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Pensioenkring Eastman 
 

Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Eastman 
Het Belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Eastman is per 1 oktober 2016 ingesteld. Dat is de 
datum waarop Pensioenkring Eastman van start is gegaan.  
 
Benoeming leden Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Eastman 
Het Belanghebbendenorgaan bestaat uit vier leden en de leden vertegenwoordigen de geledingen van 
de werkgever, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De samenstelling van het 
Belanghebbendenorgaan is als volgt: 
 
 Harold de Kruijf (voorzitter) – namens de werkgever 
 Lucy van der Wolf – namens de werkgever 
 Remy Franquinet – namens de pensioengerechtigden 
 Vacature – namens de werknemers 
 
Het afgelopen jaar hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het 
Belanghebbendenorgaan. 
 
Axel Wagemans heeft in 2021 besloten dat hij niet beschikbaar is voor een volgende termijn. Zijn 
zittingstermijn eindigde op 1 januari 2022. Axel was lid van het Belanghebbendenorgaan namens de 
werkgever en voorzitter van het Belanghebbendenorgaan. Het Bestuur heeft Harold de Kruijf op 
voordracht van de werkgever benoemt als lid van het Belanghebbendenorgaan. Harold de Kruijf is 
vanaf die datum ook de voorzitter van het Belanghebbendenorgaan. Axel Wagemans is voorafgaand 
aan de benoeming van Harold de Kruijf vervroegd teruggetreden als lid en voorzitter van het 
Belanghebbendenorgaan.  
 
Op 1 januari 2021 eindigde de eerste zittingstermijn van Camiel van der Heijden als lid van het 
Belanghebbendenorgaan namens de werkgever. Camiel van der Heijden was niet beschikbaar voor 
een volgende termijn. Het Bestuur heeft Lucy van der Wolf op voordracht van de werkgever op 22 
april 2021 benoemd als lid van het Belanghebbendenorgaan namens de werkgever. 
 
Nico van den Bosch heeft besloten om terug te treden als lid van het Belanghebbendenorgaan per 31 
december 2021. De reden hiervoor is dat hij niet meer in dienst is bij de werkgever. Nico van den 
Bosch was lid van het Belanghebbendenorgaan namens de werknemers. De Ondernemingsraad heeft 
een nieuwe kandidaat voorgedragen en de procedure voor de benoeming loopt.  
 
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 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 deel-
jaarverslag 2020 met de financiële opstelling van Pensioenkring Eastman. De tweede vergadering vond 
plaats in november. In deze vergadering zijn onderwerpen zoals het beleggingsplan 2022, de 
pensioenopbouw en premie voor 2022, het pensioenreglement 2022, de toeslagverlening, het 
communicatiejaarplan en het 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 behandeld die in de vergaderingen met het Bestuur op de agenda stonden. Verder zijn 
onder meer de volgende onderwerpen behandeld: 
 de Wet toekomst pensioenen 
 het herstelplan 
 de haalbaarheidstoets 
 de uitkomsten van het onderzoek naar de actuariële grondslagen partnerfrequentie, leeftijdsverschil 

en opslag wezenpensioen 
 maatschappelijk verantwoord beleggen (waaronder ook de uitkomsten van de enquête die onder 

deelnemers en pensioengerechtigden is gehouden) 
 de rapportages van de Pensioenkring Eastman 
 de gevolgen van de verkoop van een bedrijfsonderdeel van Eastman voor de Pensioenkring Eastman 
 
Informatie-uitwisseling 
Het Belanghebbendenorgaan ontvangt informatie en rapportages over de Pensioenkring van het 
Bestuursbureau via iBabs. Elk lid van het Belanghebbendenorgaan is hiervoor geautoriseerd. 
 
 

Verslag over 2021 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 goedkeuring verleend aan: 
 het herstelplan van de Pensioenkring; 
 het beleggingsplan 2022; 
 het jaarplan 2022 van de Pensioenkring; 
 het uitvoeren van een communicatiecampagne gericht op het vergroten van het aantal 

emailadressen. 
  
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 advies gegeven over: 
 het deel-jaarverslag 2020 met de financiële opstelling van de Pensioenkring over 2020; 
 het pensioenreglement 2022 van de Pensioenkring; 
 het communicatiejaarplan 2022 van de Pensioenkring. 
 de ABTN 2021 van de Pensioenkring; 
 de actuariële grondslagen partnerfrequentie, leeftijdsverschil partners en opslag wezenpensioen. 
 
In de eigen vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan zijn verder onder meer de maand- en 
kwartaalrapportages en de risicomanagementrapportages 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.  
 
