Het bestuur heeft de adviserende werkzaamheden en de waarmerkende
werkzaamheden opgedragen aan Willis Towers Watson Netherlands (WTW). De gedragscode van WTW is goedgekeurd door DNB.
Daardoor kan ons fonds zowel de adviserende werkzaamheden als de waarmerkende werkzaamheden bij WTW beleggen. Deze
werkzaamheden worden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd door verschillende personen.
HVG Law is onze compliance officer. De compliance officer controleert onder andere of de gedragscode wordt nageleefd. Daarnaast is
HVG Law ook aangesteld als privacy officer. Deze ziet onder andere toe op hoe ons fonds omgaat met persoonsgegevens.
2.8 Uitvoeringskosten
Ons fonds maakt voor het uitvoeren van de pensioenregeling diverse kosten. Deze kosten bestaan uit twee delen: kosten voor het
pensioenbeheer (de uitvoering van de pensioenregeling) en kosten voor het vermogensbeheer. Het bestuur geeft hiermee inzicht in
de opbouw van de kosten. Ons fonds volgt hierbij de aanbevelingen van de Pensioenfederatie en toezichthouder Autoriteit Financiële
Markten (AFM) over de manier waarop pensioenfondsen de kosten kunnen presenteren. Ons fonds sluit daarop aan. Dit maakt het
mogelijk om de kosten van ons fonds te vergelijken met die van andere pensioenfondsen. De kosten voor het pensioenbeheer worden
uitgedrukt per ‘normdeelnemer’. De normdeelnemer is de actieve of gepensioneerde deelnemer. De kosten vermogensbeheer worden
uitgedrukt in een percentage ten opzichte van het totale belegde vermogen.
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Kostenoverzicht

		2021		2020

Pensioenbeheer		
Totale kosten pensioenbeheer		

€ 7.452 		

€ 7.022

Kosten in euro per deelnemer 		

€ 102,44 		

€ 97,54

1)

Pensioenbeheer
De pensioenuitvoerings- en administratiekosten over boekjaar 2021 zijn met € 430.000,- gestegen ten opzichte van boekjaar 2020.
Dit komt met name door hogere kosten van AZL en hogere advieskosten. De kosten per deelnemer in 2021 zijn mede hierdoor
ook gestegen. In 2021 heeft ons fonds deelgenomen aan de LCP-kostenbenchmark. Dit benchmarkonderzoek geeft inzicht in de
uitvoeringskosten voor zowel pensioenbeheer als vermogensbeheer ten opzichte van andere pensioenfondsen. Daarnaast heeft ons
fonds deelgenomen aan de CEM-kostenbenchmark. Dat benchmarkonderzoek heeft uitsluitend betrekking op het vermogensbeheer.

		2021		2020

Vermogensbeheer		
Kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 2)		0,66%		0,45%
Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen		

0,06%		

0,11%

Totale kosten in % van het gemiddeld belegd vermogen		

0,72%		

0,56%

Vermogensbeheer
Voor de beoordeling van het kostenniveau voor vermogensbeheer kijkt ons fonds naar de CEM benchmark rapportage van CEM. Het
feitelijke kostenniveau van Bpf MITT is de afgelopen jaren lager dan de door CEM bepaalde fondsspecifieke kostenbenchmark. De
vermogensbeheerkosten van Bpf MITT (die via MN gemaakt worden) liggen onder de onafhankelijk bepaalde norm die verwacht mag
worden in de internationale markt voor een fonds met de grootte en de beleggingsmix van Bpf MITT.

1)

Kosten komen uit de jaarrekening. Om de kosten per deelnemer te berekenen is conform de aanbeveling van de Pensioenfederatie het aantal deelnemers gedefinieerd als de som
van het aantal actieve deelnemers en pensioengerechtigden. Oud-deelnemers tellen dus niet mee. Voor de samenstelling van de kosten wordt verwezen naar toelichting [19] op de
staat van baten en lasten.

2)

Kosten van het vermogensbeheer kunnen in twee categorieën worden onderscheiden. De eerste categorie betreft de kosten zoals die in de jaarrekening zijn verwerkt. Daaronder
vallen de beheervergoeding van de vermogensbeheerder(s) en overige beheervergoedingen. Dit betreft een bedrag van € 2.874.000,-. De tweede categorie betreft kosten die
rechtstreeks ten laste van het beleggingsrendement zijn gebracht. Deze kosten zijn dus niet inbegrepen in de kosten van de vermogensbeheerder(s) zoals opgenomen in de
jaarrekening en zijn geschat op € 27.053.000,-. De totale kosten vermogensbeheer komen daarmee uit op circa € 29.927.000,-.
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Kosten vermogensbeheer

Kosten per beleggingscategorie 2021
(Bedragen in de tabel x € 1.000,-)
			Kosten
		Performance

exclusief

Beheer-

gerelateerde

transactie-

Transactie-

kosten

kosten

kosten

kosten

Totaal

936

–

936

86

1.022

Beleggingscategorie
Vastgoed
Aandelen

2.317

–

2.317

930

3.247

Alternatieve beleggingen

7.305

10.172

17.477

85

17.562

Vastrentende waarden

4.296

–

4.296

1.329

5.625

23

–

23

20

43

14.877

10.172

25.049

2.450

27.499

–

–

–

11

11

14.877

10.172

25.049

2.461

27.510

Overige beleggingen
Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën excl. overlay
Kosten overlay beleggingen
Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën incl. overlay

Overige vermogensbeheerkosten					
Kosten vermogensbeheer pensioenfonds en
bestuursbureau
Kosten fiduciair beheer

267

–

267

–

267

1.456

–

1.456

–

1.456

Bewaarloon

484

–

484

–

484

Advieskosten vermogensbeheer

103

–

103

–

103

Overige kosten 1)

107

–

107

–

107

2.417

–

2.417

–

2.417

17.294

10.172

27.466

2.461

29.927

Totaal overige vermogensbeheerkosten
Totaal kosten vermogensbeheer

Bovengenoemde kosten wijken af van de genoemde kosten in de toelichting op de staat van baten en lasten, omdat in bovenstaand
overzicht ook kosten zijn opgenomen die verwerkt zijn in het nettorendement.

1)
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Minbedrag wordt veroorzaakt door opgenomen vordering restitutie omzetbelasting

Kosten per beleggingscategorie 2020
(Bedragen in de tabel x € 1.000,-)
			Kosten
		Performance

exclusief

Beheer-

gerelateerde

transactie-

Transactie-

kosten

kosten

kosten

kosten

Totaal

Beleggingscategorie
Vastgoed

813

–

813

156

969

Aandelen

1.888

–

1.888

978

2.866

Alternatieve beleggingen

6.275

1.604

7.879

706

8.585

Vastrentende waarden

3.961

–

3.961

2.057

6.018

24

–

24

28

52

12.961

1.604

14.565

3.925

18.490

–

–

–

175

175

12.961

1.604

14.565

4.100

18.665

Overige beleggingen
Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën excl. overlay
Kosten overlay beleggingen
Totaal kosten toe te wijzen aan categorieën incl. overlay

					
Overige vermogensbeheerkosten					
Kosten vermogensbeheer pensioenfonds en
bestuursbureau
Kosten fiduciair beheer
Bewaarloon
Advieskosten vermogensbeheer
Overige kosten
Totaal overige vermogensbeheerkosten
Totaal kosten vermogensbeheer

607

–

607

–

607

1.629

–

488

–

1.629

–

1.629

488

–

488

84

–

84

–

84

-312

–

-312

–

-312

2.496

–

2.496

–

2.496

15.457

1.604

17.061

4.100

21.161

Vermogensbeheer
Als de vermogensbeheerkosten worden afgezet tegen het belegd vermogen, wordt zichtbaar dat de totale relatieve
vermogensbeheerkosten in het afgelopen jaar zijn toegenomen met 0,163%-punt (16,3 basispunten).
Onderliggend zijn de relatieve beheerkosten en transactiekosten gedaald en zijn de overige kosten en de performance kosten
toegenomen.
Beheerkosten
De relatieve beheerkosten zijn iets gedaald. Ten opzichte van 2020 zijn de beheerkosten gedaald met 0,2 basispunt. Beheerkosten
worden berekend over het belegd vermogen.
Prestatievergoedingen
De relatieve prestatievergoeding voor de gehele portefeuille steeg met 20,3 basispunten ten opzichte van vorig jaar.
Het afgelopen jaar namen de relatieve prestatievergoedingen sterk toe doordat per saldo de beheerders van vooral de Private Equity
en ook de Infrastructuur-beleggingen zeer goede resultaten behaalden waardoor ze aanspraak konden maken op een hogere
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prestatievergoeding. Het rendement over 2021 lag voor Infrastructuur op 13,39% en voor Private Equity zelfs op 50,77%. Dit zijn
rendementen na aftrek van alle kosten.
Transactiekosten
De bovenstaande figuur laat zien dat de transactiekosten zijn gedaald met 4,9 basispunten, vooral door een daling van de
transactiekosten bij de Vastrentende Waarden-portefeuilles als gevolg van lagere spreads en lagere transactievolumes ten opzichte van
het volatiele coronajaar ervoor.
Ook is de methodiek voor de bepaling van de transactiekosten van Private Equity en Infrastructuur aangepast. In plaats van de
geschatte transactiekosten zijn vanaf 2021 de daadwerkelijk betaalde transactiekosten meegenomen zoals deze zijn doorgegeven door
de managers. Dit heeft ook voor een daling gezorgd.
Overige kosten
De relatieve overige kosten stegen met 1,1 basispunten tot 5,2 basispunten. Dit wordt vooral veroorzaakt door iets hogere kosten aan
Securities Lending vanwege de hogere opbrengsten en door hogere overige kosten bij de categorie Infrastructuur.
Het bestuur van Bpf MITT beseft dat de beleggingscategorieën Private Equity en Infrastructuur een groot deel van de totale
vermogensbeheerkosten van Bpf MITT veroorzaken (dit jaar ongeveer 64%). Maar wij vinden dat verantwoord omdat daar een hoger
netto rendement tegenover staat en er alleen een prestatievergoeding wordt betaald als de prestatie ook geleverd is.

Vermogensbeheerkosten per Kostensoort (bps)
80,0
71,2

70,0

5,2
5,9

60,0

Basispunten

51,8

50,0

48,4
3,6

40,0

3,1
6,4

6,5
7,0

8,7

54,9
48,8

4,1

4,2

10,8

6,9
5,1

24,5

4,2

30,0
20,0
31,2

33,6

32,6

2017

2018

2019

35,8

35,6

2020

2021

10,0
0,0

Beheerkosten
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Prestatievergoeding

Transactiekosten

Overige Kosten

3.

Communicatie

3.1

Communicatiebeleid

Ons fonds heeft een pensioenuitvoerings- en communicatiecommissie. Deze commissie is onder andere verantwoordelijk voor
de beleidsvoorbereiding en geeft sturing aan de uitvoering van het communicatiebeleid. Daarbij zijn de missie, de kernwaarden
en het communicatiebeleidsplan 2019 - 2021 leidend. Voor de uitvoering stelt de commissie jaarlijks een jaarplan, jaarkalender en
onderwerpenkalender op. Eind 2021 is ook het nieuw communicatiebeleidsplan opgesteld voor 2022 –2024.
3.2 Doelstellingen
De doelen van de communicatie van ons fonds hangen samen met vertrouwen. Vertrouwen in het fonds, in de pensioenregeling en
dat deze goed wordt uitgevoerd. Want vertrouwen is de basis. Ook werkt ons fonds door communicatiemiddelen in te zetten actief aan
de invulling van de toekomststrategie en aan reputatiemanagement.
Doel van het communicatiebeleid van het fonds is:
–

volgens de wet, de correcte informatie op het juiste, tijdige moment op een begrijpelijke en evenwichtige manier communiceren;

–

het pensioenbewustzijn van deelnemers stimuleren;

–

de verwachtingen van belanghebbenden managen;

–

handelingsperspectief bieden;

–

deelnemers motiveren om de eigen pensioensituatie te kennen en te benutten;

–

stimuleren en ondersteunen van de aangesloten werkgevers om hun rol als intermediair in te vullen.

3.3 Communicatiestrategie
In de communicatiestrategie gaat ons fonds uit van ‘persoonlijk, gemakkelijk en visueel’. Ons fonds vindt het belangrijk om pensioen
persoonlijk te maken. Want pensioen is abstract. Persoonlijke, relevante communicatie zorgt voor meer verbinding en landt beter. Ons
fonds biedt ook gemak: we vertellen het verhaal in klare taal en versterken het met beeld, zoals infographics en animaties.
3.4 Communicatie met (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden
2021 was wederom een jaar waarin covid-19 een grote rol speelde. Ook voor ons fonds bleef dit een onderwerp waaraan aandacht
werd besteed.
De financiële situatie van ons fonds is een terugkerend onderwerp in de communicatie. In 2021 is de mogelijke verlaging gelukkig niet
doorgegaan. Deze boodschap konden we begin 2021 delen met onze (oud-)deelnemers en pensioengerechtigden. Die boodschap
ging gepaard met het nieuws dat de pensioenregeling is veranderd per 1 januari 2021. Alle deelnemers zijn met een persoonlijke brief
geïnformeerd over de hogere premie en iets lagere opbouw.
Na verkiezingen heeft het bestuur ons nieuwste bestuurslid Niek Mol voorgesteld. Net als van de andere bestuursleden is ook van Niek
Mol een persoonlijke quote opgenomen op de website.
In de tweede helft van 2021 is onze nieuwe huisstijl gelanceerd met een nieuw format voor onze pensioenkrant ‘MITT Zomer’. Ook in dit
nieuwe format is een verkorte versie van het jaarverslag opgenomen.
Ons fonds zet in op een zo groot mogelijke digitale bereikbaarheid. Eind 2021 beschikte ons fonds over de e-mailadressen van 65%
van de deelnemers, 36% van de pensioengerechtigden en 20% van de oud-deelnemers. Steeds meer communicatie van ons fonds
loopt nu via het digitale kanaal, tenzij ons fonds geen e-mailadres van de deelnemer heeft of tenzij de deelnemer een voorkeur voor
papieren communicatie heeft doorgegeven. Ons fonds gaat stapsgewijs steeds meer wettelijk verplichte communicatie via het
digitale kanaal verstrekken. Bij deze digitale ambitie van ons fonds past ook het activeren van deelnemers om gebruik te maken van
de website en de beveiligde omgeving ‘Mijn Pensioencijfers’ op de website. Daar kunnen belanghebbenden terecht voor persoonlijke
pensioeninformatie en voor het zelf regelen van hun pensioenzaken. Eind 2021 is de planner vervangen door een nieuw digitaal
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hulpmiddel: Mijn Pensioenplan. Dit is het nieuwe hulpmiddel voor deelnemers om hun eigen pensioen te plannen en de gevolgen van
de mogelijke keuzes te tonen. In 2022 starten we ook met de promotie van Mijn Pensioenplan.
3.5 Communicatie met werkgevers
Voor de werkgevers begon het jaar met het nieuws over de wijzigingen in de pensioenregeling en het bericht dat we de pensioenen
niet hoefden te verlagen. Ook covid-19 was in 2021 nog een belangrijk onderwerp. De mogelijkheid van een soepele betalingsregeling
is het hele jaar mogelijk gebleven en steeds bij de werkgevers onder de aandacht gebracht.
Ons fonds heeft in 2021 gewerkt aan nieuwe brieven en formulieren voor de (nieuwe) werkgevers die (mogelijk) verplicht aangesloten
moeten zijn. Dit wordt begin 2022 afgerond en in gebruik genomen.
De werkgever speelt als intermediair een belangrijke rol in de communicatie met deelnemers. Om de werkgever daarin te
ondersteunen zijn diverse tools beschikbaar, zoals de werkgeverschecklist. Ook informeren we de werkgevers over alle ontwikkelingen
voor hun werknemers, zoals Mijn Pensioenplan.
Met twee digitale nieuwsbrieven en diverse mailalerts heeft ons fonds werkgevers geïnformeerd over de pensioenadministratie en over
actuele ontwikkelingen bij ons fonds, waaronder de financiële positie.
Ons fonds organiseert regelmatig een basiscursus ‘pensioen voor werkgevers’. In 2021 zijn de cursussen digitaal gegeven vanwege
covid-19.

4.

Financieel

4.1

Premie

Ons fonds financiert de verplichte pensioenregeling (ouderdoms-, partner- en wezenpensioen) met een doorsneepremie. De
doorsneepremie is een gelijk premiepercentage voor alle deelnemers met een gelijke pensioenopbouw. De totale premie is voor 2021
vastgesteld op 26,4% van de pensioengrondslag. Eind 2021 is de premie voor 2022 vastgesteld op hetzelfde percentage. Deelnemers
betalen maximaal een derde hiervan. Ons fonds is wettelijk verplicht om een kostendekkende premie vast te stellen. Om wisselingen in
de hoogte van de premie te voorkomen, stelt ons fonds de kostendekkende premie vast met een zogeheten premiedemping waarbij
rekening wordt gehouden met een verwacht rendement.
In de samenvatting van het actuarieel rapport in dit verslag staat dat de premie van 26,4% die in 2021 ontvangen is, hoger is dan
gedempte kostendekkende premie die in lijn met de ABTN is vastgesteld. De ontvangen premie is echter lager dan de premie die nodig
is om de dekkingsgraad op peil te houden.
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De kostendekkende premie, gedempte kostendekkende premie en feitelijke premie zijn als volgt samengesteld:

			Gedempte
		Kosten		

kosten-

dekkende

dekkende

Feitelijke

		premie

premie

premie

Actuarieel benodigd		143.496

56.285

56.285

Opslag in stand houden vereist vermogen		

25.829

10.131

10.131

Opslag voor uitvoeringskosten		6.175

6.175

6.175

Actuarieel benodigd ten behoeve van toeslagverlening		

0

29.782

29.782

Overschot		0

0

3.530

		175.500

102.373

105.903

4.2 Ontwikkeling dekkingsgraad
Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen (het vermogen) en de verplichtingen (de uit te keren pensioenen,
nu en in de toekomst) van ons fonds. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Bij een dekkingsgraad van 105% heeft
het fonds voor elke euro die het (in de toekomst) moet uitkeren, €1,05 in kas. De dekkingsgraad wordt op maandbasis berekend. Op de
laatste dag van elke maand maakt ons fonds de balans op. Dat levert de actuele dekkingsgraad.
Beleidsdekkingsgraad
Sinds de invoering van het nFTK is de beleidsdekkingsgraad bepalend voor alle beleidsmaatregelen. De beleidsdekkingsgraad van een
pensioenfonds is het voortschrijdend gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de voorliggende twaalf maanden. Daarmee is
het percentage minder afhankelijk van de maandelijkse schommelingen (de maandkoersen van onze beleggingen) dan de actuele
dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad van het fonds was eind 2021 99,8% (eind 2020 was deze 89,7%).
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Het verloop van de dekkingsgraad in het verslagjaar zag er als volgt uit:

			Actuele

Actuele

Pensioen-

Technische

dekkings-

dekkings

vermogen

voorziening

graad 2021

graad 2020

4.060.981

4.354.753

93,3%

99,7%

188.747

-324.931

12,2%

-7,9%

Premie

96.384

140.152

-0,8%

-0,8%

Waardeoverdrachten

-26.185

-25.396

-0,1%

0,0%

Primo
Beleggingsopbrengsten

Kosten
Uitkeringen

2.058

1.479

0,0%

0,1%

-73.825

-74.234

-0,2%

0,0%

-139

-9.625

0,2%

0,1%

0

0

0,0%

0,0%

Kanssystemen
Toeslagverlening
Overige mutaties TV

5

-2.717

0,0%

2,6%

332

0

0,0%

0,0%

0

0

0,1%

-0,5%

4.248.358

4.059.481

104,7%

93,3%

Andere oorzaken
Kruiseffecten
Ultimo

Het resultaat op beleggingsopbrengsten was positief in 2021. Onder dit resultaat zijn het beleggingsrendement en de mutatie van de
voorziening uit hoofde van de wijziging van de rentetermijnstructuur verantwoord.
Reële dekkingsgraad
De reële dekkingsgraad is de dekkingsgraad waarbij wordt aangenomen dat de pensioenen in de toekomst worden verhoogd met de
stijging van de prijzen (prijsindexatie). Eind 2021 was de reële dekkingsgraad 78,7% (eind 2020 was dit 73,1%).
Premiedekkingsgraad
De premiedekkingsgraad geeft weer of de premie hoog genoeg is om de nieuwe pensioenopbouw in te kopen op basis van de
rentetermijnstructuur. Bij een premiedekkingsgraad van 100% of meer brengt ons fonds genoeg premie in rekening om de opbouw
van de pensioenen te betalen. De ontwikkeling van de premiedekkingsgraad was de afgelopen jaren als volgt:

		

actuele

datum		dekkingsgraad

premie
dekkingsgraad

1-1-2015		102,1%		103,5%
1-1-2016		97,0%		93,6%
1-1-2017		98,4%		83,7%
1-1-2018		103,6%		 90,0%
1-1-2019		100,5%		 88,5%
1-1-2020		99,7%		72,3%
1-1-2021		93,3%		69,5%
Uit dit overzicht blijkt dat de premie de afgelopen jaren een negatief effect heeft gehad op de financiële positie van ons fonds. Dit
is vooral nadelig voor oud-deelnemers en pensioengerechtigden. De kans op een toeslag wordt namelijk kleiner en de kans op een
verlaging wordt groter. Wel hebben pensioengerechtigden een volledige pensioenuitkering ontvangen, óók toen de dekkingsgraad
onder de 100% lag. In paragraaf 1.5 gaan wij nader in op de evenwichtigheid in relatie tot de premiedekkingsgraad.
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Herstelplan
De beleidsdekkingsgraad van ons fonds per eind 2021 is 99,8%.Dit is lager dan de vereiste dekkingsgraad (eind 2021: 118,6%) en
ook lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (eind 2021: 104,3%). Daardoor is er sprake van zowel een reservetekort als een
dekkingstekort.
Ons fonds heeft een herstelplan. Daarin staat welke maatregelen ons fonds inzet om binnen de maximale hersteltermijn de
beleidsdekkingsgraad weer boven de vereiste dekkingsgraad te hebben. In het eerste kwartaal van 2022 heeft ons fonds de jaarlijkse
update van het herstelplan uitgevoerd.
Voor ons fonds speelt verder dat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 voor het zesde achtereenvolgende meetmoment
lager was dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Op 31 december 2021 geldt dit nog steeds. Omdat de regels voor het verlagen
van pensioen zijn versoepeld, hoefde ons fonds uiteindelijk geen verlaging door te voeren in 2021. Voor 2022 zijn deze versoepelingen
opnieuw van toepassing, waardoor het fonds ook in 2022 geen verlaging hoeft door te voeren.
Na een zorgvuldige belangenafweging heeft het bestuur besloten dat het evenwichtig is om gebruik te maken van de mogelijkheid
om de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten niet te verlagen. Tijdens het opstellen van het herstelplan en het besluit om
geen verlaging door te voeren, werd de actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 ingeschat op 104,1%. Dit was net beneden de
minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%, maar ruim boven de grens van 90% zoals opgenomen in de vrijstellingsregeling.
Zonder gebruik te maken van de mogelijkheden zou het fonds de opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen een heel klein
beetje (ongeveer 0,2%) moeten verlagen. Aspecten die bij het besluit om de pensioenen niet te verlagen hebben meegespeeld zijn:
–

Verlagen van pensioenen is een allerlaatste redmiddel, als er niets anders meer mogelijk is zonder dat de evenwichtigheid in het
geding komt. De nu toegepaste mogelijkheid voorkomt op dit moment een verlaging;

–

Een verlaging van enkele tienden van procenten heeft geen materiële impact op de verbetering van de dekkingsgraad;

–

Vanwege de beperkte omvang van de eventuele verlaging zou dit bijna geen herverdelende effecten hebben tussen de generaties
of groepen deelnemers;

–

Voor niet verlagen geldt daarom dat ook bijna geen herverdelende effecten optreden;

–

Een verlaging van de pensioenen leidt tot extra kosten, omdat dit in de administratie moet worden verwerkt en omdat alle
(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hierover geïnformeerd moeten worden. Het bestuur vindt dit niet gewenst
gezien de heel beperkte effecten van een eventuele verlaging;

–

Door gebruik te maken van de vrijstellingsregeling sluit het fonds aan bij de rest van de pensioensector.

In dit jaarverslag is de actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 vastgesteld op 104,7%. Dat is hoger dan de minimaal vereiste
dekkingsgraad van 104,3%, waardoor een pensioenverlaging in 2022 niet aan de orde is en ons fonds ook geen gebruik had hoeven
maken van de vrijstellingsregeling. De definitieve actuele dekkingsgraad per 31 december 2021 van 104,7% is hoger dan de eerdere
inschatting van 104,1% door een positieve bijstelling van ons belegd vermogen. Dit komt doordat voor een deel van onze beleggingen
de definitieve waarde pas enige tijd na afloop van het kalenderjaar bekend wordt
Financieel crisisplan en calamiteitenplan
Ons fonds heeft een financieel crisisplan. Doel van een crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke crisismaatregelen
beschikbaar zijn, wat de impact van deze maatregelen is, welke procedures doorlopen moeten worden en hoe wordt
gecommuniceerd. Het bestuur kan daarmee slagvaardig opereren wanneer een crisissituatie daadwerkelijk optreedt. Het crisisplan op
14 december 2021 geactualiseerd. Daarnaast is er een calamiteitenplan dat is opgesteld naar aanleiding van de Covid-19 pandemie.
Haalbaarheidstoets
Met een haalbaarheidstoets kijkt een fonds naar het pensioenresultaat. De bedoeling van de toets is om na te gaan of de
verwachtingen (ambities) voor het uiteindelijke pensioen nog realistisch genoeg zijn. Het fonds maakt een theoretische berekening en
kijkt of we de afgesproken ambities over een periode van de komende 60 jaar kunnen halen. Maar ook of het premiebeleid voldoende
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realistisch en haalbaar is en of ons fonds voldoende herstelcapaciteit heeft. Als dat verwachte pensioenresultaat onvoldoende
is, overlegt ons fonds met sociale partners met welke maatregelen we toch het verwachte pensioenresultaat kunnen halen. De
haalbaarheidstoets wordt uitgevoerd aan de hand van de risicohouding van ons fonds. Dat is de mate waarin een fonds (na overleg
met sociale partners en de organen van ons fonds) beleggingsrisico’s kan en wil lopen.
Voor de haalbaarheidstoets zelf zijn ambities vastgelegd in de vorm van grenzen waar de uitkomsten aan moeten voldoen. Voor de
risicohouding op lange termijn zijn deze grenzen vastgesteld:
–

de grens voor het pensioenresultaat vanuit de feitelijke financiële positie als vertrekpunt is gesteld op 85%;

–

de grens voor het pensioenresultaat vanuit een neutrale financiële positie, de evenwichtssituatie, is gesteld op 94%;

–

de grens voor de maximale relatieve afwijking van het pensioenresultaat op fondsniveau in een slechtweerscenario is op 30%
gesteld.

Vanaf 1 januari 2016 moet ons fonds elk jaar de haalbaarheidstoets uitvoeren. Sindsdien is het verwacht pensioenresultaat op basis van
de haalbaarheidstoets voldoende. In 2021 was het verwacht pensioenresultaat op basis van de feitelijke financiële positie 26,1% en in
2022 25,3%. Dit is lager dan de gekozen maximale afwijking van 30%.
Z-score en performancetoets
Het is belangrijk dat een bedrijfstakpensioenfonds op langere termijn voldoende beleggingsrendement haalt. De z-score laat het
verschil zien tussen het werkelijke rendement van de portefeuille en het rendement van de portefeuillebenchmark. Een positief getal
betekent dat de beleggingen van een fonds het beter deden dan de benchmark. Een negatief getal betekent dat de beleggingen van
een fonds het juist slechter deden. Ook de kosten tellen mee in de berekening. Pensioenfondsen berekenen elk jaar een z-score. Ook
doen ze elk jaar een performancetoets; het gemiddelde van de z-scores over vijf jaar.
Deze informatie is belangrijk voor ons fonds. Bij een slechte prestatie kunnen verplicht aangesloten ondernemingen vinden dat de
verplichtstelling een nadeel voor hen is. Een werkgever kan dan op basis van artikel 5 Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 een
verzoek tot vrijstelling indienen. Dit mag als de performancetoets laat zien, dat ons beleggingsrendement over een periode van
vijf jaar lager was dan onze normportefeuille. De performancetoets is negatief als de uitkomst lager is dan 0. Voldoet het verzoek van
de werkgever aan de voorwaarden van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, dan moet ons fonds de vrijstelling verlenen.
De z-score in 2021 is 1,92. De performancetoets is 1,50. Er is dan ook geen reden om een eventueel verzoek om vrijstelling op basis van
artikel 5 Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 in te willigen.

5.

Beleggingen

5.1 Macro-economische terugblik en korte vooruitblik
Een bijzonder jaar…
Niet alleen vanwege de aanhoudende pandemie, maar ook economisch was 2021 een zeer bijzonder jaar. Het jaar werd gekenmerkt
door de hoogste economische groei en inflatie sinds decennia. De economische groei van 5,9% 1) wereldwijd lag ruim boven de
trendgroei van 3,5%. De groei werd hoofdzakelijk gedreven door inhaalbestedingen en zeer stimulerend beleid van overheden en
centrale banken. De wereldeconomie is de coronadip weer te boven: het pre-coronaniveau van het BBP is reeds gepasseerd en ook de
werkloosheid ligt weer dicht bij het niveau van 2019.
…maar niet alleen maar feest
Toch ondervond de wereldeconomie ook dit jaar tegenwind. Nieuwe coronavarianten, infectiegolven en lockdowns bleven zorgen
baren en de inflatie liep in 2021 flink op. De inflatie werd vooral opgedreven door hard stijgende energieprijzen, toegenomen
knelpunten in mondiale productie- en transportketens en (met name in de VS) hogere loonstijgingen.
1)
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Naar de consensusverwachting van economen; de officiële Q4 cijfers zijn nog niet allemaal gepubliceerd.

