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Stand van zaken Stap



Stand van zaken Stap

• 7 actieve Pensioenkringen

• 6 Single-client Pensioenkringen

• 1 Multi-client Pensioenkringen

• Totaal belegd vermogen bedraagt ruim € 8,3 miljard voor 
circa 50.000 deelnemers.

• Doelstelling is groeien naar een belegd vermogen van 
meer dan € 10 miljard. We liggen op koers om dit te 
realiseren.

• We streven naar beheerste groei met behoud van de 
kwaliteit van dienstverlening die wij onze klanten bieden.
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Pensioenkring Douwe Egberts



Pensioenkring DE is een eigen Pensioenkring

Een eigen pensioenkring betekent:

• Een afgescheiden vermogen

• Eigen pensioenregeling

• Eigen toeslagbeleid

• Eigen beleggingsbeleid

De pensioenkring heeft een eigen Belanghebbendenorgaan. 
Het Belanghebbendenorgaan heeft goedkeuringsrechten bij 
beleidswijzigingen



Samenstelling Belanghebbendenorgaan

Het Belanghebbendenorgaan is paritair samengesteld.

Het Belanghebbendenorgaan bestaat uit:

• Quirijn Ligtenstein namens de gepensioneerden (voorzitter)

• Wim Bakkers namens de gepensioneerden

• Elvin van den Hoek namens de deelnemers

• Menno Vink namens de deelnemers

Per 2021 is Louis Haring als aspirant  lid 
toehoorder bij de BO-vergaderingen



Financiële situatie 
Pensioenkring Douwe Egberts



Ontwikkeling dekkingsgraad Pensioenkring DE
Eind 2020

Belegd vermogen : € 2.000 miljoen

Dekkingsgraad : 116,6%

Beleidsdekkingsgraad : 108,9%

Augustus 2021

Belegd vermogen : 2.130 miljoen

Dekkingsgraad : 131,1%

Beleidsdekkingsgraad : 122,1%

Oorzaken stijging 
dekkingsgraad

• Positieve rendementen 
financiële markten

• Stijging marktrente



Verwachting: indexatie per 1 januari 2022

• Geen verhoging van de pensioenen per 1 januari 2021

• Verwachting: wel verhogen van de pensioenen per 1 januari 2022

• De beleidsdekkingsgraad bedraagt per 30 september 2021: 124,1%*

* voorlopig cijfer



Rendementen Pensioenkring Douwe Egberts

Het rendement in 2021 bedraagt tot augustus 7,1%



Strategische beleggingsportefeuille



Actualiteiten



Update Wet toekomst pensioenen (pensioenakkoord)

Wetgeving

• Datum Invoering nieuwe pensioenstelsel verschoven naar 1 januari 2023

• Transitieperiode is ook verschuiven (uiterste datum 1 januari 2027)

• Naar verwachting definitieve wet begin 2022 naar Tweede Kamer

Voorbereidingen

• Voorbereidingen gaan, ondanks uitstel Wetgeving, in hetzelfde tempo door

• Meerdere zaken nog niet duidelijk, zoals:

 Gesloten pensioenfondsen/pensioenkringen

 Voor Pensioenkring Douwe Egberts worden de verschillende alternatieven in kaart gebracht
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Communicatie



• 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

• Nieuwsbrieven

• Pensioenkring Douwe Egberts heeft een 
eigen helpdesk: 

T: 050 582 79 50
E: douweegberts@stappensioen.nl
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Communicatie 
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Belanghebbendenorgaan



Terugblik 2020 en eerste helft 2021
Algemeen
• Herbenoeming Wim Bakkers per 1 april 2020 en Elvin van den Hoek per 1 april 2021
• Start Louis Haring als aspirant lid
• twee gezamenlijke vergadering met bestuur Stap en tien eigen vergaderingen

Goedkeuringsbesluiten
• Beleggingsplan 2021
• Herstelplan
• Jaarplan 2021 (inclusief begroting)

Advies
• Jaarverslag en financiële opstelling Pensioenkring Douwe Egberts
• ABTN
• Financieel crisisplan 
• Pensioenreglement 2021
• Communicatieplan 2021

Overig
• ALM-studie
• Toeslagdepot TRA (laatste toeslagverlening)



Terugblik 2020 – jaarverslag

Het Belanghebbendenorgaan heeft over verslagjaar 2020 het volgende oordeel en bevindingen

Totaal oordeel
Het Belanghebbendenorgaan concludeert dat het Bestuur professioneel, constructief, kostenefficiënt en transparant en open opereert. 
Er zijn wel enkele aandachtspunten benoemd, waar aandacht aan besteed dient te worden. 

Covid
Het 2020 werd beheerst door de impact van Covid-19. Het Belanghebbendenorgaan stelt vast dat de gevolgen van deze wereldwijde 
pandemie op Pensioenkring Douwe Egberts uiteindelijk beperkt is gebleven. 
Het crisismanagement van Stap was goed op orde en het Belanghebbendenorgaan is zeer frequent op de hoogte gebracht van de 
activiteiten die Stap in het kader van crisismanagement heeft ondernomen

Aandachtspunten
• Onderzoeken of de uitvoering van de regeling kan worden geoptimaliseerd met het oog op  de transitie naar het nieuwe stelsel
• Kritisch monitoren van de vermogensbeheerkosten
• Eerder verstrekken van de risicomanagementrapportage (highlights)

Advies



Vooruitblik komende periode
Algemeen
• Monitoren Wet Toekomst Pensioen en gevolgen voor Pensioenkring Douwe Egberts
• Opvolging ALM-studie
• Uitkomsten MVB enquete
• Start jaarwerk 2021

Goedkeuring
• Beleggingsplan 2022
• Jaarplan 202 (inclusief begroting)

Advies
• Jaarverslag en financiële opstelling Pensioenkring Douwe Egberts
• ABTN 2022
• Pensioenreglement 2022
• Communicatieplan 2022
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