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Belanghebbendenorgaan Multi-client Pensioenkring 2 
Het Belanghebbendenorgaan van Pensioenkring 2 is per 1 januari 2017 ingesteld. 
 
Leden Belanghebbendenorgaan Multi-client Pensioenkring 2 
Het Belanghebbendenorgaan bestaat uit de vertegenwoordiging van de geledingen van de 
werkgevers, (gewezen) deelnemers en gepensioneerden en bestaat ultimo 2021 uit vier leden en twee 
toehoorders.  
 
Leo Witkamp, voorzitter en lid van het Belanghebbendenorgaan namens de werkgevers, is met ingang 
van 1 januari 2021 teruggetreden als voorzitter en lid van het Belanghebbendenorgaan. Het 
Belanghebbendenorgaan heeft Paul van Driessen op 22 februari 2021 aangewezen als voorzitter van 
het Belanghebbendenorgaan. 
 
In 2021 zijn verkiezingen gehouden voor de vacature voor de vertegenwoordiging van de actieve 
deelnemers van Multi-client Pensioenkring 2 in het Belanghebbendenorgaan ter vervanging van 
Caspar Vlaar. Caspar Vlaar was bij de start van de Pensioenkring benoemd als lid van het 
Belanghebbendenorgaan namens de actieve deelnemers. Mevrouw Lia van der Plaat is gekozen door 
de actieve deelnemers en vertegenwoordigt deze geleding binnen de Pensioenkring. Lia van der Plaat 
was werkzaam bij een van de aangesloten werkgevers (The LYCRA Company) en is nu gewezen 
deelnemer bij Multi-client Pensioenkring 2. Daarnaast zijn de aangesloten werkgevers in 2021 
aangeschreven om een kandidaat voor te dragen voor het Belanghebbendenorgaan ter vervanging 
van Leo Witkamp. Er zijn geen kandidaten voorgedragen. Daarop heeft het Bestuur de heer Jelmer 
Dijkstra voorgedragen als kandidaat namens de werkgevers. Jelmer Dijkstra is gewezen deelnemers bij 
Multi-client Pensioenkring 2. Hij was bestuurder van het voormalige Pensioenfonds Fresenius. Dat 
pensioenfonds is na de overgang naar Multi-client Pensioenkring 2 geliquideerd. Beide kandidaten zijn 
in december 2021 benoemd na ontvangst van de verklaring van geen bezwaar van de DNB.  
 
Als gevolg van het tussentijds terugtreden van de heer Lucas Bussink is eind 2021 een oproep tot 
kandideren gedaan voor de zetel namens de gewezen deelnemers in het Belanghebbendenorgaan. 
Henri Castillion heeft zich beschikbaar gesteld als lid van het Belanghebbendenorgaan namens de 
gewezen deelnemers. De procedure voor de benoeming van Henri Castillion loopt momenteel nog. 
Indien en zodra de benoeming van de heer Castillion is afgerond, zal het Belanghebbendenorgaan zijn 
samengesteld uit bij de Pensioenkring betrokken personen en niet (meer) uit deels externe leden.  
 
Het Belanghebbendenorgaan spreekt haar dank uit aan de heer Lucas Bussink en de heer Leo 
Witkamp voor de betrokkenheid en vele bijdragen die zij hebben geleverd voor de belangen van de 
deelnemers. 
 
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 Multi-client Pensioenkring 2, alsmede de 
terugkoppeling van de enquêteresultaten inzake Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. De tweede 
vergadering vond plaats in december. In deze vergadering zijn onderwerpen zoals het beleggingsplan 
2022, de pensioenopbouw en premies voor 2022, het pensioenreglement 2022, de toeslagverlening, 
het communicatiejaarplan en het jaarplan 2022 van de Pensioenkring behandeld. 
 
  



Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2021 acht eigen vergaderingen (deels online) gehad. Bij deze 
vergaderingen is een delegatie van het Bestuursbureau namens het Bestuur aanwezig geweest. In 
deze vergaderingen zijn de onderwerpen behandeld die in de vergaderingen met het Bestuur op de 
agenda stonden en waarvoor advisering of goedkeuring aan het Belanghebbendenorgaan gevraagd 
werd. Een belangrijk thema was de bespreking van deelnemersonderzoek, de enquête over 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en de vraagstellingen en uitkomsten alsmede de 
betrokkenheid van het Belanghebbendenorgaan bij de vraagstellingen van een toekomstig 
risicobereidheidsonderzoek. Verder zijn onder meer de toetreding van nieuwe klanten, het 
toetredingsbeleid, het pensioenakkoord, de samenstelling van de geschillencommissie, het 
beleggingsplan en de omzetting van de wereldwijde beleggingsportefeuille naar een MSCI portefeuille, 
het herstelplan van de Pensioenkring, de haalbaarheidstoets en de rapportages van de Pensioenkring 
behandeld. 
 
