
Verslag van het Belanghebbendenorgaan van  
Pensioenkring Douwe Egberts 
 

Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Douwe Egberts 
Het Belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Douwe Egberts is per 1 april 2018 ingesteld. Dat is de 
datum waarop Pensioenkring Douwe Egberts van start is gegaan. Daarmee is 2021 het derde volledige 
verslagjaar voor Pensioenkring Douwe Egberts. 
 
Samenstelling van het Belanghebbendenorgaan 
Het Belanghebbendenorgaan bestaat uit de vertegenwoordiging van de geledingen van de gewezen 
deelnemers enerzijds en de pensioengerechtigden anderzijds. Het Belanghebbendenorgaan bestaat 
uit vier leden: 
 
 Quirijn Ligtenstein (voorzitter) – namens de pensioengerechtigden 
 Wim Bakkers – namens de pensioengerechtigden 
 Elvin van den Hoek – namens de gewezen deelnemers 
 Menno Vink – namens de gewezen deelnemers 

 
Louis Haring is sinds februari 2021 als aspirant lid betrokken bij het Belanghebbendenorgaan.  
 
Het afgelopen jaar hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het 
Belanghebbendenorgaan. Op verzoek van het Belanghebbendenorgaan wordt de einddatum van de 
zittingstermijnen vanaf 2022 verschoven van 1 april naar 1 juli. Daardoor kan de bestaande bezetting 
de verklaring bij de jaarrekening afgeven.  
 
De eerste zittingstermijn van Elvin van den Hoek eindigde op 1 april 2021. De centrale 
ondernemingsraad van Jacobs Douwe Egberts heeft Elvin van den Hoek voorgedragen voor een 
volgende zittingstermijn. Het Bestuur heeft Elvin van den Hoek daarom voor een 4-jarige periode 
herbenoemd als lid van het Belanghebbendenorgaan namens de gewezen deelnemers. Daarmee 
wordt het einde van deze zittingstermijn 1 juli 2025. 
 
Taken en bevoegdheden 
De taken en bevoegdheden van het Belanghebbendenorgaan worden bepaald door het wettelijke 
kader, de Code Pensioenfondsen, de statuten en de reglementen van Stap.  
 
Vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan in 2021 
Het Belanghebbendenorgaan ontvangt informatie en rapportages over de Pensioenkring van het 
Bestuursbureau via iBabs. Elk (aspirant) lid van het Belanghebbendenorgaan is hiervoor geautoriseerd. 
 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 twee vergaderingen gehad met het Bestuur. De eerste 
vergadering met het Bestuur vond plaats in mei. Deze vergadering stond in het teken van het 
jaarverslag 2020. De tweede vergadering vond plaats in november. In deze vergadering zijn met name 
de onderwerpen beleggingsplan 2022, pensioenreglement 2022, (inhaal) toeslagverlening, het 
communicatiejaarplan en jaarplan 2022 van de Pensioenkring behandeld. 
 
  



Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 zeven eigen vergaderingen gehad. Bij deze vergaderingen 
is een delegatie van het Bestuursbureau aanwezig geweest. In deze vergaderingen zijn de 
onderwerpen voorbereid, die in de vergaderingen met het Bestuur op de agenda stonden. Verder zijn 
onder meer volgende onderwerpen behandeld: 
 de ALM-studie en in het kader hiervan de ideeën over derisken bij een hoge dekkingsgraad; 
 het voorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) waarin een nieuwe pensioenstelsel verder wordt 

uitgewerkt; 
 de laatste toeslagverlening vanuit de toeslagreserve actieven (TRA); 
 het herstelplan; 
 de haalbaarheidstoets; 
 maatschappelijk verantwoord beleggen (waaronder ook de uitkomsten van de enquête die onder 

deelnemers en pensioengerechtigden is gehouden); 
 de rapportages van de Pensioenkring Douwe Egberts. 
 
 

Verslag over 2021 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 goedkeuring verleend aan de volgende voorstellen van het 

Bestuur ten aanzien van de Pensioenkring Douwe Egberts: 
 het herstelplan; 
 het beleggingsplan 2022; 
 het jaarplan 2022; 
 het uitvoeren van een communicatiecampagne om het aantal e-mailadressen te vergroten. 
 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 positief advies gegeven over de volgende voorstellen van 
het Bestuur ten aanzien van Pensioenkring Douwe Egberts: 
 het jaarverslag en de financiële opstelling over 2020; 
 de Actuariële- en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) 2021; 
 het pensioenreglement 2022; 
 het communicatiejaarplan 2022. 
 
In de eigen vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan zijn de maand- en kwartaalrapportages en 
de risicorapportages van de Pensioenkring behandeld. Het Belanghebbendenorgaan heeft in de eigen 
vergaderingen verdiepende vragen gesteld naar aanleiding van deze rapportages. Deze zijn door het 
Bestuursbureau beantwoord. 
 
 

Beoordeling en bevindingen 
Deze beoordeling en bevindingen hebben betrekking op het verslagjaar 2021. Het 
Belanghebbendenorgaan heeft over deze periode het volgende oordeel en bevindingen. 
 