Het zwaartepunt van de economische groei lag in de eerste helft van het jaar en zwakte in de tweede helft wat af. Inflatie piekte juist
op jaareinde. Dit leidde tot zorgen over mogelijk negatieve scenario’s zoals blijvend hoge inflatie of zelfs stagflatie. Deze zorgen namen
verder toe nadat de Amerikaanse centrale bank eind november aangaf de hoge inflatie niet langer als ‘tijdelijk’ te willen classificeren.
De Amerikaanse centrale bank (de Fed) maakt een draai
Waar in de eerste helft van het jaar de Fed de verwachtingen voor het terugdraaien van het ruime monetaire beleid nog temperde,
heeft zij afgelopen december een draai gemaakt in het beleid. Door de langer dan verwachte hoge inflatie raakt het geduld van
centrale banken op en is het crisisbeleid niet langer passend bij de sterke economische groei. In december verraste de Fed beleggers
door:
1. Te speculeren op snellere en meer renteverhogingen
2. Aan te geven het obligatieaankoopprogramma (monetaire verruiming) sneller af te gaan bouwen
3. Zelfs te overwegen ook al in 2022 te starten met het actief verkopen van obligaties aan de markt
Ook de ECB heeft in de beleidsvergadering van december gekozen voor een minder ruim beleid. Het Pandemic emergency purchase
programme (PEPP) wordt zoals verwacht in maart 2022 beëindigd, maar daar staat tegenover dat voor een soepele overgang het
reguliere opkoopprogramma licht wordt verhoogd. Eind 2021 zijn er door de markt nog geen renteverhogingen van de ECB in 2022
ingeprijsd. Met name door deze toegenomen inflatie(verwachtingen) en beleidsafbouw-stappen van centrale banken kwamen
marktrentes richting jaareinde onder opwaartse druk. Zo is bijvoorbeeld het afgelopen jaar de 30-jaars Europese swaprente sterk
gestegen van -3 basispunten naar 48 basispunten.
Evergrande was niet de Chinese Lehman Brothers
In september ontstond grote onrust over het mogelijke omvallen van de Chinese vastgoedreus Evergrande. Aanvankelijk bestond
enige zorg dat dit weleens China’s ‘Lehman Brothers’ moment –alom gezien als de start van de financiële crisis in 2008– zou kunnen zijn.
Een grote koersreactie bleef echter uit, omdat al snel het vertrouwen toenam dat de Chinese overheid zou ingrijpen. Begin december
miste Evergrande een betaling en kwam daarmee in de eerste fase van een faillissement. Evergrande moest onder druk assets
verkopen. Daarna bleken meer ontwikkelaars in de problemen te komen. De Chinese overheid wist inderdaad grootschalige escalatie
te voorkomen. Een tijdelijke rem op de Chinese BBP groei valt niet uit te sluiten, maar op een 5-jaars horizon is de verwachting dat het
beeld grofweg ongewijzigd blijft. Ons fonds heeft deze ontwikkelingen gemonitord, maar zag geen aanleiding om hier op te acteren of
economische verwachtingen bij te stellen.
Per saldo een positief beeld op de financiële markten
Ondanks de genoemde zorgen lieten financiële markten per saldo een positief beeld zien. De wereldwijde aandelenindex (MSCI World)
behaalde in 2021 een rendement van 22,3% 1). Technologieaandelen voerden lange tijd het herstel op financiële markten aan, maar
nu volgden ook andere sectoren. De sector energie deed het goed, doordat de olieprijs sterk steeg. Faillissementen vielen laag uit en
liquiditeit was erg goed. Over de gehele linie zijn waarderingen van beleggingscategorieën tot historisch hoge niveaus gestegen.
Afnemende, maar nog altijd solide economische groei in 2022…
De historisch hoge (inhaal)groei van 2021 zal waarschijnlijk niet herhaald worden in 2022. Gezien de versnelling van groei en inflatie
van het afgelopen jaar, lijkt het waarschijnlijk dat overheden de acute crisissteun gaan afbouwen. Ook centrale banken, inclusief de
Fed en de ECB, hebben een start gemaakt met de afbouw van hun crisisbeleid, al is de economische impact sterk afhankelijk van hoe
marktrentes reageren. Afnemende stimulering door overheden en centrale banken reduceert de stimulans voor de groei. Daardoor
komt deze naar verwachting een ‘trede lager’ uit dan de historische groeipiek in 2021.
Huishoudens hebben echter nog een grote tijdens lockdowns opgebouwde spaarkas tot hun beschikking. Bovendien zijn
vermogensposities verbeterd. De afnemende beleidssteun zien we voorlopig dan ook nog gecompenseerd worden door aanhoudend
solide consumentenbestedingen. In de tweede helft van 2022 kan hier enige verzadiging optreden en kan de groei wat afzwakken.

1)

In USD termen
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…en ook van inflatie verwachten we een daling in 2022
Steeds meer medische experts zien de pandemie gedurende 2022 ontwikkelen tot een stabielere, minder levensbedreigende endemie.
Een deel van de oorzaken van de nu hoge inflatie zien we daardoor wegebben. Zo zien we de nu tot tekorten en prijsdruk leidende
knelpunten in de mondiale aanbodketens geleidelijk ‘ontstoppen’ als mobiliteitsrestricties wereldwijd afnemen en als de ongewoon
hoge vraag naar goederen terugschuift naar heropende, lokale, dienstensectoren.
Energie-inflatie was de andere grote drijfveer van inflatie afgelopen jaar. Nu de energieprijzen al hoge niveaus hebben bereikt, wordt
het meer onwaarschijnlijk dat deze ook dit en komende jaren soortgelijke prijsstijgingen zullen laten zien. Omdat inflatie prijsstijging
meet, zal de opwaartse druk op inflatie afnemen wanneer energieprijzen beduidend minder hard stijgen, stabiliseren of zelfs dalen. De
huidige geopolitieke spanningen aan de Oost-Oekraïense grens en belangrijke rol van Rusland in de mondiale energiemarkt zijn hierbij
een onzekerheid.
Normalisering groei en inflatie naar pre corona ranges meest waarschijnlijk
Na de heropeningsversnelling van economische groei en inflatie van 2021 en eerste helft van 2022, voorzien we een geleidelijke
afname van de groei, om vanaf 2023 weer in de lagere pre corona ranges te belanden.
Onzekerheid blijft hoog
Toch blijft –zoals sinds de start van de pandemie– de onzekerheid rondom dit basisscenario (Sprint, dan marathon) 1) hoog. Het is zeker
niet uitgesloten dat inflatoire processen in een zichzelf versterkende fase belanden, waarin hogere inflatieverwachtingen, hogere
prijzen voor arbeid, goederen en diensten voeden en andersom. Het grootste risico op zo’n langer aanhoudende hoge inflatie ligt in de
krappe arbeidsmarkt. Op dit moment ligt de werkloosheid al onder de evenwichtswerkloosheid. Volgens de economische theorie kan
dat leiden tot hogere lonen.
Ook jarenlang aanhoudend hoge economische groei is niet uitgesloten, gedreven door de hoge spaar- en dus potentiële
bestedingskassen, een productiegroei om uitverkochte voorraden aan te vullen, aanhoudende versnelling van digitalisering en/of
grote (groene) investeringen van overheden.
De ontwikkelingen in relatie tot deze alternatieve scenario’s worden nauwgezet gevolgd door ons fonds.
5.2 Beleggingsbeleid en -beslissingen 2021
In deze paragraaf blikken wij terug op het beleggingsbeleid dat ons fonds in 2021 voerde. Ook gaan wij in op de belangrijkste
beleggingsbeslissingen.
Rendement
Ons fonds heeft als hoofddoelstelling om op lange termijn een hoger rendement te behalen dan de waardeverandering van de
verplichtingen van ons fonds. Dit zogeheten overrendement ten opzichte van de verplichtingen is nodig om ons fonds verder te laten
herstellen en toeslagverlening in de toekomst mogelijk te maken. In 2021 is deze doelstelling, een overrendement van gemiddeld 2,3%
per jaar, ruimschoots gehaald. Naast de goede resultaten in de return portefeuille kwam dit, in tegenstelling tot voorgaande jaren, door
het oplopen van de rente. Hierdoor daalde de waarde van de verplichtingen van het fonds. Door de goede ontwikkelingen in de return
portefeuille en het feit dat ons fonds maar een beperkt deel van het renterisico afdekt, steeg de waarde van de beleggingsportefeuille.
De beleggingen van ons fonds rendeerden met 4,7%, de verplichtingen (op marktwaarde) daalden met 11,1% en de verplichtingen op
basis van DNB rente daalden met 7,4%. Per saldo is hierdoor de DNB dekkingsgraad van het fonds over het verslagjaar flink gestegen
van 93,3% naar 104,7%.

1)

In dit scenario wordt gerekend met bovengemiddelde economische inhaalgroei en -inflatie tot circa mid-2022 (de sprint), gevolgd door een daling naar de lage pre-corona ranges
(de marathon).
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In onderstaande grafiek is te zien hoe de verschillende onderdelen van de beleggingsportefeuille hebben bijgedragen aan het
resultaat.

Jaar 2021
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Het overrendement ten opzichte van de verplichtingen (op basis van marktrente) bedroeg over heel 2021 15,8%. Over een periode van
drie jaar is het gerealiseerde geannualiseerde overrendement verbeterd ten opzichte van een jaar geleden van -6,1% naar 1,6% nu. Dit
is nog niet op het niveau van onze lange termijn doelstelling van 2,3%.
Naast de doelstelling om een overrendement ten opzichte van de verplichtingen te behalen, wordt ook beoordeeld hoe het
rendement van ons fonds zich verhoudt tot de specifieke portefeuille benchmark. In 2021 is een netto rendement behaald van
4,7%. Dit is hoger dan het benchmarkrendement van 4,2%. Het netto rendement is na aftrek van de kosten. In het resultaat van de
benchmark worden geen kosten meegenomen.
In de onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven.

				Over		
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1 jaar 1)

4,7%

-11,1%

4,2%

15,8%

0,5%

3 jaar 1)

8,9%

7,3%

8,6%
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0,3%

5 jaar 1)

5,9%

4,2%

5,8%
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0,1%

1)
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Een goed jaar voor de (return) portefeuille
2021 was een jaar waarin vertrouwen en herstel op de financiële markten weer de overhand kreeg. Door de stijgende rente is de
waarde van de matchingportefeuille gedaald (-6,2%). Door de goede resultaten die werden behaald op de financiële markten (lees: met
name aandelen, private equity, vastgoed en infrastructuur) heeft de return portefeuille een sterk positief resultaat laten zien (+14,2%).
Deze twee effecten (dalende matching portefeuille en stijgende return portefeuille) hebben er toe geleid dat de beleggingsportefeuille
in het vierde kwartaal buiten de strategische bandbreedtes is geraakt. Conform het beleid is de portefeuille in het vierde kwartaal in
twee stappen geherbalanceerd naar de strategische normgewichten.
In de tweede helft van het jaar is de beoordeling van Spanje als debiteur verslechterd. Dit leidt ertoe dat ons fonds Spaanse
staatsobligaties niet langer zal opnemen in de portefeuille. Deze obligaties zijn onderdeel van portefeuilles met kortlopende obligaties
en liquiditeiten. Ze zullen via aflossing uit de portefeuille verdwijnen.
In 2021 is het discretionaire private equity programma voortgezet. De jaardoelstelling voor het afgeven van commitments is net niet
gehaald. Dit vormt geen belemmering voor de opbouw van de portefeuille mede door de gunstige waardeontwikkeling van deze
categorie. Ons fonds ligt nog ruimschoots op schema om de gewenste portefeuille omvang in 2023 te bereiken.
In de loop van het jaar zijn de zorgen over hogere inflatie op een langere termijn toegenomen. Dit is een onderwerp dat nauwgezet
wordt gevolgd. Ons fonds handhaaft vooralsnog het huidige dynamische rentebeleid. De huidige renteafdekking bevindt zich rond
30%.
Wijzigingen in beleid
Begin 2021 is de valuta afdekking van de US dollar verhoogd van 70% naar de strategische norm van 90%. Dit besluit is eind 2020
genomen en opgenomen in het beleggingsplan 2021. De kans op een Euro break-up scenario is duidelijk afgenomen en de kosten
gerelateerd aan deze afdekking zijn beduidend lager geworden. Er zijn geen doorslaggevende redenen meer om een verlaagde
dollarafdekking te hanteren. In het eerste kwartaal van 2021 is de verhoging van 70% naar 90% in twee stappen doorgevoerd.
Naar aanleiding van het Beleggingsonderzoek van toezichthouder DNB heeft ons fonds het document strategisch beleggingsbeleid
aangepast. Er zijn (signalerings)grenzen opgesteld voor de renteafdekking (helling en kromming), de vastlegging van het
herbalanceringsbeleid is aangepast en er heeft een verduidelijking van bestaand dynamisch beleid plaatsgevonden.
In het najaar van 2021 is een begin gemaakt met de voorbereidingen om de strategie ‘Bewuste Selectie’ voor aandelen opkomende
landen te introduceren. Dit is in navolging van de eerdere introductie van de strategie ‘Bewuste Selectie’ voor aandelen ontwikkelde
landen. Zie voor nadere toelichting het hoofdstuk over Maatschappelijk verantwoord beleggen onder ESG-integratie. Ons fonds werkt
in de komende jaren ook voor de andere beleggingscategorieën aan de verdere uitrol van deze strategie van bewuste selectie.
In 2021 hebben wij ons beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen verder uitgebreid. De uitbreiding betreft het uitsluitingsbeleid.
Meer hierover leest u in de volgende paragaaf.
DNB Beleggingsonderzoek
Ons fonds heeft het in 2020 opgestelde plan van aanpak uitgevoerd. DNB heeft bevestigd dat de bevindingen over de rente afdekking,
het dynamisch beleid en het risico management zijn weggenomen.
5.3 Maatschappelijk verantwoord beleggen
De pensioenregeling van ons fonds promoot ecologische en sociale kenmerken zoals bedoeld in artikel 8 van de Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR). In deze paragraaf is opgenomen hoe hier invulling aan is gegeven.

36

Ons fonds wil rekening houden met de invloed van zijn beleggingen op de maatschappij. Ook is ons fonds ervan overtuigd dat
mens, milieu en ondernemingsbestuur op de lange termijn de risico-rendementsverhouding van beleggingen beïnvloeden. Deze
factoren staan ook wel bekend onder de term ESG (environmental, social en governance). Vanuit deze visie is ons fonds sinds 2008
ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (Principes voor Verantwoord Beleggen). De Verenigde Naties ondersteunt
deze organisatie. Het is een ontwikkelaar van een wijdverbreide standaard voor verantwoord beleggen. Het maatschappelijk
verantwoord beleggingsbeleid van ons fonds is op deze principes gebaseerd en dat komt tot uitdrukking in de instrumenten
Uitsluiting, ESG-integratie, Actief Aandeelhouderschap en impact investeringen.
Uitsluitingen
Het uitsluitingsbeleid bepaalt welke ondernemingen en landen van mogelijke investeringen worden uitgesloten vanwege
betrokkenheid bij controversiële producten óf naar aanleiding van sancties die zijn uitgevaardigd door de Verenigde Naties
óf de Europese Unie. Ons fonds sluit ondernemingen uit als hun activiteiten of een deel ervan in strijd zijn met internationale
verdragen. Ook beleggen wij niet in een onderneming wanneer een dialoog met een onderneming over een significant ESG-risico
niet voldoende resultaat oplevert. Dit was bijvoorbeeld het geval met olie- en gasbedrijf ExxonMobil. Daarom is ExxonMobil per
1 januari 2021 op onze uitsluitingslijst geplaatst en wordt in deze onderneming niet meer belegd. Daarnaast belegt ons fonds niet in
staatsobligaties van landen waaraan internationale sancties zijn opgelegd. Tenslotte worden bedrijven uitgesloten die betrokken zijn
bij onwenselijke activiteiten. Het gaat hierbij om, tabak, handvuurwapens voor civiel gebruik, adult entertainment en bont. Dit type
bedrijven is vanaf december 2020 uitgesloten binnen de aandelenportefeuille ontwikkelde landen en is vanaf eind 2021 in de gehele
beleggingsportefeuille uitgesloten. In 2021 hebben wij dertien landen en vijfendertig bedrijven uitgesloten.
ESG-integratie
Ons fonds houdt bij de keuze voor beleggingen rekening met sociale factoren (mensenrechten), milieufactoren en goed
ondernemingsbestuur. ESG-integratie betekent het systematisch meewegen van de mogelijke invloeden van mens, milieu en
ondernemingsbestuur in beleggingsbeslissingen. Op deze manier is het mogelijk om bedrijven en landen op basis van hun ESG
prestaties een score te geven. Een zwakke score kan leiden tot uitsluiting (ook wel “negative screening” genoemd), sterke scores leiden
tot insluiting (“positive screening”).
Eind 2020 is de strategie “Bewuste Selectie” geïmplementeerd in de aandelenportefeuilles ontwikkelde landen (Europa, Noord-Amerika
en Azië). Het uitgangspunt van Bewuste Selectie is dat ons fonds een bewuste keuze maakt waarin ze belegt en waarom. In de
strategie zijn randvoorwaarden opgesteld waaraan alle aandelen moeten voldoen voordat er in wordt belegd. Deze uitgangspunten
houden rekening met zowel ESG als financiële factoren. Zo wil ons fonds niet investeren in onwenselijke producten (zie Uitsluitingen).
Ook vinden wij dat alleen bedrijven die een goede bedrijfsvoering hebben (en daarin rekening houden met milieu, maatschappij en
mensen) op lange termijn goed kunnen presteren.
In 2021 heeft ons fonds gekeken hoe ESG verder geïntegreerd kan worden in de portefeuilles. Zo is de Bewuste Selectie strategie
aangescherpt met een extra klimaatscreening voor de meest carbon-intensieve sectoren 1). In iedere carbon-intensieve sector wordt de
20% relatief slechtst presterende bedrijven op basis van hun klimaatscore verwijderd uit de aandelenportefeuille ontwikkelde landen.
Daarnaast hebben wij onderzocht hoe de Bewuste Selectie strategie ook kan worden geïmplementeerd in de aandelenportefeuille
opkomende landen. Dat zal betekenen dat voor aandelen opkomende landen 58% van het aantal namen in de benchmark zal
worden uitgesloten. Daarmee blijft er (qua marktkapitalisatie) nog ongeveer 65% van het universum over waarin geïnvesteerd wordt.
Dit zijn veelal de wat grotere bedrijven. Daarmee belegt ons fonds alleen nog in aandelen waarvoor een bewuste keuze is gemaakt
en niet meer in alle aandelen die nou eenmaal onderdeel uitmaken van de index. Implementatie zal naar verwachting begin 2022
plaatsvinden. In het komende jaar zal dit ook voor de andere beleggingscategorieën worden onderzocht.

1)

Aan de hand van de scope 1 (directe uitstoot), 2 (indirecte uitstoot) en 3 uitstoot (CO2-emissies als gevolg van energie en brandstofgebruik buiten het bedrijf ) is in kaart
gebracht welke sub-industrieën het meest uitstoot-intensief zijn en daarmee een grote bijdrage leveren aan de klimaatverandering en een groot risico lopen als gevolg van de
energietransitie.
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Bij andere beleggingscategorieën worden ESG-factoren ook al meegewogen in beleggingsbeslissingen. Zo wordt bij staatsobligaties
uit opkomende landen (onder andere) gekeken van welk niveau de democratische instituties van landen zijn en of daar verbetering of
verslechtering in is te zien. Ook wil ons fonds dat vermogensbeheerders dezelfde waarde hechten aan verantwoord beleggen als ons
fonds. Daarom monitort ons fonds deze vermogensbeheerders op basis van de zogenaamde Planet-score. Hierbij kennen we punten
toe aan het niveau van beleid, de ESG-integratie en ESG-rapportage. Ons fonds verwacht van managers dat zij –waar dat kan– ESGfactoren in het beleggingsbeleid meenemen.
Actief aandeelhouderschap
Ons fonds stelt zich namens de deelnemers op als een actief aandeelhouder: wij stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en praten
met bedrijven waarin we beleggen. MN voert het actief aandeelhouderschap namens ons fonds uit. Hieronder worden de activiteiten
in het kader van de dialoog en het stemmen verder toegelicht.
Dialoogbeleid
Het dialoogprogramma probeert negatieve effecten van bedrijven op het resultaat van de beleggingen te voorkomen door met
deze bedrijven in gesprek te gaan (dialoog). MN voert namens ons fonds het bedrijfsdialogenprogramma en gaat in gesprek met
bedrijven waar de ESG-factoren beter kunnen. Denk aan ondernemingen die betrokken zijn bij controverses of in overtreding zijn van
internationale standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen. Het doel van dit overleg is om de verbeteringen op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te bespreken. Tijdens het dialoogprogramma worden de vorderingen gemeten
en beoordeeld. De mate waarin een bedrijf meewerkt en de openheid van zaken die zij geeft, zijn belangrijke graadmeters. Ons fonds
sluit een onderneming uit wanneer de gesprekken met de onderneming niet genoeg resultaat oplevert. Daarbij maken we een
zorgvuldige afweging over de mogelijke impact op belanghebbenden.
Voor Environment (milieu) heeft MN namens ons fonds met acht olie- en gasbedrijven en nutsbedrijven gesprekken gevoerd
over de energietransitie. In 2021 is bijvoorbeeld gesproken met Engie over een net zero doelstelling. Engie heeft hierop tijdens de
aandeelhoudersvergadering de nieuwe doelstelling gepresenteerd en stoot per 2045 netto niets meer uit. Op het gebied van Social
zijn er gesprekken gevoerd met bedrijven over onder andere een leefbaar loon in de textielsector en arbeidsomstandigheden in de
agrarische sector. Binnen het thema Governance (goed bestuur) hebben we met ondernemingen gesproken over beloningsbeleid, de
diversiteit in samenstelling van het bestuur en de mate waarin bedrijven rapporteren over hun langetermijnstrategie.
Platform Living Wage Financials
De kledingsector is één van de meest arbeidsintensieve sectoren ter wereld. Toch zijn in veel kledingproducerende landen de
lonen niet hoog genoeg. Dit betekent dat deze mensen niet genoeg verdienen om van te kunnen leven. Het gaat dan om hun
basisbehoeften, zoals huisvesting en eten.
Bij ons fonds erkennen we dat de betaling van een leefbaar loon een fundamenteel mensenrecht is. Als bedrijven een leefbaar loon
betalen, is dit ook goed voor andere mensenrechten en het borgen van veilige arbeidsomstandigheden. Dit voorkomt bijvoorbeeld
kinderarbeid en overwerk en het stimuleert het schoolgaan van kinderen. Voor een zware werkdag moeten werknemers een loon
krijgen waarvan ze zouden kunnen leven. Ons fonds gaat daarom de dialoog aan over Leefbaar Loon en is ondersteuner van het
zogenaamde Platform Living Wage Financials (PLWF), een Nederlandse investeerderscoalitie die erop gericht is leefbaar loon te
bevorderen.
In 2021 hebben we voor de vierde keer de voortgang van kledingbedrijven op het gebied van leefbaar loon gemeten aan de hand van
onze extern gevalideerde methode. Deze methodologie is in 2021 verder aangescherpt. De PLWF leden verwachten namelijk steeds
meer van de kledingbedrijven waarmee we spreken. Onderstaand figuur laat de resultaten zien van de bedrijven waar in 2021 namens
ons fonds mee is gesproken.
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Net als vorig jaar bevindt het gros van de bedrijven zich in de ‘Maturing’ (‘Ontwikkeld’) fase. Het belang van leefbare lonen wordt
binnen de textielsector breed gedragen, maar voor veel bedrijven blijft het een uitdaging om dit te vertalen naar betekenisvolle actie
en aantoonbare resultaten. Ten opzichte van 2020 heeft er een aantal wijzigingen plaatsgevonden. VF Corp heeft dankzij verschillende
nieuwe initiatieven een aanzienlijk hogere score behaald dan afgelopen jaar en is daarom een categorie gestegen. Ook H&M heeft
positieve ontwikkelingen laten zien en steeg een categorie. Zij zijn nu het enige bedrijf dat in de ‘Advanced’ categorie valt. Adidas
behoorde vorig jaar ook tot deze categorie maar is vanwege aanscherpingen in de beoordelingsmethode teruggezakt naar ‘Maturing’.
Wij zien dat kledingbedrijven in toenemende mate inzicht hebben in de lonen van productiemedewerkers in fabrieken. Dit biedt de
mogelijkheid tot gerichte actie, bijvoorbeeld waar het gaat om samenwerkingen of verantwoorde inkooppraktijken. Maar ook om de
effectiviteit en impact van bestaande leefbaar loon strategieën meetbaar te maken. Vooralsnog is dit bewijs beperkt en vertalen de
stappen die bedrijven zetten zich nog niet naar daadwerkelijke uitbetaling van een leefbaar loon. Dit blijft daarom een aandachtspunt
voor 2022.
Stemmen
Het stembeleid van ons fonds wordt uitgevoerd voor de ondernemingen waarin we beleggen. Door middel van het uitoefenen van
stemrechten op aandeelhoudersvergaderingen beïnvloedt ons fonds het bestuur en het beleid van ondernemingen. Hiermee voldoet
ons fonds aan de eisen die de wetgever stelt aan institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen. Ons fonds stemde in 2021 wereldwijd
op 28.674 onderwerpen op vergaderingen van ondernemingen waarin we beleggen. De meest voorkomende stemmingen gingen
dit jaar over aanstelling van bestuursleden en bedrijfsinhoudelijke voorstellen. In ongeveer 7% van de stemmingen betrof het thema
beloning. Een voorbeeld van hoe namens ons fonds gestemd is in 2021 bij Tesla; het betrof een voorstel voor declassification van het
bestuur, ingediend door de aandeelhouders. Declassification vergroot de verantwoordelijkheid van het bestuur. Classified boards zijn
besturen waarbij de bestuurstermijn van de verschillende leden varieert. ons beleid voorziet dat ons fonds tegen classified boards is,
dus was een stem voor dit voorstel gerechtvaardigd. Een afdoende meerderheid van de aandeelhouders stemde voor. Het bestuur van
Tesla stemde tegen.
Het stembeleid evalueren we elk jaar en passen we zo nodig aan.
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Klimaat
In aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het klimaatakkoord van Parijs in 2015, heeft ons fonds klimaat als een
belangrijk thema benoemd in het maatschappelijk verantwoord beleggen beleid. Dat bestaat uit de volgende acties:
–

Jaarlijks meten wij de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuilles en sinds 2021 ook van de bedrijfsobligaties in portefeuille;

–

Binnen deze aandelenportefeuilles spreken wij de acht bedrijven met een groot aandeel in de CO2-uitstoot in de portefeuille van
ons fonds aan op hun verantwoordelijkheid en motiveren wij hen deze uitstoot terug te brengen;

–

Ons fonds vergroot het bewustzijn over klimaat bij managers en stelt hen verantwoordelijk voor het inzichtelijk en meetbaar maken
van de CO2-uitstoot in hun portefeuilles.

Carbon Footprint meting
Sinds 2016 meten wij de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuilles. Dit jaar is ook begonnen met het meten van de CO2voetafdruk voor onze bedrijfsobligatieportefeuille. Dat doen wij door de uitstoot van een bedrijf aan ons toe te rekenen voor dat
gedeelte waarvoor we aandelen en obligaties hebben in een bedrijf. Het bepalen van de uitstoot bestaat dus uit twee stappen. Ten
eerste moet bepaald worden wat de uitstoot is van de bedrijven waarin belegd is. Ten tweede moet gedefinieerd worden welk deel
van deze uitstoot ons fonds zich als investeerder kan toerekenen. De totale uitstoot van de aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuille
van ons fonds is ongeveer 246 duizend ton CO2e 1). Dit ligt 18,6% boven de benchmark. De bedrijfsobligaties presteren onder de
benchmark (18,7% minder uitstoot) en de aandelen presteren boven de benchmark (55,1% meer uitstoot). De hogere uitstoot ten
opzichte van de benchmark werd in hoofdzaak veroorzaakt door de portefeuille aandelen opkomende landen waar een overweging
was in bedrijven in de industrials- en nutssectoren die relatief veel uitstoten. Wij verwachten dat met de implementatie van de strategie
bewuste selectie in deze portefeuille de toegerekende uitstoot zal verminderen. Dit effect zal echter pas zichtbaar zijn in de meting die
in 2023 zal plaatsvinden op basis van data per eind 2022. Er is geen vergelijkingsmateriaal voor de gecombineerde portefeuilles met
voorgaande jaren omdat dit het eerste jaar is waarover dit op deze wijze is gemeten.
Investeren in Sustainable Development Goals en Impact-investeringen
Investeringen in bedrijven die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties worden Sustainable
Development Investments (SDI’s) genoemd. Beleggingen die de SDG’s bevorderen kunnen worden gedaan in verschillende
beleggingscategorieën. Ons fonds heeft het SDI-gehalte van haar portefeuille gemeten. Eind 2020 was het SDI-gehalte van de
portefeuille 8,5% 2). In 2019 was dat 11,8%. De daling van dit percentage is een gevolg van twee zaken; enerzijds de wijziging in
de omvang van het aantal investeringen dat als SDI kan worden gelabeld (doorontwikkeling methodologie) en anderzijds de
waardeontwikkeling van de verschillende onderdelen van de portefeuille. In 2020 is ook gemeten wat het resultaat inclusief
staatsobligaties is en dan komt het cijfer voor ons fonds uit op 30%. Methodieken om de SDI-exposure te berekenen kunnen echter wel
verschillend zijn per pensioenfonds, waardoor de vergelijkbaarheid van de gerapporteerde SDI exposures beperkt blijft.
Ons fonds heeft afgelopen jaar de mogelijkheden onderzocht om Impact Investeringen meer vorm te geven. Impact Investeringen
beogen naast financieel rendement ook positieve effecten op mens, milieu en maatschappij te realiseren. Ons fonds belegt momenteel
al in impactinvesteringen. Dit betreft investeringen in de impact thema’s hernieuwbare energie (via de beleggingscategorie
Infrastructuur) en betaalbare huisvesting (via beleggingen in Onroerend Goed). Uitkomst van dit onderzoek is dat de mogelijkheden
om extra impact investeringen te doen beperkt zijn. Wel wordt de allocatie in direct Nederlands onroerend goed geleidelijk verder
uitgebreid.

