
Verslag van het Belanghebbendenorgaan van  
Pensioenkring Holland Casino 
 

Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Holland Casino 
Het Belanghebbendenorgaan van Pensioenkring Holland Casino is per 1 juli 2017 ingesteld. Dat is de 
datum waarop Pensioenkring Holland Casino van start is gegaan.  
 
Samenstelling Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Holland Casino 
Het Belanghebbendenorgaan bestaat uit zes leden en deze leden vertegenwoordigen de geledingen 
van de werkgever, (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. De samenstelling van het 
Belanghebbendenorgaan is als volgt: 
 
 Ed Roijers (voorzitter) – namens de werkgever 
 Willem Kooiman – namens de werkgever 
 Rob Oosterhout – namens de werkgever 
 Hessel Hollema – namens de pensioengerechtigden 
 Carola Coeleman – namens de deelnemers 
 Corry van Herpen –  namens de deelnemers 
 
In 2021 hebben er geen wijzigingen in de samenstelling van het Belanghebbendenorgaan 
plaatsgevonden.  
 
De eerste zittingstermijn van Ed Roijers als lid van het Belanghebbendenorgaan namens de werkgever 
eindigde op 1 juli 2021. Het Bestuur heeft Ed Roijers, op voordracht van de werkgever, herbenoemd 
voor een volgende termijn.  
 
Voor Corry van Herpen eindigde de eerste zittingstermijn als lid van het Belanghebbendenorgaan 
namens de deelnemers op 1 augustus 2021. Het Bestuur heeft Corry van Herpen, op voordracht van 
de ondernemingsraad van Holland Casino, herbenoemd voor een volgende termijn.  
 
De eerste zittingstermijn van Hessel Hollema als lid van het Belanghebbendenorgaan namens de 
pensioengerechtigden eindigde op 1 juli 2021. Hessel Hollema heeft zich beschikbaar gesteld voor een 
tweede termijn. In het tweede kwartaal van 2021 zijn alle pensioengerechtigden aangeschreven om 
zich kandidaat te stellen. Behalve Hessel Hollema hebben zich geen andere pensioengerechtigden 
kandidaat gesteld. Het Bestuur heeft daarop Hessel Hollema herbenoemd als lid van het 
Belanghebbendenorgaan 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 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 Holland Casino. De tweede 
vergadering vond plaats in december. 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.  
 
Ook heeft het Belanghebbendenorgaan in december een overleg gehad met de Raad van Toezicht. 
Daarin is onder andere aandacht besteed aan de focus van de Raad van Toezicht op specifieke 
onderwerpen, de processen in het kader van uitbestedingsovereenkomsten en de daarmee 
samenhangende kosten en de wisselwerking met het Bestuur. 
  



Bij de eigen vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan 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 ALM-studie die in 2021 is uitgevoerd; 
 de Wet toekomst pensioenen; 
 het herstelplan; 
 de haalbaarheidstoets; 
 maatschappelijk verantwoord beleggen (waaronder ook de uitkomsten van de enquête die onder 

deelnemers en pensioengerechtigden is gehouden); 
 de rapportages van Pensioenkring Holland Casino. 
 
Permanente educatie 
Sommige leden van het Belanghebbendenorgaan namen deel aan de Themadagen die in 2021 zijn 
georganiseerd door Stap. Daarnaast hebben de leden toegang tot SPO Perform. Het 
Belanghebbendenorgaan ontvangt ook marktstudies en economische analyse van Aegon Asset 
Management. 
 
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; 
 de ABTN 2021 van de Pensioenkring; 
 de actuariële grondslag kans op revalideren; 
 het pensioenreglement 2022 van de Pensioenkring; 
 het communicatiejaarplan 2022 van de Pensioenkring. 
 

In de eigen vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan zijn de maand- en kwartaalrapportages en 
de risicorapportage 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.  
 
In 2021 is een ALM-studie uitgevoerd. Voor het starten van de ALM-studie heeft het 
Belanghebbendenorgaan de voorgestelde onderzoeksvragen en uitgangspunten ontvangen en 
beoordeeld. In de vergadering op 5 november 2021 zijn de uitkomsten van de ALM-studie behandeld. 
Op basis van de ALM-studie heeft het Belanghebbendenorgaan ingestemd met het wijzigingen van de 
renteafdekking beleid. De dynamisch rentestaffel is vervangen door een vaste renteafdekking van 
70%. Uit de ALM-resultaten kwam naar voren dat met  het oog op de naderende overgang naar de 
Wet Toekomst Pensioenen een vaste rente afdekking van 70% de kans op korten aanzienlijk 
vermindert terwijl de kans op indexatie ongeveer gelijk blijft.  
 
Zelfevaluatie 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in mei 2022 onder begeleiding van een externe partij een 
zelfevaluatie over 2021 uitgevoerd en vastgesteld.  
 
