
// INTERVIEW OP MAAT

Vier jaar geleden trad Danielle Melis aan als Bestuurder van Algemeen Pensioenfonds Stap 
(Stap). Inmiddels is het fonds uitgegroeid tot het grootste Algemeen Pensioenfonds (APF) van 
Nederland. Een goed moment om te vragen naar Melis’ ervaringen van de afgelopen jaren en 
haar toekomstverwachting voor Stap. 

Wat was vijf jaar geleden de aanleiding om een 
APF op te zetten? Hoe heeft jullie verwachting 
uitgepakt?
Onze ‘founding fathers’, Aegon Nederland en TKP Pensioen, 
hadden destijds het plan opgevat om een Algemeen 
Pensioenfonds (APF) op te richten om als verzekeraar een 
rol te kunnen blijven spelen in de consoliderende 
pensioenmarkt. Het APF bleek een geschikt alternatief te 
bieden voor de verzekerde regelingen en liquiderende 
pensioenfondsen. Stap ligt nu, vier jaar na de oprichting, 
goed op schema. In 2018 hebben wij zelfs onze groei
doelstelling naar boven toe bijgesteld, omdat we de 
oorspronkelijke ambitie al vroegtijdig hadden gerealiseerd. 
In 2019 hebben wij de noodzakelijke investeringen voor de 
verdere groei gedaan, waardoor wij klaar zijn voor een 
toekomstbestendige en kostendekkende uitvoering van 
pensioenregelingen: nu en in de toekomst.

Welke positie ziet Stap voor zichzelf in de 
pensioenmarkt en wat zijn daarbij de 
doelstellingen op de lange termijn?
Stap heeft één grote ambitie: het beste APF van Nederland 
te zijn én te blijven. Dat de pensioensector volop in 
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beweging is, helpt daarbij. Niet alleen vanwege alle 
ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenakkoord, 
maar ook vanwege de consolidatieslag die al jaren gaande 
is. Door de toe nemende druk vanuit externe toezicht
houders, de aan gescherpte wet en regelgeving en hoge 
kosten, zien we dat niet alleen steeds meer, maar ook 
steeds grotere pensioen fondsen (boven de € 2 miljard) 
zichzelf de vraag stellen óf en hoe lang zij nog zelfstandig 
kunnen of willen doorgaan. 

Veel van deze fondsen zijn daarom toekomstbestendige 
oplossingen aan het onderzoeken. Hoewel een APF nog een 
relatief nieuw fenomeen is, heeft het de afgelopen jaren 
bewezen een serieus alternatief te zijn. En dat is niet zo 
verrassend als je weet wat een APF te bieden heeft. Een 
eigen Pensioenkring is zeer interessant voor (middel)grote 
pensioenfondsen die zich beraden op hun toekomst. Zo is 
het mogelijk om de eigen identiteit en medezeggenschap te 
behouden en tegelijkertijd optimaal te profiteren van 
schaalvoordelen. Dat geldt niet alleen voor de pensioen
administratie en het vermogensbeheer, maar zeker ook 
voor de governance. Stap heeft een professioneel en 
onafhankelijk bestuur dat tegelijkertijd meerdere 
Pensioenkringen bestuurt. 

Jullie doen dit natuurlijk niet alleen. Hoe dragen 
jullie uitbestedingspartners bij aan deze 
doelstellingen?
Een APF is, net als de meeste pensioenfondsen, in de 
opzet een uitbestedingsorganisatie. Een belangrijk 
onderdeel van onze organisatie  naast het bestuur, de 
Raad van Toezicht en de Belanghebbendenorganen – is 
dan ook de samen werking en onze afspraken met onze 
uitbestedingspartijen. Zij leveren een enorme bijdrage aan 
het succes van Stap en dat is van groot belang, want 
uiteindelijk kan Stap alleen maar succesvol zijn als ook zij 
ingericht zijn om die verdere groei te faciliteren. TKP 
Investments is met haar diep gewortelde oorsprong in de 
pensioensector de uitbestedings partner voor het 
vermogensbeheer. In 2020 zal TKP Investments haar 
kennis en kunde laten overgaan in het wereldwijd 
opererende Aegon Asset Management (AAM). 
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Zowel pensioenuitvoerder TKP Pensioen als AAM zijn in 
staat het benodigde maatwerk te leveren binnen een 
uniforme omgeving en kunnen een verdere groei van het 
aantal Pensioenkringen uitstekend faciliteren. In AAM 
hebben wij een strategische partner gevonden die 
hoogwaardig fiduciair beheer aanbiedt en tegelijkertijd 
beschikt over een breed platform met wereldwijde en 
innovatieve vermogensbeheer oplossingen, waarmee we 
onze Pensioenkringen optimaal kunnen bedienen. 