1)

CO2e staat voor CO2 en equivalenten. In de berekeningen wordt rekening gehouden met broeikasgassen Koolstofdioxide, Methaan, Stikstofoxide, Fluorkoolwaterstoffen,
Perfluorkoolwaterstoffen en Zwavelhexafluoride. De meting is op basis van data per eind 2020. De methode die is gebruikt is EVIC (Enterprise Value Including Cash)

2)

De direct onroerend goed portefeuille van ASR is nog niet meegenomen in de SDI berekening. Voor de SDI-meting van 2022 over 2021 zal onderzocht worden of het mogelijk is om
een exposure voor deze portefeuille te berekenen. Naar verwachting zal de SDI exposure van de Nederlandse woningen portefeuille van ASR positief bijdragen aan SDG 7 Affordable
& Clean (obv GRESB scores) en SDG 11 Sustainable Cities and Communities (= betaalbare huisvesting)
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Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Ons fonds heeft in 2018 het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) ondertekend. Binnen dit
convenant werken pensioenfondsen, NGO’s, vakbonden en de overheid samen om de risico’s te verkleinen van bedrijven waarin
zij investeren. De afspraken gaan over risico’s die niet alleen mogelijk negatieve impact hebben op de bedrijfsresultaten van een
onderneming –en daarmee mogelijk op het rendement voor de aandeelhouder of investeerder– maar ook een negatieve impact
kunnen hebben op de omgeving en betrokken belanghebbenden. Denk daarbij aan werknemers en omwonenden. Deze afspraken
zijn gebaseerd op internationale standaarden en richtlijnen. Het gaat daarbij om de standaarden van de Verenigde Naties over
bedrijfsleven en mensenrechten (United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights) en de OESO-richtlijnen voor
Multinationale ondernemingen. Daarin staat hoe internationale bedrijven mensenrechtenrisico’s in hun bedrijfsvoering identificeren,
prioriteit moeten geven en hier ook gevolg aan moeten geven.
In 2021 is het Monitoringsrapport uitgekomen met de resultaten die door alle deelnemende pensioenfondsen gezamenlijk zijn
behaald in het tweede convenantjaar (juni 2021). De doelstelling was dat de deelnemende pensioenfondsen alle subindicatoren
die van toepassing zijn voor de hoofdindicator ‘Beleid’ moesten hebben gerealiseerd. Uit het rapport blijkt dat deze doelstelling niet
is bereikt. Kijkend op het niveau van de subindicatoren, blijkt wel dat er op vrijwel alle subindicatoren grote vooruitgang is geboekt.
Het knelpunt bij de implementatie van ‘Beleid’ ligt, net als in de vorige beoordelingsperiode, bij de toepassing van due diligence. Het
gaat hierbij om een beschrijving in het beleid van de invulling en verankering van due diligence in de uitbesteding, monitoring en
rapportage. Een ander knelpunt voor pensioenfondsen betrof het formuleren van thematische aandachtsgebieden. Deze thematische
aandachtsgebieden moeten niet enkel voortvloeien uit deelnemersvoorkeuren, maar ook uit een risicoanalyse.
Per pensioenfonds is er ook ieder jaar een individuele terugkoppeling. Zo hebben wij inzichtelijk gekregen waar voor ons
nog aandachtspunten liggen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Het formuleren van thematische
aandachtsgebieden is in ieder geval geen aandachtspunt gebleken. Ons fonds is namelijk gevraagd om tijdens de presentatie van
het Monitoringsrapport in december 2021 een toelichting te geven op ons beleid ten aanzien van thematische aandachtsgebieden.
We werden geprezen om de heldere beschrijving van de geselecteerde thema’s en de totstandkoming daarvan. Uit die beschrijving
blijkt duidelijk dat we zowel kijken naar wat past bij de identiteit van ons fonds en de voorkeuren van onze deelnemers, als naar
de duurzaamheidsrisico’s die wij zien in onze portefeuille. Komend jaar zal samen met MN gekeken worden hoe opvolging aan de
aandachtspunten gegeven kan worden.
Benchmark onderzoeken op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
Elk jaar neemt ons fonds deel aan twee benchmarkonderzoeken die een oordeel vormen over de mate waarin en de wijze waarop ons
fonds duurzaamheid meeneemt in haar investeringen. Het betreft UN PRI (waar ons fonds ondertekenaar van is) en de VBDO.
UN PRI is de meest toonaangevende organisatie op het gebied van verantwoord beleggen. Deze organisatie heeft als doel de
implicaties van ESG-factoren voor investeringen te begrijpen en een internationaal netwerk van investeerders te ondersteunen bij het
opnemen van deze factoren in hun investeringsbeslissingen. De UN PRI geeft aan dat de ondertekenaars zullen rapporteren over hun
activiteiten en de voortgang met betrekking tot het implementeren van de principes.
De PRI-survey kent drie belangrijke doelstellingen:
–

Leren en ontwikkeling makkelijker maken. De implementatie van verantwoord beleggen zetten de ondertekenaars jaarlijks uiteen
in verschillende activaklassen en vergelijken dit met branchegenoten op lokaal niveau en wereldwijd;

–

Aangeven hoe ondertekenaars hun verantwoorde beleggingspraktijken kunnen verbeteren;

–

Een beoordeling in een vertrouwelijk rapport dat de ondertekenaars intern kunnen gebruiken voor leren en ontwikkelen.

De uitkomsten van het onderzoek geven een heel positief beeld van ons fonds met voor alle modules een A en A+ uitkomst. Dit is
beter dan de benchmark (gemiddelde score). Ons fonds scoort al meerdere jaren op dit hoge niveau 1).
1)

De score voor 2020 staat hieronder weergegeven, de score van 2021 is (nog) niet bekend bij fondsen wegens technische problemen bij de UN PRI.
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Summary Scorecard
AUM

Module Name
01.Strategy & Governance

Your
Score

Your
Score

Median
Score

A+

A

Indirect - Manager Sel., App. & Mon
<10%

06. Fixed Income - Securitised

A+

<10%

07. Private Equity

A+

<10%

09. Infrastructure

A+

A
A
A

Direct & Active Ownership Modules
10-50%

10. Listed Equity - Incorporation

A+

10-50%

11. Listed Equity - Active Ownership

A+

10-50%

12. Fixed Income - SSA

A+

<10%

13. Fixed Income - Corporate Financial

10-50%

14. Fixed Income - Corporate Non-Financial

A

B
B

Not reported

A

B

De VBDO is de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. Sinds de oprichting in 1995 werkt de vereniging
aan een duurzame kapitaalmarkt. De visie van VBDO is dat duurzaam beleggen de standaard wordt (mainstream is). De VBDO
stimuleert financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen om beter te presteren op het gebied van duurzaam beleggen
en om hun eigen bedrijfsvoering te verduurzamen. De VBDO doet dit door onderzoeken uit te voeren en benchmarks te maken.
VBDO voert elk jaar een onderzoek uit bij de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland. Hierbij worden fondsen beoordeeld op vier
onderdelen: Governance, Policy, Implementation en Accountability. In 2021 kwamen we een plaats hoger uit op positie 32 (in 2020 was
dat plaats 33).
MVB Studiedag
Het bestuur heeft eind oktober een studiedag met als onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Beleggen gehouden. Aan de hand
van de uitkomsten van een door het bestuur ingevulde enquête is gediscussieerd over de uitgangspunten en het ambitieniveau van
Bpf MITT op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.
De belangrijkste conclusies van de studiedag laten zich als volgt samenvatten:
–

Veel uitkomsten en conclusies zijn in overeenstemming met de richting en ambitie van het huidige beleid.

–

Het bestuur heeft de voorkeursthema’s ‘Kleding en textielindustrie’, ‘Mensenrechten’ en ‘Klimaat’ herbevestigd.

–

Bij de integratie van het MVB beleid in de portefeuille wil het bestuur zich meer richten op algemene E, S en G factoren (breder
toepasbaar), maar met het engagementbeleid wil het fonds meer nadruk op bovenstaande specifieke thema’s leggen.

–

Ons fonds wil de mogelijkheden voor reductiedoelstellingen ten aanzien van CO2 onderzoeken en indien mogelijk hieraan een
doelstelling koppelen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de studiedag zijn vervolgstappen vastgesteld. In 2022 en waarschijnlijk ook daarna wordt hier
opvolging aan gegeven.
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EU Sustainable Finance Disclosure Regulation & Taxonomy Regulation
De financiële sector is gevraagd een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van het Parijsakkoord. In maart 2018
heeft de Europese Commissie een actieplan opgesteld om de financiële sector hiertoe aan te zetten: het ‘Action Plan Financing
Sustainable Growth’. Het actieplan bestaat uit 10 punten die resulteren in nieuwe of gewijzigde regels voor financiële instellingen,
waaronder pensioenfondsen.
Ook voor ons fonds is er nieuwe regelgeving, waaronder de informatieverschaffingsverordening over duurzaamheid in de financiële
dienstensector (SFDR) en de Taxonomieverordening. Doel van deze regelgeving is het transparant maken van hoe financiële
instellingen –waaronder pensioenfondsen– omgaan met duurzaamheid.
De SFDR vraagt pensioenfondsen de informatie over duurzaam beleggen op één en dezelfde manier te presenteren, zodat de
informatie beter vergelijkbaar wordt tussen pensioenfondsen. Het doel van de Taxonomieverordening is het creëren van één standaard
waarop ecologische duurzaamheid kan worden gemeten. De taxonomie is een soort woordenboek waaruit volgt welke economische
activiteiten ecologisch duurzaam zijn. Vervolgens moeten alle activiteiten van een onderneming op een rij worden gezet en worden
bepaald welke van deze activiteiten duurzaam zijn. Hieruit volgt dan een score per onderneming. Ons fonds kan deze informatie
over ondernemingen vervolgens gebruiken bij het vormgeven van haar duurzaamheidsbeleid. Ons fonds ziet het belang en de vele
voordelen van de voorgestelde maatregelen in en is daarom hard aan de slag te voldoen aan de verplichtingen.
De eerste SFDR-verplichtingen zijn op 10 maart 2021 in werking getreden. Ons fonds heeft informatie moeten verstrekken over
hoe we aankijken tegen duurzaamheidsrisico’s, over de duurzame kenmerken van de pensioenregeling, en over hoe wij aankijken
tegen ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Deze informatie is op de website van Bpf MITT
en in de Pensioen 1-2-3 opgenomen. De overige SFDR-verplichtingen stonden eigenlijk gepland voor 1 januari 2022, maar zijn
uitgesteld naar 1 januari 2023. Dan zal er nog meer detailinformatie verschaft moeten worden over de duurzame kenmerken van de
pensioenregeling, welke duurzaamheidsindicatoren gebruikt worden om dit te meten, wat de bindende duurzame elementen zijn, hoe
goede bestuurspraktijken gewaarborgd worden en het beoogde percentage duurzame beleggingen. Ook zal er elk jaar gerapporteerd
moeten worden over 18 voorgeschreven duurzaamheidsindicatoren.
De eerste verplichting voor de Taxonomieverordening is op 1 januari 2022 in werking getreden. Pensioenfondsen moeten in hun
Pensioen 1-2-3 aangeven of zij wel of niet het voornemen hebben te beleggen in economische activiteiten die ecologisch duurzaam
zijn volgens de Taxonomieverordening. Omdat de pensioenregeling die Bpf MITT aanbiedt ecologisch duurzame kenmerken bevat,
heeft ons fonds in haar Pensioen 1-2-3 opgenomen dat een deel van haar beleggingen wordt gealloceerd naar ecologisch duurzame
beleggingen. Ons fonds heeft hierbij nog geen streefpercentage opgenomen omdat de EU nog niet volledig heeft gedefinieerd welke
activiteiten ecologisch duurzaam zijn en omdat er nog onvoldoende data beschikbaar is van bedrijven.
In 2022 gaat ons fonds verder aan de slag om te voldoen aan de nieuwe verplichtingen. Het is onze hoop en verwachting dat
uitvoering geven aan deze verplichtingen uiteindelijk zal bijdragen aan een betere en duurzamere wereld.
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6.

Actuarieel

6.1

Samenvatting van het actuarieel rapport

Deze samenvatting toont, naast de ontwikkelingen gedurende het boekjaar, de belangrijkste financiële cijfers van het fonds. Ter
vergelijking van de cijfers van het huidige boekjaar zijn referentiecijfers opgenomen.
Financiële positie
De dekkingsgraad 1) 2) liet over het boekjaar een stijging zien van 93,3% ultimo 2020 naar 104,7% ultimo 2021. De beleidsdekkingsgraad
van het fonds steeg in 2021 van 89,7% naar 99,8%. De beleidsdekkingsgraad 3) ultimo 2021 is daarmee lager dan zowel de vereiste
dekkingsgraad van 118,6% als de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. Hierdoor is de financiële positie niet toereikend en is er
sprake van een dekkingstekort.
Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad, de dekkingsgraad en de (minimaal) vereiste dekkingsgraad
zien.

140%

104,7% 104,3%

100%

104,3%

104,3%
98,1%

99,8%

121,2%

119,9%

118,0%

118,6%

120%

99,7%

104,4%

103,8%
100,5%

93,3%
89,7%

80%

60%
2021
Beleidsdekkingsgraad

2020
Dekkingsgraad

2019
Minimaal vereiste dekkingsgraad

2018
Vereiste dekkingsgraad

1)

Waar gesprojeb wordt over dekkingsgraad, wordt de actuele dekkingsgraad bedoeld.

2)

De dekkingsgraad is gebaseerd op de technische voorziening, waarbij verdiscontering heeft plaatsgevonden op basis van de DNB-rentetermijnstructuur per einde 2021.
Volledigheidshalve merken wij op dat er geen rekening is gehouden met de gewijzigde UFR-methodiek die vanaf 1 januari 2022 van toepassing is.

3)
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De beleidsdekkingsgraad is gelijk aan de 12-maands voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad.

De volgende grafiek geeft het vermogen en de technische voorzieningen ultimo jaar weer.
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(Minimaal) vereiste financiële positie
De minimaal vereiste dekkingsgraad bedraagt 104,3% ultimo 2021 (ultimo 2020: 104,3%). De vereiste dekkingsgraad wordt enerzijds
vastgesteld op basis van de feitelijke verdeling van de beleggingsportefeuille (de feitelijk vereiste dekkingsgraad genoemd) en
anderzijds op basis van de strategische verdeling van de beleggingsportefeuille (de strategisch vereiste dekkingsgraad genoemd).
Ultimo 2021 bedraagt de feitelijk vereiste dekkingsgraad 119,4% en de strategisch vereiste dekkingsgraad 118,6%.
Voor de toetsing van de financiële positie wordt de beleidsdekkingsgraad van 99,8% getoetst aan de strategisch vereiste dekkingsgraad
van 118,6%. Het fonds verkeert derhalve in een tekortsituatie.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie |

Jaarverslag 2021

45

De volgende grafiek toont de verdeling over de verschillende risicocomponenten van de strategisch vereiste dekkingsgraad ultimo
2021. Ter referentie zijn tevens de cijfers ultimo 2020 opgenomen.
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Herstelplan
Het fonds heeft in 2021 een herstelplan ingediend bij DNB, waarin wordt aangetoond dat de beleidsdekkingsgraad binnen de
gekozen hersteltermijn herstelt tot het niveau van de vereiste dekkingsgraad. Dit herstelplan voorzag voor ultimo 2021 een
beleidsdekkingsgraad van 94,5%. De werkelijke beleidsdekkingsgraad van 99,8% is hoger. Het fonds heeft in het eerste kwartaal van
2022 het herstelplan geactualiseerd. Op basis van de gekozen hersteltermijn herstelt het fonds naar verwachting tijdig tot het niveau
van de vereiste dekkingsgraad.
Voor het fonds geldt daarnaast de situatie dat de beleidsdekkingsgraad zich eind 2021 voor het zevende opeenvolgende meetmoment
onder het niveau van de minimaal vereiste dekkingsgraad bevindt. Er geldt de regel dat de beleidsdekkingsgraad niet langer dan
zes achtereenvolgende meetmomenten lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad mag zijn. Dit betekent in beginsel dat
het fonds eind 2021 een korting moet doorvoeren, zodanig dat de actuele dekkingsgraad wordt verhoogd tot het niveau van de
minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3% (de “MVEV”-korting”). De minister heeft echter, net als vorige jaren, per eind 2021
een vrijstellingsregeling gepubliceerd die pensioenfondsen vrijstelt van het doorvoeren van een MVEV-korting indien de actuele
dekkingsgraad ten minste 90% bedraagt. Het fonds maakt gebruik van deze regeling waardoor een MVEV-korting eind 2021 niet
aan de orde is. Op basis van de actualisatie van het herstelplan in 2022 wordt verwacht dat de (beleids)dekkingsgraad van het fonds
gedurende 2022 boven de minimaal vereiste dekkingsgraad uitkomt.
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Analyse van het resultaat
De stijging van de dekkingsgraad van 11,4%-punt in 2021 volgt uit het positieve resultaat van 482.649 in het boekjaar. In 2020 was
er een negatief resultaat van 284.019. De invloed van het resultaat op de dekkingsgraad is in de volgende grafiek weergegeven en
uitgesplitst naar mutatie-oorzaak.
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Door de aanzienlijke rentestijging gedurende 2021 rendeerde de matchingportefeuille van het fonds negatief en daalde de technische
voorziening. De daling van de technische voorziening uit hoofde van de rentemutatie was groter dan de waardedaling van de
matchingportefeuille, waardoor de rentestijging per saldo een positief effect had op de dekkingsgraadontwikkeling in 2021. Daarnaast
droeg het behaalde rendement in de returnportefeuille fors positief bij aan de stijging van de dekkingsgraad. De nieuwe opbouw uit
premie heeft negatief bijgedragen aan de dekkingsgraadontwikkeling. De overige resultaatbronnen hadden een relatief beperkte
impact op de ontwikkeling van de dekkingsgraad in 2021.
Ten aanzien van de grafiek merken wij op dat alle procentuele resultaten individueel berekend zijn als mutatie ten opzichte van de
financiële positie primo boekjaar. De component ‘‘kruiseffecten’’ dient daarbij als sluitpost in het getoonde dekkingsgraadverloop.
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Kostendekkende premie
De kostendekkende premie over 2021 is vastgesteld conform de actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn). Dit betekent dat de
premie is vastgesteld op basis van een gedempt premiebeleid, gebaseerd op het verwachte toekomstige rendement. Het verwacht
rendement minus de verplichte afslag op de rente voor toeslagen is gebaseerd op de methodiek en de maximale parameters zoals
vermeld in art. 23a Besluit FTK.
De gedempte kostendekkende premie 2021, op basis van verwacht rendement, bedraagt 102.373. De feitelijk ontvangen premie is met
105.903 hoger dan de gedempte kostendekkende premie en is daarmee toereikend.
De feitelijke premie (Feit), de zuivere kostendekkende premie (ZKDP) en de gedempte kostendekkende premie (GKDP) worden in
onderstaande grafiek weergegeven. Hierbij zijn de zuivere en de gedempte kostendekkende premie gesplitst conform de vereisten
uit de Pensioenwet. De component “opslag voorwaardelijke onderdelen” in de gedempte premie betreft de verplichte opslag voor de
financiering van voorwaardelijke toeslagen waarmee rekening dient te worden gehouden bij premiestelling op basis van verwacht
rendement.
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De feitelijke premie stijgt ruim 8% ten opzichte van 2020, met name door de verhoging van de doorsneepremie per 1 januari
2021 van 24% naar 26,4% van de pensioengrondslag (Ten Cate: van 26,8% naar 29,4%). Ondanks de (geringe) verlaging van het
opbouwpercentage per 1 januari 2021 zijn de zuivere en de gedempte kostendekkende premie circa 11% gestegen ten opzichte van
2020. Voor de zuivere kostendekkende premie komt dit doordat de gehanteerde rente (de DNB-rentetermijnstructuur per 31 december
2020) fors lager ligt dan vorig jaar. Voor de gedempte kostendekkende premie geldt dat in 2021 is uitgegaan van de “nieuwe” maximale
parameters, terwijl tot en met 2020 nog werd uitgegaan van de oude, hogere maximale parameters. De overstap op de nieuwe
maximale parameters leidt tot een lager verwacht rendement, en daarmee tot een stijging van de gedempte kostendekkende premie.
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Om inzicht te geven in het effect van de opbouw op de financiële positie van het fonds, tonen we in de volgende tabel de
premiedekkingsgraad. Er is sprake van een positief effect op de financiële positie van het fonds, indien de premiedekkingsgraad
primo boekjaar hoger is dan de dekkingsgraad primo boekjaar. Als de premiedekkingsgraad lager is heeft dit een negatief effect op de
financiële positie van het fonds. Zoals uit de tabel valt op te maken heeft de opbouw in 2021 een negatief effect gehad op de financiële
positie van het fonds van circa 0,8%-punt.

2021

2020

2019

2018

Dekkingsgraad primo boekjaar

93,3%

99,7%

100,5%

103,6%

Premiedekkingsgraad primo boekjaar

69,5%

72,3%

88,5%

90,0%

Impact opbouw op dekkingsgraad

-0,8%

-0,9%

-0,4%

-0,4%

Ondanks de verhoging van de doorsneepremie en de verlaging van het opbouwpercentage per 1 januari 2021 daalt de
premiedekkingsgraad ten opzichte van 2020, door de aanzienlijke rentedaling tussen eind 2019 en eind 2020.
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6.2 Verzekerdenbestand

			
		

Deelnemers

Stand per 1 januari 2021		

19.715

Gewezen

Pensioen-

deelnemers gerechtigden

63.173

52.276

Mutaties door:
– Nieuwe toetredingen		

3.527

0

0

– Ontslag met premievrije aanspraak		

-3.498

3.498

0

– Waardeoverdracht		

0

-9.499

0

– Overlijden		

-56

-313

-1.713

– Ingang pensioen		

-304

-2.141

3.314

– Afkoop		

0

-4

-999

– Andere oorzaken 		 412

-973

70

-9.432

672

2)

53.741

52.948

3)

2021

2020

Ouderdomspensioen			 46.924

46.182

Partnerpensioen			 5.875

5.937

Wezenpensioen			 149

157

Totaal			 52.948

52.276

1)

Mutaties per saldo		
Stand per 31 december 2021		

81
19.796

2)

1) Dit betreft onder andere de volgende mogelijke mutaties: wijziging
onderneming, expiratie van pensioen, conversie na echtscheiding en
einde studie.
2) Waarvan deelnemers 1.322 met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling.
3) Waarvan 29.726 niet opgevraagde pensioenen.

Specificatie pensioengerechtigden			
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7.

Governance

7.1

Vergaderonderwerpen

Het bestuur van ons fonds heeft het afgelopen jaar negen reguliere vergaderingen gehad en heeft daarnaast tussentijds op meerdere
momenten kort overleg gehad over specifieke onderwerpen. Het bestuur is diverse keren samengekomen met de raad van toezicht en
het verantwoordingsorgaan.
De onderwerpen waarover het bestuur een besluit moest nemen, zijn grotendeels voorbereid in de commissies die het bestuur heeft
ingesteld. Deze voorbereiding vindt plaats in commissievergaderingen. De belangrijkste (strategische) onderwerpen op de agenda van
2021 waren:
–

De gevolgen van de coronacrisis;

–

Eigen risicobeoordeling (ERB);

–

Update integrale risicoanalyse;

–

Het nieuwe pensioenstelsel;

–

Datakwaliteitsbeleid;

–

Evenwichtigheid en (niet) verlagen van opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten;

–

Premie en pensioenopbouw 2022;

–

Maatschappelijk verantwoord beleggen;

–

Invoering fase I Sustainable Finance Disclosure Regulation;

–

Herijken beloningsbeleid;

–

Jaarwerk 2020.

Het bestuur hield in 2021 diverse sessies die verband houden met het nieuwe pensioenstelsel en is hiervoor samen met cao-partijen
een project gestart. In 7.12 lichten wij dit toe.
Ook organiseerde het bestuur een aparte sessie voor de zelfevaluatie. In 7.8 gaan wij hier verder op in. Samen met de raad van toezicht,
het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau heeft het bestuur een awareness sessie over integriteit gevolgd. Deze sessie werd
verzorgd door de compliance officer van ons fonds.
Het bestuur is in 2021 twee keer bijeengekomen met cao-partijen. Vergaderonderwerpen waren het nieuwe pensioenstelsel en de
premie, de premiedekkingsgraad en de pensioenregeling 2022.
7.2 Ontwikkelingen samenstelling bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan
Binnen het bestuur heeft in 2021 één wijziging in de samenstelling plaatsgevonden. De heer Van der Meer trad per 1 december 2020 af
als bestuurslid. Daardoor ontstond een tussentijdse vacature voor deze bestuurszetel namens pensioengerechtigden, waarvoor direct
een verkiezingsprocedure is gestart. De heer Mol werd verkozen en per 16 maart 2021 benoemd.
Binnen de raad van toezicht is er in 2021 één wisseling in de samenstelling geweest. De heer Tromp trad per 1 juli 2021 af, in lijn met het
rooster van aftreden van de raad van toezicht. Zijn opvolger is de heer Wouters, die per 1 juli 2021 is benoemd. De heer Tromp was ook
voorzitter van de raad van toezicht. In zijn plaats is de heer Snijders benoemd als voorzitter.
Binnen het verantwoordingsorgaan (VO) is de heer Smits op 14 september 2021 afgetreden. Het bestuur en het
verantwoordingsorgaan hebben eind 2021 in overleg besloten het verantwoordingsorgaan uit te breiden met een tweede zetel
namens de werkgevers. De werkgeversvereniging Modint is gevraagd hiervoor een geschikte kandidaat voor te dragen. Ook is
eind 2021 de procedure gestart voor de opvolging van de heer Troost en mevrouw Brouwer, die in 2022 zullen aftreden als lid van
het verantwoordingsorgaan. Het bestuur heeft de werknemersverenigingen gevraagd geschikte kandidaten voor te dragen. De
verenigingen hebben aangegeven op dat moment geen geschikte kandidaten te hebben. Ons fonds is daarom voor beide vacatures
een verkiezingsprocedure gestart.
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Het bestuur heeft alle bestuursleden aangewezen als pseudo-UBO, zoals dat staat in de Implementatiewet registratie uiteindelijk
belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Deze wet is op 27 september 2020 ingegaan. De wet
bepaalt dat (pseudo-) UBO’s uiterlijk 18 maanden na ingang van de Implementatiewet in het UBO-register moeten zijn ingeschreven.
In beginsel worden UBO’s vastgesteld op basis van het financieel belang in een onderneming. Maar de (pseudo-) UBO’s van
pensioenfondsen zijn de personen die de feitelijke zeggenschap over het pensioenfonds uitoefenen. Volgens de minister van Financiën
kwalificeren hierdoor alle bestuursleden van pensioenfondsen als UBO’s en moeten zij worden ingeschreven in het UBO-register. De
bestuursleden zijn in 2021 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als (pseudo-) UBO’s in het UBO-register.
Een overzicht van de samenstelling van de fondsorganen en -commissies is opgenomen vanaf pagina 127.
7.3 Geschiktheidsbevordering
Het geschiktheidsbeleid en het opleidingsplan zijn vastgelegd in een geschiktheidsplan. Daarbij gaat ons fonds uit van de Handreiking
geschikt pensioenfondsbestuur van de Pensioenfederatie en de Guidance normenkader beleggingskennis van DNB. Het bestuur
bespreekt in elk geval jaarlijks de geschiktheid en opleidingswensen, zo ook eind 2021. Hierop is het geschiktheidsplan geactualiseerd.
Studiedagen bevorderen de geschiktheid van het bestuur. Is het onderwerp ook van belang voor de raad van toezicht, het VO en/
of cao-partijen? Dan worden zij uitgenodigd voor de studiedag. Verder hebben de individuele bestuursleden opleidingen gevolgd,
literatuur bijgehouden, seminars en lezingen op pensioengebied bijgewoond en ervaringen met andere bestuursleden uitgewisseld.
7.4 Diversiteit
Diversiteit heeft bij iedere (her)benoeming de aandacht en wordt benadrukt bij de voordragende partij. Uitgangspunt is minimaal één
vrouw en één man in zowel het bestuur, de raad van toezicht als het VO. Ons fonds voldoet hieraan. Daarnaast streeft het bestuur naar
minstens één persoon jonger dan 40 jaar in zowel het bestuur, de raad van toezicht als het VO. Ons fonds voldoet hier nog niet aan.
Alleen de raad van toezicht heeft -sinds 1 juli 2021- één persoon jonger dan 40 jaar.
Het bestuur heeft het diversiteitsbeleid de afgelopen jaren concreet vormgegeven door een stappenplan voor diversiteitsbevordering
vast te stellen en uit te voeren. De acties die het bestuur heeft geformuleerd zijn:
–

Het instellen van een traineeship binnen het bestuur;

–

Periodiek overleg met de voordragende organisaties;

–

Evalueren en zo nodig aanpassen van de taakverdeling in het bestuur, zodat bij een vacature andere eisen kunnen worden gesteld;

–

Evalueren en zo nodig aanpassen van de functieprofiel(en).

Uitgangspunten voor het traineeship zijn:
–

Het traineeship is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de diversiteit binnen pensioenfondsbesturen in bredere zin;

–

Het bestuur vindt het niet noodzakelijk om met het traineeship mensen specifiek aan ons fonds te binden;

–

De duur van het traineeship is één jaar;

–

Het bestuur stelt uit zijn midden een mentor aan voor de trainee.

