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Kengetallen en kerncijfers
2009

2008

38

38

8.846

9.354

Gewezen deelnemers

24.986

25.268

Pensioengerechtigden

15.017

14.979

Aantallen
Aangesloten ondernemingen
Deelnemers

Financiële kerncijfers (x € 1 miljoen)
2.446		 2.360
Voorziening pensioenverplichtingen1		
		
Pensioenuitkeringen		
111		
107
		
Saldo waardeoverdrachten		
- 1		
- 29
		
Bijdragen van werkgevers en werknemers1		
105		
78
		
Beleggingen1		
2.354		 2.137
		
Directe beleggingsopbrengsten
57		
54
Indirecte beleggingsopbrengsten
189		
- 370
Totale beleggingsopbrengsten		
246		 - 316
		
		
Totaal rendement (in %)		
11,7		 - 13,0
		
Dekkingsgraad (in %)1		

972		

90

Vereiste dekkingsgraad (in %)1		

119		

120

1 

Totaal voor risico fonds en risico deelnemers

2

De dekkingsgraad ultimo 2009 bedroeg oorspronkelijk 102%. Door aanpassing van de overlevingstafels is de dekkingsgraad
bijgesteld naar 97%.
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Voorwoord
Het bestuur van Pensioenfonds Stork biedt u hierbij het jaarverslag 2009 aan.
De eerste maanden van 2009 stonden in het licht van de kredietcrisis. De financiële crisis liet zich nog
gelden. Banken kwamen in financiële problemen en aandelenbeurzen daalden nog steeds. De overheid
intervenieerde vooral bij banken via kapitaalinjecties teneinde een depressie te voorkomen. Een daling
van de dekkingsgraad zette zich ook door in de eerste twee maanden van 2009. Daarnaast daalde de
rente met als gevolg een toename van de pensioenverplichtingen.
Langzamerhand zette het financiële herstel van de markten echter weer in. Voor Pensioenfonds Stork
werd 2009 het jaar van een voorzichtig herstel. Vanaf maart 2009 herstelde de dekkingsgraad weer,
zelfs sterker dan voorzien. Door een scherp doch risicobestendig beleggingsbeleid scoorde het fonds
in 2009 een positief rendement van tegen de 12%. Maar het fonds is er daarmee nog niet. Het bestuur
gaat er vanuit dat de financiële markten in 2010 nog volatiel zullen zijn. Het is daarmee nog onzeker of
het herstel tot nu toe zich zondermeer doorzet. Voor het bestuur zijn de gebeurtenissen als gevolg van
de financiële crisis aanleiding geweest tot een herbezinning van het beleggingsbeleid. Ultimo 2009
resulteerde dit in een dekkingsgraad van boven de 100%, echter evenals andere pensioenfondsen
werd Pensioenfonds Stork ultimo 2009 geconfronteerd met een aanpassing van de overlevingstafels.
De levensverwachting blijkt sneller te stijgen dan tot dusver aangenomen. In de loop van 2010 zal het
Actuarieel Genootschap een nieuwe overlevingstafel publiceren. Uit cijfers van het CBS blijkt dat dit
een verlaging van de dekkingsgraad met gemiddeld ongeveer 4 procentpunt tot gevolg kan hebben. De
Nederlandsche Bank heeft de pensioensector geboden, vooruitlopende op de definitieve prognose
tafels, om de voorziening pensioenverplichtingen hierop reeds aan te passen. Voor het fonds heeft dit
een neerwaartse bijstelling van de dekkingsgraad tot gevolg met circa 5%. Als gevolg hiervan is de
dekkingsgraad per ultimo 2009 97%. De oorspronkelijke dekkingsgraad per ultimo 2009 was 102%.
Het verslagjaar was voor het pensioenfonds zondermeer een hectisch jaar. Door de sterke daling van
de dekkingsgraad werd het noodzakelijk om een korte- en langetermijnherstelplan op te stellen. Het
herstelplan voorziet in het opheffen van de situatie van onderdekking binnen de, bij ministerieel besluit
onder strikte voorwaarden verlengde, wettelijke termijn van vijf jaar. Het kortetermijnherstelplan gaat
daarbij uit van een minimale herstellijn en van een herstelpremie. Deze herstel premie kan het bestuur
innen bij de aangesloten ondernemingen op basis van de met deze ondernemingen gesloten uitvoeringsovereenkomst. Met enige aangesloten ondernemingen hebben in het verslagjaar uitgebreide discussies plaatsgevonden over de betaling van deze herstelpremie. Partijen zijn thans, ondanks veelvuldig
overleg nog niet tot een minnelijke regeling gekomen. Pensioenfonds Stork handhaaft echter in de lijn
van het herstelplan de totale vordering van herstelpremie.
Het bestuur is directie en medewerkers zeer erkentelijk voor de vele werkzaamheden die onder moeilijke omstandigheden zijn verricht.

J.C.M. Schönfeld, voorzitter 			

J.C. Plat, secretaris
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2

profiel
Stichting Pensioenfonds Stork, statutair gevestigd in Amersfoort, is opgericht op 24 december 1912 als
opvolger van het in 1881 opgerichte pensioenfonds van Stork en is daarmee het oudste pensioenfonds
in Nederland. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41188121. De
statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 28 januari 2010.
Pensioenfonds Stork stelt zich ten doel krachtens de met de aangesloten ondernemingen gesloten
uitvoeringsovereenkomsten het verlenen of doen verlenen, alsmede uitkeren of doen uitkeren van pensioenen aan rechthebbenden in overeenstemming met de bepalingen van de reglementen en de statuten.
Pensioenfonds Stork is een ondernemingspensioenfonds en draagt de verantwoordelijkheid voor
een goede uitvoering van de pensioenregelingen voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden in
overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. De inhoud van de pensioenregelingen is het
resultaat van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het bestuur van het pensioenfonds wil, met het voeren
van een gedegen en voorspelbaar beleid, deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers
een ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenpensioen aanbieden.
De regeling die Pensioenfonds Stork uitvoert is een middelloonregeling met een voorwaardelijke
indexatie. Indexatie vindt plaats voor zover de middelen dat toelaten. De jaarlijkse toeslag wordt
vastgesteld door het bestuur en wel op basis van een overrendement. Voor toe te kennen toeslagen
worden geen buffers gevormd en wordt geen premie betaald. Voor zover de middelen van het fonds dit
toelaten wordt een toeslag verleend die gebaseerd is op de prijsontwikkeling. Voor deelnemers kan
deze toeslag worden verhoogd tot het niveau van de loonontwikkeling in de Metalektro.
De verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en (financiële) verplichtingen van de aangesloten
ondernemingen en het pensioenfonds zijn vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met alle aangesloten ondernemingen en met Stork B.V., die namens alle Stork-ondernemingen optreedt. Daarnaast is
een aantal voormalige Stork-ondernemingen aangesloten bij het fonds die na verkoop er voor hebben
gekozen de aansluiting bij Pensioenfonds Stork te continueren. Daartoe behoren ook enige ondernemingen van de Marelgroep.
Ultimo 2009 bedroeg het totaal aantal verzekerden 48.849 (2008: 49.601) en was het belegd vermogen
€ 2,4 miljard (2008: € 2,1 miljard). Het fonds behoort daarmee tot de grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland.
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Financiële positie
Door het herstel op de financiële markten en een (geringe) stijging van de rente is de solvabiliteit van
Pensioenfonds Stork duidelijk verbeterd ten opzichte van 2008 (zie figuur 1). Een extra voorziening,
die is opgenomen voor de stijging van de voorzienbare trend in overlevingskansen, heeft een nadelig
effect op de dekkingsgraad van ongeveer 5%. Deze voorziening deed de stijging van de dekkingsgraad
in 2009 gedeeltelijk teniet. De dekkingsgraad, de verhouding tussen het aanwezige pensioenvermogen
en de voorziening pensioenverplichtingen, steeg in 2009 met 7 procentpunt tot 97% (2008: 90%). Als
gevolg van aanpassing van de overlevingstafels is de dekkingsgraad naar beneden bijgesteld van 102%
naar 97%. Daarmee bevindt Pensioenfonds Stork zich nog steeds in een dekkingstekort. De door de
toezichthouder minimaal vereiste dekkingsgraad is 105%. Het fonds loopt per ultimo 2009 2 procentpunten voor op de ontwikkeling van de dekkingsgraad, zoals die in het door de toezichthouder in juni
2009 goedgekeurde herstelplan is opgenomen. De vereiste dekkingsgraad, om te kunnen voldoen aan
de door de toezichthouder gestelde buffervereisten, is afhankelijk van het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille. Voor Pensioenfonds Stork bedraagt deze vereiste dekkingsgraad 119% (2008: 120%)
Figuur 1: swaprente per ultimo jaar
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De totale voorziening pensioenverplichtingen is in 2009 gestegen met € 86 miljoen van € 2.360 miljoen
naar € 2.446 miljoen. Belangrijkste oorzaak voor deze stijging is het hanteren van een nieuwe sterftetabel waarin de meest recente ontwikkelingen op het gebied van levensverwachtingen zijn verwerkt.
Het pensioenvermogen bedroeg ultimo 2009 € 2.362 miljoen (2008: € 2.129 miljoen). De stijging van
€ 233 miljoen is het saldo van de directe en indirecte beleggingsopbrengsten, de ingelegde pensioenpremies en verrichte pensioenuitkeringen. De beleggingsopbrengsten waren in 2009 € 246 miljoen
positief. De performance, waarbij het beleggingsresultaat op basis van total returns wordt berekend,
bedroeg in 2009 over het totaal belegd vermogen 11,7% (2008: -13,0%). Hiermee is in 2009 de trend
van de afgelopen twee jaar doorbroken en zijn de beleggingsopbrengsten toereikend gebleken om de
aangroei van de voorziening pensioenverplichtingen te financieren.
Uit figuur 2 blijkt dat er in 2009 wederom sprake is geweest van een positieve cashflow.
De pensioenuitkeringen worden daarmee volledig gedekt door de ontvangen premie en de directe
beleggingsopbrengsten.
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De premiebijdragen in 2009 bedroegen € 105 miljoen en de directe beleggingsopbrengsten € 57
miljoen. Er is in 2009 voor € 111 miljoen aan pensioenuitkeringen gedaan door het fonds. In de premiebijdragen is een bedrag van € 35 miljoen opgenomen aan herstelpremie zoals die reeds is, of nog
moet worden betaald door het Stork concern of de overige bij het fonds aangesloten ondernemingen.
Figuur 2: premie-inkomsten en directe beleggingsopbrengsten versus pensioenuitkeringen (x € 1 mln.)
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De totale pensioenlasten bestaan uit de kosten van een pensioenopbouw, toegekende overgangsgaranties, de actuarieel benodigde rente en de voorwaardelijke jaarlijkse toeslag. De jaarlijkse
pensioenpremie wordt vooraf, op basis van een gedempte disconteringsvoet, als doorsneepremie
vastgesteld. De kosten die samenhangen met een pensioenopbouwjaar en toegekende overgangsmaatregelen worden volledig gedekt door de ontvangen pensioenpremie. De kostendekkende premie
bedroeg in 2009 € 80,7 miljoen (2008: € 68,5 miljoen). De gedempte premie bedroeg in 2009 € 69,7
miljoen (2008: € 78,2 miljoen). De in het verslagjaar verantwoorde feitelijke premie bedroeg € 105,1
miljoen (2008: € 78,2 miljoen), waarvan € 35,4 miljoen herstelpremie.
Voor de jaarlijkse pensioenpremie wordt onderscheid gemaakt tussen premiebijdragen, gerelateerd
aan de premiegrondslag en premiebijdragen gerelateerd aan het pensioengevend salaris. De premie
over de premiegrondslag is voor 2010 vastgesteld op 24,3% (2009: 25,8%; 2008: 25,7%). De daling
van het premiepercentage in 2010 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de backservicecomponent in de pensioenpremie.
In het herstelplan is bepaald dat in aanvulling hierop een herstelpremie geheven wordt. Deze bedroeg
7,5% van de premiegrondslag.
De aan het salaris gerelateerde premie is voor 2010 vastgesteld op 4,2% (2009: 6,6%). Deze premie
is voor een belangrijk deel bestemd voor de financiering van de vroegpensioenregeling, waarin de
TOP/SUM regelingen zijn opgenomen. De daling in de over het salaris verschuldigde premie wordt
veroorzaakt door de daling van de aan Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalektro verschuldigde
pensioenpremie.
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De jaarlijkse toeslag is voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.
De voor de jaarlijkse toeslag relevante referentiemaatstaf is de CAO-loonindex in de Metalektro en
de afgeleide consumentenprijsindex. De referentieperiode voor de afgeleide consumentenindex
is de periode juli – julli voorafgaand aan de indexatiedatum (in casu 1 januari 2010). De afgeleide
consumentenprijsindex daalde in deze periode licht met 0,11%. De stijging van de CAO-loonindex in
de Metalektro bedroeg in 2009 1,76%. Als gevolg van de financiële situatie van het pensioenfonds is
besloten de opgebouwde pensioenaanspraken en de reeds ingegane pensioenen per 1 januari 2010
niet te verhogen.
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4