Wat zijn voor bestuurders van ondernemings-
pensioenfondsen de belangrijkste aspecten van 
het besluitvormingsproces? 
Het besluit om de pensioenregeling over te brengen naar 
een andere partij is niet eenvoudig. Het pensioenfonds
bestuur, dat tot dan toe eindverantwoordelijk is geweest, 
moet immers de bestuurlijke verantwoordelijkheid uit 
handen geven. Vertrouwen in de kennis en kunde van het 
APFbestuur én in de partijen die achter het APF zitten, is 
daarom essentieel. Maar ook de mate van medezeggen
schap na de overgang is van cruciaal belang bij de besluit
vorming. 

Daarnaast is er behoefte aan zekerheid over de continuïteit 
van het APF. Ik durf te stellen dat Stap een toekomst
bestendig APF is, zowel op het gebied van de inrichting en 
de financiering, als op het gebied van de tariefstelling. We 
maken vooraf duidelijke afspraken en komen deze vanzelf
sprekend altijd na. 

Tot slot zien pensioenfondsbestuurders het overdragen van 
de pensioenadministratie en het pensioenvermogen als een 
potentieel groot risico. Een zorgvuldig voorbereide transitie 
hoeft echter volstrekt niet tot problemen te leiden en zou 
ook nooit een reden moeten zijn om niet over te stappen. 
Dankzij de goede samenwerking met de toetredende 
partijen hebben wij een succesvol trackrecord opgebouwd 
van (kosten)efficiënte transities. 

Je gaf aan dat het behoud van medezeggenschap 
een belangrijk aspect van het besluitvormings-
proces is. Hoe is de medezeggenschap bij Stap 
geregeld? 
Iedere Pensioenkring bij Stap heeft zijn eigen Belang hebben
denorgaan (BO) waarin vertegenwoordigers zitten van de 
werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden. 
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Daarmee zijn de deelnemers in de breedste zin van het 
woord vertegenwoordigd. De bevoegdheden van zo’n BO 
zijn verregaand. Zo heeft het BO onder andere goedkeurings
recht aangaande de overname van de verplichtingen, het 
vaststellen en wijzigen van het toeslagbeleid en het vast
stellen van de jaarbegroting. Op het gebied van vermogens
beheer heeft het BO een goedkeuringsrecht aangaande het 
strategisch beleggingsbeleid, waaronder de strategische 
assetallocatie en het rente, valuta en MVBbeleid. 

Bovendien nemen we bij singleclient Pensioenkringen  
vaak het strategische beleggingsbeleid en de bestaande 
portefeuille ‘asis’ over. Vanuit die situatie gaan we samen 
met het BO op zoek naar eventuele portefeuilleoptimalisatie, 
die overigens altijd gebaseerd moet zijn op een goed 
onderbouwde business case en waarbij het belang van de 
deelnemer voorop staat. Partijen hoeven dus zeker niet bij 
toetreding naar gestandaardiseerde fondsoplossingen over 
te stappen. Integendeel, Stap zoekt als onderdeel van haar 
multimanagerstrategie altijd naar de bestinclass 
vermogensbeheerder binnen elke beleggingscategorie. 

Op welke wijze staat het belang van de 
deelnemers centraal bij Stap?
Het belang van de deelnemer staat centraal bij alles wat 
we doen. Een optimaal pensioenresultaat op de lange 
termijn betekent niet per se dat we altijd tegen de 
allerlaagste kosten willen beleggen, of dat we het 
allerhoogste absolute rendement willen behalen. We zijn 
ons ook bewust van het maatschappelijke aspect van 
beleggen. Deelnemers die gaan genieten van hun pensioen, 
willen dat immers doen in een leefbare wereld. Met ons 
MVBbeleid geven wij invulling aan onze verantwoordelijk
heid om hieraan bij te dragen.

Hoe zien de komende twee à drie jaar er voor 
Stap uit? 
Wij verwachten de komende periode flink verder te groeien, 
zowel in aantallen Pensioenkringen als in belegd vermogen. 
De consolidatietendens is in volle gang. De vooruitzichten 
zijn goed en wij zijn klaar voor de toekomst: niet alleen in 
de huidige vorm, maar ook als er aanpassingen komen naar 
aanleiding van het nieuwe pensioenstelsel. We hebben de 
afgelopen jaren veel geïnvesteerd en het is tijd om die 
investeringen te materialiseren. We kijken ernaar uit 
spoedig veel nieuwe klanten te verwelkomen. «

Ik durf te stellen dat Stap een 
toekomstbestendig APF is, zowel 
op het gebied van de inrichting en 
de financiering, als op het gebied 
van de tariefstelling.

In 2016 verkreeg Stap als eerste de vergunning van DNB 
voor de inrichting van een algemeen pensioenfonds. 
Stap heeft momenteel zeven volledig operationele 
Pensioenkringen, met een belegd vermogen van circa  
€ 6,5 miljard en 46.000 deelnemers.