Van september 2020 tot en met september 2021 heeft mevrouw Yusufi als trainee meegedraaid in het bestuur. Zij heeft in deze periode
met succes de SPO maatwerkopleiding Geschikt worden op niveau A gevolgd en heeft de bestuursvergaderingen en vergaderingen
van de PUCC bijgewoond en daaraan een actieve bijdrage geleverd. Zij kon een beroep doen op de heer Jochems als mentor en
sparringpartner. Het bestuur heeft het traineeship als zeer succesvol ervaren en heeft besloten om in 2022 opnieuw een traineeship in
te stellen.
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7.5 Beloning
Het bestuur voert een beheerst beloningsbeleid. Het houdt hierbij rekening met de verantwoordelijkheid, de eisen die aan de
functie worden gesteld en de tijd die de functie in beslag neemt. Het beleid geldt voor alle bestuursleden, de leden van het
verantwoordingsorgaan en de leden van de raad van toezicht. De uitgangspunten van het beleid zijn daarnaast ook van toepassing op
de uitbestedingspartijen van ons fonds.
Het bestuur heeft in 2021 het beloningsbeleid geactualiseerd en herijkt. Eerst zijn de uitgangspunten voor het beloningsbeleid
vastgesteld, voor advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van toezicht.
Vervolgens is aan de hand van de uitgangspunten de Regeling hoogte beloning leden fondsorganen vastgesteld en voorgelegd
aan het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. De ingangsdatum van het nieuwe beloningsbeleid en de Regeling hoogte
beloning leden fondsorganen is 1 juli 2021.
De herijking van het beloningsbeleid en de beloningen van de fondsorganen is voorbereid door de tijdelijke werkgroep
beloningsbeleid. De werkgroep heeft onder meer gekeken naar de tijdsbesteding, de te verrichten werkzaamheden en de werkelijk
verstrekte beloningen. Ook is een vergelijking gemaakt met andere fondsen op basis van het benchmarkonderzoek van TPRA.
Sinds 1 juli 2021 gelden de volgende beloningen:
De vaste vergoeding voor het bestuur is voor de voorzitters € 19.875 en voor de andere bestuursleden € 13.250 per jaar. Naast de vaste
jaarvergoeding geldt een variabele vergoeding per bijeenkomst. Deze is voor de voorzitters en de overige bestuursleden gelijk en
gebaseerd op de SER-norm van € 410 per dagdeel en € 0,28 per gereden kilometer.
De vaste vergoeding voor de raad van toezicht is voor de voorzitter € 20.261 en voor de andere leden € 13.508 per jaar en € 0,28 per
gereden kilometer.
De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding per vergadering en studiebijeenkomst die gebaseerd is op de
SER-norm van € 410 per dagdeel en € 0,28 per gereden kilometer. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan ontvangt daarnaast
een vaste jaarvergoeding van € 1.140 per jaar.
Daarnaast zijn er opleidingsbudgetten voor leden van het bestuur, de raad van toezicht en het VO.
7.6 Gedragscode en compliance
Een belangrijk onderdeel van het interne integriteitsbeleid is de gedragscode van ons fonds. Doel van deze gedragscode is het stellen
van regels en richtlijnen voor de leden van het bestuur, de raad van toezicht en het VO. De gedragscode richt zich onder meer op:
–

Het voorkomen van belangenverstrengeling;

–

Het vermijden van het gebruik van voorwetenschap;

–

Het voorkomen van koersmanipulatie of andere misleidende handelingen;

–

Een zorgvuldige omgang met bedrijfsmiddelen en -informatie;

–

De omgang met het ontvangen van relatiegeschenken, giften en uitnodigingen;

–

De omgang met het geven van relatiegeschenken;

–

De omgang met nevenfuncties;

–

De omgang met financiële belangen in zakelijke relaties;

–

De omgang met leveranciers en dienstverleners.

Naast een gedragscode beschikt ons fonds over een incidenten- en klokkenluidersregeling.
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Ons fonds heeft afspraken gemaakt over de melding van zaken die behandeld worden in de gedragscode. Tijdens de
bestuursvergadering is een vast agendapunt de melding van uitnodigingen, geschenken, nieuwe nevenfuncties en dergelijke. Deze
meldingen worden vastgelegd.
Het bestuur heeft geen insiders aangewezen. In 2019 is uitgebreid besproken of het bestuur de leden van de beleggingscommissie en/
of het voltallige bestuur wel of niet als ‘insider’ zou moeten aanwijzen. Het bestuur heeft vastgesteld dat de bestuursleden, ook zij die lid
zijn van de beleggingscommissie, geen voorkennis (kunnen) hebben. Dit is nog steeds het geval.
Het bestuur heeft in 2021 screeningsbeleid vastgesteld. Daarin is een procedure vastgelegd voor de screening van kandidaat-leden van
de fondsorganen. De compliance officer voert deze screening uit.
De compliance officer toetst jaarlijks de naleving van de gedragscode. Naar aanleiding van de rapportage over de naleving van de
gedragscode in 2021 heeft de compliance officer geconcludeerd dat alle gedragsregels in 2021 correct zijn nageleefd. De compliance
officer heeft daarnaast enkele aanbevelingen gedaan om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst alle gedragsregels volledig worden
nageleefd. De aanbevelingen hebben betrekking op de manier waarop nieuwe nevenfuncties worden gemeld en geregistreerd.
In 2021 heeft de compliance officer een awareness-sessie verzorgd, waarbij het bestuur, de leden van de raad van toezicht, leden
van het verantwoordingsorgaan en het bestuursbureau aanwezig waren. Tijdens de awareness-sessie zijn verschillende compliance
onderwerpen besproken, waaronder belangenverstrengeling, zakelijke relaties van het pensioenfonds en nevenfuncties.
7.7 Naleving Code Pensioenfondsen
De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben in 2013 de Code Pensioenfondsen (hierna: de Code) opgesteld. De Code is
een gedragscode voor de sector en bestaat uit normen die de sector zichzelf oplegt. Bij verantwoording over de naleving van de Code
Pensioenfondsen geldt het principe: ‘pas toe of leg uit’.
Het bestuur onderschrijft het belang van de naleving van de Code en is eind 2021 per norm nagegaan of en zo ja, hoe ons fonds aan de
norm voldoet.
De volgende norm wordt door ons fonds (nog) niet volledig nageleefd:

Norm

Thema: zorgvuldig benoemen

Toelichting

33

In zowel het bestuur als in het VO is er ten minste één

In zowel het bestuur als het VO zitten ten minste één

vrouw en één man. Er zitten zowel mensen van boven als

man en één vrouw. In beide organen zitten echter slechts

van onder de 40 jaar in. Het bestuur stelt een stappenplan

mensen van ouder dan 40 jaar. Diversiteit in het bestuur

op om diversiteit in het bestuur te bevorderen.

wordt bevorderd door hier specifiek aandacht aan te
besteden bij ontstaan van een vacature. Er is een concreet
stappenplan opgesteld om diversiteit in het bestuur te
bevorderen. Activiteit in dat kader is het traineeship dat het
bestuur heeft ingesteld.

Ondanks het pas-toe-of-leg-uit-karakter van de Code Pensioenfondsen zijn er normen in de Code die altijd worden toegelicht in
het bestuursverslag. Deze normen zijn opgenomen in de bijlagen met een verwijzing naar de vindplaats van de toelichting in het
jaarverslag.
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7.8 Zelfevaluatie
Op 19 november 2021 vond de zelfevaluatie van het bestuur plaats. Het bestuur werd begeleid door Human Insight. Voor deze
bestuursevaluatie was de primaire focus de dynamiek op het gebied van houding, gedrag en cultuur binnen het bestuur.
De externe begeleider heeft ter voorbereiding een gesprek gevoerd met de voorzitter, een bestuursvergadering volledig bijgewoond
en een team assessment uitgevoerd door middel van individuele profielen en feedback.
Uit de zelfevaluatie kwam duidelijk de kracht van het bestuur als team en de effectieve consensusvorming binnen het bestuur.
Aandachtspunt is in het bijzonder het bewaken van de werkdruk binnen het bestuur. De komende periode wordt daaraan aandacht
besteed door te differentiëren hoe bepaalde onderwerpen worden besproken: onderwerpen met hoge impact op de deelnemers,
de politiek, de lange termijn, de beleggingsstrategieën en dergelijke moeten vooral in consensus worden besloten. Naarmate de
onderwerpen operationeler en meer korte termijn worden kan de besluitvorming korter, meer gedelegeerd en minder binnen het
bestuur besproken worden. Dit zal ook worden meegenomen in de evaluatie van de governance van het fonds, die voor 2022 op de
planning staat.
7.9 Werkzaamheden sleutelfuncties
Risicobeheerfunctie
De risicobeheerfunctie wordt ingevuld door de houder en de vervuller. Tot medio 2022 wordt het houderschap van de sleutelfunctie
risicobeheer tijdelijk ingevuld via insourcing (de heer Lohman van PwC). Het houderschap van de sleutelfunctie risicobeheer wordt
naar verwachting vanaf medio 2022 belegd bij een bestuurslid. De vervulling van de sleutelfunctie risicobeheer is uitbesteed aan PwC.
De Risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicomanagementsysteem en de naleving daarvan door het
fonds. Het bestuur legt (voorgenomen) strategische besluitvorming ter beoordeling aan de Risicobeheerfunctie voor.
In hoofdstuk 8 gaan wij verder in op het integraal risicomanagement in ons fonds.
Actuariële functie
Het houderschap en de vervulling van de actuariële functie zijn belegd bij de certificerend actuaris (Willis Towers Watson). Bovendien
staan de werkzaamheden van de certificerend actuaris en de (nieuwe) actuariële sleutelfunctie in relatie tot elkaar.
Het bestuur vraagt de actuariële functie een opinie te geven bij voorgenomen besluiten van beleidsmatige en actuariële aard. Zo
beoordeelde de actuariële functie in 2021 onder meer voorgenomen besluiten over de toepassing van het standaardmodel vereist
eigen vermogen, het herstelplan, de grondslagen en de uitgangspunten voor de flexibiliserings- en afkoopfactoren.
De actuariële functie stelt na afloop van ieder kwartaal een rapportage op. Daarin is opgenomen:
–

het oordeel naar aanleiding van de toetsing van het verloop en de eindstand van de technische voorzieningen en onderliggende
basisgegevens;

–

een beschrijving van de overige werkzaamheden die de actuariële functie dat kwartaal heeft verricht.

Eventuele aanbevelingen die de actuariële functie in de rapportage doet, worden in beginsel opgevolgd.
De actuariële functie heeft in de tweede helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar het proces rondom de datakwaliteit
van de basisgegevens. Het gaat om de basisgegevens waarmee we de technische voorzieningen vaststellen. Het operationele
proces rondom de basisgegevens is beoordeeld. De beoordeling richtte zich vooral op de opzet, inrichting en beheersing van de
processen om tot betrouwbare (juiste en volledige) basisgegevens te komen. De conclusie van het onderzoek is dat er passende
beheersingsmaatregelen aanwezig zijn om het risico op fouten te minimaliseren. De actuariële functie heeft wel een aantal
aanbevelingen gedaan, die in de loop van 2021 en in 2022 zijn en worden opgepakt. Deze gaan onder meer over de complexiteit van
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de pensioenregeling (en overgangsregelingen), onvindbare pensioengerechtigden (en niet opgevraagde pensioenen) en de aandacht
van het bestuur voor datakwaliteit. Het bestuur heeft onder meer:
–

contact opgenomen met enkele verzekeraars om de nog bij hen (her)verzekerde verplichtingen die ons fonds in het verleden als
onderdeel van een collectieve waardeoverdracht heeft overgenomen, af te kopen;

–

onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor aanvullende acties om onvindbare pensioengerechtigden op te sporen; en

–

datakwaliteitsbeleid vastgesteld en is gestart met de implementatie van dit beleid.

Ieder kwartaal vindt er telefonisch overleg plaats tussen de actuariële functie en het pensioenfonds om elkaar op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen bij het pensioenfonds en om de opvolging van aanbevelingen te bespreken.
Interne auditfunctie
Het houderschap van de sleutelfunctie interne audit is extern belegd bij de heer Brouwer (4PP Audit); een onafhankelijk persoon
die sinds 2019 betrokken is bij ons fonds. Ook wordt de vervulling van deze sleutelfunctie uitgevoerd door 4PP Audit. De interne
auditfunctie beoordeelt in hoeverre het interne beheersingssysteem en andere onderdelen van het governancesysteem adequaat en
doeltreffend zijn. Met het insourcen van de sleutelfunctiehouder interne audit, is de onafhankelijkheid en objectiviteit ten opzichte van
het bestuur en de overige sleutelfuncties geborgd.
De interne auditfunctie heeft in 2021 de volgende audits uitgevoerd:
–

de beoordeling van ISAE3402-rapportages;

–

de naleving van de sanctiewetgeving;

–

de opzet en naleving van IORPII;

–

een quick scan van de actuariële functie;

–

de opzet van het risicomanagement.

De interne auditfunctie heeft een aantal bevindingen gerapporteerd en adviezen gegeven. Deze zijn vervolgens door de PUCC
en/of het bestuur besproken en hebben opvolging gekregen. Het bestuur heeft deadlines vastgesteld voor de opvolging van de
aanbevelingen die uit de audits zijn voortgevloeid. De PUCC monitort de opvolging.
7.10 Contacten met de externe toezichthouders
De AFM houdt toezicht op de communicatie van pensioenuitvoerders. In 2021 ontving ons fonds een officieel informatieverzoek van
de AFM. Ze vroeg, net als in 2020, opnieuw uitgebreide informatie over de tweedepijlerpensioenen die ons fonds uitvoert. Dit ging
over informatie over de pensioenregeling van ons fonds, maar ook over informatie op deelnemersniveau, zoals over de keuzes die
deelnemers (kunnen) maken.
Daarnaast ontving ons fonds in 2021 een normoverdragende brief over de rapportage van de uitvoeringskosten in het jaarverslag 2019.
Naar aanleiding van deze brief van de AFM bleek dat er in deze rapportage sprake was van een kleine omissie bij de presentatie van de
uitvoeringskosten. Dit is direct gecorrigeerd, zodat de rapportage van de uitvoeringskosten in het jaarverslag 2020 wel volledig aan de
daarmee verband houdende wet- en regelgeving voldeed. Aan de AFM is een schriftelijke terugkoppeling gegeven.
Tot slot heeft ons fonds een aankondigingsbrief ontvangen over een onderzoek van de AFM naar de klachtenprocedures van
pensioenfondsen. De AFM verwacht begin 2022 haar onderzoek afgerond te hebben en een terugkoppeling te geven.
DNB is als toezichthouder belast met prudentieel toezicht. Dit toezicht richt zich op de financiële stevigheid van financiële
ondernemingen en pensioenfondsen. Het doel van DNB is om bij te dragen aan de stabiliteit van de financiële sector. Ons fonds
informeert DNB over alle wijzigingen in statuten, reglementen en de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Uiterlijk 30 juni legt
het fonds het jaarverslag en de daarbij behorende verslagstaten ter beoordeling aan DNB voor. Elke maand en elk kwartaal rapporteert
ons fonds aan DNB over zijn financiële positie. Voorgenomen (her)benoemingen en functiewijzigingen binnen het bestuur, de raad
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van toezicht en sleutelfunctiehouders worden tijdig gemeld. De thema’s waarover ons fonds in 2021 op verzoek van DNB heeft
gerapporteerd zijn:
–

Niet-financiële risico’s en integriteitrisico (sectorbrede vragenlijst);

–

Eindrapportage inzake de afronding van het Plan van Aanpak bevindingen on site onderzoek Beleggingen en Risicobeheer
(fondsspecifiek onderzoek waarvan de bevindingen zijn afgerond in 2021) .

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Door of namens ons fonds is in 2021
één datalek aan deze toezichthouder gemeld. Dit datalek was niet zo groot dat zij door ons fonds als incident -een ernstig gevaar voor
de integere en beheerste bedrijfsvoering- is benoemd.
In 2021 zijn aan ons fonds geen dwangsommen of boetes opgelegd. De toezichthouders DNB en AFM hebben geen aanwijzingen aan
ons fonds gegeven. Er is ook geen bewindvoerder aangesteld, en is de uitoefening van de bevoegdheden door de organen van ons
fonds niet gebonden aan toestemming van de toezichthouder.
7.11 Gevolgen coronacrisis
De coronacrisis als gevolg van de covid-19 pandemie heeft nog altijd de samenleving in zijn greep. Dat geldt daardoor ook voor ons
fonds. Het bestuur blijft de ontwikkelingen rond covid-19 nauwgezet volgen en neemt waar nodig tijdig passende maatregelen. De
risico’s en gevolgen van de coronacrisis zijn zowel financieel als niet-financieel van aard. Over de financiële gevolgen voor ons fonds
leest u meer in hoofdstuk 5 Beleggingen.
Ons fonds heeft de website zo ingericht dat actuele ontwikkelingen en maatregelen vanwege de coronacrisis goed zijn te vinden.
Ons fonds heeft de mogelijkheid voor werkgevers om een betalingsregeling te treffen verruimd. Deze verruiming blijft in principe
bestaan zolang de coronacrisis duurt.
Het bestuur besloot bij het begin van de coronacrisis om het liquiditeitsbeleid tijdelijk aan te passen en buiten de
beleggingsportefeuille een buffer aan te houden ter hoogte van twee maanden pensioenuitkeringen. Eind 2021 heeft het bestuur
besloten dat het niet noodzakelijk is om deze extra buffer aan te houden. Sindsdien houdt ons fonds weer een buffer aan ter hoogte
van ruim één maand pensioenuitkeringen.
Voor onze deelnemers en pensioengerechtigden zijn er geen gevolgen geweest voor de pensioenopbouw en de uitkering van
pensioenbetalingen. Onze belangrijkste uitbestedingspartijen hebben doorlopend voldoende maatregelen getroffen om ervoor te
zorgen dat de kritische bedrijfsprocessen doorlopen. De medewerkers die ons fonds draaiend houden, kunnen hun werkzaamheden
goed vanuit thuis doen.
Ons fonds heeft de protocollen en richtlijnen van het RIVM en de overheid onverkort gevolgd. Hierdoor vonden de meeste
vergaderingen in 2021 online plaats. In de zomer en in het najaar konden vergaderingen wél fysiek plaatsvinden. Het bestuur en
commissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan, konden alle vergaderingen zoals gepland, laten plaatsvinden en
daarbij tot gedegen besprekingen en besluitvorming komen.
7.12 Het nieuwe pensioenstelsel
In 2020 bereikten het kabinet, de werkgevers en de vakbonden een akkoord over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. De
Wet Toekomst Pensioenen treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Alle pensioenregelingen in Nederland moeten uiterlijk
op 1 januari 2027 zijn omgezet naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze omzetting leidt tot veel keuzes en besluiten van cao-partijen
en pensioenuitvoerders. Voor pensioenfondsen raakt deze omzetting zowel het strategische beleid als de uitvoering in brede zin. Dit
geldt ook voor ons fonds. Naast de transitie moet de dagelijkse gang van zaken (‘going concern)’ niet uit het oog worden verloren. Om
te waarborgen dat dit effectief en efficiënt verloopt, hebben ons fonds en de cao-partijen MITT en Textielverzorging gezamenlijk het
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project Wet Toekomst Pensioenen ingericht en een onafhankelijk projectmanager aangesteld; het project wordt begeleid door AethiQs.
Het project is gestart in juni 2021 en wordt uitgevoerd aan de hand van een projectplan.
Om te voorkomen dat het project in een tijdsklem komt, is ervoor gekozen om ruim binnen de wettelijke termijnen klaar te zijn.
Beoogd wordt de nieuwe pensioenregeling van ons fonds per 1 januari 2025 in te voeren.
De projectplanning ziet er globaal als volgt uit:

Big Picture Wet toekomst pensioenen

1

Wetgevingsproces
Besluitvormingsproces
Implementatieperiode
Compensatieperiode
2021 2022

2023

December 2022
Invaren ja/nee?
Transitie-FTK?

8.

2024

Januari 2023
Wet toekomst
pensioenen van kracht
Transitie FTK van
kracht?
Vóór 1 April 2023
Intentieverklaring
Transitie-FTK
Vóór 1 september 2023
Overbruggingsplan

2025

Vóór 1 juli 2024
Overbruggingsplan
Vóór 1 januari 2025
Besluiten sociale partners
en fonds
(pensioenregeling,
invaren, compensatie)
Transitieplan
Opdrachtaanvaarding

2026

Vóór 1 juli 2025
Overbruggingsplan
Vóór 1 juli 2025
Implementatieplan
Communicatie-plan

2027

Vóór 1 april 2026
Overbruggingsplan

Januari 2027
Einde transitie FTK
Uiterste
transitiemoment

2037
Einde
compensatieperiode

1

Integraal Risicomanagement

8.1 Risicomanagement binnen ons fonds
Bij ons fonds is risicomanagement een belangrijk onderdeel van de besluitvorming en uitvoering. Het draagt bij aan het behalen
van de doelstellingen van het fonds en aan de beheerste en integere bedrijfsvoering. Het doel van het integraal risicomanagement
(hierna: IRM) zoals ons fonds dit definieert, is om risico’s tijdig te herkennen en integraal te beheersen. Zo helpt IRM ons fonds om de
strategische doelstellingen te behalen. Het IRM van ons fonds is gebaseerd op de volgende vier bouwstenen:
1. Risico Governance: de verankering van het risicoraamwerk binnen de governance van het fonds.
2. Risico Strategie: het startpunt voor het IRM-beleidskader.
3. Risico Processen: het overzetten van strategie naar de operationele uitvoering van het risicomanagement door ons fonds.
4. Risico Cultuur: het in de genen hebben van risicomanagement in de gehele procesketen.
In het beleidsdocument integraal risicomanagement (hierna: het IRM-beleid) worden deze onderdelen in detail uitgewerkt.
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Risicohouding
De risicohouding van het bestuur vormt de basis voor de bepaling van de risicobereidheid en risico indicatoren van het fonds. De
risicohouding wordt vastgelegd in het IRM-beleid. Het fonds stelt de risicohouding van het bestuur jaarlijks vast, of wanneer dat nodig
is bij een wijziging van missie, visie en/of strategie. Deze is voor het laatst herijkt in het tweede kwartaal van 2021. Daarbij hanteert het
bestuur een 5-punts-schaal.
Het fonds onderkent onderstaande risicocategorieën (zie overzicht), dit overzicht staat bekend als de risicotaxonomie van Bpf MITT. De
risicotaxonomie wordt jaarlijks tijdens de Risk Self Assessment (RSA) herijkt en bevestigd door het bestuur. De risico’s van het fonds zijn
ingedeeld in de drie hoofdrisico’s: Strategisch, Financieel en Niet-Financieel. Deze hoofdrisico’s bevatten sub-risico’s en deze sub-risico’s
bevatten een aantal risico’s. Onderstaand is de risico taxonomie van het fonds opgenomen.

Het fonds stelt de risicohouding van het bestuur jaarlijks vast, of indien relevant bij wijziging van missie, visie en/of strategie. Daarbij
hanteert het bestuur een vijfpuntsschaal. Tevens heeft Bpf MITT op sub-risico niveau de risicobereidheid vastgesteld. Op deze manier
kan per kwartaal aan de hand van de risicorapportage worden bekeken of de risico-inschattingen in lijn zijn met de risicobereidheid.
Onderstaand is de risicobereidheid op sub-risico niveau weergegeven. Het gaat hier om het expliciteren van de grondhouding ten
aanzien van risico en rendement. De gehanteerde schaal gaat geleidelijk van risicomijdend (nul) naar risico zoekend (maximaal).
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Risico-subcategorie

Nul

Kritisch

Gebalanceerd

Opportuun

Maximaal

Strategisch
X

Strategisch
Financieel
Matching

X

Markt

X

Krediet

X

Verzekerings-technisch

X

ESG (FR)

X

Niet-Financieel
Omgeving

X
X

Bedrijfstak
Operationeel

X

Uitbesteding

X

Communicatie

X

Juridisch

X

Integriteit

X

IT

X

ESG (NFR)

X

Belangrijkste risico’s
In het laatste kwartaal van 2021 heeft ons fonds een Risico Self Assessment (RSA) uitgevoerd. Hierbij zijn de voornaamste risico’s en
onzekerheden waarmee het fonds wordt geconfronteerd door het bestuur ingeschat. Dat is gedaan op basis van: kans en impact (op
onze 5-punts risicowaarderingsschalen), bijbehorende beheersmaatregelen en de risicobereidheid van ons fonds.
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In onderstaande tabel staan de belangrijkste drie risico’s met de hoogste score uit onze risicoanalyse.

Risico binnen

Restrisico

Risico

Omschrijving

Beheersmaatregelen

Risicohouding risicohouding acceptabel

Renterisico

Het risico dat

1. Uitwerken van beleid in

Opportuun

rentefluctuaties –als

fondsdocumentatie.

Ja

(oranje)

Ja,
geaccepteerd

gevolg van ontoereikende 2. Monitoring door fiduciair
afstemming tussen
rentegevoelige activa en
passiva op het gebied
van rentelooptijden en
rentevoet– leiden tot
ongewenste effecten op
balans en resultaat.

manager.
3. Bijsturing door fiduciair
manager.
4. Bpf MITT wordt geïnformeerd
bij overschrijding.
5. Spreiding van het risico over
looptijdsegmenten.
6. Monitoring en bespreking van
het renterisico vindt plaats
in de Beleggingscommissie,
samen met MN en de
beleggingsadviseur.
7. Verantwoording over de
beheersing van het renterisico
wordt per kwartaal aan
het Bestuur afgelegd in de
risicorapportage.

Klimaat

Het (financiële) risico

(Environ-

voor Bpf MITT dat vanuit

ment)

klimaatveranderingen
op de waarde van de
beleggingsportefeuille
ontstaat.

1. ESG beleid vanuit investment
beliefs.

Gebalanceerd

Ja

(geel)

Ja,
geaccepteerd

2. ESG impact analyse/scenario’s
op huidige portefeuille.
3. Actief ESG beleid voeren
door in gesprek te gaan
met de bedrijven uit de
aandelenportefeuille.
4. Bpf MITT houdt bij
de ontwikkeling van
nieuw/toekomstig
beleggingsbeleid rekening met
klimaatverandering.
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Risico binnen

Restrisico

Risico

Omschrijving

Beheersmaatregelen

Risicohouding risicohouding acceptabel

Cybercrime

Het risico dat door

1. Informatiebeveiligingsbeleid

Gebalanceerd

computercriminaliteit

is in scope van de ISAE 3402

de beschikbaarheid

rapportages AZL en MN

en continuïteit van de

e-mail verbindingen v.w.b. het

komt, waardoor de

uitwisselen van vertrouwelijke

reputatie en integriteit

informatie

worden geschaad.

Ja,
geaccepteerd

2. Bpf MITT werkt met beveiligde

dienstverlening in gevaar

van het pensioenfonds

(geel)

Ja

3. Bpf MITT beschikt over een
bestuurlijke IT-omgeving
4. Jaarlijkse beoordeling van
uitbestedingspartijen op het
volwassenheidsniveau van
informatiebeveiliging

Tabel 1: grootste risico’s voor Bpf MITT

Onderstaande aanvullende acties (deels in samenwerking met cao-partijen) zijn naar aanleiding van de RSA genomen, om de
beheersing van bepaalde risico’s nog verder uit te werken:
1. Het actueel en leesbaar houden van de verplichtstelling(en) en de beschrijving van de werkingssfeer. Representativiteit (percentage
werknemers in dienst van bij de werkgeversverenigingen aangesloten werkgevers) verbeteren.
2. Verder uitwerken van de bestuurlijke IT-omgeving van ons fonds.
Speerpunten 2021
In 2021 heeft ons fonds verschillende stappen gezet om het IRM naar een hoger niveau te brengen. Het doel van het IRM zoals
ons fonds dit definieert, is om risico’s tijdig te herkennen en integraal te beheersen. Zo helpt het IRM ons fonds om de strategische
doelstellingen te behalen.
Het IRM-beleid heeft betrekking op alle categorieën van risico’s. Maar ook op de strategische en operationele bedrijfsvoering van het
fonds. Als delen van de bedrijfsvoering zijn uitbesteed aan derden, dan waarborgt het bestuur, en ziet daarop toe, dat deze derden
het beleid naleven. Van het beleid kan alleen na overleg met de sleutelfunctiehouder risicobeheer en met goedkeuring van bestuur
worden afgeweken. Deze afwijking wordt beargumenteerd en schriftelijk vastgelegd.
In 2021 heeft ons fonds de volgende stappen genomen om de inrichting van het risicobeheer verder invulling te geven:
1. Begin 2021 is de tijdelijke inscourcing van de sleutelfunctiehouder risicobeheer vormgegeven en heeft DNB ingestemd met de
benoeming van de heer Michiel Lohman van PwC.
2. De opzet van de kwartaal risicorapportage van het eerstelijns risicomanagement is in samenspraak met de commissies en de
eerstelijns risicomanager herzien. Sinds het eerste kwartaal van 2021 wordt deze rapportage gehanteerd door het bestuur.
3. De sleutelfunctie risicobeheer heeft een dag voor het bestuur verzorgd waarin respectievelijk de nadere uitwerking van de Eigen
Risicobeoordeling (ERB), de risicorapportage, de Risico Control Matrix en de herijking van de risicobereidheid behandeld zijn.
4. In het tweede kwartaal van 2021 heeft het bestuur de ERB vastgesteld en ingediend bij DNB. Belangrijkste conclusies uit de ERB zijn:
•

Ten eerste worden de bestaande beheersmaatregelen aangescherpt (vaker rapporteren als er richting het negatieve scenario
wordt bewogen) om de ontwikkeling van de risico’s beter te monitoren en eerder in te kunnen grijpen als de situatie daarom
vraagt. Indien nodig worden ook de in het financieel crisisplan opgenomen triggers (stand ECB-rente en CPI) hierop aangepast.
Tevens zal ons fonds sectorbreed optrekken met andere stakeholders om het draagvlak onder de deelnemers te vergroten.

•

Ten tweede wordt er in het kader van het Nieuwe Pensioenakkoord inzichtelijk gemaakt wat het betekent om middels een
eenmalige korting uit herstel het Nieuwe Pensioencontract in te stromen.
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•

Als laatste wordt een exitplan opgesteld. Dit plan ziet op de situatie waarin het pensioenfonds overgaat tot een fusie, liquidatie
of splitsing van het pensioenfonds. Het doel daarbij is dat, indien de situatie zich voordoet, dit op een beheerste wijze en met
zo min mogelijk nadelige gevolgen voor de deelnemers en andere rechthebbenden plaatsvindt.