Strategie en beleid
4.1

      Premie- en toeslagbeleid

Algemeen
In het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in het premie- en toeslagbeleid. De belangrijkste kenmerken van het premie- en toeslagbeleid zijn:
•
er wordt een kostendekkende premie gevraagd gebaseerd op een gedempte disconteringsvoet;
• 	de toeslag is voorwaardelijk en kan op basis van de toeslagenmatrix worden gekarakteriseerd
als D1 (indexatie vindt plaats uit overrendementen. Er wordt geen premie geheven ten behoeve
van financiering van de indexatie).
Premiebeleid
Jaarlijks stelt het bestuur van Pensioenfonds Stork de premie voor het komende jaar vast. Om uitvoering te geven aan artikel 128 van de Pensioenwet worden bij de vaststelling van de premie de volledige actuariële kosten van het basispakket, het keuzepakket en overige (aanvullende) regelingen, de
prepensioenregeling en de overgangsmaatregelen 55- regeling betrokken. Verder worden in de premie
componenten opgenomen voor uitvoeringskosten en voor de vereiste solvabiliteitsopslag. De inkoop
van toekomstige pensioenuitkeringen die samenhangen met een nieuw opbouwjaar wordt gewaardeerd op basis van de grondslagen van Pensioenfonds Stork, rekening houdende met een (gedempte)
disconteringsvoet van 4,2%. Mede afhankelijk van de dekkingsgraad kan het bestuur de premie hoger
dan wel lager vaststellen. Zo is in 2009, vanwege het van kracht zijnde herstelplan, een aanvullende
premie gevraagd aan de aangesloten ondernemingen.
De totaal benodigde premie wordt vertaald in een doorsneepremie en wordt geheven enerzijds over
de voor de afzonderlijke ondernemingen vastgestelde premiegrondslag en anderzijds over de salarisgrondslag (ten behoeve van vroegpensioen- en overgangsmaatregelen).
Toeslagbeleid
In de pensioenovereenkomst is bepaald dat een voorwaardelijke toeslag op de opgebouwde pensioen
aanspraken wordt verleend, indien de middelen van het fonds dit toelaten. De financiering van de
jaarlijkse toeslag vindt plaats uit het overrendement. Daarmee wordt op basis van de toeslagenmatrix
deze voorwaardelijke aanspraak als D1 gekarakteriseerd.
De vaststelling van de jaarlijkse toeslag wordt in beginsel ontleend aan een indexatiestaffel met de
dekkingsgraad als referentiemaatstaf. Indien de dekkingsgraad lager is dan 110% bedraagt de jaarlijkse toeslag 0% voor alle verzekerden. Bij een dekkingsgraad hoger dan 110%, maar lager dan 130%
indiceert de indexatiestaffel een gedeeltelijke toeslag op basis van de consumentenprijsindex. Bij een
dekkingsgraad hoger dan 120% kan voor de actieve deelnemer een evenredige aanvulling tot de CAO
loonindex worden toegekend. Bij een dekkingsgraad hoger dan 130% voorziet de indexatiestaffel in
een eventuele inhaalindexatie.
De jaarlijkse toeslag wordt vastgesteld met een jaarlijks bestuursbesluit. De hiervoor beschreven
indexatiestaffel is een leidraad voor de besluitvorming. Bij de vaststelling van de toeslag houdt het
bestuur rekening met eventuele voorzienbare wijzigingen van de grondslagen en/of ontwikkeling in
de solvabiliteitspositie van Pensioenfonds Stork.
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4.2

Ontwikkeling pensioenregelingen

De pensioenregelingen van Pensioenfonds Stork kennen een basis- en een keuzepakket.
Het basispakket is het verplichte deel van de pensioenregelingen. Daarin zijn de opbouw van ouderdoms- en partnerpensioen met uitruil- en flexibiliseringmogelijkheden onderbracht. Verder zijn daarin
een regeling inzake arbeidsongeschiktheidspensioen en een Anw-hiaatverzekering opgenomen. De
pensioenregeling kent een pensioenleeftijd van 65 jaar.
Het keuzepakket biedt de deelnemer de mogelijkheid om via de individuele Aanvullende Pensioenrekening (APR) extra pensioen op te bouwen. Deelnemers kunnen stortingen doen in het kader van de
APR en de werkgever draagt daar (tot een bepaald maximum) aan bij. Op basis van gestorte premies
en berekende rendementen wordt het saldo op de APR bepaald dat, bij beëindiging van de deelneming,
pensionering of overlijden wordt omgezet in een pensioenaanspraak.
Voor deelnemers die vóór 1950 zijn geboren blijven de vroegpensioenregelingen in stand zoals deze
tot 2006 in de bedrijfstak golden. Zij blijven daarmee deelnemer aan de “pensioenregeling 1999”. De
deelnemers die ná 1949 zijn geboren nemen deel aan de “pensioenregeling 2006”. In deze regeling is
een voorwaardelijk overgangsrecht opgenomen, dat de gevolgen van het wegvallen van vroegpensioen
zoveel mogelijk compenseert.
In het verslagjaar zijn de volgende wijzigingen in de pensioenreglementen aangebracht.
Opschorting omzetting saldo uit de aanvullende pensioenregeling (APR)
De door stortingen en rendementen gevormde saldi op de APR-regeling worden op de pensioendatum
vertaald in pensioenaanspraken. Een effect van de financiële crisis is dat deze omzetting thans moet
plaatsvinden op een moment dat deze saldi zich, door marktomstandigheden, op een relatief laag
niveau bevinden. Om dit niet volledig te laten doorwerken in het aan te kopen pensioen, is een wettelijke
regeling getroffen die erin voorziet dat het omzetten van een belangrijk deel van het APR-saldo mag
worden opgeschort tot 5 jaar na de oorspronkelijke pensioeningangsdatum. Deze maatregel wordt in
2010 in de aanvullende pensioenregeling geïmplementeerd. Het betreft een tijdelijke maatregel tot 2014.
Beperking mogelijkheden tot voortzetting van de pensioenregeling
De pensioenregeling van Pensioenfonds Stork kent mogelijkheden om de pensioenverzekering na
onvrijwillige beëindiging van het dienstverband met één van de aangesloten ondernemingen voort
te zetten. De premie voor deze voortgezette pensioenopbouw komt sinds enkele jaren voor rekening
van de oud-werkgever. Omdat hierdoor de situatie kan ontstaan dat de deelneming wordt voortgezet
zonder dat de premiebetalende werkgever hiermee instemt, is besloten de individuele voortzetting
aan de pensioenregeling buiten de wettelijke voortzettingmogelijkheden nog enkel toe te staan met
instemming van die werkgever.
Verder zijn de in de pensioenreglementen opgenomen kengetallen geactualiseerd en zijn enkele wettelijk
voorgeschreven wijzigingen in het pensioenreglement verwerkt zoals het opnemen van een kortingsbepaling, het verscherpen van de bepaling ten aanzien van incidentele aanvullende pensioeninkoop
en de voorwaardelijkheid van de garantiebepalingen in de Prepensioenregeling Fokker.
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4.3

