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Stand van zaken Stap



Stand van zaken Stap

• 8 actieve Pensioenkringen 

• 7 Single-client Pensioenkringen

• 1 Multi-client Pensioenkringen

• Totaal belegd vermogen bedraagt circa 
€ 9 miljard voor circa 52.000 deelnemers

• Per 1 januari 2022 start Pensioenkring 
TotalEnergies Nederland

• Meerdere lopende trajecten

94



Financiële situatie 
Pensioenkring Douwe Egberts



Ontwikkeling dekkingsgraad Pensioenkring DE

Eind 2021

Belegd vermogen : € 2.152 miljoen

Dekkingsgraad : 134,8%

Beleidsdekkingsgraad : 129,0%

Februari 2022

Belegd vermogen : € 1.993 miljoen

Dekkingsgraad : 131,8%

Beleidsdekkingsgraad : 130,9%

Oorzaken daling actuele dekkingsgraad

• Negatieve rendementen financiële 
markten (oorlog Oekraïne)

• Invoering 2de deel nieuwe UFR

Indicatieve dekkingsgraad ultimo maart: 
137,3%



Rendementen Pensioenkring Douwe Egberts

Rendement 2021 
wordt definitief 

vastgesteld tijdens 
jaarwerk 2021
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Ontwikkelingen 
beleggingsbeleid



Strategische beleggingsportefeuille



Ontwikkelingen beleggingsbeleid (1)

Maatschappelijk verantwoord beleggen:

• Stap heeft het IMVB convenant ondertekend

• Omzetting van aandelen fonds Europa en aandelenfonds Wereld

ontwikkelde markten naar MSCI World SRI Index

 Dit zijn de 25% best scorende bedrijven op het gebied van 

Milieu, Maatschappij en Governance



Ontwikkelingen beleggingsbeleid (2)

Oorlog in Oekraïne

• Omvang beleggingen in Rusland < 0,2% (niet in staatsobligaties)

• Stap heeft besloten om beleggen in Rusland volledig uit te sluiten

• Onrust op financiële markten  extra monitoring door BAC

• Stijging rente én inflatie  extra monitoring door BAC



Wet toekomst pensioenen



Update Wet toekomst pensioenen (pensioenakkoord)

• Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen op 30 maart naar de Tweede Kamer

• Beoogde datum inwerkingtreding: 1 januari 2023

• Uiterste datum overgang naar nieuwe pensioenstelsel: 1 januari 2027

• Positie gesloten pensioenfondsen / pensioenkringen

2019

2022



Belanghebbendenorgaan



Samenstelling Belanghebbendenorgaan

 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 1 juli einde termijn Quirijn Ligtenstein – procedure kandidaatstelling opvolger loopt

 Er zijn met twee aspirant leden bij het Belanghebbendenorgaan:

• Louis Haring (gepensioneerde)

• Willem Krul (gewezen deelnemer en nog werkzaam bij JDE)



Samenstelling Pensioenkring Douwe Egberts

2021 2020 2019 2018

Actieve deelnemers 85 94 100 111

Gewezen deelnemers 4.956 5.151 5.319 5.349

Gepensioneerden 4.285 4.284 4.272 4.413

Totaal 9.326 9.529 9.691 9.873



Ontwikkeling dekkingsgraad



Terugblik afgelopen periode

Algemeen
• Ontwikkelingen samenstelling Belanghebbendenorgaan
• Ontwikkelingen op de financiële markten door de oorlog Oekraïne

Goedkeuringsbesluiten
• Beleggingsplan 2022 (o.a. overgang aandelen naar SRI)
• Jaarplan 2022 (inclusief begroting)
• Uitvoeren risicobereidheidsonderzoek in het tweede kwartaal 2022

Advies
• ABTN 2022, 
• Pensioenreglement 2022 (geen inhoudelijke wijzigingen)
• Communicatieplan 2022

Overig
• Inhaaltoeslag 
• Verkennen mogelijkheden en wensen om dekkingsgraad te beschermen 

met oog op eventuele overgang naar nieuwe pensioenstelsel



Toeslag per 31 december 2021

• Hoogte (inhaal)toeslag o.b.v. beleidsdekkingsgraad 30 september: 124,1%

• Reguliere toeslag per 31 december: 2,57% (volledige toeslag)

• Inhaaltoeslag per 31 december (gemiste toeslag per 1 januari 2012):

 0,21% voor gewezen deelnemers en gepensioneerden (peildatum 1 januari 2012)

 0,08% voor actieve deelnemers (peildatum 1 januari 2012)

• Vermogen dat beschikbaar was voor inhaaltoeslag: € 2.7 mln

 Bedrag is berekend conform de wettelijke richtlijnen: 20% van het vermogen beschikbaar voor 

toeslagverlening (na financiering reguliere toeslag)



Vooruitblik komende periode
Algemeen

• Samenstelling Belanghebbendenorgaan:
 Einde termijn Quirijn Ligtenstein
 Benoeming opvolger
 Kiezen nieuwe voorzitter

• Monitoren financiële situatie Pensioenkring Douwe Egberts
• Monitoren Wet Toekomst Pensioen en gevolgen voor Pensioenkring Douwe Egberts
• Uitkomsten risicobereidheidonderzoek
• Jaarwerk 2021

Goedkeuring

• Beleggingsplan 2023 (vierde kwartaal 2022)
• Jaarplan 2023 (vierde kwartaal 2022)

Advies

• Jaarverslag 2021 en financiële opstelling Pensioenkring Douwe Egberts
• Pensioenreglement 2023 (vierde kwartaal 2022)
• Communicatieplan 2023 (vierde kwartaal 2022)



Vragen?



