
Verslag van het Belanghebbendenorgaan van  
Pensioenkring SVG 
 

Belanghebbendenorgaan Pensioenkring SVG 
Het Belanghebbendenorgaan van Pensioenkring SVG is per 1 december 2016 ingesteld. Dat is de 
datum waarop Pensioenkring SVG van start is gegaan.  
 
Benoeming leden Belanghebbendenorgaan Pensioenkring SVG 
Het Belanghebbendenorgaan bestaat uit de vertegenwoordiging van de geledingen van de werkgever, 
(gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Het Belanghebbendenorgaan bestaat uit drie leden.  
Het afgelopen jaar hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van het 
Belanghebbendenorgaan. 
 
De eerste zittingstermijn van Ed de Bruijn als lid van het Belanghebbendenorgaan namens de 
werkgever eindigde op 1 december 2021. De werkgever heeft Ed de Bruijn voorgedragen voor een 
volgende termijn. Het Bestuur heeft Ed de Bruijn daarop herbenoemd als lid van het 
Belanghebbendenorgaan namens de werkgever. 
 
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 
jaarverslag 2020 en de financiële opstelling van Pensioenkring SVG. De tweede vergadering vond 
plaats in november. In deze vergadering zijn onderwerpen zoals het beleggingsplan 2022, het 
pensioenreglement 2022, de toeslagverlening, het communicatiejaarplan en het jaarplan 2022 van de 
Pensioenkring behandeld. 
 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 zes 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 
het (nieuwe) pensioenakkoord, het MVB-beleid, de ABTN, het herstelplan van de Pensioenkring, de 
haalbaarheidstoets, de uitkomsten van het uitgevoerde grondslagenonderzoek en de rapportages van 
de Pensioenkring behandeld. 
 
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. Daarnaast hebben de leden van 
Belanghebbendenorgaan toegang SPO-Perform.  
 
Stap heeft in 2021 twee themadagen voor leden van Belanghebbendenorganen georganiseerd. Op de 
themadagen zijn onderwerpen behandeld zoals het pensioenakkoord, beleggingsbeleid in het nieuwe 
pensioenstelsel, compliance en activerende pensioencommunicatie. De leden van het 
Belanghebbendenorgaan van Pensioenkring SVG hebben deze themadagen bijgewoond.  
 
 
  



Verslag over 2021 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 goedkeuring verleend aan: 
 het herstelplan van de Pensioenkring; 
 het beleggingsplan 2022 van de Pensioenkring; 
 het jaarplan 2022 van de Pensioenkring; 
 het uitvoeren van een campagne om het aantal e-mailadressen te vergroten. 

 
Het belanghebbenden orgaan heeft in 2021 advies gegeven over: 
 het jaarverslag 2020 en de financiële opstelling van de Pensioenkring over 2020; 
 de ABTN 2021 van de Pensioenkring; 
 de actuariële grondslagen partnerfrequentie, leeftijdsverschil partners en opslag wezenpensioen; 
 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 risicomanagementrapportage voor de Pensioenkring behandeld. 
 
Zelfevaluatie 
In het tweede kwartaal van 2022 heeft het Belanghebbendenorgaan haar eigen functioneren 
geëvalueerd onder externe begeleiding. 
 
Het Belanghebbendenorgaan heeft onderling vastgesteld dat het zich voldoende deskundig en 
competent acht. Er is sprake van een prettige en constructieve manier van werken, zowel onderling 
als ook met het Bestuur en het Bestuursbureau. Gedurende 2021 zijn de gevolgen en de acties in 
verband met de uitbraak van het coronavirus op zowel de dekkingsgraad van de Pensioenkring als op 
de bedrijfsvoering regelmatig besproken.  
 
Het Belanghebbendenorgaan zal in 2022 extra aandacht geven aan de eventuele gevolgen van de Wet 
toekomst pensioenen voor Pensioenkring SVG inclusief de eventuele noodzakelijke evenwichtige 
aanpassingen in de pensioenverplichtingen.  
 
 

Bevindingen 
Deze verklaring heeft betrekking op het verslagjaar 2021. Het Belanghebbendenorgaan heeft de 
volgende bevindingen. 
 
Financieel 
De financiële positie (actuele dekkingsgraad) van de Pensioenkring is in 2021 sterk verbeterd ten 
opzichte van 2020. De actuele dekkingsgraad bedroeg eind 2021 125,0%. Eind 2020 was dat nog 
110,5%. De positieve beleggingsresultaten in 2021 hebben een bijdrage geleverd aan de stijging van 
de dekkingsgraad. Daarnaast zorgde de hogere rente ervoor dat de dekkingsgraad omhoog ging. De 
sterke stijging van de actuele dekkingsgraad leidde ook tot een hogere beleidsdekkingsgraad 
(gemiddelde over 12 maanden) van de Pensioenkring. Deze was eind 2021 119,9% tegenover 105,5% 
een jaar eerder.  
 
Beleggingen 
Het totale beleggingsrendement in 2021 bedroeg 7,2%. Het Belanghebbendenorgaan heeft 
geconcludeerd dat het verlagen van de risicohouding in 2020 en daarmee ook het aanpassen van het 
strategisch beleggingsbeleid in 2021 goed heeft uitgepakt. In 2022 wordt een nieuwe ALM-studie 
uitgevoerd. 
 
Toeslagverlening 
De pensioenen zijn per 31 december 2021 verhoogd met 1,32%. Dit was de eerste verhoging sinds 
2018. Het verhogen van de pensioenen was te danken aan de sterk verbeterde financiële positie van 
de Pensioenkring. Het Belanghebbendenorgaan was blij met deze verhoging en spreekt de hoop uit 
dat ook dit jaar de pensioenen verhoogd kunnen worden.  
  



Verslaglegging en verantwoording 
Het Belanghebbendenorgaan heeft zoals gebruikelijk de maand- en kwartaalrapportages ontvangen. 
Het Belanghebbendenorgaan is tevreden over de kwaliteit van de rapportages. Vragen van het 
Belanghebbendenorgaan zijn tijdig en goed beantwoord.  
 
Vooruitblik 
In 2022 staat een ALM-studie gepland voor Pensioenkring SVG. 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. Voor Pensioenkring SVG is, als gesloten Pensioenkring zijnde, op basis 
van het huidige wetsvoorstel nog niet duidelijk of de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel 
mogelijk is.  
 
 

Het totale oordeel 
Op grond van het voorgaande komt het Belanghebbendenorgaan tot het volgende totale oordeel: 
 het Bestuur heeft voldoende informatie verstrekt waarmee het Belanghebbendenorgaan zich een 

positief oordeel heeft kunnen vormen over het gevoerde beleid in 2021;  

 en waar van toepassing zijn de adviezen van het Belanghebbendenorgaan Pensioenkring SVG 
overgenomen. 
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