Beleggingsbeleid

Het strategisch beleggingsbeleid heeft tot doel om een zo hoog mogelijk rendement te behalen tegen
een verantwoord beleggingsrisico en daarmee voldoende middelen te genereren voor de financiering
van de actuarieel benodigde rente en de jaarlijkse toeslag. Het strategisch beleggingsbeleid wordt
periodiek in samenhang met de overige beleidsinstrumenten geanalyseerd tegen de achtergrond van
verschillende economische scenario’s. Belangrijk analyse-instrument hierbij is het Asset Liability
Management (ALM), waarbij ontwikkelingen in de beleggingen en verplichtingen in onderlinge samenhang worden geanalyseerd.
Het strategisch beleggingsbeleid is vastgelegd in een normportefeuille met bijbehorende benchmarks.
De normportefeuille heeft de volgende beleggingsmix:
Figuur 3: strategische beleggingsmix
Beleggingscategorieën

Gewicht (%)

Bandbreedte (%)

Vastrentende waarden

43

38 - 48

Vastgoed

15

13 - 17

Aandelen

35

30 - 40

7

5- 9

Complementaire beleggingen

100
Met uitzondering van complementaire beleggingen wordt er binnen elke beleggingscategorie een
normverdeling gehanteerd in welke regio’s wordt belegd. Strategische posities in Amerikaanse dollars
worden voor 90% afgedekt. Teneinde het renterisico voor Pensioenfonds Stork bij waardering van de
pensioenverplichtingen op marktwaarde te mitigeren, wordt strategisch 70% van de rentegevoeligheid
van de pensioenverplichtingen afgedekt.

4.4

Overige beleidsterreinen

Communicatiebeleid
Het bestuur van Pensioenfonds Stork ziet er op toe dat de wettelijke informatieverplichting wordt
nageleefd en bijdraagt aan het vergroten van het pensioenbewustzijn van de belanghebbenden. In
de Pensioenwet is onder meer de communicatie met deelnemers en pensioengerechtigden geregeld.
Zo is wettelijk vastgelegd welke informatie een pensioenfonds aan een bepaalde doelgroep dient te
verstrekken en op welk moment dit moet plaatsvinden. Deze wetgeving is onder meer afkomstig vanuit
de door de Stichting van de Arbeid vastgestelde principes voor goed pensioenfondsbestuur (Pension
Fund Governance).
In 2009 is, uitgaande van deze principes, door het bestuur een communicatiebeleid vastgesteld.
De kerndoelen van het communicatiebeleid zijn: pensioen positioneren als arbeidsvoorwaarde, het
bouwen aan vertrouwen en proactief handelen. Segmentering van de communicatie in gedefinieerde
doelgroepen is daarbij een belangrijk instrument.
De kredietcrisis, en de daarmee verhoogde belangstelling voor de financiële situatie van het fonds,
heeft ertoe geleid dat er veelvuldig en via verschillende media is gecommuniceerd met de (gewezen)
deelnemers en gepensioneerden van het fonds. Zo zijn deze groepen begin 2009 schriftelijk geïnformeerd over de situatie van Pensioenfonds Stork. Daarnaast is aan dit onderwerp uitgebreid aandacht
besteed in het informatieblad De Kern als ook via de website van Pensioenfonds Stork.
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Ook is in 2009 gewerkt aan een vernieuwde website die eind 2009 is geïntroduceerd. In 2010 wordt
hier een online pensioenplanner aan gekoppeld.
Deskundigheidsbeleid
In de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur is vastgelegd dat het bestuur er zorg voor draagt dat
aan alle deskundigheidseisen wordt voldaan. Bij de voordracht en benoeming van leden van het bestuur
spelen kwaliteit, kennis en ervaring een belangrijke rol. Voor zover deze kennis niet voldoende aanwezig mocht zijn, volgen nieuwe bestuurders daartoe een opleiding besturen van een pensioenfonds.
Daarbij wordt naast de aanwezigheid van ruime kennis op pensioen- en beleggingsgebied ook getoetst
op gedegen bestuurs- en managementervaring. De kennis op alle relevante gebieden is ondermeer
getoetst aan de hand van een zogenaamde kennisreflector. Uit deze toets is gebleken dat het bestuur
als geheel over de nodige kennis beschikt om het pensioenfonds adequaat te kunnen besturen. Het
bestuur zal ter verdere bevordering van de kennis zich binnenkort toeleggen op een verdieping in het
vermogensbeheer en balansmanagement (niveau 2) in de vorm van een meerdaagse training.
Het deskundigheidsbeleid is vastgelegd in de zogenaamde Nota Deskundigheid. Deze nota is gebaseerd
op het Plan van Aanpak Deskundigheidsbevordering van de pensioenkoepels VB en Opf. Over deze
nota vindt intern een periodieke evaluatie plaats door het bestuur waarbinnen bestuurders elkanders
functioneren bespreekbaar kunnen maken. Aan de hand van thema’s zoals strategie en beleid, risicomanagement, compliance en uitvoering toetst het bestuur zijn eigen functioneren. Geconstateerd
is dat het bestuur als geheel primair als bestuurder en in het belang van de continuïteit van het fonds
functioneert. Het beleid is up-to-date ten aanzien van wet- en regelgeving. Het fonds voldoet aan alle
normen en standaarden ten aanzien van compliance.
Integriteitsbeleid
Pensioenfonds Stork streeft er naar zijn organisatie zodanig in te richten dat deze een beheerste en
integere bedrijfsvoering waarborgt. Ter beheersing van de integriteitsrisico’s is in het verslagjaar het
integriteitsbeleid opnieuw vastgesteld. Artikel 19 van het Besluit Financieel Toetsingskader schrijft
voor dat een pensioenfonds zorg draagt voor een systematische analyse van integriteitsrisico’s en een
integriteitbeleid vaststelt. Hierin worden de risico’s geïnventariseerd en de te nemen maatregelen in
kaart gebracht om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Zo schrijft het Besluit Financieel Toezicht
voor dat een pensioenfonds procedures en maatregelen treft met betrekking tot het tegengaan van
verstrengeling van privé-belangen. Bij integriteitsrisico’s kan ondermeer worden gedacht aan benadeling derden, voorwetenschap, witwassen, terrorismefinanciering en fraude.
Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft uit de organisatie een compliance officer benoemd. De
voornaamste taken van de compliance officer omvatten:
• 	onafhankelijk toezicht op de naleving van de gedragscode;
• 	onafhankelijk toezicht op de naleving van de wettelijke regelingen.
Het uitvoeren van deze taken leidt ondermeer tot het toetsen van de naleving van de wet- en regelgeving, zoals het omgaan met koersgevoelige informatie en privé-effectentransacties van het bestuur en
de medewerkers van Pensioenfonds Stork. Over het jaar 2009 zijn geen onrechtmatigheden gebleken.
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5

Risicobeheersing
De statutaire doelstelling van Pensioenfonds Stork is de verstrekking van pensioenen en andere
uitkeringen ter zake van ouderdom en invaliditeit aan deelnemers en gewezen deelnemers alsmede
uitkeringen aan hun nabestaanden. Bij het realiseren van deze doelstelling speelt risicobeheer een
belangrijke rol en zijn op diverse terreinen beheersmaatregelen genomen.

5.1

Operationele risico’s

Operationele processen en administratieve organisatie
Pensioenfonds Stork streeft naar een kwalitatieve en robuuste pensioenuitvoering. Een belangrijk
onderdeel hiervan vormt een adequate (interne) operationele beheersing. De beheersmaatregelen zijn
binnen Pensioenfonds Stork afdelingsgewijs gestructureerd. De verantwoordelijkheid voor de daaraan
ten grondslag liggende geaccepteerde operationele bedrijfsrisico’s zijn op deze wijze ondergebracht bij
de betreffende afdelingen. Functiescheiding en het vierogen principe vormen een belangrijke basis binnen de (administratieve) organisatie. Dit is vastgelegd in procedurebeschrijvingen en werkinstructies.
In 2008 heeft Pensioenfonds Stork een zogenoemde SAS70 Type I verklaring gekregen voor de beschreven
en ingestelde beheersmaatregelen en beheersdoelstellingen per (sub)proces. In 2009 heeft het bestuur
besloten geen SAS 70 Type I verklaring te verkrijgen over 2009. De huidige procesbeschrijvingen worden, uit oogpunt van efficiency, wel geactualiseerd door Pensioenfonds Stork in 2009 en 2010. In 2010
zal een ISAE 3402 Type II, de Europese variant van SAS70 Type II, ter vervanging aan de orde komen.
Continuïteit van de bedrijfsvoering
Ten aanzien van de personele bezetting is een heldere organisatiestructuur opgezet met beschreven
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens wordt aandacht besteed aan vereiste en aanwezige
kennis. Bijscholing van medewerkers heeft hierbij bijzondere aandacht.
Ten behoeve van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het belang van een ongestoorde werking
van de informatiesystemen is een functiescheiding doorgevoerd op het gebied van wijzigings- en
incidentbeheer, waardoor een continue hoge graad van proceszekerheid en consistentie tussen systemen wordt afgedwongen. Ook is een calamiteitenplan ontwikkeld dat voorziet in vervanging van één
of meer van de centrale informatiesystemen bij langdurig uitvallen van één of meer van de centrale
informatiesystemen.
Beleidsregel uitbesteding pensioenfondsen
Bij alle overeenkomsten waar sprake is van uitbesteding, worden de bij of krachtens het Besluit uitvoering Pensioenwet gestelde bepalingen in acht genomen.