Bijlagen
(Wet toekomst pensioen)



Type Toelichting

Solidaire 
premieovereenkomst 
(SPR)

Persoonlijk pensioenvermogen, één collectief 
beleggingsbeleid, verplichte solidariteitsreserve. 
Toegankelijk voor alle pensioenuitvoerders.

Flexibele 
premieovereenkomst 
(FPR)

Bestaande zuivere premieovereenkomst. Gescheiden 
opbouw- en uitkeringsfase. Persoonlijk
pensioenvermogen, beleggingsmixen per 
leeftijdscohort (life-cycles). 
Toegankelijk voor alle pensioenuitvoerders.

Premie-
uitkeringsovereen-
komst

Kapitaal wordt omgezet in gegarandeerde vaste 
uitkering. Uitsluitend toegankelijk voor verzekeraars.

Nieuw: drie typen pensioenovereenkomsten



Huidige regeling Nieuw: SPR Nieuw: FPR

Uitkeringsovereenkomst,
Opbouw van aanspraken

Premieovereenkomst,
Opbouw van kapitaal

Premieovereenkomst,
Opbouw van kapitaal

Collectief beleggingsbeleid, uniforme 
toedeling resultaat (indexatie/korting)

Collectief beleggingsbeleid, 
rendementstoedeling per cohort

Leeftijdsafhankelijke life-cycles, Individuele 
keuze voor beleggingsprofielen

Demping mee- en tegenvallers door buffers Demping mee- en tegenvallers door de 
leeftijdsafhankelijke risicotoedeling en de 
verplichte solidariteitsreserve. 

Demping mee- en tegenvallers door de 
leeftijdsafhankelijke beleggingen en de 
optionele solidariteitsreserve

Mee- en tegenvallers kunnen gespreid 
worden over maximaal 10 jaar

Mee- en tegenvallers kunnen gespreid 
worden over maximaal 10 jaar

Mee- en tegenvallers kunnen gespreid 
worden over maximaal 10 jaar

Geen splitsing in opbouw- en uitkeringsfase Geen splitsing in opbouw- en uitkeringsfase Gescheiden opbouw- en uitkeringsfase

“Vaste” uitkering volgt korting/indexatie
beleid

Variabele uitkering Vaste- of variabele uitkering

Uitkering toegezegd Uitkering o.b.v. projectierendement Uitkering o.b.v. projectierendement

Geen shoprecht Geen shoprecht Beperkt shoprecht

Vergelijking: Huidig en nieuw



Bij invaren wordt het collectieve vermogen volledig 
gebruikt voor:

Toekenning persoonlijke pensioenvermogens.

Eigen vermogen t.b.v. minimaal vereist eigen 
vermogen.

Eventuele initiële vulling van de 
solidariteitsreserve (SPR) of risicodelingsreserve 
(FPR)

Huidig: Collectief vermogen

Nieuw: Persoonlijke pensioenpot

Invaren

Invaren (=omzetten bestaande aanspraken en rechten)



Twee methoden voor omzetten aanspraken en rechten

In deze waarderingsmethode wordt 

het aanwezig vermogen toebedeeld 

aan de voor het pensioen 

gereserveerde vermogens. Een 

eventueel tekort (of overschot) wordt 

verdeeld door een fictieve korting (of 

opslag) vast te stellen die binnen het 

huidig financieel toetsingskader 

gedurende 10 jaar zou worden 

toegepast. 

Voordeel: Eenvoudige, transparante 

en uitlegbare methode

Nadeel: Geen gerichte toedeling 

mogelijk

Met de vba-methode worden de persoonlijke 

pensioenvermogens in de SPR of FPR vastgesteld zodanig dat 

per leeftijdscohort per deelnemersgroep de marktwaarde van 

de persoonlijke pensioenvermogens tenminste gelijk is aan de 

marktwaarde van de opgebouwde pensioenaanspraken en 

pensioenrechten.

Voordeel: Deel collectief vermogen inzetten voor gerichte 

toedeling: vba-methode is gericht op het bereiken van een 

evenwichtige uitkomst in termen van netto profijt

Nadeel: Complexer. Bij een dekkingsgraad van 100% kunnen 
sommige deelnemers minder dan 100% van hun voorziening 
meekrijgen (i.t.t. standaardmethode), omdat er een 
“onverdeeld vermogen” is. Dit wordt als zeer lastig uitlegbaar 
gezien. 

Omrekenmethode 2: value based ALM methode (vba-methode)Omrekenmethode 1: Standaardmethode