Financieel 
De financiële positie van de Pensioenkring is sterk verbeterd in 2021. De actuele dekkingsgraad 
bedroeg eind 2021 134,9%. Dit was eind 2020 nog 116,6%. De stijging van de actuele dekkingsgraad 
had ook tot gevolg dat de beleidsdekkingsgraad sterk is gestegen; van 108,5% eind 2020 naar 129,0% 
eind 2021. 
 
De stijging van de dekkingsgraad kwam enerzijds door de positieve beleggingsrendementen en 
anderzijds door de gestegen rente. De gemiddelde rekenrente steeg van 0,11% in 2020 naar 0,52% in 
2021. De stijging van de rente zorgde voor een daling van de waardering van de 
pensioenverplichtingen. Hierdoor steeg de dekkingsgraad. 
 
Toeslagverlening 
Begin 2021 is een laatste aanvullende toeslag vanuit de Tra verleend. De aanspraken van Tra-
gerechtigden per 31 december 2020 zijn toen verhoogd met 0,25%. De Tra is na deze aanvullende 
toeslagverlening leeg. 
 
  



Door de sterke verbetering van de financiële positie van de Pensioenkring kon per 31 december 2021 
een volledige toeslag verleend worden. Deze bedroeg 2,57% voor alle deelnemers. De financiële 
positie van de Pensioenkring was zelfs zo goed dat er ruimte was om een deel van de gemiste 
toeslagen uit het verleden in te halen. Op basis van het toeslagbeleid betrof dit de gemiste toeslagen 
per 1 januari 2012. Voor de op dat moment gewezen deelnemers en pensioengerechtigden bedroeg 
de inhaaltoeslag 0,21%. Voor de op dat moment actieve deelnemers bedroeg de inhaaltoeslag 0,08%. 
De actieve deelnemers hadden per 1 januari 2012 vanwege de Tra minder toeslag gemist. 
 
Het Belanghebbendenorgaan is verheugd met de hoogte van de toeslagverlening en de inhaaltoeslag 
die verleend is. Het Belanghebbendenorgaan heeft Stap verzocht om de communicatie over de 
inhaaltoeslag in het vervolg eerder te verzorgen. Bij voorkeur gelijktijdig met de communicatie over de 
reguliere toeslag.  
 
Operationeel 
Er zijn in 2021 voor zover bekend geen noemenswaardige operationele issues geweest. Het 
Belanghebbendenorgaan verzoekt Stap om na te gaan in hoeverre de datakwaliteit geborgd is. Indien 
de mogelijkheid van invaren in het nieuwe pensioenstelsel zich voordoet is het van groot belang dat 
de datakwaliteit geoptimaliseerd is.  
 
Beleggingen 
Het totale beleggingsrendement in 2021 bedroeg 10,5%. Daarmee heeft de Pensioenkring een hoger 
beleggingsrendement behaald dan in 2020 (6,9%) en ook hoger dan het gemiddelde van alle 
pensioenfondsen in Nederland. 
 
In 2021 is voor Pensioenkring Douwe Egberts een ALM-studie uitgevoerd. De onderzoeksvragen en de 
uitkomsten van de ALM-studie zijn uitgebreid besproken met het Belanghebbendenorgaan. Uit de 
ALM-studie kwam naar voren dat de Pensioenkring minder beleggingsrisico’s kan nemen en daarmee 
toch de toeslagambitie kan realiseren. Beleggingsrisico’s kunnen verminderd worden door 
bijvoorbeeld minder te beleggen in aandelen en meer in (staats)obligaties. Het 
Belanghebbendenorgaan heeft dit zorgvuldig beoordeeld. Het Belanghebbendenorgaan hecht grote 
waarde aan het zoveel mogelijk kunnen inhalen van gemiste toeslagen uit het verleden. Het verlagen 
van beleggingsrisico’s heeft effect op de naar verwachting te behalen beleggingsrendementen. 
Hierdoor kan dit ten koste gaan van de financiële ruimte die er is om gemiste toeslagen uit het 
verleden in te halen. Het Belanghebbendenorgaan is daarom tot het oordeel gekomen dat het nu nog 
te vroeg is om het strategisch beleggingsbeleid op dit punt aan te passen. Dit onderwerp blijft de 
komende periode wel de nadrukkelijke aandacht van het Belanghebbendenorgaan houden. Wel is 
gekozen voor een aanpassing bij de toepassing van de dynamische rentestaffel. Bij stijgende rente 
wordt nog steeds bij het doorbreken van een triggerniveau het niveau van de afdekking van het 
renterisico verhoogd. Echter bij een dalende rente zal het niveau niet meer worden verlaagd.  
 
Verder is eind 2021, als onderdeel van het beleggingsplan 2022, besloten om voor de 
beleggingscategorie aandelen een volgende stap te zetten op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord beleggen. Er is voor de aandelen wereldwijd in ontwikkelde markten overgestapt op de 
MSCI Word SRI Index. Deze bevat de 25% best presterende ondernemingen op het gebied van milieu, 
maatschappij en bestuur (governance). Het Belanghebbendenorgaan heeft op basis van een business 
case ingestemd met deze wijziging. 
 