5.2

Beleidsmatige risico’s

Binnen de categorie beleidsmatige risico’s kan onderscheid worden gemaakt tussen:
a. risico’s ter zake van ontoereikend vermogen (financieel risicobeleid);
b. premierisico;
c. beleggingsrisico;
d. indexatierisico;
e. actuarieel risico.
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a

Risico’s terzake van ontoereikend vermogen (financieel risicobeleid)

Pensioenfonds Stork geeft op integrale wijze vorm aan het financieel risicobeleid. In het kader van de
sturing wordt het algemeen financieel beleid driejaarlijks, met een jaarlijkse update, in samenhang met
alle financiële sturingsinstrumenten geanalyseerd tegen de achtergrond van verschillende economische
scenario’s. Een belangrijk analyse-instrument hierbij is Asset Liability Management (ALM), waarbij
ontwikkelingen in de beleggingen en verplichtingen in onderlinge samenhang worden geanalyseerd.
Hiervan wordt ondermeer gebruik gemaakt om een continuïteitsanalyse uit te voeren. Een ALM-studie
integreert de doelstellingen van Pensioenfonds Stork die geformuleerd zijn in termen van premievoet,
premiestabiliteit, indexatieambitie en de actuele financiële situatie van het fonds. Daarnaast worden
hierbij de risico’s (loon- en prijsstijgingen en beleggingsrisico’s) en het instrumentarium van het pensioenfonds (het financieringsbeleid, het indexatiebeleid en het beleggingsbeleid) betrokken.
Met behulp van deze ALM-studie formuleert het bestuur de uitgangspunten voor het premie-, indexatieen beleggingsbeleid. Binnen het kader van de financiële opzet heeft het pensioenfonds de volgende
financiële sturingsmiddelen:
• 	aanpassen van de premie;
• 	aanpassen van de beleggingsportefeuille;
• 	aanpassen van de indexatie;
• 	aanpassen van de rechten.

b

Premierisico

De risico’s verbonden aan het vaststellen van de pensioenpremie liggen op het vlak van de inschatting
van de actuariële lasten en de bronnen van financiering (waaronder ook de beleggingsrendementen).
Daarbij wordt tevens de premiesystematiek (de premieontwikkeling) betrokken over een langere periode.
Onder premierisico wordt verder verstaan het risico dat een aangesloten onderneming de verplichting
tot premiebetaling niet meer kan nakomen. In de uitvoeringsovereenkomst is nader bepaald welke
stappen het bestuur kan ondernemen bij een eventuele achterstallige premiebetaling. Daarnaast staat
Stork B.V. garant voor de betalingsverplichtingen van de aangesloten ondernemingen, waarin zij een
meerderheidsbelang heeft.

c

Beleggingsrisico

Beleggingsbeleid
Het beleggingsdoel van Pensioenfonds Stork is om tegen een verantwoord beleggingsrisico, een zo
hoog mogelijk rendement te behalen om de continuïteit van de pensioenregeling zo goed mogelijk te
garanderen en daarmee de financiering van de actuarieel benodigde rente te kunnen waarborgen en
een voorwaardelijke jaarlijkse toeslag te kunnen realiseren. Om deze doelstelling te behalen wordt op
een beheerste wijze beleggingsrisico gelopen. Daarbij wordt uitgegaan van de aanwezigheid van een
risicopremie, actief beheer en innovatie die waarde toevoegt. Ten behoeve van een beperking van het
risico wordt gestreefd naar een gediversificeerde portefeuille. Speciale risico’s zoals rente- en valutaschommelingen worden gedeeltelijk afgedekt en zijn daarmee ingeperkt.
Randvoorwaarde bij het beleggingsbeleid is dat er een buffer aanwezig is van voldoende grootte om bij
bepaalde ‘worst case’-scenario’s een terugval in de waarde van de beleggingen op te kunnen vangen.
Jaarlijks wordt er een beleggingsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur en het verantwoordingsorgaan. Bovendien worden regelmatig ten behoeve van het bestuur beleidsnotities opgesteld over
belangrijke (meerjarige) trends en beleggingsthema’s. De beleggingscommissie adviseert het bestuur
inzake ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelingen in de beleggingsportefeuilles en bij
het nemen van beleggingsbesluiten.
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d

Indexatierisico

e

Actuarieel risico

In de pensioenovereenkomst, de basis voor de door Pensioenfonds Stork uitgevoerde pensioenregeling,
is een (voorwaardelijke) indexatieambitie afgesproken. Aan het toeslagbesluit ligt een indexatiestaffel
ten grondslag. Omdat toeslag slechts wordt toegekend voor zover de middelen van het fonds dit toelaten en wordt gefinancierd uit de overrendement, ontstaat het risico dat er geen consistentie bestaat
tussen toeslagambitie, verwachting en realisatie. Met een ALM-analyse wordt op basis van het financieel beleid de verwachte jaarlijkse toeslag berekend. Deze wordt getoetst aan de indexatieambitie.

Hieronder wordt verstaan het risico dat bestaat vanwege afwijkingen tussen de verwachting en realisatie binnen actuariële kanssystemen. Zo kunnen er in enig jaar meer deelnemers overlijden dan
vooraf werd verwacht en kunnen deelnemers een hogere leeftijd bereiken dan was aangenomen. Om
dit risico op te vangen wordt bij de door het fonds, ten aanzien van de levensverwachting uit te voeren berekeningen, uitgegaan van algemeen aanvaarde prudente actuariële grondslagen en kunnen
daarboven aanvullende waarborgen worden ingebouwd door het treffen van extra voorzieningen of
verzwaring van die grondslagen.
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6