5. Gedurende 2021 hebben het eerstelijns operationeel risicomanagement en de sleutelfunctie risicobeheer gezamenlijk
opgetrokken om een Risico Control Matrix (RCM) vorm te geven. Door het gebruik van een RCM krijgt het fonds een beter inzicht
in de samenhang tussen de processen, risico’s en controls. In 2022 zal het fonds de werking/effectiviteit van beheersmaatregelen
testen.
6. Ons fonds nam in 2021 deel aan de webinars ‘Assurance Diensten’ van de uitvoeringsorganisatie AZL waarin diverse onderwerpen
van risicomanagement en interne audit binnen AZL zijn behandeld. Daarnaast nam ons fonds deel aan de risicomanagement
bijeenkomsten van de fiduciair manager MN.
7. De sleutelfunctie risicobeheer heeft in 2021 risico opinies gegeven bij de volgende bestuursbesluiten:
•

Bewuste aandelenselectie

•

Beleggingsplan 2021

•

Aanpassing balanced scorecard

•

Vaststelling strategisch beleggingsbeleid

•

ISAE 3402 MN en AZL

•

Aansprakelijkheid bestuurders

•

Beleid datakwaliteit

•

Herijking integrale risk assessment 2021

•

Kwartaalrapportages eerstelijn risicobeheer

8.2 Operationeel risicomanagement
Ons fonds heeft alle operationele activiteiten uitbesteed. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de beheersing van de operationele
risico’s in de uitvoering. De beleggingscommissie (BC) is verantwoordelijk voor de identificatie, monitoring en (advisering over)
de beheersing van de meeste financiële risico’s. De verantwoordelijkheid voor de identificatie, monitoring en (advisering over) de
beheersing van de niet-financiële risico’s ligt bij de pensioenuitvoerings- en communicatiecommissie (PUCC).
Financiële risico’s
De kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen in 2021 over de financiële risico’s beschrijven en behandelen we in de risicoparagraaf
in de jaarrekening. We gaan daar vooral in op de ontwikkelingen op de financiële markten ten aanzien van het solvabiliteitsrisico,
renterisico, aandelen- en vastgoedrisico, valutarisico, grondstoffenrisico, kredietrisico, concentratierisico, liquiditeitsrisico en actief
beheer risico. Daarnaast gaan we in op het verzekeringstechnisch risico.
De financiële positie van ons fonds is onder meer afhankelijk van de beleggingsresultaten. Het bestuur kan hierop door middel van het
strategisch beleggingsbeleid vooraf invloed op uitoefenen. Vervolgens is de invloed, door monitoring van de financiële risico’s, beperkt.
Wel kan het bestuur de uitvoeringskosten beheersen en op die manier bijdragen aan zo acceptabel mogelijke pensioenkosten, als
onderdeel van de arbeidskosten. Elders in dit jaarverslag leest u meer over de uitvoeringskosten.
Niet-financiële risico’s
Bij niet-financiële risico’s gaat het over: het omgevingsrisico, bedrijfstakrisico, communicatierisico, uitbestedingsrisico, operationeel
risico, IT-risico, juridisch risico, ESG risico en het integriteitsrisico. Het bestuur heeft beheersmaatregelen voor de niet-financiële
risico’s geformuleerd die worden toegepast en gemonitord. Deze bestaan onder meer uit: het periodiek evalueren en updaten van
fondsdocumenten, het beleid, de procedures en het beoordelen van rapportages van uitbestedingspartijen. In 2021 waren er bij de
beheersing van de niet-financiële risico’s de volgende bijzonderheden:
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Omgevingsrisico
Het bestuur heeft in 2021 geanalyseerd hoeveel invloed de toenemende toezichtseisen en politieke besluitvorming hebben op de
doelstellingen van het fonds. Maar ook hoeveel invloed lobbytrajecten met bijvoorbeeld de Pensioenfederatie hierop hebben. Het
bestuur neemt waar nodig passende maatregelen.
Bedrijfstakrisico
Ontwikkelingen in de bedrijfstak of de manier waarop de verplichtstelling van pensioenfondsen zich ontwikkelt, kunnen van invloed
zijn op de continuïteit van ons fonds. Daarom is het noodzakelijk dat het bestuur deze ontwikkelingen structureel monitort.
Communicatierisico
Een communicatierisico ontstaat als ons fonds het draagvlak en vertrouwen onder (oud-)deelnemers, pensioengerechtigden en
werkgever verliest door onjuiste of onduidelijke communicatie. Informatie over het communicatiebeleid en de communicatiemiddelen
van ons fonds is elders in dit bestuursverslag opgenomen.
Operationeel risico
Het bestuur stelt hoge eisen aan de interne organisatie. Het bestuur is daarnaast verplicht om een bestuurssamenstelling te hebben die
voldoende deskundig en geschikt is en daarmee voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen vanuit wetgeving. Het bestuur heeft, ter
borging en actualisatie van de kennis en het functioneren van het bestuur een geschiktheidsplan opgesteld. Daarnaast evalueert het
bestuur zichzelf ieder jaar.
Uitbestedingsrisico
Het bestuur vindt dat de uitbesteding van de werkzaamheden garant staat voor een betere uitvoering van de pensioenregeling(en)
dan wanneer deze uitvoering in eigen beheer zou plaatsvinden. Het bestuur heeft voor de eisen gesteld aan het uitbesteden
van werkzaamheden een uitbestedingsbeleid opgesteld. Hierover leest u meer elders in dit bestuursverslag. De uitvoering en de
beheersing van de uitbestedingsrisico’s worden onder meer gemonitord door de beoordeling van SLA- en risicorapportages en ISAE
3402-rapporten. Daarnaast vinden periodiek gesprekken plaats met de uitbestedingspartijen.
IT- en cyber security-risico
In 2021 is het IT-beleid verder aangescherpt en zijn de IT-risico’s herijkt. In 2021 heeft ons fonds gesprekken gevoerd met de
uitbestedingspartijen. Dit vond plaats om ervoor te zorgen dat hun IT-beleid minimaal voldoet aan de eisen volgens het IT-beleid
van ons fonds. In 2021 is er ook veel aandacht geweest voor IT incidenten (waaronder cybercrime en kwetsbare onderdelen
binnen de IT infrastructuur) en de herstelacties daarvan door uitbestedingspartijen. Aanpalend aan IT heeft ons fonds in 2021
een datakwaliteitsbeleid opgesteld. Met dit beleid zorgen wij ervoor dat de data, zoals salarisgegevens en opbouwpercentages,
door uitbestedingspartijen juist, maar ook volledig en tijdig verwerkt worden. Dit beleid houdt ook rekening met onder andere de
vertrouwelijkheid en beschikbaarheid vanuit privacy wetgeving. Het grip krijgen op de data van ons fonds zorgt er ook voor dat wij
beter inzicht hebben of kunnen krijgen over trends en ontwikkelingen binnen de deelnemers- en werkgeverspopulatie. Op basis van
goede data kunnen allerlei analyses uitgevoerd worden welke tot doel hebben om een zo goed mogelijke pensioenregeling uit te
voeren op een zo kostenefficiënt mogelijke wijze.
Juridisch risico
Ons fonds heeft diverse beheersmaatregelen in werking om het risico op het niet (juist) naleven van wet- en regelgeving te verkleinen.
Ook de overeenkomsten met uitbestedingspartijen vallen onder dit risico. Hierbij zorgen wij ervoor dat contracten voldoen aan weten regelgeving en dat eventuele aansprakelijkheid van het fonds jegens en van uitbestedingspartijen goed vastgelegd is. Ons fonds
monitort de overeenkomsten met derden met een contractenregister.
Integriteitsrisico
Integriteitsrisico betreft het risico op het niet integer handelen door bestuursleden maar ook door adviseurs van ons fonds of
medewerkers van uitbestedingspartijen. Integriteit is een vast onderwerp op de bestuursagenda. Het bestuur bespreekt of sprake
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is van mogelijke tegenstrijdigheden bij de werkzaamheden die een bestuurslid binnen en buiten het fonds verricht. Ook heeft het
bestuur in 2021 de Systematische Integriteits Risico Analyse (SIRA) geactualiseerd waarbij specifiek voor integriteit risico’s in kaart
gebracht worden en gezamenlijk beheersmaatregelen worden geformuleerd om deze risico’s te verkleinen. Daarnaast heeft het
bestuur samen met de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan een awareness sessie integriteit gehouden, die is verzorgd
door onze compliance officer. Op basis van het integriteitsbeleid, de jaarlijkse update hiervan middels de SIRA en de bestaande
beheersmaatregelen heeft het bestuur geen aanleiding om te veronderstellen dat er in 2021 sprake is geweest van fraude. Dit geldt
zowel binnen het pensioenfonds als bij uitbestedingspartijen.
ESG risico
Vanuit de IORP II-richtlijn moet het fonds ESG risico’s expliciet betrekken bij besluitvorming over beleggingen. Te denken valt aan de
impact op arbeids- en mensenrechten, duurzaamheid en klimaateffecten.

9.

Vooruitblik komend boekjaar en visie nabije toekomst

9.1

COVID-19

In maart 2022 zijn bijna alle coronamaatregelen door de overheid opgeheven. Ons fonds houdt in de gaten of er naweeën van
de coronacrisis zijn. Voor werkgevers bleef het in de eerste helft van 2022 mogelijk om bij betalingsproblemen een coulante
betalingsregeling af te spreken met ons fonds.
9.2 Oorlog Oekraïne
In februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. De inval van Rusland in Oekraïne en het verschrikkelijke
oorlogsgeweld raakt de hele wereld. Ook ons fonds leeft mee met de bevolking in Oekraïne.
Wereldwijd zijn sancties getroffen tegen Rusland en Belarus. Ons fonds houdt nauwgezet de mogelijke gevolgen in de gaten. Onder
andere is nagegaan of deelnemers en pensioengerechtigden op de sanctielijst zijn gekomen. Dit is niet het geval.
De oorlog heeft geleid tot grote onrust op de financiële markten en heeft gevolgen voor de prijzen van grondstoffen. De impact op
de beleggingsportefeuille en de financiële positie van ons fonds valt tot nu toe mee. Dit komt onder meer doordat wij heel beperkt
beleggen in Rusland en Oekraïne (eind februari 2022 0,130% van de portefeuille in Rusland en 0,071% van de portefeuille in Oekraïne).
Het bestuur heeft besloten om niet meer in Rusland te gaan beleggen omdat dit niet meer past in ons maatschappelijk verantwoord
beleggingsbeleid. Zodra de financiële markt dit toelaat, verkoopt ons fonds de Russische beleggingen.
De inval van Rusland in Oekraïne brengt risico’s met zich mee voor ons fonds, op zowel operationeel gebied als op strategisch gebied,
en zowel op korte termijn als op de langere termijn. Wij hebben daarom in maart 2022 een risicoanalyse uitgevoerd. Belangrijkste
uitkomst van deze risicoanalyse is dat enkele aanvullende maatregelen voor de beheersing van het IT-risico (cyberrisk) worden
genomen.
9.3 Financiële positie van ons fonds
De financiële situatie is na 31 december 2021 verbeterd. Zowel de actuele dekkingsgraad als onze beleidsdekkingsgraad zijn gestegen.
Dit komt doordat de marktrentes zijn gestegen.
9.4 Vooruitblik 2022 beleggingen van ons fonds
Een korte vooruitblik op de beleggingen ná 31 december 2021 is onderdeel van paragraaf 5.1 .
9.5 Ontwikkelingen nieuw pensioenstelsel
In paragraaf 7.12 gaan wij in op ons project om een nieuwe pensioenregeling in te voeren vanwege het nieuwe pensioenstelsel.
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9.6 Wet ‘bedrag ineens’
Naar verwachting treedt de Wet `bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ in 2023 in werking. Deelnemers krijgen hiermee het recht
om op de pensioeningangsdatum te kiezen voor een eenmalige uitkering van maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde
ouderdomspensioen. De voorbereiding voor de invoering van dit keuzerecht en de communicatie naar de deelnemers die bijna met
pensioen gaan hebben de aandacht van het bestuur.

Vastgesteld te Heerlen, 22 juni 2022.

Het bestuur

dhr. N. Mol
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voorzitter
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dhr. M. Mulder
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mw. I.M. van Eekelen
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Verslag Raad van Toezicht 2021
De raad van toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
in het pensioenfonds. De RvT is hiernaast tenminste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige
belangenafweging door het bestuur. De RvT vervult zijn toezichtstaak zodanig dat deze bijdraagt aan het effectief en slagvaardig
functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds.
De RvT zoekt continu naar een goede samenwerking met het bestuur. Hierbij tonen bestuursleden zich bereid om toelichting te komen
geven in de RvT-vergaderingen en is de RvT ook welkom als toehoorder bij diverse commissievergaderingen. Dit ervaart de RvT als
waardevol; het geeft een goed beeld van zowel de inhoudelijke discussies als de bestuurlijke dynamiek.
Wel constateert de RvT dat sommige onderwerpen, zoals de verbetering van de risicomanagementrapportages, een (te) lange
doorlooptijd kennen en dat reeds beslechte discussies, bijvoorbeeld ten aanzien van de rolverdeling en de taakafbakening, soms
opnieuw worden geopend. Tevens is de RvT van mening dat het bestuur vaker gebruik zou kunnen maken van de mogelijkheid om
buiten de wettelijk verplichte onderwerpen bij specifieke onderwerpen de RvT meer te gebruiken als sparringpartner.
In het najaar heeft de RvT aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan zijn vier speerpunten gepresenteerd: continuïteit; de wet
Toekomst Pensioenen (WTP); de financiële opzet en integraal risicomanagement. Dit zijn de onderwerpen waarop de RvT in zijn
toezichtsrol de nadruk op zal leggen. In vergelijking met eerdere jaren is de WTP hierbij nieuw. De RvT volgt de ontwikkelingen rond
het nieuwe pensioenstelsel op de voet en overlegt regelmatig met het dagelijks bestuur over de planvorming en de voortgang. In 2021
heeft de RvT tevens overleg gehad met de externe projectmanager die het fonds hiervoor heeft aangesteld.
Governance & Organisatie
De hoge werkdruk is een terugkerend door het bestuur ervaren knelpunt. Tegelijkertijd ervaart het bestuur dat onderwerpen in
verschillende gremia aan de orde komen. Gezien de volle bestuursagenda’s, in het bijzonder met oog op het nieuwe stelstel, zal de
komende jaren aandacht voor een afgewogen prioritering en een efficiënte onderlinge taakverdeling en werkwijze zeer noodzakelijk
zijn, binnen of buiten de huidige governance structuur. Mede naar aanleiding van deze en andere knelpunten heeft het bestuur eind
2021/begin 2022 de werking van de governance geëvalueerd. De RvT gaat in 2022 graag met het bestuur over de uitkomsten van deze
evaluatie in gesprek.
In 2021 zijn de sleutelfunctiehouders steeds meer hun wettelijke rol gaan invullen. In 2022 is een evaluatie voorzien. De RvT doet de
aanbeveling om hierbij ook de focus te leggen op de meerwaarde van de sleutelfuncties.
Missie, visie en strategie
Het in 2019 gestarte strategietraject liep door in 2021. Gedurende het jaar zijn daar de activiteiten in het kader van het nieuwe
pensioenstelsel bijgekomen. Activiteiten in het kader van strategie, zoals het verbeteren van de klantenservice, lijken vooral bij de PUCC
te zijn belegd. Het onderhouden van contact met vrijgestelde werkgevers en andere potentiële toetreders ligt vooral bij het dagelijks
bestuur. In het projectplan voor het nieuwe pensioenstelsel is ook de aansluiting op de strategie benoemd.
Financieel beleid
Voor het bestuur van ieder pensioenfonds is het financieel beleid een cruciaal aandachtsgebied. In het verslagjaar heeft het bestuur
hier volop aandacht aan gegeven en hierover regelmatig aan de RvT gerapporteerd. De dekkingsgraad is een belangrijke indicator voor
de financiële positie van het fonds. De dekkingsgraad ligt ultimo 2021 onder de vereiste dekkingsgraad, maar door gebruik te maken
van de vrijstellingsregeling, een tijdelijke versoepeling van de regelgeving, heeft het fonds per 1 januari 2022 geen pensioenverlaging
hoeven door te voeren. Tegelijkertijd was de dekkingsgraad niet hoog genoeg om een toeslag te kunnen verlenen. De RvT vindt het
belangrijk de dekkingsgraad te blijven monitoren, mede met het oog op de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.
De premiedekkingsgraad van het fonds bevindt zich nog steeds ruim onder 100%. Dit betekent dat de ontvangen premie substantieel
te laag is om de nieuwe pensioenopbouw te kunnen inkopen. De RvT constateert dat onvoldoende invulling is gegeven aan zijn
aanbeveling om gesprekken met de cao-partijen om tot passende afspraken te komen over een nieuw premiebeleid in 2021 tijdig te
starten. Inmiddels heeft het bestuur gemeld dat in dit proces verbeteringen zijn doorgevoerd. De RvT zal dit proces monitoren.
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AO-IC
De opzet, het bestaan en de werking van een gedegen administratieve organisatie (AO) en een adequate interne controle (IC) is van
groot belang voor pensioenfondsen. Dit belang is des te groter indien veel processen en activiteiten zijn uitbesteed, zoals bij Bpf MITT
het geval is. De sleutelfunctie interne audit speelt een belangrijke rol in de AO-IC.
De RvT heeft in het verslagjaar overleg gevoerd met de betreffende sleutelfunctiehouder, waarbij de sleutelfunctiehouder de door
hem uitgevoerde audits en zijn bevindingen heeft toegelicht. Door de lockdown en het gedwongen thuiswerken als gevolg van
de pandemie, stonden ook in 2021 (net als in 2020) de uitbestedingspartijen meer op afstand dan onder normale omstandigheden
het geval zou zijn geweest. De RvT heeft, vanuit het overleg met de sleutelfunctiehouder, het vertrouwen dat dit geen negatieve
impact op de kwaliteit van de AO-IC van het fonds heeft gehad. Hiernaast is de RvT positief over de samenwerking tussen de
sleutelfuncties interne audit en risicobeheer. De RvT volgt de opvolging door het bestuur van de bevindingen en adviezen van de
sleutelfunctiehouder interne audit met belangstelling.
Integraal risicomanagement (IRM)
Het risicomanagement heeft in het jaar 2021 volop de aandacht van het bestuur gekregen. De RvT constateert naar tevredenheid dat
zijn aanbevelingen uit het verslag over 2020 zijn opgevolgd en het risicomanagement nu grondig en doortastend is opgepakt. Dit blijkt
onder meer uit verbeterde rapportages, een herijking van de risicocategorieën en de Risico Self Assessment die in het laatste kwartaal
van 2021 is uitgevoerd. Vanwege het grote belang volgt de RvT de ontwikkelingen op het gebied van risicobeheer en voert hiertoe
periodiek overleg met de sleutelfunctiehouder en met de bestuurder met dit aandachtsgebied.
Vermogensbeheer & Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)
Het on-site onderzoek van DNB naar beleggingen en risicobeheer is medio 2020 afgerond; de opvolging van de verbeterpunten liep
door in 2021. Inmiddels heeft DNB aangegeven dat alle vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. De belangrijkste bevindingen
betroffen de beperkte onderbouwing van het rente-afdekkingsbeleid en de onvoldoende uitwerking en monitoring van elementen
van het actieve beleid. Ten aanzien van het rentebeleid beveelt de RvT aan om de uitgangspunten ten aanzien van het renterisico
nader te motiveren, dit tegen de achtergrond van de afdekking van het renterisico in de huidige mate. De RvT constateert verder
dat de risicotolerantie ten aanzien van het renterisico afwijkt van andere financiële risico’s en beveelt aan om deze afwijking nader
te motiveren. Voorgaande aanbevelingen zijn mede ingegeven door de voorbereidingen richting het nieuwe pensioenstelsel en de
daarbij behorende besluitvorming.
Daarnaast constateert de RvT dat er uit evaluaties van (actieve) beleggingscategorieën in bepaalde gevallen onvoldoende lessen
worden getrokken. De RvT constateert dat evaluaties in deze gevallen onvoldoende worden uitgenut.
Eind 2021 heeft het bestuur een studiedag met het VO en de RvT georganiseerd. Tijdens deze studiedag is uitgebreid stil gestaan bij de
verdere inbedding van het maatschappelijk verantwoord beleggen. De RvT constateert dat de verschillende uitgangspunten hierbij
voldoende aan bod zijn gekomen, maar beveelt een verdere concretisering en een goede afstemming met de belanghebbenden van
het fonds aan, onder meer ten aanzien van het gewenste ambitieniveau.
Naleving Code Pensioenfondsen
Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de naleving van de Code Pensioenfondsen. Het bestuur geeft aan niet te voldoen aan
norm 33 over diversiteit in de fondsorganen. Het diversiteitsbeleid is begin 2021 geëvalueerd. Het traineeschap is een positief element
dat succesvol is gebleken. Voor het overige heeft het diversiteitsbeleid in de beleving van de RvT nog weinig opgeleverd. De RvT doet
de aanbeveling om diversiteit nadrukkelijker onderdeel te laten zijn bij benoemingen en herbenoemingen.
Het bestuur heeft in 2021 onder externe begeleiding een zelfevaluatie uitgevoerd. De gekozen aanpak was naar tevredenheid van het
bestuur. De RvT mist wel de zelfevaluaties van de bestuurscommissies. De RvT doet het bestuur de aanbeveling ook de commissies een
zelfevaluatie te laten uitvoeren.
Communicatie
Een heel zichtbaar resultaat van de PUCC-C is de nieuwe huisstijl, waardoor de website een modernere uitstraling heeft gekregen. In
2021 heeft de PUCC-C ook belangrijke stappen gezet voor het toetsen van de communicatieactiviteiten bij belanghebbenden door
het instellen van een gebruikerspanel en een onderzoek voor te bereiden onder werkgevers dat in 2022 zal plaatsvinden. Ook vanuit de
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transitie naar het nieuwe pensioenstelsel verdient goede communicatie met deelnemers en andere belanghebbenden veel aandacht.
De RvT zal de ontwikkelingen op dit vlak monitoren.
Handhaving & verplichtstelling
Bpf MITT is een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. De handhaving van de verplichtstelling is een moeizaam en langdurig
proces dat veel tijd en aandacht vraagt. Naast het identificeren van werkgevers, zijn er ook overlapdiscussies met een aantal andere
pensioenfondsen. Goede handhaving is van groot belang voor het fonds. Een van de bestuursleden speelt hierbij een belangrijke rol.
De RvT wijst erop (met de sleutelfunctiehouder internal audit) dat het concentreren van kennis bij één bestuurslid een risico vormt
en doet de aanbeveling de kennis vast te leggen en te spreiden binnen het bestuur. De leidraad aansluitingen maakt hier onderdeel
vanuit, maar is niet afdoende. De RvT vindt het positief dat de PUCC actief zoekt naar verbeterslagen en probeert stappen te zetten om
te komen tot meer efficiëntie. Ook in het nieuwe stelsel zal de verplichtstelling veel aandacht blijven vragen.
Tot slot
Met dit verslag rapporteert de RvT aan het bestuur en legt de RvT verantwoording af aan het VO. De RvT heeft kennisgenomen van het
bestuursverslag, inclusief de jaarrekening over 2021, en heeft op 22 juni 2022 goedkeuring verleend aan het besluit tot vaststelling door
het bestuur van de jaarrekening en het bestuursverslag 2021.
De Raad van Toezicht:
Ansfried Snijders (voorzitter), Antoinetta Eikenboom en Fred Wouters

Reactie van bestuur
Het bestuur constateert dat de Raad van Toezicht (RvT) in algemene zin een positief oordeel heeft over het gevoerde beleid en het
handelen van het bestuur in 2021. Het bestuur heeft kennis genomen van de aanbevelingen en zal deze de komende periode in
behandeling nemen. Het bestuur blijft daarbij graag constructief in gesprek met de RvT om zo te komen tot een verdere optimalisatie
van het beleid in het belang van de belanghebbenden bij het fonds.
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Verantwoordingsorgaan
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Oordeel verantwoordingsorgaan 2021
De voornaamste taak van het verantwoordingsorgaan (VO) is een oordeel geven over het handelen van het bestuur, het door het
bestuur uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het VO baseert zijn oordeel op het jaarverslag, de bevindingen van
de Raad van Toezicht (RvT) en overige informatie. De taken en bevoegdheden zijn omschreven in het reglement voor het VO.
Aan de hand van het bestuursverslag, de jaarrekening en de bevindingen van de RvT is het VO van oordeel dat het bestuur zijn taken in
2021 naar behoren heeft uitgevoerd.
Adviezen VO
Naast het geven van een oordeel, heeft het VO een adviestaak. Het VO is in 2021 in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen
over:
Onderwerp

Advies

Het reglement van de Raad van Toezicht

Positief

Het beloningsbeleid

Positief (onder voorbehoud)

De premie over 2022

Geen positief advies

Bij het advies over het beloningsbeleid heeft het VO geconstateerd dat de totstandkoming van het nieuwe beleid veel tijd heeft
gekost als gevolg van een discussie tussen bestuur en Raad van Toezicht. Al eerder is door het bestuur vastgesteld dat de afwezigheid
van een vaste vergoeding voor de voorzitter van het VO niet marktconform is. Het VO was van mening dat de doorlooptijd van
de totstandkoming van het nieuwe beleid geen gevolgen zou moeten hebben voor de aanvangsdatum van de beloning van de
voorzitter van het VO en heeft daarom verzocht de vaste vergoeding voor deze functie in te laten gaan op 1 januari 2020. Dit verzoek is
ingewilligd door het bestuur.
Ten aanzien van de premie over 2022 heeft het VO geen positief advies uit kunnen brengen. Het VO heeft er kennis van genomen
dat de doorsneepremie van 26.4% en de pensioenopbouw van 1,56% voor het jaar 2022 gehandhaafd blijven. Hiermee is de premie
niet (geheel) kostendekkend, hoewel deze wel past binnen het wettelijke kader. In voorgaande jaren is door het VO meerdere malen
aangegeven dat zij zich zorgen maakt over het onvoldoende niveau van de premiedekkingsgraad. Sociale partners kozen er echter
voor om voor 2022 zowel de premie als het opbouwpercentage te handhaven op het niveau van 2021. Dit heeft een negatief
effect op de dekkingsgraad en de toekomstige overdracht naar een persoonlijk vermogen in het nieuwe pensioenstelsel. Een
lage premiedekkingsgraad kan leiden tot een vermogensoverdracht van pensioengerechtigden en oud-deelnemers naar actieve
deelnemers. Op basis hiervan heeft het VO geconcludeerd dat de premie voor 2022 niet voldoende in overeenstemming is met een
evenwichtig belang tussen alle betrokken partijen.
Het handelen van het bestuur in algemene zin
Het VO heeft de in het verslag opgenomen doelstelling, missie, visie en strategie van het fonds als uitgangspunt genomen om het
handelen van het bestuur te beoordelen. Het bestuur heeft in 2021 veel tijd en aandacht besteed aan de financiële positie van het
fonds, het beleggingsbeleid, de communicatie naar alle betrokken groepen, de voorbereiding op de Wet toekomst pensioenen, de
handhaving van de verplichtstelling, de vrijwillige aansluiting en de evenwichtige belangenafweging die gemaakt wordt bij elke
beleidswijziging van het fonds. Het VO heeft zich hierover laten informeren in gezamenlijk overleg met het bestuur en heeft vastgesteld
dat dit veel aandacht en betrokkenheid van het bestuur heeft gevraagd.
Het door het bestuur gevoerde beleid
Voor zowel de pensioengerechtigden als voor de actieve deelnemers en de oud-deelnemers is opnieuw geen ruimte voor een
toeslagverlening gebleken. Het VO vindt het van belang dat het bestuur aandacht houdt voor de negatieve gevolgen die dit heeft voor
de koopkracht voor de huidige en toekomstige pensioengerechtigden.
Het bestuur heeft in 2020 een start gemaakt met het verkrijgen van inzicht in de (mogelijke) gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel
voor het fonds. De implementatie van het nieuwe pensioenstelsel is een langdurig traject, met grote gevolgen voor het fonds,
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de aangesloten werkgevers en alle deelnemers en pensioengerechtigden. Het VO heeft ook in 2021 aandacht gevraagd voor een
evenwichtige verdeling van de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor alle belanghebbenden en blijft met het bestuur in
gesprek over de overgang naar het nieuwe stelsel.
Het afgelopen jaar kreeg de financiële positie van het fonds wederom volop aandacht. Het VO constateert dat de grondslagen die het
fonds hanteert voldoende toereikend zijn voor een verantwoord financieel beleid in 2021.
Deskundigenoordeel
Het VO constateert dat de certificerend actuaris en de externe accountant in hun bijdragen aan het verslag geen bevindingen
rapporteren waar het VO zich zorgen over maakt. Dit geldt eveneens voor de RvT, waarmee het VO ook in 2021 constructieve contacten
had.
Aanbevelingen
In de jaarverslagen 2019 en 2020 heeft het VO aandacht gevraagd voor de verbetering van de communicatie. Het VO is verheugd
te zien dat deze aanbevelingen door het bestuur zijn opgepakt, maar ziet nog verdere ruimte voor verbetering. Juist nu er grote
veranderingen in de pensioenregeling op komst zijn is het belangrijk alle belanghebbenden goed mee te nemen daarin.
Een goede governance is noodzakelijk voor het efficiënt en effectief besturen van een pensioenfonds. Hierin zijn naar de mening van
het VO verbeterslagen te maken. Het bestuur heeft een evaluatie van de governance in brede zin uitgevoerd, wat geleid heeft tot een
aantal conclusies. In 2022 zou een nadere invulling gegeven moeten worden aan de verbetering van de governance. Het VO ziet uit
naar een constructieve discussie hierover.
In navolging op het uitblijven van een positief advies op de premie voor 2022 adviseert het VO het bestuur om tijdig met sociale
partners in overleg te treden over de verbetering van de premiedekkingsgraad voor 2023 en daarna.
Overleg met de RvT
Het VO is in 2021 driemaal bijeengekomen in een gezamenlijke vergadering met de RvT, waarvan eenmaal ter bespreking van het
jaarverslag 2020. De vergaderingen zijn door het VO als zinvol en opbouwend ervaren. Daarnaast ervaart het VO dat de RvT goed
meedenkt met het bestuur en kritische vragen stelt wanneer nodig.
Tenslotte
Het VO dankt het bestuur en de RvT voor de prettige samenwerking en de openheid waarmee de diverse zaken worden besproken.
Daarnaast dankt het VO iedereen die in 2021 betrokken is geweest bij Bpf MITT voor de prettige samenwerking.

