
Verslag van het Belanghebbendenorgaan van  
Pensioenkring GE Nederland 
 

Start Belanghebbendenorgaan Pensioenkring GE Nederland 
Pensioenkring GE Nederland is gestart op 1 september 2021 en vanaf deze datum operationeel. Per 
die datum zijn de pensioenaanspraken en het vermogen van Stichting Pensioenfonds General Electric 
Nederland overgedragen aan Stap Pensioenkring GE Nederland door middel van een collectieve 
waardeoverdracht. Vervolgens is Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland in liquidatie 
gegaan. Stap is met de betrokken aangesloten ondernemingen per 1 september 2021 een 
uitvoeringsovereenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar.  
 
Benoeming leden Belanghebbendenorgaan Pensioenkring GE Nederland 
Het Belanghebbendenorgaan bestaat uit de vertegenwoordiging van de geledingen van de 
aangesloten werkgevers, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De leden van het 
Belanghebbendenorgaan zijn, na toetsing van De Nederlandsche Bank (DNB), bij de start van de 
Pensioenkring benoemd. De volgende leden hebben zitting in het Belanghebbendenorgaan van 
Pensioenkring GE Nederland: 
 
 Yvonne den Bakker (voorzitter) - namens de werkgevers 
 Taugir Sardar – namens de werkgevers 
 Bas Vroegh – namens de werkgevers 
 Nina Nijs – namens de deelnemers 
 Sjoerd Lousberg – namens de deelnemers 
 Dirk van Unnik – namens de deelnemers 
 Fred Bos – namens de pensioengerechtigden 
 
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 van Pensioenkring GE Nederland heeft in 2021 voorafgaand aan de start 
van Pensioenkring GE Nederland een eerste overleg gehad. In dit overleg zijn onderwerpen zoals de 
borging van het “as is” overgang, het strategisch beleggingsbeleid, het toeslagbeleid, de premiebeleid 
en het pensioenreglement behandeld. Bij alle onderwerpen zijn – in lijn met de “as is” overgang – 
bestaande afspraken waar afgesproken vastgelegd conform bestaande afspraken en reglementen. 
 
Het Belanghebbendenorgaan van Pensioenkring GE Nederland heeft in 2021 één keer overleg gehad 
met het Bestuur. In december 2021 heeft een overleg plaatsgevonden waarin diverse onderwerpen 
zoals het beleggingsplan 2022, de pensioenpremie 2022, het jaarplan 2022, de toeslagverlening per 31 
december 2021, het communicatiejaarplan 2022 en het pensioenreglement 2022 zijn behandeld. 
Naast de overlegvergadering met het Bestuur, heeft het Belanghebbendenorgaan vanaf de start van 
de Pensioenkring in 2021 één eigen vergadering gehad waarbij een delegatie van het Bestuursbureau 
aanwezig was. Verder heeft het Belanghebbendenorgaan in december 2021 een overleg gehad met 
de Raad van Toezicht. Deze stond in het teken van kennismaking.  
 
Informatie-uitwisseling 
Het Belanghebbendenorgaan ontvangt informatie en rapportages over de Pensioenkring van het 
Bestuursbureau via een eigen digitale vergaderomgeving. Dit betreft onder andere maand- en 
kwartaalrapportages en per kwartaal een risicomanagementrapportage. Daarnaast ontvangt het 
Belanghebbendenorgaan tenminste maandelijks een nieuwsbrief over de actualiteiten. Deze 
frequentie wordt verhoogd wanneer hiertoe aanleiding is. 
 
  



Verslag over 2021 
Het Belanghebbendenorgaan heeft bij aanvang van de Pensioenkring goedkeuring verleend aan het 
strategisch beleggingsbeleid, het premiebeleid en het toeslagbeleid van de Pensioenkring. Dit beleid is 
voor de meeste onderwerpen identiek aan het bestaande beleid van Stichting Pensioenfonds General 
Electric Nederland in liquidatie. 
 
Na de start van de Pensioenkring heeft het Belanghebbendenorgaan in 2021 goedkeuring verleend 
aan: 
 het beleggingsplan 2022 van de Pensioenkring; 
 het jaarplan 2022 van de Pensioenkring; 
 de pensioenpremie 2022. 
 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 advies gegeven over: 
 het pensioenreglement 2022 van de Pensioenkring; 
 het communicatiejaarplan 2022 van de Pensioenkring. 
 

In de eigen vergadering van het Belanghebbendenorgaan zijn de rapportages van de Pensioenkring 
behandeld. Daarnaast is ook de voortgang van de transitie van Stichting Pensioenfonds General 
Electric Nederland naar Pensioenkring GE Nederland behandeld.  
 
 

Bevindingen 
Deze verklaring heeft betrekking op het verslagjaar 2021 vanaf de start van de Pensioenkring per 1 
september 2021. Het Belanghebbendenorgaan heeft de volgende bevindingen. 
 
Financieel 
De financiële positie (actuele dekkingsgraad) van de Pensioenkring is eind 2021 verbeterd ten opzichte 
van de start van de Pensioenkring per 1 september 2021. De actuele dekkingsgraad per eind 2021 
bedroeg 122,4%. De stijging van de dekkingsgraad kwam voornamelijk voort uit de hogere rente. 
Hierdoor daalde de waarde van de pensioenverplichtingen. Dit had een positief effect op de 
dekkingsgraad.  
 