Organisatie
6.1

Bestuurlijke organisatie

Pensioenfonds Stork heeft een bestuur dat zich terzijde laat staan door een externe actuaris, een
externe accountant en enkele bestuurscommissies. Daarnaast zijn er enige controlerende bestuurlijke
gremia in de vorm van een deelnemersraad, een verantwoordingsorgaan en een visitatiecommissie.
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij het Pensioenfonds Stork betrokken entiteiten
staan beschreven in de statuten van het fonds.
Het bestuur omarmt de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur. In 2008 is invulling gegeven aan
het verantwoordingsorgaan, dat inmiddels volledig functioneert. Inzake het intern toezicht is een
visitatiecommissie ingesteld. Deze commissie heeft onder andere tot taak het beoordelen van beleidsen bestuursprocedures, bestuursprocessen en de ‘checks and balances’ binnen het fonds. In 2009
heeft de visitatiecommissie voor de eerste keer een allesomvattende visitatie verricht. Het proces is
tot volle tevredenheid bij alle betrokken partijen verlopen. Op blz. 83 treft u de bevindingen van de
visitatiecommissie aan.
Bestuur
Pensioenfonds Stork heeft een paritair samengesteld bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers. Werkgevers- en werknemersleden worden op voordracht van hun geleding
benoemd. De werkgeversleden worden benoemd door de Raad van Bestuur van Stork B.V. Eén van de
werkgeversleden is een ex-werknemer van het Stork concern, voor wie het ouderdomspensioen of een
andere uitkering uit hoofde van pensioen c.q. vervroegd uittreden is ingegaan. Een werkgeverszetel is
toegewezen aan de niet-geconsolideerde ondernemingen. De overige werkgeversleden zijn bij voorkeur
deelnemer in het pensioenfonds.
Vanuit werknemerszijde is één bestuurslid benoemd op voordracht van de betrokken vakverenigingen.
De overige werknemersleden worden benoemd vanuit de Centrale Ondernemingsraad van het Stork
concern. De vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden worden benoemd via verkiezingen
onder alle pensioengerechtigden.
Het bestuur kiest uit de werkgeversleden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Uit de
werknemersleden wordt door het bestuur de secretaris en de plaatsvervangend secretaris gekozen.
Aan de functie van bestuurslid is geen bezoldiging verbonden.
In 2009 hebben zich aan werkgeverszijde geen mutaties voorgedaan. De heer W.F. van Dorp werd in het
verslagjaar herbenoemd. Na afloop van het verslagjaar is de heer J.G.B.J. Hooge Venterink afgetreden
als bestuurslid. Hij is in 2010 opgevolgd door de heer Th. Bruinsma, die zitting heeft genomen in het
bestuur namens de niet-geconsolideerde ondernemingen. Dit is in 2010 mede mogelijk gemaakt door
een statutenwijziging, waarbij een werkgeverszetel ter beschikking is gesteld aan de niet-geconsolideerde ondernemingen.Aan werknemerszijde deden zich in het verslagjaar eveneens geen mutaties
voor. Per 1 januari 2010 trad de heer F.H. Harmsen af. In zijn opvolging werd voorzien door de benoeming van de heer G.F.J. Janssen, op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad. De heer H. Duijst
is in het verslagjaar middels verkiezingen onder de pensioengerechtigden opnieuw gekozen en door
het bestuur herbenoemd. Het bestuur is de heren Harmsen en Hooge Venterink veel dank verschuldigd
voor hun inzet ten behoeve van het fonds.
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Beleggingscommissie
De beleggingscommissie is in beginsel paritair samengesteld en bestaat uit vier bestuursleden. De
commissie wordt bijgestaan door drie externe deskundigen. De commissie heeft tot taak het bestuur te
adviseren over voorstellen inzake het strategisch beleggingsbeleid. Daarnaast adviseert de commissie
het bestuur over het beleggingsplan voor het aansluitende jaar. Tot slot ziet de commissie namens het
bestuur toe op het te voeren beleggingsbeleid.
Audit Committee
De audit committee bestaat uit drie leden van het bestuur. De audit committee is een bestuurscommissie en ondersteunt het bestuur bij het uitvoeren van verantwoordelijkheden op het terrein van toezicht.
Het beoordeelt het financiële verslaggevingproces, het systeem van interne beheersing en beheersing
van financiële risico’s, het controleproces en het proces waarmee Pensioenfonds Stork de naleving van
wet- en regelgeving alsmede de eigen gedragscode bewaakt.
Klachten- en Geschillencommissie
In geval van een klacht of een geschil kan een belanghebbende zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie van Pensioenfonds Stork. De klachten- en geschillencommissie is paritair samengesteld,
wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit twee leden van het bestuur. Per 1 januari 2009 is de
heer I.J.H. Vermeulen benoemd tot lid en voorzitter van de klachten- en geschillencommissie.
Deelnemersraad
De deelnemersraad bestaat uit achtentwintig leden. In de deelnemersraad zijn de deelnemers en de
pensioengerechtigden evenredig op basis van onderlinge getalsverhoudingen vertegenwoordigd. De
leden worden benoemd door de groepsondernemingsraden van Stork, de Vereniging van Gepensioneerden Stork of door en uit de werknemers van niet tot het concern behorende ondernemingen. De
deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die
Pensioenfonds Stork betreffen.
Gedurende het verslagjaar trad de heer P. Teuben af. Hij werd opgevolgd door de heer C.G.L. van der
Burg. In 2010 traden vervolgens de heren R.A. van den Bosch en M.B. Oechies af. Zij werden opgevolgd
door respectievelijk de heren J.W. van Sandick en G. Goedkoop.
Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden en is onderverdeeld in drie geledingen van ieder twee
leden. Deze geledingen vertegenwoordigen de kring van deelnemers, de kring van pensioengerechtigden
en de kring van aangesloten werkgevers. In 2009 kwamen de leden van dit gremium vier keer met het
bestuur bij elkaar. Het verantwoordingsorgaan heeft de bevoegdheid het bestuur te adviseren over:
• 	het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
• 	het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan zelf;
• 	de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht. In het verslagjaar heeft het ver
antwoordingsorgaan hierover het bestuur geadviseerd;
• 	het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure;
• 	het vaststellen en wijzigen van het communicatiebeleid.
Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid en de
uitvoering daarvan. Het verantwoordingsorgaan is bevoegd jaarlijks een algemeen oordeel te geven
over het handelen van het bestuur aan de hand van de jaarstukken en andere relevante informatie,
het door het bestuur gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de beleidskeuzes die op de toekomst
betrekking hebben.
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Visitatiecommissie
Het toezicht op het functioneren van het bestuur (het intern toezicht) wordt ingevuld door een zogenaamde visitatiecommissie. De visitatiecommissie heeft tenminste de volgende taken:
• 	het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de ‘checks and balances’ binnen het fonds;
• 	het beoordelen van de wijze waarop het fonds wordt aangestuurd;
• 	het beoordelen van de wijze waarop door het bestuur wordt omgegaan met de risico’s op de langere
termijn.
Figuur 4: organisatie
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Bestuur
Mede als gevolg van de financiële crisis en discussies over herstelpremies, zoals beschreven in de
uitvoeringsovereenkomst die met de aangesloten ondernemingen is afgesloten, is het bestuur in het
verslagjaar frequent (twintig keer) in vergadering bijeen geweest. Daarnaast is er tussentijds intensief
contact geweest tussen het bestuur en de directie van het fonds.
Naast reguliere onderwerpen als het jaarverslag, de vaststelling van de premie en de toeslag voor 2009
en het beleggingsplan 2009 is door het bestuur een deskundigheidsplan behandeld en vastgesteld.
Daarnaast is in een procedure de verkiezing van de vertegenwoordigers van pensioengerechtigden
vastgelegd.
In het verslagjaar werd verder de klachten- en geschillenregeling geherdefinieerd. In deze regeling
worden de bevoegdheden, samenstelling en benoeming van de commissie, alsmede de procedure
van behandeling van klachten en geschillen beschreven. De regeling is gebaseerd op de modelgeschillenregeling welke door de pensioenkoepels is opgesteld. Ter invulling van de visitatiecommissie
heeft het bestuur een drietal personen gevraagd de taak van de visitatiecommissie te vervullen. Deze
commissie is in 2009 aan de slag gegaan.
Op grond van wet- en regelgeving dienen pensioenfondsen continu het integriteitrisico te beperken
en een analyse te maken van de risico’s. Een beheerste en integere bedrijfsvoering wordt daarmee
gewaarborgd. In het verlengde hiervan werd tevens het integriteitbeleid vastgesteld.
Het bestuur heeft in het licht van compliance een regeling nevenfuncties vastgesteld, op basis waarvan een bestuurslid verplicht is relevante nevenfuncties te melden aan de compliance officer van
Pensioenfonds Stork.
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Verder werd besloten om de afkoop van kleine pensioenen volgens huidig beleid te continueren.
Hierbij is overwogen dat het in de regel gaat om afkoop van zeer kleine pensioenen die bij uitbetaling
hoge uitvoeringskosten met zich mee brengen.
Verder stelde het bestuur het huishoudelijk reglement voor de deelnemersraad vast.
Herstelplan
In het kader van de financiële situatie van het fonds heeft het bestuur een herstelplan opgesteld en
ingediend om aan te geven hoe het korte termijn herstel van het fonds wordt vormgegeven. Het bestuur
heeft in dit kader bediscussieerd hoe het fonds om dient te gaan met een eventueel korten van rechten,
de bevoegdheden van het fonds in deze en de methodes van korten van rechten. Voornaamste conclusie van het bestuur was dat het algemene beginsel uit de Pensioenwet, namelijk de evenwichtige
belangenbehartiging, als leidraad dient voor het bestuur bij het formuleren van een kortingsmaatregel
in het korte termijn herstelplan. Verder zijn in maart 2009 de nodige scenario’s ten behoeve van het
opstellen van het herstelplan door het bestuur besproken.
In het verslagjaar betrof het voornaamste onderwerp van discussie de inning van herstelpremie, als
onderdeel van het herstelplan. In de uitvoeringsovereenkomst met de aangesloten ondernemingen is
vastgelegd dat in een situatie van onderdekking de aangesloten ondernemingen gehouden zijn om
gedurende een bepaalde periode herstelpremie te voldoen, net zolang totdat het fonds weer uit een
situatie van dekkingstekort is geraakt.
In maart 2009 heeft correspondentie met aangesloten ondernemingen plaatsgevonden, waarbij ondernemingen zich op het standpunt hebben gesteld dat zij zich betaling van de totale herstelpremie uit
de uitvoeringsovereenkomst niet kunnen veroorloven. Op basis van deze feiten is het bestuur in het
herstelplan uitgegaan van de in de uitvoeringsovereenkomst zogenoemde ‘gecapte’ herstelpremie.
In deze variant wordt de herstelpremie in de eerste drie jaren beperkt tot een percentage van de voor
ziening pensioenverplichtingen. Op 31 maart 2009 heeft het bestuur het herstelplan bij DNB ingediend.
Bij brief van 7 mei 2009 heeft Pensioenfonds Stork de aangesloten ondernemingen over de inhoud van
het herstelplan geïnformeerd. Op 29 juni 2009 heeft DNB bij beschikking het herstelplan van Pensioenfonds Stork goedgekeurd. In de maand juli 2009 is Stork B.V. opnieuw over de stand van zaken rondom
het herstelplan geïnformeerd en is de onderneming gemaand de betaling in de genoemde termijnen te
doen en is de wettelijke rente aangezegd. In de maand september heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen het bestuur van Pensioenfonds Stork en de Raad van Bestuur van Stork B.V. Overleg heeft plaatsgevonden over de in het herstelplan genoemde herstelpremie. Daarbij is door Stork B.V. de financiële
situatie van de onderneming als gevolg van de kredietcrisis nader toegelicht, waarna Stork mondeling
en schriftelijk een beroep heeft gedaan op artikel 12 van de uitvoeringsovereenkomst (onvoorziene
omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst substantieel zouden beïnvloeden).
Het bestuur van het pensioenfonds heeft daarop aangegeven dat van onvoorziene omstandigheden
geen sprake kan zijn, daar de uitvoeringsovereenkomst hierin juist voorziet. Daarbij is opgemerkt
dat het pensioenfonds er in het kader van evenwichtige belangenbehartiging voor dient te waken dat
contractuele verplichtingen worden nagekomen, maar dat het pensioenfonds bereid zou zijn om af te
wijken van de gemitigeerde herstelpremie in de jaren 2009 tot en met 2011 indien uit een nader onderzoek zou blijken dat betaling van de voorziene termijnen op onoverkomelijke financiële en bedrijfseconomische barrières zou stuiten, zoals Stork claimt. Hieruit is gebleken dat er onvoldoende grond
is voor een toepassing van artikel 12 van de uitvoeringsovereenkomst.
In goed overleg is daarop in oktober 2009 met Stork B.V. besloten een werkgroep samen te stellen,
bestaande uit financieel en juridische deskundigen, die als opdracht heeft meegekregen onderzoek
te doen naar de verificatie van de door Stork aangedragen argumenten en daarmee van de financiële
situatie van Stork, alsmede mogelijke opties voor het betalen van de herstelpremie te onderzoeken
(betalingsmodaliteiten).
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Het bestuur heeft in december 2009 na overleg met Stork besloten vast te houden aan de in het herstelplan gewenste totale herstelpremie, maar de betalingstermijnen uit te breiden van drie naar vier
gelijke jaartermijnen en om het voorstel van Stork, dat zou leiden tot een lagere totale premie en een
langere betalingsperiode, niet te aanvaarden. Na uitwisseling van standpunten is geconstateerd dat de
wederzijds gedane voorstellen voor geen van beide partijen aanvaardbaar waren. Om uit deze impasse
te geraken is vervolgens in januari 2010 door het bestuur ingestemd met het voorstel van Stork B.V. om
een oplossing te zoeken via mediation door een tweetal personen uit het pensioenveld. De mediation
heeft niet tot een resultaat geleid.
In afwachting van een definitieve oplossing van het geschil heeft Stork in het verslagjaar een bedrag van
€ 10,3 miljoen aan het pensioenfonds betaald. Dit bedrag komt overeen met het door Stork in een
laatste voorstel genoemd bedrag aan verschuldigde herstelpremie over 2009.
Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft daarop, na ruim een jaar van intensief overleg met de Raad
van Bestuur van Stork, Stork gemaand tot de betaling van herstelpremies. Mocht dit niet tot het gewenste
resultaat leiden, dan is het fonds genoodzaakt om een beslissing te forceren door de hulp van onafhankelijke scheidslieden in te roepen. De overige aangesloten ondernemingen erkennen overigens de
betaling van de herstelpremies. Het bestuur is teleurgesteld dat ondanks enorme wederzijdse inspanningen het proces tot op heden niet heeft geleid tot een aanvaardbare oplossing.
Evenwichtigheid in belangenafweging
Het bestuur van het pensioenfonds heeft gedurende deze periode onderling frequent overleg gevoerd
en zorgvuldig de (financiële) situatie van het pensioenfonds gevolgd. De evenwichtige weging van de
belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden enerzijds, maar ook de continuïteit van de aangesloten ondernemingen anderzijds, zijn voor het
bestuur een belangrijke leidraad in zijn overwegingen geweest.
Communicatieproces met de deelnemers
Alle aangesloten deelnemers zijn reeds in januari 2009 via een circulaire geïnformeerd over de financiële situatie van het fonds en mogelijke gevolgen voor de deelnemer. Daarnaast is in maart 2009 in
het blad voor alle deelnemers van het pensioenfonds (‘De Kern’) uitgebreid aandacht besteed aan de
financiële en economische crisis en is gemeld dat het pensioenfonds een herstelplan aan het opstellen was. In de maand juni zijn alle deelnemers via een circulaire nader geïnformeerd over de inhoud
van het herstelplan (conform het door AFM voorgeschreven format) en is een samenvatting van het
herstelplan op de website van het fonds gepubliceerd. In oktober is wederom in ‘De Kern’ uitgebreid
aandacht geschonken aan de genoemde crises en de gevolgen voor het pensioenfonds. Er is met name
aandacht geschonken aan de voortgang van het herstel en het inmiddels in werking getreden herstelplan.
Beleggingscommissie
De beleggingscommissie is in 2009 vijf keer bijeen geweest, waarvan één keer met het bestuur. In
de commissie zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest: het strategisch beleggingsplan, een heroverweging met betrekking tot de investering in hedge funds en het beleggingsplan
2010. Daarnaast sprak de commissie over een scenario analyse tot en met het jaar 2011 en werd iedere
vergadering consequent het beleid ten aanzien van afdekking van de rente geëvalueerd. Verder werd
besloten tot een herinrichting van de complementaire beleggingen. Tot slot werd het beleid ten aanzien
van credits besproken. Van alle bijeenkomsten van de beleggingscommissie wordt verslag uitgebracht
aan het bestuur.
Audit Committee
Het audit committee is in 2009 drie keer bijeen geweest. Aan de orde kwamen onder meer de jaar
rekening 2008, voorstellen tot wijziging van de ABTN, een compliance charter voor Pensioenfonds
Stork en de controleaanpak 2009. Van alle bijeenkomsten van het audit committee wordt verslag
uitgebracht aan het bestuur.
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Het afgelopen jaar zijn aan Pensioenfonds Stork geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door
DNB geen aanwijzingen aan Pensioenfonds Stork gegeven, evenmin is er een bewindvoerder aangesteld of is bevoegdheidsuitoefening van organen van het pensioenfonds gebonden aan toestemming
van de toezichthouder.
Klachten- en Geschillencommissie
De commissie is bevoegd om namens het bestuur een uitspraak te doen over de gegrondheid van
klachten over de uitvoering van de pensioenregeling en over geschillen omtrent de uitleg van de pensioenregeling. In het verslagjaar kwam de commissie één keer bij elkaar om één klacht te behandelen
en is door het bestuur het klachten- en geschillenreglement geherdefinieerd.
Deelnemersraad
In het verslagjaar is de deelnemersraad achtmaal bijeen geweest, waarvan vier bijeenkomsten gezamenlijk met het bestuur.
In de bestuursvergadering van 26 maart 2009 is tussen de deelnemersraad en het bestuur uitvoerig
gediscussieerd over het korte- en langetermijnherstelplan per 31 december 2008. In de vergadering van
6 april 2009 heeft de deelnemersraad weloverwogen en met enkele kanttekeningen positief geadviseerd op het voorgelegde herstelplan en de bijbehorende continuïteitsanalyse. De deelnemersraad
heeft hierbij gesteld dat, door de financiële situatie van het fonds, aan de uitvoeringsovereenkomst
dient te worden vastgehouden. In het verslagjaar is verder op 14 mei 2009 door de deelnemersraad, met
een klein aantal opmerkingen, een positief advies op het jaarverslag 2008 afgegeven. Daarnaast heeft
de deelnemersraad onder instemming van het bestuur het eigen huishoudelijk reglement vastgesteld.
In de vergadering van 13 november 2009 heeft de deelnemersraad kennis genomen van de stand van
zaken rondom de incasso van de herstelpremie. Geconcludeerd is onder meer dat het incassoproces is
gestart direct na vaststelling van het herstelplan, maar dat de incasso wordt bemoeilijkt door effecten
van de economische recessie bij de aangesloten ondernemingen.
De deelnemersraad heeft na een uitvoerige discussie met het bestuur geconcludeerd dat het voortbestaan van de ondernemingen voor alle betrokkenen voorop staat, maar daarbij dient het bestuur,
naar de mening van de deelnemersraad, tevens dient vast te houden aan inning van herstelpremies
conform de uitvoeringsovereenkomst. De deelnemersraad heeft aangegeven maandelijks geïnformeerd
te willen worden over de voortgang. Daarnaast is er waardering uitgesproken over de wijze waarop het
bestuur voortgang tracht te boeken in het proces.
In de vergadering van 26 januari 2010 heeft de deelnemersraad kennis genomen van het beleggingsplan
2010 en het strategisch beleggingsplan. Tevens heeft de deelnemersraad, ingevolge artikel 8.6, sub b
van de statuten van het fonds, een positief advies ten aanzien van het voorgenomen indexatiebesluit
van het bestuur gegeven, om per 1 januari 2010 geen toeslag te verlenen voor zowel actieve deelnemers, slapers als gepensioneerden.
Verantwoordingsorgaan
Het bestuur heeft in 2009 een communicatiebeleidsplan vastgesteld, waarna het verantwoordingsorgaan
hierop een positief advies heeft uitgebracht. Het verantwoordingsorgaan heeft daarbij overwogen het een
goede zaak te vinden dat het pensioenfonds bij de deelnemers overkomt als een betrouwbare partner.
Het bestuur heeft in het voorjaar van 2009 een klachten- en geschillenprocedure behandeld, waarna het
verantwoordingsorgaan een positief advies heeft uitgebracht. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende keren de ontwikkelingen rondom de inning van herstelpremie bij de aangesloten
ondernemingen aan de orde gesteld. Verder verleende het verantwoordingsorgaan goedkeuring aan
het strategisch beleggingsplan en het beleggingsplan 2010.
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In 2010 heeft het verantwoordingsorgaan het beleid van het bestuur beoordeeld over 2009. In hoofdstuk 11 van dit verslag is het oordeel van het verantwoordingsorgaan opgenomen. Het bestuur heeft
kennis genomen van dit oordeel en neemt de aanbevelingen van het verantwoordingsorgaan ter harte.
Visitatiecommissie
Het verantwoordingsorgaan heeft zich in het verslagjaar uitgesproken over de vorm, inrichting en
samenstelling van de visitatiecommissie. In het verslagjaar heeft het bestuur een visitatiecommissie
benoemd. Deze commissie heeft voor de eerste keer in het najaar 2009 een visitatie verricht over de
periode juli 2008 - november 2009. Uitvoering geschiedt door de Visitatiecommissie Pensioenfondsen
B.V. Het proces is, aldus de visitatiecommissie, prima verlopen. Algemene bevinding van de visitatie
commissie is dat het bestuur, de uitvoeringsorganisatie en de diverse commissies en organen er naar
streven hun taakuitoefening zeer degelijk uit te voeren, waarbij de deelnemers van het fonds zijn gebaat.
In hoofdstuk 12 van dit verslag zijn de bevindingen van de visitatiecommissie te vinden.