Reactie van bestuur
Het bestuur heeft kennisgenomen van het verslag over 2021 van het Verantwoordingsorgaan (VO). Het bestuur dankt het VO voor het
constructieve oordeel en het vertrouwen.
Het bestuur heeft er alle begrip voor dat het VO niet tot een positief advies over de premie 2022 kon komen in verband met de lage
premiedekkingsgraad. Het bestuur deelt daarnaast de zorg van het VO voor de negatieve gevolgen voor de koopkracht voor de huidige
en toekomstige pensioengerechtigden, doordat er opnieuw geen ruimte voor een toeslagverlening is gebleken. Beide zorgpunten zijn
in een gezamenlijke vergadering van het verantwoordingsorgaan en bestuur nader besproken.
Het bestuur is verheugd met het compliment van het VO over de verbetering van de communicatie door ons fonds. De aanbevelingen
van het VO neemt het bestuur ter harte.
Het bestuur dankt het VO wederom voor de constructieve samenwerking en zet dit het komende jaar graag voort.
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Balans per 31 december
(na bestemming saldo; in duizenden euro)

Activa 		2021		2020
Beleggingen voor risico pensioenfonds [1]				
–

Vastgoedbeleggingen				
•

–

Zakelijke waarden				
•

–

Indirecte vastgoedbeleggingen		223.196		192.098
Beleggingsfondsen in aandelen		

977.090		

1.069.880

Vastrentende waarden				
•

Beleggingsfondsen in obligaties

1.036.457		

968.766

1.186.290		

1.222.204

•

Obligaties en Leningen op schuldbekentenis

•

Bankleningen

•

Deposito’s

254.966		250.179
15.500		9.997

		2.493.213		2.451.146
–

Derivaten				
•

Valutaderivaten

1.336		11.015

•

Rentederivaten

74.890		139.969

		 76.226		150.984
–

Overige beleggingen				
•

Private equity

217.156		

98.933

•

Infrastructuur

227.533		176.708

		444.689		275.641
		4.214.414		4.139.749
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen [2]		

2.185		

2.777

Vorderingen en overlopende activa [3]		

66.903		

13.219

Liquide middelen [4]		

77.346		

61.635

		4.360.848		4.217.380

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal
onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Passiva		2021		2020
Stichtingskapitaal en reserves				
Extra reserve [5]		

188.877		-293.772

Technische voorzieningen				
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds [6]
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen [7]

4.057.296		

4.351.976

2.185		

2.777

		4.059.481		4.354.753
Langlopende schuld				
Spaarfonds gemoedsbezwaarde [8]		
Kortlopende schulden [9]		

8		7
112.482		

156.392

		4.360.848		4.217.380

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de balans, die een integraal
onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie |

Jaarverslag 2021

77

Staat van baten en lasten
(in duizenden euro)

		2021		2020
Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds				
Directe beleggingsopbrengsten [10]
Indirecte beleggingsopbrengsten [11]
Kosten van vermogensbeheer [12]

70.109		

52.852

121.579		

161.039

-2.874		

-2.928

		188.814		210.963
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers [13]		

105.903		

97.955

Saldo van overdrachten van rechten [14]		

-26.185		

654

Pensioenuitkeringen [15]		-73.935		-71.109
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico
pensioenfonds [16]				
Wijziging rekenrente voorziening pensioenverplichtingen

301.373		

Inkoop

-140.152		-123.763

Sterfte

10.309		6.166

Arbeidsongeschiktheid

-1.333		-2.622

Waardeoverdrachten

25.396		-651

Mutaties

-573.913

510		-401

Toevoeging kosten

-3.344		

-2.969

Overige mutaties

3.529		

2.255

Verwachte uitkering

73.888		

70.984

Vrijval excassokosten

1.856		

1.786

Intrest
Wijziging actuariële grondslagen

23.492		12.653
-844		

95.174

		 294.680		-515.301
Mutatie langlopende schuld aan deelnemers				
Mutatie spaarfonds gemoedsbezwaarde [17]

-1		-4

Herverzekering				
Uitkeringen uit herverzekering [18]		

493		432

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een
integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

78

		2021		2020
Pensioenuitvoerings- en administratiekosten [19]		

-7.452		

-7.022

Overige baten en lasten [20]		

332		

-587

Saldo van baten en lasten		

482.649		

-284.019

Bestemming van het saldo				
Extra reserve

482.649		

-284.019

		 482.649		-284.019

[..] De tussen haken vermelde nummers verwijzen naar corresponderende nummers in de toelichting op de staat van baten en lasten, die een
integraal onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.
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Kasstroomoverzicht
(in duizenden euro)

		2021		2020
Pensioenactiviteiten				
Ontvangsten				
Premiebijdragen van werkgevers en werknemers
Uitkeringen uit herverzekering
Wegens overgenomen pensioenverplichtingen
[A]

106.646		

96.454

389		

424

7.057		

3.432

114.092		100.310

Uitgaven				
Uitgekeerde pensioenen en afkopen, loonheffing, sociale premies en
andere inhoudingen

-73.870		

-71.053

Wegens overgedragen pensioenverplichtingen

-33.192		

-2.822

-6.950		

-6.892

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten
[B]

-114.012		-80.767

Totaal pensioenactiviteiten		

80		

19.543

Beleggingsactiviteiten				
Ontvangsten				
Directe beleggingsopbrengsten

70.116		

52.855

Verkopen en aflossingen beleggingen

1.717.747		

1.583.149

[C]

1.787.863		1.636.004

Uitgaven				
Aankopen beleggingen
Kosten van vermogensbeheer
[D]

-1.769.328		

-1.667.605

-2.904		

-2.928

-1.772.232		-1.670.533

Totaal beleggingsactiviteiten		

15.631		

-34.529

Mutatie geldmiddelen (som van A t/m D)		

15.711		

-14.986

Saldo geldmiddelen 1 januari		

61.635		

76.621

Saldo geldmiddelen 31 december		

77.346		

61.635
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Bpf MITT is statutair gevestigd in Heerlen en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
41095737. Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021 en is
opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele
valuta is van de stichting. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Toepassing Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en met
inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Dit jaarverslag is vastgesteld op 22 juni 2022.
Waardering
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.
Schattingen en oordelen
Zoals vermeld in de toelichting zijn de beleggingen van ons fonds nagenoeg volledig gewaardeerd tegen actuele waarde per
balansdatum en is het over het algemeen mogelijk en gebruikelijk om de actuele waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van
schattingen vast te stellen. Voor sommige andere financiële instrumenten, zoals beleggingsvorderingen en -schulden, geldt dat de
boekwaarde de actuele waarde benadert als gevolg van het kortetermijnkarakter van de vorderingen en schulden. De boekwaarde van
alle activa en de financiële verplichtingen op balansdatum benadert de actuele waarde.
Voor de meerderheid van de financiële instrumenten van ons fonds kan gebruik worden gemaakt van marktnoteringen. Echter,
bepaalde financiële instrumenten, zijn gewaardeerd door middel van gebruikmaking van waarderingsmodellen en -technieken,
inclusief verwijzing naar de huidige reële waarde van vergelijkbare instrumenten.
Schattingen van de actuele waarde zijn een momentopname, gebaseerd op de marktomstandigheden en de beschikbare
informatie over het financiële instrument. Deze schattingen zijn van nature subjectief en bevatten onzekerheden en een significante
oordeelsvorming (bijvoorbeeld rentestand, volatiliteit, schatting van kasstromen, etc.) en kunnen derhalve niet met precisie worden
vastgesteld.
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
pensioenfonds 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
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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. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post “nog af te wikkelen
transacties”. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn.
Verantwoording van baten en lasten
Baten worden in de rekening 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.
Schattingswijziging 2021
Voor arbeidsongeschikten met premievrije voortzetting van pensioenopbouw geldt dat ook de dekking voor het tijdelijk
partnerpensioen op risicobasis in stand blijft. Tot en met 2020 werd hiervoor nog geen schadevoorziening aangehouden. Met ingang
van eind 2021 is deze opgenomen in de technische voorzieningen. Als gevolg hiervan neemt de voorziening voor risico fonds toe met
844. Dit effect van deze schattingswijziging op de technische voorziening in 2021 is als last in het resultaat verwerkt.
Buitenlandse valuta
Activa en passiva in buitenlandse valuta zijn omgerekend tegen de ultimo jaar geldende koersen.
Aandelen en inderecte beleggingen in onroerend goed
De ter beurze genoteerde aandelen zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde, zijnde de beurswaarde. De niet ter beurze genoteerde
fondsen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde het aandeel in de intrinsieke waarde waarbij de intrinsieke waarde is
gebaseerd op onderliggende marktwaarden.
Obligaties en obligatiefondsen
De obligaties zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde, zijnde de beurswaarde. De niet ter beurze genoteerde vastrentende fondsen
zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde, zijnde het aandeel in de intrinsieke waarde.
Leningen op schuldbekentenis
De leningen op schuldbekentenis zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde. Onder marktwaarde wordt in dit verband verstaan de
contante waarde van de toekomstige kasstromen op basis van het effectieve rendement ultimo het verslagjaar van overeenkomstige
leningen, rekening houdend met de mogelijkheid van vervroegde aflossing.
Derivaten
De derivaten zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde, op basis van netto contante waarde.
Overige beleggingen
De overige beleggingen zijn gewaardeerd tegen de marktwaarde, zijnde het aandeel in de intrinsieke waarde.
Herverzekering
Vorderingen uit herverzekeringscontracten op risicobasis worden verantwoord op het moment dat de verzekerde gebeurtenis zich
voordoet. Bij de waardering worden de herverzekerde uitkeringen contant gemaakt tegen de rentetermijnstructuur, onder toepassing
van de actuariële grondslagen van ons pensioenfonds.
De waarde van de herverzekeringspolissen wordt b
 erekend op dezelfde grondslagen als de voorziening pensioenverplichtingen.
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Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van
een verlengde overeengekomen betalingstermijn, dan wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de
verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten
gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit direct opvraagbare banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Extra reserve
Aan de extra reserve worden de jaarresultaten toegevoegd.
Voorziening pensioenverplichtingen
De voorziening pensioenverplichtingen wordt gewaardeerd op actuele waarde. De actuele waarde wordt bepaald door de contante
waarde te berekenen van de beste inschatting van toekomstige kasstromen die samenhangen met de op balansdatum opgebouwde
onvoorwaardelijke pensioenverplichtingen. Voor de bepaling van de contante waarde wordt gebruik gemaakt van de door DNB
gepubliceerde rentetermijnstructuur, inclusief de daarin verwerkte UFR (Ultimate Forward Rate).
De voorziening is gebaseerd op de volgende actuariële grondslagen:
Intrest:

Rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB.

Sterfte:

Prognosetafel AG2020 (startjaar 2022) met toepassing van fondsspecifieke ervaringssterfte.

Gehuwdheid:

Bij de vaststelling van de voorziening voor partnerpensioen wordt uitgegaan van het onbepaalde
partnersysteem. De gehanteerde partnerfrequenties zijn fondsspecifiek. Op pensioendatum geldt een
partnerfrequentie van 100%, in verband met de mogelijkheid tot uitruil. Na pensionering wordt het 		
bepaalde partnersysteem gehanteerd.

Uitkeringen:

De uitkeringen worden continu betaalbaar verondersteld.

Leeftijden:

Aangenomen wordt dat alle verzekerden geboren zijn op de 1ste van de maand van hun werkelijke
geboortedatum.

Leeftijdsverschil:

Het leeftijdsverschil tussen man en vrouw is op 3,0 (2020: 3,0) jaar gesteld (man ouder dan vrouw).

Kosten:

In de voorziening pensioenverplichtingen is een excassovoorziening begrepen van 2,6% (2019: 2,6%) van
de netto voorziening.

Rentetoevoeging:

Onder het FTK is de rente gelijk aan de 1-jaarsrente. Op basis van de DNB rentetermijnstructuur primo
2021 is deze rente gelijk aan -0,533%.

Arbeidsongeschiktheid:

Voor de arbeidsongeschikte deelnemers is de technische voorziening gebaseerd op de te bereiken
pensioenaanspraken, waarbij voor de toekomstig op te bouwen premievrijgestelde aanspraken sprake is
van 95% reservering (5% revalidatiekans).

Toeslagverlening:

Ons fonds heeft een voorwaardelijk toeslagbeleid waarvoor niet wordt gereserveerd.

Niet opgevraagd pensioen: Er wordt een reservering aangehouden van 30% van de contante waarde van de toekomstige uitkeringen.
Ultimo 2021 is dit 3.280.
Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Deze voorziening is op dezelfde grondslagen gebaseerd als de voorzieningen pensioenverplichtingen voor risico van het
pensioenfonds en heeft betrekking op elders verzekerde pensioenen die in mindering worden gebracht op de opgebouwde
pensioenen bij ons fonds. Het betreft aanspraken uit het verleden.
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Langlopende schuld
Naast de voorziening pensioenverplichtingen heeft het pensioenfonds een spaarfonds voor gemoedsbezwaarden opgenomen in
de balans. Dit betreft een spaarregeling voor deelnemers die niet verzekerd willen zijn. Op de pensioenleeftijd wordt het gespaarde
bedrag in 15 jaar uitbetaald.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Na eerste opname worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien
geen sprake is van transactiekosten).
Resultaatbepaling
Algemeen
De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Directe beleggingsopbrengsten
Onder directe beleggingsopbrengsten wordt bij vastrentende waarden verstaan de rente-opbrengst verminderd met de kosten; bij de
aandelen wordt hieronder verstaan het bruto-dividend verminderd met de kosten.
De intresten van overige activa en passiva worden opgenomen op basis van nominale bedragen.
Indirecte beleggingsopbrengsten
Onder indirecte beleggingsopbrengsten worden de volgende resultaten opgenomen:
–

gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersverschillen van aandelen onroerend goed, aandelen, obligaties, leningen op
schuldbekentenissen en hypotheken;

–

boetes bij vervroegde aflossingen van leningen op schuldbekentenis;

–

valutaverschillen inzake deposito’s en bankrekeningen in buitenlandse valuta en valutatermijntransacties.

Kosten van vermogensbeheer
Onder de kosten van vermogensbeheer worden de a dministratiekosten opgenomen die verband houden met het beheer van
de beleggingen en worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Met ingang van boekjaar 2020 wordt een
gedeelte van de pensioenuitvoeringskosten toegerekend aan vermogensbeheer. Het betreft 50% van de contributies en bijdragen
voor DNB, AFM en de pensioenfederatie, 50% van de bestuurskosten, 50%, van de controlekosten van certificerend actuaris en
controlerend accountant, 50% van de sleutelfunctie risicobeheer, 25% van de opleidingskosten en zelfevaluatie bestuur, 25% van de
sleutelfuncties audit en acutarieel en 20% van de vergaderkosten en 20% van de kosten voor bestuursondersteuning. De vergelijkende
cijfers van voorgaand boekjaar zijn niet aangepast.
Premiebijdragen
Onder premiebijdragen van werkgevers en werknemers 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. Extra stortingen en opslagen op de premie zijn eveneens als premiebijdragen verantwoord.
Saldo overdrachten van rechten
De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen dan wel overgedragen
pensioenverplichtingen.
Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen betreffen de uitgekeerde bedragen inclusief afkopen en worden continu betaalbaar gesteld.
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Pensioenuitvoerings- en administratiekosten
De pensioenuitvoerings- en administratiekosten zijn toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Met ingang van
boekjaar 2020 wordt een gedeelte van de pensioenuitvoeringskosten toegerekend aan vermogensbeheer. Het betreft 50% van
de contributies en bijdragen voor DNB, AFM en de pensioenfederatie, 50% van de bestuurskosten, 50%, van de controlekosten
van certificerend actuaris en controlerend accountant, 50% van de sleutelfunctie risicobeheer, 25% van de opleidingskosten en
zelfevaluatie bestuur, 25% van de sleutelfuncties audit en acutarieel en 20% van de vergaderkosten en 20% van de kosten voor
bestuursondersteuning. De vergelijkende cijfers van voorgaand boekjaar zijn niet aangepast.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Dit houdt in dat alle ontvangsten en uitgaven ook als zodanig
worden gepresenteerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen kasstromen uit pensioenuitvoeringsactiviteiten en beleggingsactiviteiten.
Onder liquide middelen wordt verstaan de direct opeisbare tegoeden bij banken (exclusief tijdelijke liquiditeiten in de beleggingen).
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Toelichting op de balans per 31 december
(in duizenden euro)

Activa
[1] Beleggingen voor risico pensioenfonds

						 Gerealiseerde

Categorie

Stand

Aankopen/		

Verkopen/		

en niet

Stand

ultimo

verstrek- 		

uitlotingen/		

waarde-

ultimo

verschillen

2021

2020

kingen

1)

(af)lossingen

1)

Vastgoedbeleggingen					
Indirecte vastgoedbeleggingen

192.098

460

-25

30.663

223.196

Zakelijke waarden					
Beleggingsfondsen in aandelen

1.069.880

17.786

-317.650

207.074

977.090

Vastrentende waarden					
Beleggingsfondsen in obligaties
Obligaties en leningen op schuldbekentenis
Bankleningen
Deposito`s

968.766

81.713

-6.900

-7.122

1.036.457

1.222.204

1.002.400

-984.849

-53.465

1.186.290

250.179

127.302

-122.057

-458

254.966

9.997

358.337

-352.834

0

15.500

2.451.146

1.569.752

-1.466.640

-61.045

2.493.213

Derivaten					
Valutatederivaten
Rentederivaten
Reclassificatie naar passivazijde

11.015

0

40.045

-66.457

-15.397

137.122
2.847

174

0

-91.393

45.903

0

0

0

45.720

150.984

174

40.045

-157.850

76.226

Overige beleggingen					
Private equity

98.933

77.439

-30.362

71.146

217.156

Infrastructuur

176.708

16.706

0

34.119

227.533

275.641

94.145

-30.362

105.265

444.689

4.139.749

1.682.317

-1.774.632

124.107

4.214.414

Belegd vermogen activa zijde

Derivaten					
Rentederivaten

-939				
-28.987

Valutaderivaten

-1.908				
-16.733

Belegd vermogen passiva zijde

-2.847

0

0

0

-45.720

4.136.902

1.682.317

-1.774.632

124.107

4.168.694

Totaal belegd vermogen
1)
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De aan- en verkopen zijn inclusief intrest.

Er wordt niet rechtstreeks belegd in aangesloten ondernemingen.
Methodiek bepaling marktwaarde
Niveau 1: Genoteerde marktprijzen. Beleggingen met genoteerde marktprijzen worden verhandeld op een actieve markt.
Niveau 2: Onafhankelijke taxaties.
Niveau 3: NCW-berekening. De netto contante waarde methode wordt gehanteerd voor de vastrentendewaarden- en
derivatenportefeuille.
Niveau 4: Andere methode. Voor fondsbeleggingen in vastrentende waarden, aandelen, onroerend goed en hedgefondsen wordt de
waardering bepaald op basis van de laatst ontvangen fondsrapportages.
31 december 2021

					
Stand
					
ultimo
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

2021

Vastgoedbeleggingen

0

0

0

223.196

223.196

Aandelen

0

0

0

977.090

977.090

Vastrentende waarden

1.186.084

0

15.706

1.291.423

2.493.213

Derivaten

0

0

76.226

0

76.226

Overige beleggingen

0

0

0

444689

444.689

1.186.084

0

91.932

2.936.398

4.214.414

28,1%

0,0%

2,2%

69,7%

100,0%

Totaal belegd vermogen
Procentueel

31 december 2020

					
Stand
					
ultimo
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

2020

Vastgoedbeleggingen

0

0

0

192.098

192.098

Aandelen

0

0

0

1.069.880

1.069.880

Vastrentende waarden

1.221.947

0

10.255

1.218.944

2.451.146

Derivaten

0

0

150.984

0

150.984

Overige beleggingen

0

0

0

275641

275.641

1.221.947

0

161.239

2.756.563

4.139.749

29,5%

0,0%

3,9%

66,6%

100,0%

Totaal belegd vermogen
Procentueel
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		2021		2020
[2] Herverzekeringsdeel technische voorzieningen		

2.185		

2.777

Deze post heeft betrekking op het herverzekeringsdeel van de
technische voorzieningen op de passivazijde van de (toelichting op)
de balans.
[3] Vorderingen en overlopende activa				
Premies
Dit betreft de nog te vorderen premies van de aangesloten
ondernemingen.		 9.787		10.195
Overige vorderingen				
Financiële beleggingen (vooruitbetaalde bedragen)
Uitkeringen
Vooruitbetaalde bedragen volgend boekjaar
Terug te ontvangen BTW

56.976		

2.893

11		24
0		

8

129		

99

		57.116		 3.024
Totaal vorderingen en overlopende activa		

66.903		

13.219

Alle vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van
korter dan één jaar.
[4] Liquide middelen				
ING Bank N.V.
Depotbanken

5.121		

8.627

72.225		53.008

		77.346		61.635
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het fonds.
Bpf MITT heeft een kredietfaciliteit bij ING van € 3,3 miljoen die ultimo
boekjaar niet benut is.
Totaal activa		4.360.848		4.217.380
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Passiva		2021		2020
Stichtingskapitaal en reserves				
Stichtingskapitaal		0		0
[5] Extra reserve				
Stand per 1 januari

-293.772		

-9.753

Bij/af: bestemming saldo baten en lasten

482.649		

-284.019

Stand per 31 december 		

188.877		

-293.772

Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 22 juni 2022 besloten
om het positieve resultaat over 2021 van 482.649 toe te voegen aan de
Extra reserve.
De minimaal vereiste dekkingsgraad bedraag 104,3% (2020: 104,3%).				
De vereiste dekkingsgraad bedraagt 118,6% (2020: 118,0%).				
De dekkingsgraad is 104,7% (2020: 93,3%).				
De beleidsdekkingsgraad is 99,8% (2020: 89,7%).				
Het pensioenvermogen bedraagt:		

4.248.358		

4.060.981

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is lager dan de vereiste
dekkingsgraad (ultimo 2021: 118,6%). Daardoor is er sprake van een
tekort. Ons fonds heeft daarom in het eerste kwartaal van 2022 een
geactualiseerd herstelplan opgesteld. Daarin wordt aangetoond
dat de beleidsdekkingsgraad binnen tien jaar herstelt tot boven de
vereiste dekkingsgraad.
Voor ons fonds speelt verder dat de beleidsdekkingsgraad voor
het zevende opeenvolgende meetmoment onder de minimaal
vereiste dekkingsgraad ligt. De regelgeving voor het verlagen van
de opgebouwde pensioenen is tijdelijk versoepeld. De actuele
dekkingsgraad eind 2021 werd in eerste instantie lager ingeschat
(104,1%) dan de minimaal vereiste dekkingsgraad (104,3%). Op basis
daarvan heeft het bestuur na een zorgvuldige belangenafweging
besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid onder de
versoepelde regelgeving om geen verlaging door te voeren eind
2021, omdat de actuele dekkingsgraad ruim boven de ondergrens van
90% ligt. De actuele dekkingsgraad eind 2021 is uiteindelijk definitief
vastgesteld op 104,7% waarmee deze hoger is dan de minimaal
vereiste dekkingsgraad.
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		2021		2020
De voorziening pensioenverplichtingen per 31 december is als volgt
opgebouwd:
–

Deelnemers en arbeidsgeschikten

1.519.923		

1.707.405

–

Gewezen deelnemers

1.424.245		

1.521.684

–

Pensioengerechtigden

1.100.671		1.112.444

–

IBNR 1)

12.457		10.443

Totale voorziening pensioenverplichtingen		

4.057.296		

4.351.976

[6] Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds				
Stand per 1 januari

4.351.976		

3.836.675

Wijziging rekenrente voorziening pensioenverplichtingen

-301.373		

573.913

–

Inkoop

140.152		123.763

–

Sterfte

-10.309		-6.166

Mutaties:
–

–

Arbeidsongeschiktheid

–

Waardeoverdrachten

–

Mutaties

–

Toevoeging kosten

–

Overige mutaties

–

Verwachte uitkering

–

Vrijval excassokosten

–

Intrest

–

Wijziging actuariële grondslagen

1.333		2.622
-25.396		651
-510		401
3.344		

2.969

-3.529		

-2.255

-73.888		

-70.984

-1.856		

-1.786

-23.492		-12.653
844		

Stand per 31 december 		

-95.174

4.057.296		

4.351.976

[7] Herverzekeringsdeel technische voorzieningen
Stand per 1 januari

2.777		

3.214

Mutaties:
–

Resultaat op sterfte

-139		

0

–

Verwachte uitkering

-346		

-408

–

Vrijval excassokosten

-9		

-10

–

Intrest

–

Risicopremie

-13		-9
0		0

–

Wijziging actuariële grondslagen

0		

-53

–

Wijziging rentecurve

-53		

84

–

Overige mutaties technische voorziening

-32		

-41

Stand per 31 december 		

1)

90

2.185		

Dit betreft nagenoeg volledig de voorziening die wordt aangehouden voor de dekking van toekomstige arbeidsongeschiktheidsschades.

2.777

		2021		2020
Langlopende schulden
[8] Spaarfonds gemoedsbezwaarde
Stand per 1 januari

7		

Premietoerekening

0		4

Rendementstoerekening

1		0

Stand per 31 december 		

3

8		

7

[9] Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Derivaten

45.720		2.847

Verplichtingen uit hoofde van beleggingen

63.987		

151.274

13		

5

Lopende intrest en nog af te rekenen bankkosten
Verzekeringsmaatschappijen
Premies
Uitkeringen
Loonheffing en sociale premies
Administratiekosten, accountant en actuaris
Nog te muteren waardeoverdrachten
Overige

0		104
11		8
15		13
1.514		

1.463

683		

427

55		

4

484		247

		112.482		156.392
Alle kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een
looptijd van korter dan één jaar.
Totaal passiva		4.360.848		4.217.380

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Door Bpf MITT zijn ultimo 2021 voor een bedrag van circa € 265,423 miljoen (ultimo 2020: € 261,501 miljoen) aan uitstaande
commitments verstrekt via onder andere de Mn-beleggingsfondsen voor de periode na 2021.
Bpf MITT heeft meerjarige overeenkomsten afgesloten met de administrateur AZL en de vermogensbeheerder Mn-Services. Deze
overeenkomsten hebben een looptijd korter dan vijf jaar.

Gebeurtenissen na balansdatum
UFR
De technische voorzieningen in de jaarrekening zijn vastgesteld op basis van de rentetermijnstructuur van De Nederlandsche Bank per
31 december 2021 en de factoren zoals genoemd in de grondslagen bij de jaarrekening. Sinds 30 september 2012 wordt de door DNB
gepubliceerde rentetermijnstructuur bepaald met behulp van de Ultimate Forward Rate (UFR). Deze werd in eerste instantie gebaseerd
op de door verzekeraars gehanteerde UFR van 4,2%, echter sinds juli 2015 op het (voortschrijdend) 120-maands gemiddelde van de
20-jaars forward rate. Naar aanleiding van het advies van de Commissie Parameters op 12 juni 2019, wordt deze methode aangepast.
De belangrijkste wijziging is dat bij de toegroei naar de UFR meer gewicht wordt gegeven aan de marktrente. Daarnaast vindt toegroei
naar de UFR vanaf een later moment plaats, pas vanaf looptijd 30 in plaats vanaf looptijd 20. DNB heeft aangekondigd om de toegroei
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naar de nieuwe gewichten geleidelijk te implementeren vanaf 1 januari 2021. Deze toegroei wordt in vier gelijke stappen doorgevoerd.
Het effect op de dekkingsgraden zal dus de komende jaren geleidelijk optreden. De effecten van de stapsgewijze invoering van de
nieuwe UFR-parameters zijn opgenomen in de volgende tabel.

		

Huidig

2022

Vanaf 2024

		

75% UFR /

50% UFR /

		

25% nUFR

50% nUFR

100% nUFR

Technische voorziening risico fonds		

4.059.481

4.099.929

4.186.188

Dekkingsgraad		104,7%

103,6%

101,5%

Strategisch vereiste dekkingsgraad		118,6%

118,4%

118,2%

Oorlog Oekraïne
In februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. De inval van Rusland in Oekraïne en het verschrikkelijke
oorlogsgeweld raakt de hele wereld. Ook ons fonds leeft mee met de bevolking in Oekraïne.
Wereldwijd zijn sancties getroffen tegen Rusland en Belarus. Ons fonds houdt nauwgezet de mogelijke gevolgen in de gaten. Onder
andere is nagegaan of deelnemers en pensioengerechtigden op de sanctielijst zijn gekomen. Dit is niet het geval.
De oorlog heeft geleid tot grote onrust op de financiële markten en heeft gevolgen voor de prijzen van grondstoffen. De impact op
de beleggingsportefeuille en de financiële positie van ons fonds valt tot nu toe mee. Dit komt onder meer doordat wij heel beperkt
beleggen in Rusland en Oekraïne (eind februari 2022 0,130% van de portefeuille in Rusland en 0,071% van de portefeuille in Oekraïne).
Het bestuur heeft besloten om niet meer in Rusland te gaan beleggen omdat dit niet meer past in ons maatschappelijk verantwoord
beleggingsbeleid. Zodra de financiële markt dit toelaat, verkoopt ons fonds de Russische beleggingen.
De inval van Rusland in Oekraïne brengt risico’s met zich mee voor ons fonds, op zowel operationeel gebied als op strategisch gebied,
en zowel op korte termijn als op de langere termijn. Wij hebben daarom in maart 2022 een risicoanalyse uitgevoerd. Belangrijkste
uitkomst van deze risicoanalyse is dat enkele aanvullende maatregelen voor de beheersing van het IT-risico (cyberrisk) worden
genomen.
Overige gebeurtenissen na balansdatum
Verder hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.
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Toelichting op de Staat van baten en lasten
(in duizenden euro)
Personeel
Gedurende het boekjaar 2021 had Bpf MITT geen personeel in dienst.
Verbonden partijen
Er is enkel een relatie tussen fonds en de aangesloten werkgevers met betrekking tot de financiering van de aanspraken en de
uitvoering van de regeling.
Belastingen
De activiteiten van ons fonds zijn vrijgesteld van belastingheffing in het kader van de vennootschapsbelasting.
Baten en lasten
		2021		2020
Beleggingsopbrengsten voor risico pensioenfonds				
[10] Directe beleggingsopbrengsten				
Vastgoedbeleggingen
Aandelen

870		1222
7.235		6.828

Obligaties en leningen op schuldbekentenis

41.167		

32.899

Overige beleggingen

11.892		

4.844

-189		

-161

87		

93

Liquide middelen
Rente over bijdragen van werkgevers en werknemers
Rentederivaten
Overige

9.049		7.130
-2		-3

		70.109		52.852
[11] Indirecte beleggingsopbrengsten				
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde koersverschillen:				
Aandelen onroerend goed

30.663		

-1.895

Aandelen

207.074		55.699

Obligaties

-7.122		-21.525

Leningen op schuldbekentenis
Bankleningen

-53.465		

44.633

-458		-782

Valutaderivaten

-66.457		45.634

Rentederivaten

-91.393		64.664

Private equity

71.146		

Infrastructuur

34.119		-17.214

Liquide middelen

-2.528		

-4.985
-3.190

		121.579		161.039
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		2021		2020
[12] Kosten van vermogensbeheer
Ingehouden netto beheerloon (inclusief restituties)
Kosten beleggingsadviseur
Overige kosten vermogensbeheer (bewaarloon)

-2.405		

-2.626

-103		

-84

-99		

-27

Herallocatie vanuit pensioenuitvoeringskosten

-618		

-607

Omzetbelasting m.b.t. kosten vermogensbeheer 1)

351		416

		-2.874		-2.928
Het ingehouden netto beheerloon kan als volgt worden
gespecificeerd naar de verschillende beleggingscategorieën:
–

Fiduciair beheer

–

Aandelen vastgoedmaatschappijen

-1.282		

-1.512

-99		

-128

–
–

Vastrentende waarden

-617		

-582

Alternatieve beleggingen

-407		

-404

-2.405		-2.626
De transactiekosten zijn gesaldeerd met de beleggingsopbrengsten.
De transactiekosten kunnen niet betrouwbaar worden vastgesteld
omdat deze verrekend zijn in de aan- en verkoopprijzen.
Voor een verdere uitsplitsing van de kosten vermogensbeheer naar
de verschillende beleggingscategorieën wordt verwezen naar het
bestuursverslag. Deze kosten wijken af van de genoemde kosten in
het bestuursverslag, omdat daar ook kosten zijn opgenomen die zijn
verwerkt in het nettorendement.
Totaal beleggingsopbrengsten		188.814		210.963
[13] Premiebijdragen van werknemers en werkgevers				
Premies basisregeling

105.903		

97.860

Premie spaarfonds gemoedsbezwaarden

0		

4

Inkoopsommen

0		91

		105.903		 97.955
De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate
verantwoord.
De premiebijdragen van werkgever en werknemers bedragen in totaal
26,4% (2020: 24,0%) van de pensioengrondslag.