Zelfevaluatie 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in de eerste helft van 2022 een zelfevaluatie met een externe 
adviseur uitgevoerd. Het Belanghebbendenorgaan ziet een belangrijke taak weggelegd voor het 
Belanghebbendenorgaan om de belangen van de deelnemers van Multi-client Pensioenkring 2 te 
behartigen en countervailing power te bieden aan het Bestuur en de Raad van Toezicht via de 
Vergadering van Belanghebbendenorganen (VvBO). Het Belanghebbendenorgaan is tot de conclusie 
gekomen dat zij over voldoende deskundigheid en competenties beschikt om alle onderwerpen te 
beoordelen en daarover een advies dan wel een besluit te nemen. Ten aanzien van specifieke 
onderwerpen (bijvoorbeeld de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel, de structurering van de-
risken van beleggingen en de mate van risicoafdekking) kan het Belanghebbendenorgaan zich 
voorstellen tevens de advisering van externe deskundigen (buiten de kring van TKP en Aegon AM) te 
willen inwinnen.  
 
Informatie-uitwisseling 
Het Belanghebbendenorgaan ontvangt informatie en rapportages over de Pensioenkring van het 
Bestuursbureau via iBabs. Elk lid van het Belanghebbendenorgaan is hiervoor geautoriseerd. De leden 
van het belanghebbendenorgaan maken gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan door Stap 
georganiseerde bijeenkomsten van de Stap Academy waarbij specifieke thema’s aan de orde komen. 
 
 

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; 
 de pensioenpremies en pensioenopbouw 2022 voor de aangesloten werkgevers. 

 
Het Belanghebbendenorgaan heeft in 2020 advies gegeven over: 
 het deel-jaarverslag 2020 met de financiële opstelling van de Pensioenkring over 2020; 
 het financieel crisisplan; 
 de ABTN 2022 van de Pensioenkring; 
 het pensioenreglement 2022 van de Pensioenkring; 
 het communicatiejaarplan 2022 van de Pensioenkring; 
 het uitvoeringsreglement 2022. 
 
In de eigen vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan zijn verder ook 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.  
 
 
  



Bevindingen 
Deze verklaring heeft betrekking op het verslagjaar 2021. Het Belanghebbendenorgaan heeft over 
deze periode de volgende bevindingen: 
 
Samenwerking met het Bestuur en de Raad van Toezicht 
Het Bestuur geeft naar oordeel van het Belanghebbendenorgaan goed invulling aan het realiseren van 
de lange termijn doelstellingen van Stap. Het Bestuur is daarbij primair belast met de belangen van 
alle Pensioenkringen. Het Belanghebbendenorgaan is primair verantwoordelijk voor de evenwichtige 
belangenafwegingen binnen de eigen Pensioenkring. Het Belanghebbendenorgaan stelt dat de 
belangen van Stap over het algemeen parallel lopen met de belangen van Multi-client Pensioenkring 2. 
Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Daarom is de functie van het Belanghebbendenorgaan van 
wezenlijk belang om countervailing power te bieden aan het Bestuur. 
 
Het Belanghebbendenorgaan stelt vast dat het Bestuur in zijn algemeenheid bij besluitvorming op het 
voorgenomen besluit opmerkingen en aandachtspunten van het Belanghebbendenorgaan betrekt. Het 
Belanghebbendenorgaan wenst met het Bestuur en de Raad van Toezicht nader van gedachten te 
wisselen over de presentatie van de onderbouwingen van voorgenomen besluiten van het Bestuur en 
de onderbouwingen van het besluit van de Raad van Toezicht hierop. Daarnaast vraagt het 
Belanghebbendenorgaan aan het Bestuur en de Raad van Toezicht een evaluatie van de procedure bij  
(her-)benoeming van bestuursleden en leden van de raad van Toezicht via de VvBO en de 
formalisering daarvan, mede in het licht van de bepalingen in de Code Pensioenfondsen ten aanzien 
van diversiteit en actief opvolgen van deze normen bij (her-)benoemingen. Daarbij dient betrokken te 
worden welke rol het VvBO in haar hoedanigheid van goedkeurend orgaan in de 
sollicitatie/herbenoemingsprocedures zou moeten hebben. 
 
Samenwerking met het Bestuursbureau 
Het Belanghebbendenorgaan waardeert de professionele ondersteuning vanuit het Bestuursbureau 
en de informatievoorziening. Dit stelt het Belanghebbendenorgaan in staat om haar rol goed te 
kunnen invullen.  
 