6.4

Uitvoeringsorganisatie

Uitvoering van de pensioenregeling geschiedt in eigen beheer door Stichting Pensioenfonds Stork in
Amersfoort.
Directie
Op grond van de statuten berust de dagelijkse leiding van Pensioenfonds Stork, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, bij de directie (ondersteund door een managementteam). De taken, bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in een apart directiereglement. In het verslagjaar bestond de directie uit de heer Ir. G.M.A. Rutten die deze functie gedurende 6 jaar heeft ingevuld.
Per 1 april 2010 heeft de heer Rutten het pensioenfonds verlaten in verband met de aanvaarding van
een functie elders. Het bestuur is de heer Rutten erkentelijk voor de voortreffelijke wijze waarop hij de
afgelopen jaren sturing en leiding heeft gegeven aan de uitvoeringsorganisatie. In zijn opvolging heeft
het bestuur voorzien door de benoeming van de heer mr. E.A.W.M. Uijen.
Medewerkers
Ultimo 2009 bestond het personeelsbestand van Pensioenfonds Stork uit 45 medewerkers
(2008: 41 medewerkers). Gedurende het verslagjaar steeg het aantal fulltime equivalents (fte’s) van
36,4 naar 39,2. De stijging is het gevolg van het invullen van bestaande vacatures.
SAS70
In 2008 heeft Pensioenfonds Stork een zogenoemde SAS70 Type I verklaring gekregen voor de beschreven en ingestelde beheersmaatregelen en beheersdoelstellingen per (sub)proces. In 2009 heeft
het bestuur in overleg met de accountant besloten geen SAS 70 Type I verklaring te verkrijgen over
2009. De huidige procesbeschrijvingen worden, uit oogpunt van efficiency, wel geactualiseerd door
Pensioenfonds Stork in 2009 en 2010. In 2010 zal een ISAE 3402 Type II, de Europese variant van SAS70
Type II, ter vervanging aan de orde komen.
Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten bedroegen in 2009 € 6,9 miljoen (2008: € 5,2 miljoen). De oorzaak van de stijging
is met name gelegen in een toename van de adviseurkosten als gevolg van het opstellen van het herstelplan, de problematiek rondom de inning van de herstelpremie, alsmede door het verrichten van extra
werkzaamheden door accountant en actuaris ten behoeve van het opstellen van het jaarverslag 2008.
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7