1)
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Boekjaar 2020 inclusief ontvangen nabetalingen over voorgaande jaren ad 208.

		2021		2020
De kostendekkende, gedempte en feitelijke premies zijn als volgt:
–

Kostendekkende premie

175.500		

158.230

–

Gedempte kostendekkende premie

102.373		

91.917

–

Feitelijke premie

105.903		

97.860

De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:				
–

Actuarieel benodigd

–

Opslag in stand houden vereist vermogen

–

Opslag voor uitvoeringskosten

–

Actuarieel benodigd ten behoeve van toeslagverlening

143.496		

126.732

25.829		

25.220

6.175		

6.278

0		

0

175.500		158.230
De gedempte kostendekkende premie is als volgt samengesteld:
–

Actuarieel benodigd

56.285		

49.737

–

Opslag in stand houden vereist vermogen

10.131		

9.898

–

Opslag voor uitvoeringskosten

6.175		

6.278

–

Actuarieel benodigd ten behoeve van voorwaardelijke onderdelen

29.782		

26.004

102.373		91.917
De feitelijke premie is als volgt samengesteld:				
–

Actuarieel benodigd

56.285		

49.737

–

Opslag in stand houden vereist vermogen

10.131		

9.898

–

Opslag voor uitvoeringskosten

6.175		

6.278

–

Actuarieel benodigd ten behoeve van voorwaardelijke onderdelen

29.782		

26.004

–

Overschot

3.530		5.943
105.903		97.860

Bij de bepaling van de aan het boekjaar toe te rekenen premie
is rekening gehouden met verleende premiekortingen en/of
premieopslagen.
In het boekjaar is geen korting verstrekt.
De feitelijke premie is vastgesteld als een doorsneepremie ter grootte
van 26,4% 1) van de pensioengrondslag. Deze doorsneepremie is door
het bestuur vastgesteld en is gebaseerd op de premiestaffel in de
ABTN.

1)

Voor TenCate bedraagt de premie 29,4%. Van deze verhoogde premie is 2,4% bestemd voor extra opbouw en 0,6% t.b.v. ANW-aanvulling.
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		2021		2020
[14] Saldo van overdrachten van rechten				
Overgenomen pensioenverplichtingen

7.007		

3.476

Overgedragen pensioenverplichtingen

-33.192		

-2.822

		-26.185		

654

[15] Pensioenuitkeringen				
Ouderdomspensioen

-57.509		-55.185

Partnerpensioen

-13.616		-13.267

Wezenpensioen
Afkopen
Invaliditeitspensioen

-215		-207
-2.458		-2.299
-137		-151

		-73.935		-71.109
[16] Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico
pensioenfonds				
Wijziging rekenrente voorziening pensioenverplichtingen

301.373		

Inkoop

-140.152		-123.763

Sterfte

10.309		6.166

Arbeidsongeschiktheid

-1.333		-2.622

Waardeoverdrachten

25.396		-651

Mutaties

-573.913

510		-401

Toevoeging kosten

-3.344		

-2.969

Overige mutaties technische voorzieningen

3.529		

2.255

Verwachte uitkering

73.888		

70.984

Vrijval excassokosten

1.856		

1.786

Intrest
Wijziging actuariële grondslagen

23.492		12.653
-844		

95.174

		 294.680		-515.301
Mutatie langlopende schuld 				
[17] Mutatie spaarfonds gemoedsbezwaarde			
Premietoerekening

0		-4

Rendementstoerekening

-1		0

		-1		-4
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		2021		2020
Herverzekering				
[18] Uitkeringen uit herverzekering				
Ouderdomspensioen

447		422

Invaliditeitspensioen

9		10

Afkopen door herverzekeraar

37		

0

		493		432
[19] Pensioenuitvoerings- en administratiekosten				
Administratie

-5.534		-5.364

Governance				
–

Bestuur en verantwoordingsorgaan

-326		

-327

–

Raad van Toezicht

–

Bestuursadvisering

-742		-650

-50		

-53

–

Sleutelfuncties en compliance

-176		

–

Vergaderkosten

–

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

–

Opleidingskosten

–

Project wet toekomst pensioenen

–

Governance overig

-176

-8		-7
-8		-8
-21		-19
-214		

0

0		

-4

z-score en DNB-staten) KPMG (boekjaar 2021 en 2020)

-85		

-80

Certificerend actuaris

-29		

-30

Controlekosten
–
–

Accountant (controle jaarrekening, basisgegevens, normrendement,

Advieskosten				
–

Actuarieel advies

-222		

-282

–

Communicatie

-214		-220

–

Accountant (fiscaal advies) Deloitte

-35		

-29

–

Juridisch advies

-50		

-35

–

Advies overig

-2			

Overige kosten				
–

De Nederlandsche Bank

-252		

-253

–
–

Autoriteit Financiële Markten

-23		

-20

Contributie PensioenFederatie

-40		

-37

–

Pensioenregister

-12		-11

–

UWV

–

Overige

Herallocatie naar kosten vermogensbeheer

-3		-6
-24		-18
618		

607

		-7.452		-7.022
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		2021		2020
[20] Overige baten en lasten
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren

345		

-614

Diverse kleine posten

-13		

27

		 332		-587
Saldo van baten en lasten		

482.649		

-284.019

		2021		2020
Actuariële analyse van het saldo				
Beleggingen

513.678		-350.297

Premies

-43.768		-35.150

Waardeoverdrachten

-789		3

Kosten

579		1.042

Uitkeringen

409		307

Sterfte

10.309		6.166

Arbeidsongeschiktheid

-1.333		-2.622

Mutaties

510		-401

Overige (incidentele) mutaties technische voorzieningen

2.722		

97.520

332		

-587

Andere oorzaken

		 482.649		-284.019

Het resultaat op “Beleggingen” van 513.678 euro positief betreft het saldo van de beleggingsrendementen (188.813 euro postief ) en de
benodigde intrestbijschrijving en de mutatie van de technische voorziening uit hoofde van de wijziging van de rentetermijnstructuur
(totaal 324.865 euro positief ).

Bestemming van het saldo
Het bestuur heeft besloten om het resultaat over het boekjaar als volgt te verdelen:
			2021
Extra reserve			

482.649

			________
			482.649
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Bezoldiging bestuursleden, Raad van Toezicht en verantwoordingsorgaan
Gedurende het boekjaar 2021 zijn de volgende vergoedingen betaald.

		2021		2020
Bestuursvergoedingen		292		290
Vergoedingen Raad van Toezicht		

50		

53

Vergoedingen Verantwoordingsorgaan		34		37
Totaal		376		380
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Risicoparagraaf
(in duizenden euro)
Solvabiliteitsrisico
In de risicoparagraaf binnen het bestuursverslag is het beleid rond risicobeheersing uiteengezet. Hierna wordt een aantal specifieke
risico’s nader toegelicht en gekwantificeerd.
Het belangrijkste risico dat het fonds loopt, is het risico dat het niet over genoeg solvabiliteit beschikt. Indien het fonds niet solvabel is,
bestaat het risico dat het fonds de premie moet verhogen of dat een beperkte of geen toeslagverlening kan plaatsvinden voor (delen
van) het deelnemersbestand. In het uiterste geval dient het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten te verminderen.
Hoe solvabel het fonds is, wordt getoetst aan de hand van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als
de 12-maands voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad. Hoeveel eigen vermogen het fonds aan dient te houden, gegeven de
financiële risico’s die het (na afdekking) loopt op de balans, komt tot uitdrukking in de door DNB voorgeschreven solvabiliteitstoets.
Onder het huidige FTK geldt hierbij dat de beleidsdekkingsgraad wordt afgezet tegen de vereiste dekkingsgraad op basis van de
strategische beleggingsmix om te bepalen of het fonds in een tekortsituatie verkeert
Voor de vaststelling van het vereist eigen vermogen maakt het fonds gebruik van het standaardmodel van DNB. In dit standaardmodel
worden de risicofactoren aangeduid als S1 tot en met S10. Per risicofactor wordt uitgerekend welke buffer het pensioenfonds nodig
heeft voor het betreffende risico. Vervolgens wordt rekening gehouden met de veronderstelde positieve samenhang (correlatie)
tussen het renterisico (S1), het aandelen- en vastgoedrisico (S2) en het kredietrisico (S5). Tevens wordt rekening gehouden met de
veronderstelling dat niet alle risico’s zich tegelijk zullen manifesteren (diversificatie).
De volgende tabel toont de uitsplitsing van de vereist eigen vermogens op basis van de strategische beleggingsmix ultimo 2021 van
18,6% en ultimo 2020 van 18,0%. Voor de procentuele buffers per risicofactor geldt dat rekening is gehouden met de toerekening van
de correlatie- en diversificatie-effecten aan de individuele risicobuffers.

		2021		2020
€
Renterisico (S1)

%

€

%

94.145

1,2

49.614

0,6

Zakelijke waarden risico (S2)

535.525

12,1

571.546

12,0

Valutarisico (S3)

166.181

0,9

169.544

0,8

0

0,0

0

0,0

Kredietrisico (S5)

226.323

3,9

248.835

4,1

Verzekeringstechnisch risico (S6)

121.212

0,5

133.384

0,5

13.395

0,0

Grondstoffenrisico (S4)

Actief beheer risico (S10)

0,0

16.419

Diversificatie- en correlatie-effect

-403.162		

-406.633

Vereist eigen vermogen voor risico fonds

753.619

782.709

18,0

104,7%		

93,3%

Aanwezige dekkingsgraad		

18,6

Beleidsdekkingsgraad		99,8%		89,7%
Minimaal vereiste dekkingsgraad		

104,3%		

104,3%

Vereiste dekkingsgraad		118,6%		118,0%

100

De beleidsdekkingsgraad van het fonds is per 31 december 2021 lager dan de vereiste dekkingsgraad op basis van de
strategische verdeling volgens het standaardmodel, waardoor het fonds in een tekort verkeert. Einde boekjaar 2021 bedraagt de
beleidsdekkingsgraad 99,8%. Afgezet tegen de beleidsdekkingsgraad van 2020 van 89,7%, is de beleidsdekkingsgraad toegenomen
met 10,1%-punt.
Renterisico
Het renterisico wordt veroorzaakt, doordat de rentegevoeligheid van de verplichtingen afwijkt van de rentegevoeligheid van de
beleggingen. De looptijd van de pensioenverplichtingen van het fonds is langer dan de looptijd van de beleggingen. Onderstaande
duratiecijfers geven meer inzicht.
Duratie van de vastrentende waarden (inclusief rentederivaten) 7,0.
Duratie van de pensioenverplichtingen 21,7.
Het pensioenfonds dekt strategisch 31,2% van het renterisico af op basis van de swapcurve. De feitelijke afdekking van het renterisico
ultimo 2021 is 30,0% op basis van de swapcurve.
Hoogte buffer
De buffer voor het feitelijk renterisico bedraagt 92.856 (1,2%) en voor het strategisch renterisico 94.145 (1,2%).
Aandelen- en vastgoedrisico
Ons fonds loopt het risico dat haar beleggingen in aandelen, onroerend goed, infrastructuur en private equity in waarde
dalen. In het beleggingsbeleid wordt met dergelijke risico’s rekening gehouden door ondermeer een toepassing van voldoende
spreiding in de beleggingsportefeuille naar categorieën, markten en dergelijke. De volatiliteit van de marktwaarden (prijsrisico’s) van
beleggingen wordt periodiek geëvalueerd en kan leiden tot bijstellingen in het vermogensbeheer. In onderstaande tabel wordt de
verdeling naar de verschillende categorieën in zakelijke waarden getoond.

		2021		2020
€

%

€

%

Indirect onroerend goed

223.196

13,6

192.098

12,5

Ontwikkelde markten (Mature markets)

641.931

39,0

735.170

47,8

Opkomende markten (Emerging markets)

335.159

20,4

334.710

21,8

Private equity

217.156

13,2

98.933

6,4

Infrastructuur

227.533

13,8

176.708

11,5

1.644.975

100,0

1.537.619

100,0

Verdeling zakelijke waarden, vastgoedbeleggingen en overige beleggingen
per categorie:

Derivaten
Strategisch dekt het fonds haar zakelijke waarden risico niet af.
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Hoogte buffer
Bij de berekening van het vereist eigen vermogen wordt voor het feitelijk en strategisch aandelen- en vastgoedrisico rekening
gehouden met de door DNB voorgeschreven schokken die variëren overeenkomstig de risicograad van het type belegging. De buffer
voor het feitelijk aandelen- en vastgoedrisico bedraagt 572.903 (13,0%) en voor het strategisch aandelen- en vastgoedrisico 535.525
(12,1%).
Valutarisico
Het valutarisico wordt veroorzaakt doordat de verplichtingen van ons fonds in euro’s luiden terwijl een gedeelte van de beleggingen
van ons fonds in niet-euro luidt. Ons fonds loopt het risico dat haar buitenlandse beleggingen dalen in waarde als gevolg van
valutakoersontwikkelingen. Ons fonds kiest er daarom voor om (een gedeelte) van haar blootstelling naar buitenlandse valuta’s af te
dekken. Zonder afdekking van het valutarisico loopt het fonds risico bij een daling van vreemde valuta ten opzichte van de euro. Indien
de afdekking van het risico hoger dan 100% is, loopt ons fonds juist risico bij een stijging van vreemde valuta ten opzichte van de euro.
Strategisch streeft ons fonds naar een afdekking van 90% van de valuta-exposure naar Amerikaanse dollar, Britse pond en Japanse
yen. Andere buitenlandse valuta worden niet afgedekt. Eind 2021 zou dit betekenen dat strategisch 55,3% van de niet-euro belangen
wordt afgedekt. De feitelijke valuta-afdekking is eind 2021 lager dan de strategische norm, met name omdat de exposure naar de
Amerikaanse dollar voor minder dan 90% wordt afgedekt. De bedragen in onderstaande tabellen zijn op basis van Look Through,
inclusief CSA-posities, saldi depotbanken en kortlopende vorderingen en schulden met betrekking tot beleggingen.

31 december 2021

31 december 2021

		Voor derivaten 		Valutaderivaten		Na derivaten

Reële waarde

		€		€		€

€

Euro		
2.549.852		
876.718		
3.426.570		
-15.397
Amerikaanse dollar		
891.912		
-716.263		
175.649		0
Britse pond sterling		
133.679		
-125.894		
7.785		0
Japanse yen		
39.735		
-34.561		
5.174		0
Overige		
618.729		0		
618.729		0
		
4.233.907		
0		
4.233.907		
-15.397

31 december 2020

31 december 2020

		Voor derivaten 		Valutaderivaten		Na derivaten
		€		€		€

Reële waarde
€

Euro		
2.508.489		
619.523		
3.128.012		
11.015
Amerikaanse dollar		
761.691		
-466.491		
295.200		0
Britse pond sterling		
127.127		
-121.119		
6.008		0
Japanse yen		
37.075		
-31.913		
5.162		0
Overige		
607.147		0		
607.147		0
		
4.041.529		
0		
4.041.529		
11.015
Indien de afrekening van deze transacties op 31 december 2021 zou hebben plaatsgevonden dan zou het af te rekenen bedrag 66.457
lager uitvallen dan overeengekomen (ongerealiseerde resultaat van negatief 66.457).
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Hoogte buffer
Bij de berekening van het vereist eigen vermogen wordt voor het feitelijk en strategisch valutarisico rekening gehouden met een
door DNB voorgeschreven schok van 20% voor valuta in ontwikkelde markten en van 35% voor valuta in opkomende markten die
berekend wordt op de niet-euro beleggingen na afdekking. De buffer voor het feitelijk valutarisico bedraagt 172.193 (0,9%) en voor het
strategisch valutarisico 166.181 (0,9%).
Grondstoffenrisico
Grondstoffen ofwel commodities, vormen een beleggingscategorie waarin veelal via indexfutures en swaps wordt geïnvesteerd in
energie (olie), metalen, edelmetalen en agroprodukten. Het grondstoffenrisico betreft het risico op fluctuaties in grondstofprijzen. Bpf
MITT heeft geen beleggingen in grondstoffen.
Kredietrisico
Bpf MITT loopt het risico dat één of meerdere van haar tegenpartijen niet aan de voorafgesproken betalingen kan voldoen. Bij de
berekening van het kredietrisico dient het effect van de kredietwaardigheid van de partijen, waarin belegd wordt, tot uitdrukking te
komen. Het kredietrisico komt tot uitdrukking in de zogenaamde creditspread. Deze creditspread is het verschil tussen de uitkering
die afhangt van de kredietwaardigheid van de tegenpartij en een uitkering die met volledige zekerheid (risicovrij) tot uitkering zal
komen. Het kredietrisico verbonden aan derivatentransacties wordt beheerst door het afsluiten van standaardovereenkomsten met
tegenpartijen, het beoordelen van de kredietwaardigheid van tegenpartijen, het spreiden van het transactievolume over verschillende
tegenpartijen, het eisen van voldoende onderpand en een adequate monitoring met betrekking tot de gestelde eisen inzake het
onderpand.
Het kredietrisico binnen de vastrentende-waardenportefeuille kan naast de creditspread eveneens gemeten worden aan de hand van
de ratingverdeling van de rentegevoelige beleggingsportefeuille. Deze ratingverdeling wordt afgegeven door een kredietbeoordelaar.
Een Europese staatsobligatie met een AAA-rating wordt in het standaardmodel als kredietrisicovrij beschouwd. Daarentegen worden
beleggingen die geclassificeerd staan onder ‘lager dan BBB’ als zeer risicovol beschouwd. Cash wordt als kredietrisicovrij beschouwd.
Beleggingen die geen rating ontvangen worden als zeer risicovol beschouwd.
De samenstelling van de vastrentende waarden (inclusief lopende intrest) kan als volgt worden samengevat:

			
2021				
2020
				
Credit-				
Credit				
spread				
spread
		%

Langlopende Europese obligaties

570.332

22,9

Duration

16,7

%		%

-0,3

609.621

24,9

Duration

%

17,5

-0,2

Europese bedrijfsobligaties

403.517

16,2

5,3

0,5

408.845

16,7

5,3

0,5

Hypotheken retail

254.965

10,2

7,9

1,2

250.179

10,2

7,0

1,7

Kortlopende staatsobligaties

615.752

24,7

0,5

-0,1

612.325

25,0

0,4

-0,1

206

0,0

1,5

0,6

258

0,0

2,0

0,8

Onderhandse leningen
Vastrentend-hoogrentend EU obligaties

164.572

6,6

3,7

3,5

134.045

5,5

3,6

3,2

Vastrentend-hoogrentend US obligaties

169.289

6,8

3,5

2,9

126.447

5,2

3,1

3,3

Emering Markets obligaties

299.080

12,0

6,8

4,4

299.428

12,2

7,5

4,2

15.500

0,6

–

–

9.998

0,4

–

–

Deposito’s

2.493.213

100,0			
2.451.146

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie |

100,0		

Jaarverslag 2021

103

De creditspread is een maatstaf voor kredietrisico en geeft de opslag aan die de markt vraagt boven de risicovrije rente.
Des te hoger deze opslag, des te hoger de markt het kredietrisico op een partij beoordeelt en des te hoger de vergoeding (de spread) is
die de markt wil ontvangen voor het nemen van dit kredietrisico. De creditspread is bepaald ten opzichte van de relevante swapcurves
in de desbetreffende valuta van de obligatie.
De durations en credit spreads van Europese staatsobligaties, langlopende obligaties en bedrijfsobligaties zijn specifiek bepaald voor
deze beleggingsfondsen. Voor alle overige vastrentende waarden (overige beleggingsfondsen en discretionaire portefeuilles) zijn deze
gegevens op basis van benchmarks vastgesteld.
De Langlopende Europese staatsobligaties zijn onder andere uitgegeven door de landen Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Ierland,
Frankrijk, Finland en België en luiden in EUR.
De Emerging Markets-obligaties zijn uitgegeven door landen in opkomende regio’s zoals Latijns-Amerika, Azië, Pacific en Afrika.
De Vastrentend-hoogrentende portefeuille bestaat uit hoogrentende obligaties uitgegeven door het bedrijfsleven.
De hoogrentende obligaties hebben over het algemeen een lagere rating dan “Investment grade”.
Deposito’s en kortlopende staatsobligaties worden aangehouden om tijdelijke overtollige liquide middelen kortstondig uit te zetten.
Het kredietrisico wordt primair beperkt door te beleggen in bedrijven of staten met een hoge kredietwaardigheid.
De verdeling van de vastrentende waarden naar creditrating is als volgt:

		2021		2020
		%		%
AAA		30,0 		33,0
AA		24,0 		19,0
A		11,0 		14,0
BBB		16,0 		18,0
Lager dan BBB		

18,0 		

15,0

Geen rating		

1,0 		

1,0

		100,0		100,0
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De verdeling van de looptijd van de vastrentende waarden is als volgt:

		2021		2020
		%		%
Van 0 tot 3 jaar

829.424

33,3

809.099

33,0

Van 3 tot 5 jaar

277.723

11,1

258.376

10,5

Van 5 tot 10 jaar

595.298

23,9

550.462

22,5

Van 10 tot 20 jaar

379.289

15,2

390.192

15,9

Langer dan 20 jaar

411.479

16,5

443.018

18,1

2.493.213

100,0

2.451.146

100,0

Hoogte buffer
Binnen de berekening van het standaardmodel wordt een kredietrisico becijferd conform de ratingverdeling van de vastrentende
waardenportefeuille. Naarmate de rating slechter wordt, neemt de te hanteren buffer toe. Afgaande op de hierboven genoemde
ratingverdeling resulteert dit in een buffer voor het feitelijk kredietrisico van 223.422 (3,8%) en voor het strategisch kredietrisico van
226.323 (3,9%).
Verzekeringstechnisch risico
Binnen het verzekeringstechnische risico worden in principe alleen risico’s meegenomen die verband houden met sterfte. Het
omvat de risico’s als gevolg van afwijkingen ten opzichte van de verwachte sterfte en afwijkingen van de verwachte sterftetrend
(langlevenrisico). Tot het verzekeringstechnische risico worden gerekend: procesrisico, risico-opslag voor afwijkingen ten opzichte van
de sterftetrend en negatieve stochastische afwijkingen van de verwachtingswaarde. Deze drie risico’s bedragen een percentage van de
op actuele waarde berekende technische voorziening. Het procesrisico neemt af naarmate het deelnemersbestand toeneemt, omdat
het sterfteproces dan beter kan worden geschat. De beide andere risicofactoren houden respectievelijk rekening met de onzekerheid
in de sterftetrend en met de negatieve stochastische afwijkingen.
Hoogte buffer
De buffer voor het feitelijk verzekeringstechnisch risico bedraagt 121.212 (0,5%) en voor het strategisch verzekeringstechnisch risico
121.212 (0,5%).
Concentratierisico en prijsrisico
Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille in regio’s, economische sectoren of tegenpartijen.
De spreiding van de portefeuille is in de toelichting op de balans nader toegelicht. Ook “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.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie |

Jaarverslag 2021

105

		2021		2020
€

%

€

%

Zakelijke waarden, onroerend goed en overige beleggingen
Verdeling zakelijke waarden en overige beleggingen per regio:
Indirect onroerend goed

223.196

13,6

192.098

12,5

Aandelen Europa

235.386

14,3

309.403

20,1

Aandelen Noord-Amerika

311.317

18,9

345.476

22,5

95.227

5,8

80.291

5,2

Aandelen Emerging Markets

335.160

20,4

334.710

21,8

Private equity

217.156

13,2

98.933

6,4

Infrastructuur

227.533

13,8

176.708

11,5

1.644.975

100,0

1.537.619

100,0

Financiële instellingen

162.239

16,6

159.488

14,9

Handels- en industriële ondernemingen

104.826

10,7

108.729

10,2

48.542

5,0

49.428

4,6

Technologie

179.520

18,4

170.755

16,0

Consumentengoederen

290.949

29,8

324.345

30,3

Communicatie

94.528

9,7

131.585

12,3

Materialen

59.043

6,0

73.797

6,9

Overige

37.443

3,8

51.752

4,8

977.090

100,0

1.069.880

100,0

Aandelen Verre Oosten

Verdeling zakelijke waarden per sector:

Energie

Concentratierisico vastrentende waarden
Grote posten: vastrentende waarden van eenzelfde uitgevende
instelling groter dan 2% van de totale beleggingen in vastrentende
waarden:
Duitse staat

388.667

8,9

341.060

8,1

Nederlandse staat

225.883

5,2

335.747

8,0

Belgische staat

87.096

2,0

0

0,0

101.953

2,3

93.658

2,2

Franse staat

90.834

2,1

50.001

1,2

Finse staat

90.622

2,1

70.078

1,7

139.746

3,2

102.743

2,4

Ierse staat

Oostenrijkse staat
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Hoogte buffer
In het standaardmodel is geen rekening gehouden met een buffer voor concentratierisico. Het risico dient sec kwalitatief toegelicht te
worden.
Security lending
Binnen een aantal Mn Services Beleggingsfondsen waarin belegd wordt, worden stukken (aandelen en obligaties) uitgeleend.
Voor het uitlenen van deze stukken ontvangen de betreffende beleggingsfonden collateral als onderpand. De opbrengsten van het
uitlenen van de stukken worden binnen het betreffende beleggingsfonds herbelegd. Deze opbrengsten hebben een positief effect op
de participatiewaarde van het beleggingsfonds.
Het onderpand heeft gemiddeld een waarde van 104,8% van de uitgeleende stukken. Het Bpf MITT aandeel in de waarde van het
ontvangen onderpand was op jaareinde 66.653.982.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat de beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs kunnen worden omgezet in liquide
middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

		2021		2020
€

%

€

%

Vastrentende waarden

255.172

6,05

250.437

6,05

Private equity

217.156

5,15

98.933

2,39

Infrastructuur

227.533

5,40

176.708

4,27

699.861

16,61

526.077

12,71

Illiquide beleggingen per beleggingscategorie

Illiquide beleggingen zijn niet binnen een maand opvraagbaar. Ultimo 2021 is 16,61% (2020: 12,71%) van de totale
beleggingsportefeuille illiquide en deze vertegenwoordigen een bedrag van 681.917 dat niet binnen één maand liquide gemaakt kan
worden.
Actief beheer risico
Het Actief beheer risico ontstaat doordat vermogensbeheerders actief beheer voeren op (delen van) de beleggingsportefeuille.
Onder actief beheer worden afwijkende posities in portefeuilles verstaan die worden ingenomen ten opzichte van strategische
benchmarks. De mate van actief beheer wordt bepaald aan de hand van de tracking error. Een lage tracking error impliceert dat het
feitelijke rendement dicht bij de gekozen benchmark ligt, terwijl een hoge tracking error aangeeft dat het rendement duidelijk van de
benchmark afwijkt. Een hogere tracking error impliceert een hoger actief beheer risico.
Hoogte buffer
Bij de berekening van het vereist eigen vermogen wordt alleen een actief beheer risico becijferd voor de aandelenportefeuille indien de
tracking error groter is dan 1%. Voor het fonds resulteert een buffer voor het feitelijk actief beheer risico van 13.345 (0,0%) en voor het
strategisch actief beheer risico van 13.395 (0,0%).
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Diversificatie- en correlatie-effect
Bij de becijfering van het totale vereist eigen vermogen dient gebruik gemaakt te worden van de wortelformule. Hierdoor is het totale
vereist eigen vermogen kleiner dan de optelsom van de afzonderlijke buffers. In de wortelformule wordt namelijk verondersteld
dat niet alle risico’s zich op hetzelfde moment zullen voordoen (diversificatie). Wel wordt uitgegaan van een positieve samenhang
(correlatie) tussen het renterisico, het aandelen- en vastgoedrisico en het kredietrisico. Per saldo heeft dit een risico-verlagend effect. Bij
het pensioenfonds is dit voor de feitelijke beleggingsportefeuille eind 2021 -€ 409.526 en voor de strategische beleggingsportefeuille
-€ 403.162.

Vastgesteld te Heerlen, 22 juni 2022.