Financiën 
De financiële positie van de Pensioenkring is in 2021 ten opzichte van 2020 sterk verbeterd vanwege 
de stijgende rente en gestegen aandelenkoersen. Het verhogen van de renteafdekking medio 2020, 
waartoe besloten is aan de hand van de uitgevoerde ALM-studie, heeft bijgedragen aan een 
neerwaartse beperking van het renterisico en heeft een mitigerende rol gehad in de stijgende 
dekkingsgraad. Het Belanghebbendenorgaan overziet de renteontwikkelingen en de betekenis 
daarvan op de voor de Pensioenkring geldende renterisicoafdekking en de ontwikkeling van de 
financiële positie van de Pensioenkring.  
 
Door de lagere dekkingsgraad was het ook afgelopen jaar niet mogelijk om de pensioenen te 
indexeren. Dat was voor de deelnemers en gepensioneerden van Multi-client Pensioenkring 2 een 
vervelende boodschap mede vanwege de stijgende inflatie. Het Belanghebbendenorgaan is verheugd 
te mogen opmerken dat vanwege de gestegen dekkingsgraad het mogelijk is geweest om in het najaar 
van 2021 ten aanzien van de indexatie over 2020 en in het voorjaar van 2022 ten aanzien van de 
indexatie over 2021 uit de -thans 4- bestaande toeslagendepots van de Pensioenkring uitkeringen te 
doen aan de betreffende deelnemers voor wie de toeslagendepots zijn ingericht voor zover voldaan is 
aan de voorwaarden voor uitkering en voor zover de indexatiedepots toereikend waren. 
 
Contact met de achterban 
In 2022 is het Belanghebbendenorgaan voornemens om met de achterban – zowel de actieve 
deelnemers als de gewezen deelnemers en de gepensioneerden en ook de actieve werkgevers – in 
contact te komen. De mening van de achterban zal een belangrijke rol gaan spelen in de toekomstvisie 
van de nieuwe pensioenregelingen en de risicobereidheid en solidariteit van en tussen de deelnemers. 
In een Multi-client Pensioenkring is solidariteit en risicodeling tussen deelnemers die afkomstig zijn uit 
verschillende bedrijven, niet vanzelfsprekend.  
 
 



Wet toekomst pensioenen 
Voor 2022 is de invoering van de Wet toekomst pensioenen een belangrijk thema voor de 
Pensioenkring. Het Bestuur is gestart met de voorbereidingen op de overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel. Het Belanghebbendenorgaan heeft het voornemen om in 2022 en verder de diverse 
mogelijkheden onder dit nieuwe pensioenstelsel actief te beoordelen en/of te exploreren in 
samenwerking met het Bestuur in het belang van de deelnemers van Multi-client Pensioenkring 2.  
 
Het uitwerken van het nieuwe pensioenstelsel binnen de kaders van een Multi-client Pensioenkring en 
Multi-client pensioenomgeving vraagt een vroegtijdige betrokkenheid van Bestuur en 
Belanghebbendenorgaan gezamenlijk, opdat met goed inzicht in risicobereidheid en wensen van 
deelnemers de juiste beslissingen kunnen worden genomen.  
 
 

Het totale oordeel 
Het oordeel van het Belanghebbendenorgaan is, naast de eigen waarnemingen, tevens gebaseerd op 
het jaarverslag en de bevindingen van de Raad van Toezicht.  
 
Het Belanghebbendenorgaan constateert dat er geen bevindingen zijn die aanleiding geven tot het 
aanpassen van het huidige beleid, met dien verstande dat met betrekking tot het beleid inzake de 
renterisicoafdekking de huidige renterisicostaffel vanwege stijgende rente nader onderzoek behoeft 
omdat deze staffel zou leiden tot een hoge feitelijke renterisicoafdekking (thans >90%) waardoor in 
beperkte mate de stijgende rente leidt tot een stijging van de dekkingsgraad, waardoor toekomstige 
reguliere indexatie beperkt zal worden. 
 
Het Belanghebbendenorgaan ziet met vertrouwen de samenwerking met het Bestuur inzake het 
uitwerken van het nieuwe pensioenstelsel binnen de kaders van een Multi-client pensioenomgeving 
tegemoet en vraagt een vroegtijdige betrokkenheid van Bestuur en Belanghebbendenorgaan 
gezamenlijk.  
 
 
Utrecht, 18 mei 2022 
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Paul van Driessen (voorzitter) 
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Jelmer Dijkstra 
Lia van der Plaat 
 