Beleggingen
7.1

Beleggingsmarkten en economieën in 2009

In 2009 kregen beleggers en beleidsmakers met twee opeenvolgende ontwikkelingen te maken. De
eerste twee maanden zette de financiële crisis onverminderd door in de economieën en beleggingsmarkten. Het fonds realiseerde, ondanks een solide spreiding en conservatief beleggingsbeleid, negatieve
resultaten op de beleggingsportefeuille. Beleggers waren er in het eerste kwartaal van 2009 nog niet
gerust op dat de bodem van de crisis al bereikt was. Aandelenmarkten daalden wereldwijd verder. De
onzekerheid over het herstel van de banken en aanhoudend tegenvallende economische groeicijfers
zetten aandelenbeurzen in maart naar hun laagste waarde in tien jaar.
Vanaf begin maart 2009 werd echter steeds duidelijker dat de beleidsmaatregelen van overheden en
centrale banken effecten begonnen te sorteren. De verwachte terugval van economieën bleek minder
groot dan verwacht, hoewel er nog steeds sprake was van een krimpende economie. De crises bij
banken stabiliseerde enigszins door aanzienlijke kapitaalinjecties. Nog belangrijker voor banken was
echter de kunstmatig laag gehouden korte rente door de centrale banken. Hierdoor konden zij zeer
goedkoop geld aantrekken en dit winstgevend uitzetten, waardoor de winstgevendheid van banken
snel verbeterde. De DNB rentecurve, op basis waarvan de pensioenverplichtingen worden gewaardeerd,
is door de veranderende marktomstandigheden sterk veranderd. De rentes met kortere looptijden (tot
14 jaar) daalden door het jaar heen, terwijl rentes met een langere looptijd stegen. Het verschil tussen
de effectieve rendementen van staatsobligaties en swaps is gedurende 2009 weer wat toegenomen,
al is er nog geen sprake van volledige terugkeer naar normale marktomstandigheden.
Vanaf maart 2009 was de toon op de financiële markten positief voor aandelenmarkten. Dat bleek uit
een toegenomen risicovoorkeur bij beleggers, hogere aandelenkoersen, een afname van de kredietopslag op hoogrentende obligaties en afnemende beweeglijkheid in de aandelenmarkten. Medio maart
overheerste nog de opluchting dat de financiële sector het ergste had gezien. Na het eerste kwartaal
werd optimisme gevoed door meevallende winstcijfers en tekenen dat de economie niet verder zou
verslechteren. Desalniettemin rapporteerden bedrijven cijfers die beduidend lager waren dan in vorige
kwartalen. Daarmee werd gelijk een nieuwe onzekerheid geïntroduceerd hoe het economische herstel
eruit zou kunnen zien. De scherpe economische terugval lijkt ten einde, maar welke vorm van economische groei er voor terugkomt is onduidelijk.
De kredietcrisis had ook in 2009 invloed op de vastgoedmarkt. Beursgenoteerd vastgoed bewoog
mee met de aandelenmarkten en herstelde zich sterk. Met de hogere rente voor vastgoedleningen en
de beperkte liquiditeit zijn de risico’s echter toegenomen voor direct vastgoed. Deze risico’s werden
vertaald in forse afwaarderingen van het directe vastgoed. Het tempo en de grootte van deze afwaarderingen stabiliseerde zich in de tweede helft van het jaar. De focus lijkt wat verschoven van de waardeontwikkeling naar het directe rendement, dat wordt beïnvloed door leegstand en huurontwikkeling.
Wereldwijd is het economisch herstel in 2009 ingezet. De economische groeicijfers overtreffen, in
bescheiden mate, de verwachtingen van beleggers en analisten. Dit is een duidelijk signaal dat economisch herstel tot nu toe op zijn best fragiel is. De groeiverwachtingen voor 2010 worden in de meeste
landen naar boven bijgesteld, maar de vooruitzichten voor 2011 lopen weer sterk uiteen. Economen
en analisten gaan er vanuit dat, als deze economische teruggang wordt vergeleken met andere, het
economisch herstel beperkt en met horten en stoten zal plaatsvinden.
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Het vierde kwartaal heeft een voorproefje van de horten en stoten laten zien: de terugbetalingsproblemen van een vastgoedonderneming in Dubai werden sterk uitvergroot (maar bleken mee te vallen),
alsmede de onzekerheid over de terugbetalingcapaciteit van de Griekse overheid.
Naast het grote begrotingstekort is met name het geschonden vertrouwen en de marktspeculatie
tegen Griekenland het probleem. Het fragiele herstel heeft meerdere oorzaken die in het vierde kwartaal onverminderd van kracht blijven. Banken lenen mondjesmaat uit en de werkgelegenheid neemt
verder af. Zolang banken de kredietverlening niet oppakken en daarmee investeringen faciliteren en
de arbeidsmarkt niet robuuster wordt, ligt de basis voor het aanzwengelen van de economische groei
voorlopig bij de overheden. Die hebben met massief ingrijpen erger doen voorkomen in 2008 en 2009.
Deze stimuleringsprogramma’s zijn echter eindig. In 2010 moeten centrale bankiers beleid ontwikkelen
en inzetten om de uitzonderlijke monetaire maatregelen, die nu het economisch herstel een duw in de
rug geven, terug te draaien. Dit zal vooral betrekking hebben op de lage rente. Voor centrale bankiers
wordt het schipperen tussen twee kwaden. Als centrale banken de faciliteiten te abrupt terugdraaien,
zou het economisch herstel door een te sterk stijgende rente een knauw kunnen krijgen. Zouden centrale
banken te lang wachten, dan dreigt inflatie en dit heeft weer andere grote consequenties. De reputatie
van centrale banken als inflatievechters komt dan in het gedrang en centrale bankiers zouden nog harder moeten ingrijpen. Overheden hebben daarnaast veel schuld te (her)financieren. Een toenemende
inflatie wekt niet het vertrouwen bij beleggers dat de aflossing in goede banen wordt geleid en die zullen dan een hogere premie eisen. Zover is het echter nog lang niet. Door de toegenomen werkloosheid
en de achterblijvende consumentenbesteding lijkt inflatie in 2010 een minder groot thema.
Een groter risico is de druk die overheden voelen om vanaf 2010 hun overheidsschuld enigszins op
orde te brengen. Dit thema speelde al in 2009 bij beleggers en raakte in het vierde kwartaal op de
voorgrond toen bekend werd dat de Griekse overheid een groter overheidstekort had dan eerder werd
aangenomen. De risico-opslag op Griekse staatsobligaties is in het laatste kwartaal van 2009 steeds
verder opgelopen. De Griekse regering probeert het tij te keren door drastische bezuinigingsmaatregelen aan te kondigen. Beleggers hebben daar minder vertrouwen in, door de toegenomen risico-opslag
wordt (her)financiering van de staatsschuld duurder. Beleggers richten hun pijlen in het vierde kwartaal
steeds meer op andere overheden in het eurogebied, aangezien nagenoeg alle landen hun overheidsschuld fors hebben uitgebreid. De vraag is welke regeringen een geloofwaardig beleid hebben om hun
schuld af te bouwen. Daarom zullen veel overheden in 2010 al beginnen met schuldreductie, om zo het
vertrouwen van beleggers te houden of te winnen en extra risico-opslag te vermijden. Ook overheden
zullen moeten laveren tussen twee kwaden. Te snel schulden afbouwen beknelt het fragiele economische herstel, te langzame afbouw vergroot het wantrouwen bij beleggers.
Ondanks de nieuwe risico’s die ontstonden voor monetair en fiscaal beleid ten spijt hebben de financiële
markten de stabilisatieprogramma’s gewaardeerd in 2009. Stimulerings- en reddingsprogramma’s werden groot opgezet in het vierde kwartaal van 2008. Financiële markten reageerden in eerste instantie
sceptisch, maar vanaf maart brak de opluchting door. Zo is de MSCI Wereldindex sinds het dieptepunt
in maart met 42% gestegen, waarbij voor het gehele jaar er sprake is van een stijging van 27%.
Aan het einde van het jaar komen nieuwe vragen naar voren. Het herstel is vooral gedreven door een
gevoel van opluchting, gecombineerd met bedrijven die door agressieve kostenbesparingen en ontslagen de winsten aardig op peil houden. Besparingen en ontslagen zijn echter niet het recept voor
verdere stijging van de aandelenmarkten. De consensus is dat een verbetering in omzetgroei het thema
voor 2010 wordt, willen de koersstijgingen doorzetten.
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7.2

Beleggingsresultaten

Pensioenfonds Stork behaalde in 2009 een totaal rendement van 11,7%. De strategische benchmark
realiseerde over diezelfde periode een rendement van 11,5%. De beleggingen in hoogrentende obligaties en de sterk positieve afwijking van de rendementen van de beleggingen in hedgefondsen ten
opzichte van de geldmarkt benchmark waren de belangrijkste bron voor het rendementsverschil. De
tactische keuzes leverden gedurende het jaar een bescheiden positieve bijdrage.
In figuur 5 zijn de resultaten van Pensioenfonds Stork afgezet tegen de bijbehorende benchmark. Deze
benchmarks gelden als voornaamste referentiepunten, omdat hierin rekening wordt gehouden met de
specifieke karakteristieken van het fonds.
Specifieke risico’s zoals rente- en valutaschommelingen (Amerikaanse dollar) worden deels afgedekt
en zijn daarmee ingeperkt.
Figuur 5: rendementen
Totaal rendement (%)

2009

Beleggingscategorie

2005-2009

portefeuille benchmark portefeuille benchmark

Vastrentende waarden

11,2

6,2

3,4

3,8

Vastgoed

-7,0

-3,1

5,2

3,8

Aandelen

27,9

29,7

1,5

2,1

Complementaire beleggingen

18,4

3,4

1,7

7,0

Totaal zonder valuta en rente afdekking

13,6

12,7

2,8

3,7

Resultaat valuta afdekking

0,8

0,8

-0,2

-0,1

Resultaat rente afdekking

-2,7

-2,0

1,0

0,4

Totaal inclusief strategische afdekkingen

11,7

11,5

3,6

4,0

Het fonds belegt in vastrentende waarden (waaronder staatsleningen en bedrijfsobligaties), aandelen,
beurs- en niet-beursgenoteerd vastgoed, infrastructuur en complementaire beleggingen. In 2009 is
de strategische weging voor complementaire beleggingen verminderd. Onderliggende beleggingen in
hedgefondsen zijn gedurende het jaar geleidelijk afgebouwd. Binnen de categorieën waren er geen
wijzigingen
Figuur 6: strategische en feitelijke beleggingsmix
Totaal rendement (%)
Beleggingscategorie
Vastrentende waarden
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Feitelijke beleggingsmix (%) Strategische beleggingsmix (%)
Eind 2008