Het bestuur

dhr. N. Mol

dhr. J.J.C. Jochems

voorzitter

dhr. J. Hasselman

dhr. M. Mulder

dhr. H.J. Wuijten

mw. I.M. van Eekelen

dhr. G.A.J. Lamers

dhr. W.B.E. Rutgers
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Overige gegevens
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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 ons fonds.
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Actuariële verklaring
Opdracht
Door Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie te Heerlen is aan Towers Watson Netherlands B.V.
de opdracht verleend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2021.
Onafhankelijkheid
Als waarmerkend actuaris ben ik onafhankelijk van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie,
zoals vereist conform artikel 148 van de Pensioenwet. Ik verricht geen andere werkzaamheden voor het pensioenfonds, anders
dan de werkzaamheden uit hoofde van de actuariële functie. Omdat Towers Watson Netherlands B.V. beschikt over een door de
toezichthouder goedgekeurde gedragscode, is het toegestaan dat andere actuarissen en deskundigen aangesloten bij Towers Watson
Netherlands B.V. wel andere werkzaamheden verrichten voor het pensioenfonds.
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 € 21.000.000. Met de accountant ben ik overeengekomen om geconstateerde afwijkingen boven € 1.000.000 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 beoordeling van belang zijn.
Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik, conform mijn wettelijke verantwoordelijkheid zoals beschreven in artikel 147 van de
Pensioenwet, onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet.
De door het pensioenfonds verstrekte basisgegevens zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt van de door mij beoordeelde
berekeningen heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht heb ik onder meer onderzocht of
–

toereikende technische voorzieningen zijn vastgesteld met betrekking tot het geheel van pensioenverplichtingen;

–

het minimaal vereist eigen vermogen en het vereist eigen vermogen conform de wettelijke bepalingen zijn vastgesteld;

–

de kostendekkende premie voldoet aan de gestelde wettelijke vereisten;

–

het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de prudent-person regel.

Voorts heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds. Daarbij heb ik mij gebaseerd op de tot en
met balansdatum aangegane verplichtingen en de op dat moment aanwezige middelen en is mede het financieel beleid van het
pensioenfonds in aanmerking genomen.
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Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de resultaten geen onjuistheden
van materieel belang bevatten.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het Koninklijk Actuarieel
Genootschap geldende normen en gebruiken en vormen naar mijn mening een deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.
Oordeel
Overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangspunten zijn, als geheel bezien, toereikende technische voorzieningen
vastgesteld.
Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk vereist eigen vermogen, maar hoger 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 (vereist eigen vermogen).
Met betrekking tot artikel 140 (maatregel minimaal vereist eigen vermogen) merk ik op dat het pensioenfonds gebruik heeft gemaakt
van de ministeriële vrijstellingsregeling (in verband met uitzonderlijke omstandigheden) om geen kortingsmaatregel toe te passen in
2022.
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op balansdatum is lager dan de dekkingsgraad bij het minimaal vereist eigen
vermogen.
Mijn oordeel over de vermogenspositie van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie 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. Voor de
volledigheid merk ik op dat, als op balansdatum in de rentetermijnstructuur rekening zou worden gehouden met de UFR-methodiek
zoals deze door DNB in 2022 wordt toegepast, mijn oordeel over de vermogenspositie zou wijzigen in slecht. Het eigen vermogen zou
in dat geval lager zijn dan het minimaal vereist eigen vermogen.
In het kader van dit oordeel wijs ik op de ontwikkelingen na balansdatum als gevolg van de Oekraïne crisis, zoals die door het
pensioenfonds in het jaarverslag zijn toegelicht.

Rotterdam, 22 juni 2022

drs. R.J.M. van de Meerakker AAG
Verbonden aan Towers Watson Netherlands B.V.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-,
Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie per 31 december 2021 en van het saldo van baten en
lasten over 2021, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Wat we gecontroleerd hebben
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-,
Tapijt-, en Textielindustrie (‘de Stichting’ of ‘het fonds’) te Heerlen gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
1 de balans per 31 december 2021;
2 de staat van baten en lasten over 2021;
3 het kasstroomoverzicht over 2021; en
4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en overige 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 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).
KPMG Accountants N.V., een naamloze vennootschap ingeschreven in het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk van zelfstandige
ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Limited, een Engelse entiteit.
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Wij hebben onze controlewerkzaamheden bepaald in het kader van de jaarrekeningcontrole
als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van continuïteit, fraude en niet naleven wet- en
regelgeving en de kernpunten van onze controle moeten in dat kader worden bezien en niet
als afzonderlijke oordelen of conclusies.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Controleaanpak
Samenvatting
Materialiteit
— Materialiteit van EUR 21 miljoen
— 0,5% van het pensioenvermogen
Continuïteit, Fraude & Noclar
— Continuïteit: geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd
— Fraude en niet naleven wet- en regelgeving (Noclar): risico op het doorbreken interne
beheersing door het bestuur
Kernpunten
— Waardering van beleggingen voor risico pensioenfonds
— Waardering van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het
pensioenfonds
Oordeel
Goedkeurend
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de
jaarrekening als geheel bepaald op EUR 21 miljoen (2020: EUR 20 miljoen). Voor de
bepaling van de materialiteit wordt uitgegaan van het pensioenvermogen per 31 december
2021 (0,5%). Wij beschouwen het pensioenvermogen als de meest geschikte benchmark,
omdat het pensioenvermogen een bepalende factor is in de berekening van de
(beleids)dekkingsgraad die de financiële positie van de Stichting weergeeft. 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 hebben met het bestuur en de raad van toezicht afgesproken dat wij tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven EUR 1 miljoen rapporteren aan het bestuur en de

114

raad van toezicht alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve
redenen relevant zijn.
Reikwijdte van de controle
Uitbesteding van bedrijfsprocessen aan dienstverleners
De Stichting heeft het beheer van de beleggingen uitbesteed aan MN Services
Vermogensbeheer B.V. De pensioenadministratie is uitbesteed aan AZL N.V.
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van informatie over de beleggingen en
beleggingsopbrengsten die is verstrekt door MN Services Vermogensbeheer B.V. en
informatie over de voorziening pensioenverplichtingen, premiebijdragen, pensioenuitkeringen
en overige financiële posten die is verstrekt door AZL N.V.
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor het
verwerven van inzicht in de aard en de significantie van de door de dienstverleners
verleende diensten en in het effect ervan op de voor de controle relevante interne
beheersing van de Stichting. Op basis hiervan identificeren wij de risico’s op een afwijking
van materieel belang en zetten wij controlewerkzaamheden op en voeren wij deze uit om op
deze risico’s in te spelen.
Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden en
bevindingen van andere onafhankelijke accountants inzake de voor de Stichting relevante
interne beheersingsmaatregelen van MN Services Vermogensbeheer B.V. en AZL N.V.,
zoals weergegeven in de specifiek daarvoor opgestelde (Standaard 3402 type II-)
rapportages.
Onze controlewerkzaamheden bestaan uit het bepalen van de minimaal verwachte interne
beheersingsmaatregelen en het bespreken van de beheersomgeving bij de dienstverlener
met vertegenwoordigers van de dienstverlener. Op basis daarvan evalueren wij, en
bespreken wij met de andere onafhankelijke accountant, de in de Standaard 3402rapportage beschreven interne beheersingsmaatregelen, de verrichte werkzaamheden ter
toetsing van de effectieve werking gedurende 2021 en de uitkomsten daarvan. Ook
beoordelen wij de evaluatie door het bestuur van de kwaliteit van de uitbesteding aan MN
Services Vermogensbeheer B.V. en AZL N.V.
Wij hebben eigen gegevensgerichte analyses ten aanzien van premiebijdragen en
pensioenuitkeringen uitgevoerd waarbij wij de uitkomsten hebben getoetst op basis van
verwachtingen die wij zelf hiervoor hebben ontwikkeld. Wij hebben door middel van
deelwaarnemingen mutaties in de pensioenadministratie, premiebijdragen en uitkeringen aan
de hand van brondocumentatie bij de dienstverlener onderzocht.
Bij de uitvoering van onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden en
bevindingen van andere onafhankelijke accountants. MN Services Vermogensbeheer B.V.
heeft op grond van de overeenkomst met de Stichting aan een onafhankelijke accountant
opdracht gegeven de informatie inzake beleggingen ten behoeve van de jaarrekening van de
Stichting te controleren.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel bij de jaarrekening zijn wij
verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de
controlewerkzaamheden van deze accountant. In dit kader hebben wij de accountant
schriftelijke instructies gegeven omtrent de aard en omvang van de uit te voeren
werkzaamheden. De accountant heeft, op onze instructie, de controle uitgevoerd met een
materialiteit van EUR 19,9 miljoen en daarbij ook bijzondere aandacht besteed aan het
hierna genoemde kernpunt van onze controle voor de waardering van beleggingen voor
risico pensioenfonds.
De accountant heeft zijn bevindingen aan ons gerapporteerd. Wij hebben de rapportage
geëvalueerd, de bevindingen met de accountant besproken, het controledossier van de
accountant beoordeeld en aanvullende eigen controlewerkzaamheden uitgevoerd waaronder
de aansluiting van de vermogensbeheerrapportage met de financiële administratie en de
jaarrekening.
Door bovengenoemde werkzaamheden op de uitbestede bedrijfsprocessen en aanvullende
eigen werkzaamheden hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met
betrekking tot de beleggingen, beleggingsstromen en -opbrengsten, (mutaties in)
deelnemergegevens en aanspraken die resulteren in (wijzigingen in) de voorziening
pensioenverplichtingen, premiebijdragen en pensioenuitkeringen verkregen.
Controleaanpak continuïteit – geen significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd
Het bestuur van de Stichting heeft zijn continuïteitsbeoordeling uitgevoerd en geen
significante continuïteitsrisico’s geïdentificeerd. Onze procedures om de
continuïteitsbeoordeling van het bestuur te beoordelen omvatten onder andere:

— overwegen of de continuïteitsrisicoanalyse door het bestuur alle relevante informatie
bevat waarvan wij als gevolg van de controle kennis hebben;

— overwegen of actuariële ontwikkelingen (inclusief de voorzienbare trend in

overlevingskansen) en de ontwikkelingen op financiële markten (inclusief ontwikkeling in
de rentetermijnstructuur) aanleiding geven tot significante continuïteitsrisico;

— analyse van de ontwikkeling van de financiële positie van de Stichting gedurende het

boekjaar ten opzichte van wettelijke solvabiliteitseisen en ten opzichte van voorgaand
boekjaar op indicatoren die kunnen duiden op significante continuïteitsrisico’s en het
evalueren van de toelichting in de jaarrekening hieromtrent.

De resultaten van onze risicobeoordeling procedures hebben geen aanleiding gegeven om
additionele controlewerkzaamheden op de continuïteitsbeoordeling uit te voeren.
Zoals toegelicht op pagina 77 van de jaarrekening, heeft het bestuur in het eerste kwartaal
van 2022 een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche Bank. In het herstelplan heeft het
bestuur uitgewerkt hoe het de beleidsdekkingsgraad van de Stichting binnen de wettelijk
gestelde termijnen weer op het vereiste niveau wil brengen. Indien de Stichting alle
beschikbare sturingsmiddelen heeft ingezet en de beleidsdekkingsgraad van de Stichting
desondanks naar verwachting niet binnen de gestelde termijn voldoet aan het vereiste
niveau, zal de Stichting de pensioenaanspraken en pensioenrechten moeten korten.
Hierdoor wordt de continuïteit van de Stichting ten allen tijde gewaarborgd.
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Onze procedures omvatten onder andere:

— overwegen of de continuïteitsrisicoanalyse door het bestuur alle relevante informatie
bevat waarvan wij als gevolg van de controle kennis hebben;

— overwegen of actuariële ontwikkelingen (inclusief de voorzienbare trend in

overlevingskansen) en de ontwikkelingen op financiële markten (inclusief ontwikkeling in
de rentetermijnstructuur) aanleiding geven tot significante continuïteitsrisico;

— analyse van de ontwikkeling van de financiële positie van de Stichting gedurende het

boekjaar ten opzichte van wettelijke solvabiliteitseisen en ten opzichte van voorgaand
boekjaar op indicatoren die kunnen duiden op significante continuïteitsrisico’s en het
evalueren van de toelichting in de jaarrekening hieromtrent;

— het kennisnemen van het herstelplan dat is ingediend bij De Nederlandsche Bank en

evalueren of het herstelplan alle relevante elementen en consistent is met onze kennis en
ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole;

— het kennisnemen van de toelichting ten aanzien van de realisatie van het herstelplan
zoals opgenomen op pagina 77 van de jaarrekening en vaststellen dat de toelichting
adequaat is.

De resultaten van onze procedures hebben geen aanleiding gegeven om additionele
controlewerkzaamheden op de continuïteitsbeoordeling uit te voeren.
Controleaanpak ten aanzien van risico’s op fraude en niet-naleven van wet- en
regelgeving
In hoofdstuk 8 ‘Integraal Risicomanagement’ van het bestuursverslag beschrijft het bestuur de
procedures ten aanzien van de risico’s op fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving en
neemt de raad van toezicht deze beschrijving in beschouwing.
In het kader van onze controle hebben wij inzicht verkregen in de Stichting en de
bedrijfsomgeving, en hebben wij de opzet en de implementatie beoordeeld en, waar van
toepassing, de effectieve werking getoetst van het risicomanagement van de Stichting met
betrekking tot fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. Dit betreft tevens de interne
beheersmaatregelen die aanwezig zijn bij de externe dienstverleners van de Stichting (zie
paragraaf ‘Reikwijdte van de controle’).
Onze werkzaamheden omvatten onder andere het evalueren van de gedragscode, de
incidenten- en klokkenluidersregeling en de procedures van de Stichting om aanwijzingen van
mogelijke fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving te onderzoeken. Bovendien hebben
wij inlichtingen ter zake ingewonnen bij het bestuur en de raad van toezicht. Wij hebben onder
meer de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd:
― evaluatie van nevenfuncties van bestuursleden, met speciale aandacht voor procedures en
governance met betrekking tot mogelijke belangenconflicten.
― evaluatie van correspondentie met regelgevende en toezichthoudende instanties (inclusief
DNB en AFM).
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Daarnaast hebben wij werkzaamheden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de wet- en
regelgeving die op de Stichting van toepassing is en hebben de volgende rechtsgebieden
geïdentificeerd die de meest waarschijnlijke oorzaak zouden kunnen zijn voor een materieel
effect op de jaarrekening:
-

Pensioenwet;

-

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet Bpf 2000);

-

Besluit Financieel toetsingskader pensioenfondsen (Bftp);

-

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

-

Sanctiewetgeving.

Wij hebben de risicofactoren voor fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving
geëvalueerd om na te gaan of deze factoren duiden op een risico op een afwijking van
materieel belang in de jaarrekening.
Wij beoordelen het veronderstelde frauderisico met betrekking tot de
opbrengstverantwoording als niet relevant gezien de aard van de opbrengsten en aangezien
de mogelijkheden tot het materieel beïnvloeden van de opbrengstverantwoording beperkt
zijn.
In overeenstemming met het bovenstaande en met de controlestandaarden hebben wij het
volgende risico geïdentificeerd ten aanzien van fraude dat relevant is voor onze controle,
inclusief de relevante veronderstelde risico’s vastgelegd in de controlestandaarden, en hebben
hierop als volgt ingespeeld:
Doorbreken van interne beheersing door het bestuur (een verondersteld risico)
Risico:
-

Het bestuur is in een unieke positie om fraude te plegen door de mogelijkheid het
proces van financiële verslaggeving en resultaten te manipuleren door middel van het
doorbreken van de interne beheersing die anderszins effectief lijken te werken, zoals
schattingen gerelateerd aan de waardering van de voorziening
pensioenverplichtingen en de waardering van de beleggingen.

Controleaanpak:
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-

We hebben de opzet en de implementatie geëvalueerd en, waar passend geacht, de
werking getoetst van de interne beheersingsmaatregelen die het frauderisico dienen
te mitigeren, inclusief de interne beheersingsmaatregelen die aanwezig zijn bij de
dienstverleners waaraan de Stichting bedrijfsprocessen heeft uitbesteed.

-

Wij hebben een analyse uitgevoerd om te identificeren of er sprake is van
(administratieve) journaalposten met een hoger frauderisico. De uitkomst van deze
evaluatie is dat wij geen (administratieve) journaalposten met een hoger frauderisico
hebben geïdentificeerd.

-

Wij hebben significante schattingen alsook oordeelsvormingen en veronderstellingen
van het bestuur met betrekking tot de waardering van de voorziening
pensioenverplichtingen en de waardering van de beleggingen geëvalueerd. Voor een
omschrijving van onze werkzaamheden hieromtrent, verwijzen wij naar de
kernpunten met betrekking tot de waardering van de voorziening
pensioenverplichtingen en de waardering van beleggingen.

-

We hebben elementen van onvoorspelbaarheid in onze controleaanpak opgenomen,
zoals het toetsen van (willekeurig) geselecteerde kostenboekingen (zowel
vermogensbeheerkosten als pensioenuitvoeringskosten) aan de hand van
onderliggende brondocumentatie, zoals facturen.

Onze procedures om in te spelen op geïdentificeerde risico’s op fraude, hebben niet geleid tot
een kernpunt van de controle. We verwijzen naar het kernpunt van de controle met betrekking
tot de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen en de waardering van de
beleggingen.
Wij hebben onze risico-inschatting en controleaanpak en resultaten gecommuniceerd aan
het bestuur en aan de raad van toezicht.
Onze controlewerkzaamheden leidden niet tot aanwijzingen en/of andere redelijke
vermoedens van fraude en niet-nakomen van wet- en regelgeving die van materieel belang
zijn voor onze controle.
De kernpunten van onze controle
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel
het belangrijkst waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten van onze
controle hebben wij aan het bestuur en de raad van toezicht gecommuniceerd, maar vormen
geen volledige weergave van alles wat is besproken. In onze controle en bij de bepaling en
evaluatie van onze kernpunten hebben wij rekening gehouden met de potentiële effecten van
COVID-19 op de Stichting en de jaarrekening. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing of
uitbreiding van onze kernpunten.

Waardering van beleggingen voor risico pensioenfonds
Omschrijving
De beleggingen voor risico pensioenfonds (hierna: ‘de beleggingen’) vormen een significante post op de
balans van de Stichting. De beleggingen bedragen circa 97% van het balanstotaal. De beleggingen dienen
conform de Pensioenwet te worden gewaardeerd op reële waarde (marktwaarde). Uit noot 1 bij de toelichting
op de jaarrekening blijkt dat de waardering van de beleggingen van de Stichting voor 1.186 miljoen (28%) is
gebaseerd op marktnoteringen en voor EUR 3.028 miljoen (72%) op afgeleide marktnoteringen. De waardering
van de beleggingen is in belangrijke mate bepalend voor de financiële resultaten van het fonds.
Vanwege de omvang van de beleggingen in relatie tot de jaarrekening als geheel beschouwen wij de
waardering van de beleggingen als een kernpunt van onze controle.
Onze aanpak
De accountant van MN Services Vermogensbeheer B.V. heeft zijn bevindingen met betrekking tot zijn controle
op de vermogensrapportage aan ons gerapporteerd. Wij hebben de rapportage geëvalueerd, de bevindingen
met de accountant besproken en een dossierreview op het controledossier van de accountant verricht. Wij
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hebben vastgesteld dat de gecontroleerde vermogensbeheerrapportage aansluit met de financiële
administratie en de jaarrekening.
Onze observatie
Wij hebben geconstateerd dat de gehanteerde waarderingsgrondslagen en gehanteerde
waarderingsmethodieken voor de beleggingen in overeenstemming zijn met de geldende verslaggevingsregels
en geschikt zijn om te kunnen komen tot een marktwaarde van deze beleggingen.
Wij vinden de waardering van de beleggingen in de jaarrekening acceptabel. De toelichting op de
samenstelling en het verloop van de beleggingen is toereikend. beleggingen adequaat zijn.

Waardering van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds
Omschrijving
De voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds (hierna: ‘de voorziening
pensioenverplichtingen’) is een significante post op de balans van de Stichting die wordt gewaardeerd op reële
waarde (marktwaarde). De waardering van de voorziening pensioenverplichtingen komt tot stand door middel
van een berekening waarin aanspraakgegevens van deelnemers met behulp van belangrijke schattingen over
levensverwachtingen, kostenniveaus en arbeidsongeschiktheid worden vertaald naar verwachte toekomstige
kasstromen (uitkeringen). De kasstromen worden contant gemaakt met gebruikmaking van de
rentetermijnstructuur ultimo boekjaar zoals gepubliceerd door De Nederlandsche Bank.
Het maken van de schattingen vergt een hoge mate van oordeelsvorming door het bestuur, waarbij gebruik
wordt gemaakt van actuariële modellen en het bestuur zich laat adviseren door actuarieel deskundigen.
Gezien de complexiteit en de invloed hiervan op de hoogte van de voorziening pensioenverplichtingen, het
saldo van baten en lasten, het eigen vermogen en de beleidsdekkingsgraad vormt de waardering van de
voorziening pensioenverplichtingen een kernpunt van onze controle.
Het bestuur heeft in de ‘Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling’ de waarderingsgrondslagen en
veronderstellingen voor de voorziening pensioenverplichtingen opgenomen. In de risicoparagraaf is de
gevoeligheid van de berekening van de voorziening pensioenverplichtingen voor schattingen uiteengezet.
Onze aanpak
Bij onze controle maken wij gebruik van de werkzaamheden van de certificerend actuaris die door de Stichting
is aangesteld. Wij hebben bij aanvang van de controle en bij afronding ervan afstemming gehad met de
certificerend actuaris over de te volgen aanpak, de attentiepunten en de uitkomsten.
Wij hebben de door het bestuur gehanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen geëvalueerd. Hierbij
hebben wij de consistentie, prudentie en actualiteit van de schattingsmethode en veronderstellingen betrokken.
Wij hebben de onderbouwing van de veronderstellingen door het bestuur geëvalueerd aan de hand van een
toetsing van de historische betrouwbaarheid daarvan en algemeen geactualiseerde uitgangspunten zoals
overlevingskansen. De gehanteerde schattingsmethoden en veronderstellingen hebben wij besproken met de
certificerend actuaris. Wij hebben de actuariële verklaring zoals opgenomen in de overige gegevens en de
werkzaamheden van de certificerend actuaris geëvalueerd.
Onze werkzaamheden omvatten verder het evalueren van de uitkomst van de actuariële analyse van het saldo
van baten en lasten in relatie tot eerder gemaakte schattingen en kasstroomprojecties. Bij de uitvoering van
deze werkzaamheden hebben wij gebruikgemaakt van een eigen actuaris. Tevens hebben wij de
waarderingsgrondslagen en de juistheid en toereikendheid van de toelichtingen in de jaarrekening
geëvalueerd.
Onze observatie
Wij vinden dat de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen in de jaarrekening op aanvaardbare
wijze is bepaald. De toelichting op de samenstelling en het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen
is toereikend.
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

— met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
— alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben een mindere diepgang dan
onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de
informatie die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de
jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude. Daarbij is het bestuur, onder toezicht van de raad
van toezicht, verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en de niet
naleving van wet- en regelgeving en het nemen van maatregelen om de gevolgen, voor
zover mogelijk, ongedaan te maken en herhaling te voorkomen.
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 de genoemde
verslaggevingsstelsels moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de Stichting te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel
zou kunnen bestaan of de Stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de Stichting.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie |

Jaarverslag 2021

121

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze doelstelling is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven
oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:

— het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie 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 entiteit;

— 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 bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum
van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een entiteit haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Gegeven onze ongedeelde verantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk
voor het verkrijgen van voldoende geschikte controle-informatie met betrekking tot de
financiële informatie van de onderdelen of activiteiten binnen de groep. In dat kader zijn wij
ook verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de
groepscontrole.
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 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.
Utrecht, 22 juni 2022
KPMG Accountants N.V.

A.R.B. de Bruin RA
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Organisatie pensioenfonds
Organen, commissies en uitbestedingspartijen
Op 31 december 2021 was de samenstelling als volgt:
Bestuur
Leden namens werkgevers
dhr. G.A.J. Lamers (1969)

Functie:

Namens:

werkgeversvoorzitter

MODINT

dhr. J.J.C. Jochems (1958)		

MODINT

dhr. J. Hasselman (1955)		

MODINT

dhr. M. Mulder (1964)		

MODINT

Leden namens werknemers
dhr. H.J. Wuijten (1956)		
mw. I.M. van Eekelen (1975)		

CNV Vakmensen/De Unie
FNV

Leden namens pensioengerechtigden
dhr. W.B.E. Rutgers (1965)
dhr. N. Mol (1958) vanaf 16-3-2021

werknemersvoorzitter		

mw. Z. Yusufi (1984) was tot september 2021
trainee bestuurslid
Verantwoordingsorgaan
Leden namens deelnemers
mw. S. Brouwer (1974) (secretaris)		
dhr. G.J. Getkate (1964)		
Leden namens werkgevers
mw. A.M.A. Peters-Kooiman (1962)		
Leden namens pensioengerechtigden
dhr. C. Troost (1940) (voorzitter)
dhr. N.J. Loendersloot (1952)
De heer W. Smits is per 14 september 2021 afgetreden
Raad van Toezicht
mw. A.E. Eikenboom (1968)
dhr. A.W. Snijders (1965) (voorzitter vanaf 1-7-2021)
dhr. F. A. Wouters (1983) vanaf 1-7-2021
De heer A.C. Tromp (voorzitter tot 1-7-2021)
is per 1-7-2021 afgetreden.
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Commissies
Dagelijks bestuur
		
Beleggingscommissie

G.A.J. Lamers (voorzitter)
N. Mol (secretaris)
J. Hasselman (voorzitter)

		

M. Mulder

		

W.B.E. Rutgers

Pensioenuitvoerings- en communicatiecommissie

J.J.C. Jochems (voorzitter)

		

G.A.J. Lamers

		

N. Mol

		

H.J. Wuijten

Sleutelfuncties
Actuarieel – houder
Actuarieel – vervuller
Risicobeheer – houder
Risicobeheer – vervuller

R. van de Meerakker
Towers Watson Netherlands B.V., locatie Rotterdam
M. Lohmann
PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services
B.V., locatie Amsterdam

Interne audit – houder
Interne audit – vervuller

Accountant

4PP Audit B.V. te Maurik

KPMG Accountants N.V. te Utrecht

Adviserend actuaris

Towers Watson Netherlands B.V., locatie Purmerend

Certificerend actuaris

Towers Watson Netherlands B.V., locatie Rotterdam

Compliance officer

HVG Law LLP, locatie Amsterdam

Privacy officer

HVG Law LLP, locatie Amsterdam

Adviseur beleggingscommissie
Vermogensbeheer

Sprenkels & Verschuren B.V. te Amsterdam
MN Services Vermogensbeheer B.V. te Den Haag

MN Custodian (bewaarder)

Citibank te Londen

Administratie en uitvoering pensioenregeling

AZL N.V. te Heerlen

Bestuursondersteuning
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D. Brouwer

Montae & Partners B.V. te Rijswijk

Overzicht rapportagenormen Code Pensioenfondsen
Ondanks het pas-toe-of-leg-uit karakter van de Code Pensioenfondsen zijn er normen in de Code die altijd toegelicht worden in het
jaarverslag. Deze normen worden hieronder genoemd, met een verwijzing naar de toelichting in het jaarverslag.
Voldoet het
fonds aan de
Rapportagenorm
Norm 5

norm?

Vindplaats toelichting jaarverslag of website
Ja

Het bestuur beschrijft in het bestuursverslag bij de

Het bestuur legt verantwoording af over het beleid

betreffende beleidsonderwerpen het beleid dat het

dat het voert, de gerealiseerde uitkomsten van dit

in 2020 voerde, de gerealiseerde uitkomsten van dat

beleid en de beleidskeuzes die het eventueel voor

beleid en de beleidskeuzes die het bestuur maakte.

de toekomst maakt. Het bestuur weegt daarbij de
verschillende belangen af van de groepen die bij
het pensioenfonds betrokken zijn. Ook geeft het
bestuur inzicht in de risico’s van de belanghebbenden
op korte en lange termijn, gerelateerd aan het
overeengekomen ambitieniveau.
Norm 31

Ja

Het bestuur rapporteert in hoofdstuk 7 ‘Governance’

De samenstelling van fondsorganen is wat betreft

over de samenstelling van fondsorganen en de

geschiktheid, complementariteit, diversiteit,

geschiktheid van de leden en over diversiteit.

afspiegeling van belanghebbenden en continuïteit,
vastgelegd in beleid. Zowel bij de aanvang van een
termijn, als ook tussentijds bij de zelfevaluatie vindt
een check plaats.
Norm 33

Nee

In hoofdstuk 7 ‘Governance’ onder ‘Diversiteit’

In zowel het bestuur als in het VO of het BO is er

rapporteert het bestuur over de diverse samenstelling

tenminste één vrouw en één man. Er zitten zowel

van fondsorganen, de doelen ten aanzien van

mensen van boven als van onder de 40 jaar in. Het

diversiteit en de stappen voor het bevorderen van

bestuur stelt een stappenplan op om diversiteit in het

diversiteit.

bestuur te bevorderen.
Norm 47

Ja

De raad van toezicht betrekt de Code bij de

Het intern toezicht betrekt deze Code bij de

uitoefening van zijn taak en rapporteert hierover in het

uitoefening van zijn taak.

Verslag van de raad van toezicht.

Norm 58

Ja

In hoofdstuk 1 ‘Karakteristieken van ons fonds’

Het bestuur geeft publiekelijk inzicht in missie, visie en

beschrijft het bestuur de missie, visie en strategie van

strategie.

het fonds.

Norm 62

Ja

Het bestuur licht in hoofdstuk 5 ‘beleggingen’ de

Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent

overwegingen toe om maatschappelijk verantwoord

verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor dat deze

te beleggen.

beschikbaar zijn voor belanghebbenden.
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Voldoet het
fonds aan de
Rapportagenorm
Norm 64

norm?

Vindplaats toelichting jaarverslag of website
Ja

In hoofdstuk 7 ‘Governance’ rapporteert het bestuur

Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de

over de naleving van de integriteitregeling en over de

naleving van de interne gedragscode (zoals bedoeld

evaluatie van het functioneren van het bestuur.

in de normen 15 en 16) en deze Code, net als over de
evaluatie van het functioneren van het bestuur.
Norm 65
Het bestuur zorgt voor een adequate klachten- en
geschillenprocedure die voor belanghebbenden
eenvoudig toegankelijk is. In het jaarverslag
rapporteert het bestuur over de afhandeling van
klachten en de veranderingen in regelingen of
processen die daaruit voortvloeien.

130

Ja

In hoofdstuk 2 ‘Pensioenbeheer’ wordt gerapporteerd
over de behandeling van klachten en geschillen.
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