Zelfevaluatie 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in maart 2022 onder begeleiding van een externe partij een 
zelfevaluatie over 2021 uitgevoerd en vastgesteld.  
De uitkomst van de zelfevaluatie was dat het BO goed functioneert, betrokken is en goed samenwerkt 
met respect voor elkaar. Het BO beschikt over een goed kennisniveau waarbij het belang van 
permanente educatie wordt ingezien. Met name op het gebied van het nieuwe pensioenstelsel wordt 
gewerkt aan het verdiepen van de kennis. Daarnaast zal het BO in 2022 aandacht besteden aan het 
onderling verdelen van de accentgebieden binnen het werkveld van het BO. 
Er is een goede relatie met het bestuur. Het BO is van mening dat de interactie met de RvT beperkt is, 
maar wel als voldoende wordt beschouwd. Het BO zou wel meer inzicht willen hebben in de 
afwegingen die de RvT maakt bij de uitvoering van haar rol. 
 
 
  



Bevindingen 
Deze verklaring heeft betrekking op het verslagjaar 2021. Het Belanghebbendenorgaan heeft de 
volgende bevindingen. 
 
Financieel 
Het Belanghebbenden is tevreden over de ontwikkeling van de financiële positie van de Pensioenkring 
in 2021. De actuele dekkingsgraad steeg van 106,4% (eind 2020) naar 118,7% (eind 2021). De stijging 
van de actuele dekkingsgraad had ook tot gevolg dat de beleidsdekkingsgraad sterk is gestegen; van 
101,4% eind 2020 naar 114,2% eind 2021. De stijging van de dekkingsgraad was te denken aan de 
positieve beleggingsrendementen en de gestegen rekenrente.  
 
Toeslagverlening 
De financiële situatie van de Pensioenkring was per 30 september 2021 goed genoeg voor een 
gedeeltelijke toeslag. De pensioenen en de aanspraken werden op 31 december 2021 verhoogd met 
0,25%. Het is weliswaar een beperkte verhoging maar toch is het Belanghebbendenorgaan blij dat de 
pensioenen weer verhoogd konden worden. Een jaar eerder konden de pensioenen helemaal niet 
verhoogd worden.  
 
Voor de actieve deelnemers is er nog een aanvullende toeslag vanuit het toeslagdepot verleend. Deze 
aanvullende toeslag bedroeg 1,45%. Het toeslagdepot is hierna leeg. Voor de komende jaren wordt 
een beperkte premiemarge verwacht die in het toeslagdepot gestort wordt. Dit heeft gevolgen voor 
de hoogte van de aanvullende toeslag voor de actieve deelnemers.  
 
Beleggingen 
Het totale beleggingsrendement in 2021 bedroeg 5,2%. Het rendement komt lager uit dan in 2020 
(8,9%). De gestegen rente had een negatief effect op het behaalde rendement van de Pensioenkring. 
De renteafdekking leidde tot een negatief effect op het rendement van -1,4%. Zonder de rente-
afdekking bedroeg het rendement 6,6%. Dit was hoger dan de benchmark (5,5%). 
 
De rente had meer invloed kunnen hebben op het behaalde resultaat wanneer de kring het renterisico 
niet had afgedekt. De overgang naar meer maatschappelijk verantwoordelijk beleggen heeft als 
verwacht neveneffect dat de investeringsopbrengst van aandelen licht zal stijgen t.o.v. niet overgaan 
naar meer verantwoordelijk beleggen. Het rendement in het beleggingsjaar 2021 is naar 
tevredenstellend geweest niettegenstaande de turbulentie op de aandelenmarkten.  
 
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 ontwikkelede 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. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het totale oordeel 
Op grond van het voorgaande komt het Belanghebbendenorgaan tot het volgende totale oordeel.  
 
Zoals ook in de voorgaande jaren heeft het Belanghebbendenorgaan de samenwerking met het 
Bestuur en het Bestuursbureau, als constructief en plezierig ervaren. Met name in gevallen waar al of 
niet ingrijpende veranderingen moesten beoordeeld en/of besloten worden, hebben interne experts 
het Belanghebbendenorgaan goed van aanvullende informatie voorzien en het 
Belanghebbendenorgaan voorgelicht. Binnen het Belanghebbendenorgaan is de samenwerking 
constructief en in goede harmonie verlopen.  
 
Tot slot nog het volgende. Het coronavirus blijft de wereld nog in zijn greep zouden, zie de recente 
uitbraken in China. Daarnaast veroorzaakt de oorlog in de Oekraïne veel onrust en onzekerheid 
waarvan de invloed zeker een stempel zal drukken op de financiële wereld  in het jaar 2022. Door de 
hogere rente is de dekkingsgraad van Pensioenkring verbeterd. Daarnaast zijn we positief over de 
maatregelen die het Bestuur van Stap, de medewerkers en de uitbestedingspartners hebben getroffen 
om het werk voortgang te laten vinden en tevens de te verwachten problemen het hoofd te kunnen 
bieden. 
 
 
Utrecht, 11 mei 2022 
Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Eastman 
 
Harold de Kruijf (voorzitter) 
Lucy van der Wolf 
Remy Franquinet 
 


