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Pensioenkring Douwe Egberts
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• Stand van zaken Stap

• Pensioenkring Douwe Egberts

• Financiële situatie Pensioenkring Douwe Egberts

• Communicatie

Inhoud
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Stand van zaken Stap
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Onze organisatie
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Pensioenkring 
Douwe Egberts
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Pensioenkring Douwe Egberts is een eigen 

pensioenkring

6

Een eigen pensioenkring betekent:

• Een afgescheiden vermogen

• Eigen pensioenregeling

• Eigen toeslagbeleid

• Eigen beleggingsbeleid

• Eigen Belanghebbendenorgaan
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Belanghebbendenorgaan
• Pensioenkring Douwe Egberts heeft een eigen

Belanghebbendenorgaan

• Heeft als centraal thema het risicoprofiel 
voor de deelnemers in de kring

• Heeft daartoe advies- en goedkeuringsrechten 
met betrekking tot de eigen pensioenkring

• Is paritair samengesteld:

• Quirijn Ligtenstein namens de gepensioneerden (voorzitter)

• Wim Bakkers namens de gepensioneerden

• Elvin van den Hoek namens de deelnemers

• Menno Vink namens de deelnemers

• Vaardigen de voorzitter af naar de vergadering 
van Belanghebbendenorganen
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De vergadering van Belanghebbendenorganen 

benoemt en ontslaat de bestuurders en leden 

van de Raad van Toezicht

Goedkeuringsrechten (betreffende eigen 

Pensioenkring):

1. Overdracht of overname van 

verplichtingen

2. Wijzigen en sluiten van de 

collectiviteitskring

3. Wijzigingen strategisch 

beleggingsbeleid

4. Vaststellen en wijzigen toeslagbeleid

5. Vaststellen herstelplan

6. Kortingsbesluiten

7. Vaststelling jaarbegroting

8. Wijzigingen goedkeuringsrechten
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De transitie van het voormalige DEPF naar Stap Pensioenkring DE is in het vierde 
kwartaal van 2018 afgerond;

Beleggingen zijn conform plan en planning overgegaan naar Pensioenkring Douwe Egberts;

De pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen zijn overgedragen aan Pensioenkring Douwe 

Egberts;

Het Belanghebbendenorgaan is geïnstalleerd;

De administratie en de communicatie is ingericht.

Transitie van DEPF naar Stap Pensioenkring DE
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Financiële situatie 
Pensioenkring 
Douwe Egberts
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Kerncijfers Pensioenkring Douwe Egberts

Kerncijfer Stand 31-12-2018

Gepensioneerden 4.422

Gewezen deelnemers 5.340

Arbeidsongeschikte deelnemers 111

Pensioenvermogen € 1.713.236.000,-

Technische voorziening € 1.490.402.000,-

Eigen vermogen (incl. TRA) € 230.822.000,-

TRA (toeslagreserve actieven) € 8.580.000,- (maart 2019)
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Ontwikkeling dekkingsgraad
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• Actuele dekkingsgraad is, ondanks een stijging in Q2 2018, ten opzichte van een jaar gedaald. 

Oorzaken:

- Beleggingen : -- (met name daling waarde zakelijke waarden in Q4 2018)

- Rente : - (de marktrente is in 2018 gedaald)

- Nieuwe ‘sterfte grondslagen’ : + (nieuwe AG-prognosetafel/herijking ervaringsterfte heeft een

positief effect gehad op de dekkingsgraad)

• De Beleidsdekkingsgraad is t.o.v. vorig jaar licht gedaald.

Ontwikkeling dekkingsgraad
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• Maatstaf voor indexatie voor gepensioneerden en gewezen 

deelnemer is de prijsindex (CPI afgeleid): 1,33%

• Indexatie is bepaald op basis van de beleidsdekkingsgraad 

per 30 september 2018: 120,7%

• Bij een beleidsdekkingsgraad van 122,9% was volledige 

indexatie van 1,33% mogelijk

• Voor gewezen deelnemer die nog in dienst zijn bij de 

onderneming en de zgn. exit WAO-ers is vanuit de TRA een 

aanvullende toeslag verleend:

- 1,9% aanvullende toeslag boven op de reguliere toeslag

- 0,45% inhaaltoeslag vanuit de TRA (dit betreft niet verleende 

toeslag uit de TRA in het verleden)
13

Gedeeltelijke indexatie 

per 1 januari 2019: 1,10%
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Communicatie
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Communicatie Pensioenkring Douwe Egberts
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Stap maakt het u gemakkelijk

• U heeft toegang tot de eigen omgeving van Pensioenkring 
Douwe Egberts op de website van Stap met onder meer:

• Informatie over pensioen bij Stap

• Mijn post

• Documenten, brochures en formulieren

• Communicatie zoveel mogelijk digitaal en op verzoek op 
papier

• 2 nieuwsbrieven per jaar (gepensioneerden ontvangen 
deze op papier, tenzij digitaal gewenst is)

• Jaaropgaven en “januari” brief in vervolg ook op papier, 
tenzij digitaal gewenst. 

Meteen geholpen met uw eigen helpdesk
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Belanghebbendenorgaan



17

Voorafgaand aan de toetreding tot Pensioenkring DE goedkeuring verleend aan:

• het strategisch beleggingsbeleid van de Pensioenkring;

• het toeslagbeleid van de Pensioenkring;

• het Reglement van het Belanghebbendenorgaan.

Na de toetreding tot Pensioenkring Douwe Egberts heeft het Belanghebbendenorgaan in 2018 
goedkeuring verleend aan:

• het herstelplan van de Pensioenkring;

• het beleggingsplan 2019;

• het jaarplan 2019 van de Pensioenkring;

• het Reglement 2019 van het Belanghebbendenorgaan.

Terugblik op 2018 (1)
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Het Belanghebbendenorgaan van Douwe Egberts heeft in 2018 advies gegeven over o.a.:

• De actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) van de Pensioenkring;

• De pensioenreglementen van de Pensioenkring;

• Het communicatiejaarplan van de Pensioenkring.

In de eigen vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan zijn de maand- en kwartaalrapportages van 
de Pensioenkring behandeld. Het Belanghebbendenorgaan heeft een aantal keer verdiepende vragen 
gesteld naar aanleiding van deze rapportages. Deze zijn door het Bestuursbureau en Bestuur beantwoord. 

Het Belanghebbendenorgaan heeft daarnaast in 2018 de voortgang en afronding van de transitie van het 
voormalige Pensioenfonds Douwe Egberts naar Pensioenkring Douwe Egberts gemonitord.

Terugblik op 2018 (2)
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Vragen?