In algemene zin zijn de leden tevreden over de gestelde prioriteiten, de juiste kritische houding en de 
onderlinge samenwerking binnen het Belanghebbendenorgaan. De verhouding met het Bestuur en 



Bestuursbureau wordt als goed ervaren. Er is wel behoefte aan meer inzicht in de wijze waarop de 
Raad van Toezicht tot zijn afwegingen en conclusies komt. Een voorstel om hieraan tegemoet te 
komen wordt gedaan. Het Belanghebbendenorgaan is ook tevreden over de wijze waarop Stap de 
route in het kader van de Wet toekomst pensioenen aanpakt, mede waardoor het 
Belanghebbendenorgaan zich goed kan inwerken in deze problematiek. 
 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2022 extra aandacht besteed aan het verwerven van voldoende 
kennis voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel . Ook is aandacht besteed aan het onderwerp 
kostenbeheersing van vermogensbeheer en pensioenuitvoering. 
 
In het evaluatiegesprek is wel de behoefte geformuleerd om in een tripartite overleg tussen het 
Bestuur, sociale partners en Belanghebbendenorgaan contact te hebben over het transitieproces en 
afweegpunten voor ieder gremium. Deze behoefte is gedeeld met het Bestuur. 
 
In 2021 heeft het Belanghebbendenorgaan een eigen ‘benen op tafel’ meeting gehad, waarin onder 
meer accenten zijn geformuleerd voor de te leveren inbreng in de vergaderingen met het Bestuur. Dit 
zal in 2022 ook weer gebeuren. 
 
 

Bevindingen 
Deze verklaring heeft betrekking op het verslagjaar 2021. Het Belanghebbendenorgaan heeft de 
volgende bevindingen. 
 
Financieel 
De financiële positie van de Pensioenkring is sterk verbeterd ten opzichte van een jaar eerder. De 
actuele dekkingsgraad bedroeg eind 2021 125,3%. Dit was eind 2020 nog 105,5%. Een stijging van 
bijna 20%-punt. Deze stijging werd aan de ene kant veroorzaakt door het positieve beleggingsresultaat 
en aan de andere kant de hogere rente. De rente steeg in 2021 behoorlijk waardoor de waardering 
van de verplichtingen afnam. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad.  
 
Naast de actuele dekkingsgraad steeg ook de beleidsdekkingsgraad. Deze bedroeg eind 2021 117,5% 
terwijl dat een jaar eerder 98,3% was. 
 
Toeslagverlening 
De financiële situatie van de Pensioenkring was per 30 september 2021 goed genoeg voor een 
gedeeltelijke toeslag. De pensioenen werden op 31 december 2021 verhoogd met 0,38%. Dit was de 
eerste verhoging sinds 2019.  
 
Beleggingen 
Het totale beleggingsrendement in 2021 bedroeg 10,2%. Dit was nagenoeg gelijk aan het behaalde 
rendement in 2020 (11,0%). De renteafdekking had vanwege de hogere rente een negatief effect op 
het rendement en dat gold ook voor de valuta-afdekking. Exclusief de renteafdekking en valuta 
afdekking bedroeg het rendement 13,8%. Dit is ruim hoger dan de benchmark (12,3%) 
 
Het Belanghebbendenorgaan spreekt zijn tevredenheid uit over het behaalde rendement. Het jaar 
2021 was in zijn algemeenheid een goed beleggingsjaar door sterk gestegen beurzen, ondanks de 
voortgaande corona crisis. Het resultaat op aandelen voor Pensioenkring Holland Casino is erg goed te 
noemen en gemiddeld zelfs nog wat hoger dan de benchmarks. De verhouding matching versus return 
leverde ook een bijdrage. De relatief grote portefeuille hypotheken en een beperkte portefeuille 
staatsleningen zorgden ervoor dat per saldo de vastrentende waarden een positieve bijdrage leverden 
aan het totaalresultaat. Naast de stijging van de rente droeg het gerealiseerde resultaat bij aan een 
flinke stijging van de dekkingsgraad. 
 
 
 
 



Als onderdeel van het beleggingsplan 2022 is het renteafdekkingsbeleid gewijzigd. Dit is gedaan op 
basis van de ALM-studie die in 2021 is uitgevoerd. Er geldt nu een vaste rente afdekking van 70%. 
 
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. 
 
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.  
 
Kostenbeheersing 
Het Belanghebbenden orgaan heeft extra aandacht besteed aan het onderwerp kostenbeheersing van 
vermogensbeheer en pensioenuitvoering. 
 
 

Het totale oordeel 
Mede op grond van het voorgaande komt het Belanghebbendenorgaan tot het volgende oordeel. 
 
Het Belanghebbendenorgaan adviseert op grond van het voorgaande positief ten aanzien het deel-
jaarverslag 2021 met de financiële opstelling van Pensioenkring Holland Casino en spreekt tevens zijn 
waardering uit naar het Bestuur van Stap over de wijze waarop het zich in het tweede jaar van de 
corona problematiek ingezet heeft om Pensioenkring Holland Casino tijdig en zorgvuldig te betrekken 
bij en te informeren over het te voeren beleid. 
 
 
Hoofddorp, 3 mei 2022 
Belanghebbendenorgaan Pensioenkring Holland Casino 
 
Ed Roijers (voorzitter)  
Willem Kooiman  
Rob Oosterhout  
Hessel Hollema  
Carola Coeleman  
Corry van Herpen 
 