Risicomanagement 
Een van de grootste risico’s voor de komende periode is adequate en tijdige voorbereiding op de 
stelselwijziging voor de Wtp. Voor Pensioenkring Douwe Egberts ontstaan mogelijk meerdere 
scenario’s waar de juiste keuze uit gemaakt moet worden. Het Belanghebbendenorgaan verzoekt Stap 
om de scenario’s en de voors en tegens hiervan compleet in beeld te brengen. Op basis van 
evenwichtige belangenafweging en rekening houdend met de risicopreferentie van de deelnemers zal 
komende jaren een besluit genomen worden dat zeer relevant is voor de toekomst van de pensioenen 
van de deelnemers. Dit thema zal de komende jaren vast onderdeel van de agenda worden. Wij 
stellen op prijs dat Stap het Belanghebbendenorgaan, de werkgever, de OR en de VGDE in dit traject 



meeneemt, waarbij we de 3 fasen van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming op gedegen 
wijze doorlopen.  
 
Zelfevaluatie 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in maart 2022 onder begeleiding van een externe partij een 
zelfevaluatie over 2021 uitgevoerd en vastgesteld.  
 
Beeld bij de sterke punten: 
 goede onderlinge samenwerking; 
 transparantie; 
 positief kritische houding; 
 historisch besef aanwezig; 
 adequate kennis aanwezig; 
 betrokkenheid. 
 
Beeld bij de verbeterpunten  
 weer meer fysiek bijeenkomen; 
 behoefte om voorafgaand aan elke sessie een half uur ruimte te krijgen voor eigen overleg; 
 taakverdeling bespreken; 
 verdere kennisontwikkeling,  met name ten aanzien van de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.  
 
Kort overleg digitaal per MS Teams is een efficiënte optie voor snel te organiseren overleg of consultatie. 
 
De volgende acties zijn naar aanleiding van de zelfevaluatie afgesproken: 
 Bestuur bevragen inzake het functioneren van de Vergadering van Belanghebbendenorganen; 
 Raad van Toezicht vragen een toelichting te geven op hun rapportage(s), zodat de relatie tussen het 

Belanghebbendenorgaan en de Raad van Toezicht meer “woord en gezicht” krijgt  
 Conform planning verspreid over 2022- 2024 zoeken naar toehoorders in het kader van continuïteit 

van het Belanghebbendenorgaan 
 Bij start nieuwe toehoorder nog wat meer aandacht hebben voor inwerken en uitleggen wat er 

verwacht wordt 
 Diepgang educatie - en doordenken over gevolgen gesloten kring - bespreken in regulier overleg met 

het Bestuur en Bestuursbureau 
 
Verslaglegging en verantwoording  
Het Belanghebbendenorgaan is van mening dat de verslaglegging en het afleggen van verantwoording 
goed en professioneel geregeld zijn. De maandelijkse verslaglegging en de kwartaalrapportages stellen 
het Belanghebbendenorgaan voldoende in staat het Bestuur en de uitvoerders te beoordelen. Ook op 
het niveau van de Pensioenkring wordt gerapporteerd over risicomanagement.  
 
Communicatie 
Het Belanghebbendenorgaan is in het algemeen tevreden over de communicatie van Stap met de 
deelnemers. Wij zien wel dat meer verschuiving zal plaatsvinden richting keuzebegeleiding. Dit zal op 
korte termijn al spelen bij de extra mogelijkheid om rond pensioeningang een bedrag ineens op te 
nemen. Voor de komende jaren zien wij extra uitdagingen, waarbij tijdig de juiste tooling beschikbaar 
moet komen. Gelet op de vertraging bij TKP Connect verzoeken wij Stap hier alert op te zijn en bij TKP 
aan te dringen op een betrouwbare planning. Het Belanghebbendenorgaan ziet de oplossingen die 
Stap in samenwerking met TKP ontwikkelt vanwege de ervaring met TKP Connect met gematigd 
vertrouwen tegemoet.      
 
 

Het totale oordeel 
Op grond van het voorgaande komt het Belanghebbendenorgaan tot het volgende totale oordeel. Het 
Belanghebbendenorgaan concludeert dat het Bestuur professioneel, constructief en transparant 
opereert. Vooralsnog lijkt het aantal Pensioenkringen goed behapbaar. Bij de COVID-19 crisis is 
gebleken dat het Bestuur en Bestuursbureau op de bal zitten en veel inspanningen verrichten om het 
beheer van het fondsvermogen en de pensioenadministratie ongestoord te continueren.  



Het vertrouwen van het Belanghebbendenorgaan in Stap is door de transparante en open houding van 
het Bestuur verder versterkt. Wij vertrouwen op voortzetting van onze goede samenwerking in de 
toekomst. 
 
 
Utrecht, 11 mei 2022  
Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Douwe Egberts 
 
Quirijn Ligtenstein (voorzitter) 
Elvin van den Hoek (secretaris) 
Menno Vink 
Wim Bakkers  
 