Beleggingen 
Het totale beleggingsrendement over de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021 
bedroeg 0,0%. Zonder rekening te houden met de valuta-afdekking bedroeg het rendement 1,5%. De 
valuta afdekking had een negatief beleggingsresultaat van – 1,5%. Het Belanghebbendenorgaan stelt 
dat de periode van de start van de Pensioenkring per 1 september 2021 tot eind 2021 te kort is 
geweest om een oordeel over de performance te geven.  
 
Toeslagverlening 
De pensioenen zijn per 31 december 2021 verhoogd met respectievelijk 2,00% (actieve deelnemers) 
en 2,70% (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden). De toeslagverlening wordt gefinancierd uit 
de premie. De aangesloten werkgevers betalen een koopsom voor toeslagverlening aan zowel de 
actieve deelnemers als de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. Het 
Belanghebbendenorgaan heeft vastgesteld dat het beleid correct is uitgevoerd  
 
Transitie 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 ook de transitie van Stichting Pensioenfonds General 
Electric Nederland naar Pensioenkring GE Nederland gemonitord. De transitie van de beleggingen is 
conform het vastgestelde transitieplan en de planning uitgevoerd in 2021. De bevindingen zijn 
vastgelegd in het transitieverslag. De transitie van de pensioenaanspraken- en rechten heeft een 
langere doorlooptijd. Dit onderdeel van de transitie wordt in het tweede kwartaal van 2022 afgerond. 
Het Belanghebbendenorgaan blijft de voortgang en afronding van dit deel van de transitie monitoren.  
 
  



Vooruitblik 
In 2022 staat een ALM-studie gepland voor Pensioenkring GE Nederland. Het Belanghebbendenorgaan 
zal voorafgaand aan de ALM-studie de onderzoeksvragen en uitgangspunten beoordelen en gebruik 
maken van de gelegenheid om eventueel aanvullende vragen op te nemen. Het 
Belanghebbendenorgaan zal de uitkomsten van de ALM-studie bestuderen en eventuele 
beleidswijzigingen zorgvuldig afwegen. 
 
Daarnaast zal het Belanghebbendenorgaan de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet toekomst 
pensioenen op de voet volgen.  
 
Een belangrijk onderwerp voor 2022 wordt de opsplitsing van het General Electric concern en de 
gevolgen die dat gaat hebben voor Pensioenkring GE Nederland. Het belanghebbendenorgaan zal dit 
onderwerp en eventuele scenario’s nauwgezet bestuderen en belangen van alle belanghebbenden 
zorgvuldig wegen op ieder moment tijdens dit complexe proces en waar nodig het Bestuur ook pro-
actief adviseren. 
 

Het totale oordeel 
Op grond van het voorgaande komt het Belanghebbendenorgaan tot het volgende totale oordeel. 
Vanaf 1 september 2021 is Pensioenkring GE Nederland actief. Het Belanghebbendenorgaan heeft 
reeds voorafgaand aan deze datum een eerste kennismakingsgesprek kunnen voeren met het Bestuur, 
hetgeen als zeer positief is ervaren.  
 
In 2021 is het Belanghebbendenorgaan enige malen door het Bestuur geïnformeerd over alle 
ontwikkelingen ten aanzien van de transitie, de financiële situatie van het fonds en overige 
onderwerpen. De overleggen zijn constructief en het Belanghebbendenorgaan voelt zich gehoord op 
deze momenten en heeft ervaren dat de bijdragen van het Belanghebbendenorgaan hebben geleid tot 
aanpassing van beleidsvoorstellen of andere wijzigingen. De toegevoegde waarde van het 
Belanghebbendenorgaan wordt daardoor bevestigd. 
 
Op basis van de ontvangen informatie en de toelichtingen die in de overleggen zijn gegeven, komt het 
Belanghebbendenorgaan tot een positief oordeel over het beleid en uitvoering door het Bestuur over 
de periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2021. Daarbij doet het BO de volgende 
aanbevelingen:  
 Aandacht voor borging van de kennis en achtergronden van bestaande regelingen en processen. Bij 

de samenstelling van het huidige Belanghebbendenorgaan is kennisoverdracht en transitie een 
belangrijke factor geweest. Het belanghebbendenorgaan verzoekt het Bestuur en 
bestuursondersteuning om pro-actief gebruik te maken van deze kennis en ervaring bij bijvoorbeeld 
wijzigingsvoorstellen of toekomstontwikkelingen.  

 Blijvende aandacht voor de Pensioenkringspecifieke regelingen en waar nodig afspraken over 
bijvoorbeeld ALM en risicobereidheidsonderzoeken hierop af te stemmen en deze afstemming 
expliciet te benoemen bij presentatie van voorstellen. 

 Continue focus op governance en een aantoonbare en uitlegbare evenwichtige belangenafweging 
bij alle onderwerpen. 

 
Het oordeel van het belanghebbendenorgaan over de periode 1 september 2021 tot en met 31 
december 2021 luidt positief.  
 
Utrecht, 18 mei 2022 
Belanghebbendenorgaan Pensioenkring GE Nederland 
 
Yvonne den Bakker (voorzitter)  
Taugir Sardar 
Bas Vroegh 
Nina Nijs 
Sjoerd Lousberg 
Dirk van Unnik 
Fred Bos 