Eind 2009

Eind 2009

Bandbreedte

46,1

42,8

43,0

38,0 – 48,0

Vastgoed

17,3

13,6

15,0

13,0 – 17,0

Aandelen

34,6

36,2

35,0

30,0 – 40,0

Complementaire beleggingen

6,8

4,4

7,0

5,0 – 9,0

Overig (waaronder liquide middelen)

-4,8

3,0

-

-

Totaal

100

100

100

7.2.1

Vastrentende waarden

Figuur 7: wegingen binnen vastrentende waarden ultimo 2009
Regio

Weging (%)
tactisch

strategisch

63,3

60,0

7,5

12,0

Staatsobligaties
Europa
Verenigde Staten
Hoogrentende obligaties
Bedrijfsobligaties

18,1

16,0

High Yield obligaties

4,1

6,0

Obligaties opkomende markten

7,0

6,0

Vastrentende waarden behaalden een positief rendement in 2009. Staatsobligaties realiseerden dat
door een verdere rentedaling op kortlopend papier en het couponrendement dat de rentestijging van
langer lopend papier compenseerde. Met name high yield credits hebben een uitzonderlijk jaar achter
de rug. Ook emerging markets en investment grade credits lieten een bijzonder sterke performance zien.
Figuur 8: ontwikkeling vastrentende waarden per categorie vanaf ultimo 2006
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In 2009 had het fonds, in vergelijking met de benchmark, een hogere weging in obligaties met een
gemiddeld hoger kredietrisico. Veel bedrijfsobligaties, die op de balansen van banken en hedgefondsen
stonden, werden noodgedwongen verkocht wat leidde tot een sterke afwaardering. Ook als rekening
wordt gehouden met de meest extreme historische ‘default’ scenario’s bleven de huidige kredietvergoedingen zeer aantrekkelijk in 2009. Dit materialiseerde zich vanaf half maart 2009 in alle vastrentende
categorieën in een beter resultaat dan de benchmark.
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7.2.2

Aandelen

Figuur 9: regiowegingen aandelen ultimo 2009
Regio

Weging (%)
tactisch

strategisch

Europa

42,3

40,0

Verenigde Staten

37,5

37,0

Japan

9,5

10,0

Pacific ex-Japan

0,6

3,0

Opkomende markten

10,1

10,0

Het jaar 2009 was positief voor aandelen na het zeer slechte jaar 2008. Pensioenfonds Stork realiseerde
met de aandelenbeleggingen in 2009 een rendement van 27,9% tegen 29,7% voor de benchmark. De
underperformance is gedeeltelijk veroorzaakt door allocatie-effecten. In de loop van het jaar is de
portefeuille defensiever gepositioneerd door de meer ontwikkelde markten te overwegen ten opzichte
van opkomende markten. Vooral de opkomende markten en de regio Pacific ex-Japan deden het echter
goed; ontwikkelde markten als Japan en de Verenigde Staten presteerden relatief minder.
Daarnaast realiseerden een aantal externe managers underperformance. Beleggingsstrategieën in
defensieve strategieën presteerden minder dan strategieën in cyclische sectoren; op fondsniveau stegen
met name de kwalitatief mindere bedrijven het sterkst. Deze bedrijven lieten het sterkste winstherstel
zien en profiteerden het sterkst van een toenemende risicotolerantie bij beleggers.
Figuur 10: geïndexeerde waardeontwikkeling van aandelen per regio vanaf ultimo 2008
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7.2.3

Vastgoed

Regio

Weging (%)
tactisch

strategisch

Nederlands niet-beursgenoteerd vastgoed

50,3

40,0

Europees niet-beursgenoteerd vastgoed

21,7

25,0

6,3

10,0

Europees niet-beursgenoteerd infrastructuur
Europees beursgenoteerd vastgoed

8,6

15,0

Amerikaans vastgoed

13,1

10,0

Het rendement van vastgoed was in 2009 negatief: -7,0% voor de portefeuille tegen -3,1% voor de
benchmark. Het effect van financiering met vreemd vermogen door vastgoedfondsen droeg negatief
bij aan het rendement voor de portefeuille ten opzichte van de benchmark. De benchmark betreft de
waardeontwikkeling van het vastgoed en neemt geen effecten mee van financiering met vreemd vermogen. Beursgenoteerd vastgoed steeg sterk (44,5%). Het niet-beursgenoteerde vastgoed was overwogen in Nederland en de Verenigde Staten liet een minder negatief rendement zien dan dat van Europa.
De kredietcrisis had ook in 2009 invloed op de vastgoedmarkt. Beursgenoteerd vastgoed bewoog
mee met de aandelenmarkten en herstelde zich sterk. Met een hogere rente voor vastgoedleningen
en de beperkte liquiditeit zijn de risico’s toegenomen. De beleggingen van Pensioenfonds Stork zijn
hier zoveel mogelijk op ingericht. Er wordt belegd in goed gespreide portefeuilles met langjarige financiering waarbij het renterisico grotendeels is afgedekt. De Nederlandse beleggingen zijn vrijwel niet
gefinancierd met vreemd vermogen (gemiddeld minder dan 10%). Buiten Nederland is het percentage
gemaximeerd op 60%.
Het rendement van infrastructuur herstelde zich sterk. Ook de markt voor infrastructuur is vanwege de
financiering met vreemd vermogen niet immuun voor de gevolgen van de kredietcrisis, zeker omdat de
portefeuille zich nog in de opbouwfase bevindt.

7.2.4

Complementaire beleggingen

De strategische weging van complementaire beleggingen is gedurende 2009 afgebouwd. De onderliggende hedgefondsen zijn eind 2009 verkocht. Omdat de afwikkeling van deze verkopen in de eerste
maanden van 2010 plaatsvindt, wordt de weging per ultimo 2009 nog gerapporteerd. Reden voor
de afbouw waren de teleurstellende resultaten in 2008. Pensioenfonds Stork had deze beleggingen
ingericht door middel van fund-of-funds met een conservatief risicoprofiel. De managers van deze
fondsen waren zoveel mogelijk defensief gepositioneerd en sterk gericht op de monitoring van de
onderliggende hedgefondsen. De funds-of-hedgefunds waarin Pensioenfonds Stork belegt, wisten
operationele problemen in 2008 en 2009 te beheersen. Het pensioenfonds besloot desondanks te
stoppen op basis van drie criteria: beperkte verbeteringen in transparantie van de achterliggende
beleggingen, de hoge kostenbasis en de achterblijvende diversificatievoordelen die de beleggingen
hadden moeten opleveren vanaf 2007. De geleidelijke afbouw in 2009 zorgde ervoor dat er nog wel
geprofiteerd werd van het rendementsherstel als gevolg van de toenemende liquiditeit en risicobereidheid in de achterliggende beleggingen.
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7.2.5

Derivaten

Het fonds gebruikte in 2009 derivaten om het rente- en valutarisico gedeeltelijk af te dekken. Daarnaast
werden derivaten ingezet om bij te sturen op de feitelijke beleggingsmix.
Strategische renteafdekking
Pensioenfonds Stork is gevoelig voor wijzigingen in de marktrente, omdat de rentegevoeligheid van
verplichtingen groter is dan de rentegevoeligheid van de beleggingen. De risico’s, die het fonds loopt als
de rente verandert, staan niet in verhouding tot de mogelijke opbrengsten en diversificatievoordelen.
Om deze reden dekt het fonds voor 70% de renteveranderingen van de verplichtingen af. In het vierde
kwartaal 2008 verhoogde het fonds de renteafdekking tijdelijk naar 85% om de negatieve effecten op
de dekkingsgraad van verdere verwachte rentedalingen op te vangen. In 2009 is vervolgens de renteafdekking in stappen teruggebracht naar de strategische weging van 70%. De renteafdekking heeft
over geheel 2009 een resultaat van -2,7% opgeleverd.
Valuta afdekking
Valutarisico ontstaat als de waarde van de beleggingen die in vreemde valuta genoteerd zijn in waarde
dalen doordat de valutakoersen veranderen. De pensioenverplichtingen van Pensioenfonds Stork luiden
in euro, terwijl de beleggingsportefeuille voor een belangrijk gedeelte in vreemde valuta luidt. De voor
Pensioenfonds Stork belangrijkste valuta is de Amerikaanse dollar. De koersveranderingen worden
strategisch voor 90% afgedekt. In figuur 11 is de waardeontwikkeling van de Amerikaanse dollar weergegeven ten opzichte van de euro. De valuta afdekking realiseerde over 2009 een resultaat van 0,8%.
Figuur 11: koersdaling Amerikaanse dollar ten opzichte van euro
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Feitelijke beleggingsmix
Het jaar werd ingegaan met een lichte onderweging in aandelen en vastrentende waarden. In maart
2009 is de weging van credits opgehoogd tot boven het neutrale gewicht. In de tweede helft van 2009
is weer wat risico teruggenomen. De categorieën credits en high yield hebben respectievelijk een neutrale weging en een onderweging gekregen.
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Ook hedgefondsen zijn tegen het einde van het jaar afgebouwd. De aandelen weging is gedurende
het jaar neutraal tot uiteindelijk onderwogen geweest. Vastgoed is door waardeveranderingen van
overwogen naar onderwogen gegaan. De overweging in hoger renderende obligaties en alternatieve
beleggingen hebben een positieve bijdrage geleverd aan het rendement. De onderweging in aandelen
en de weging in vastgoed resulteerden in een licht negatieve bijdrage.

7.3

Vooruitblik 2010

Het pensioenfonds heeft in 2009 zijn beleggingsbeleid over de afgelopen jaren geëvalueerd. Belangrijk leerpunt hierbij is een duidelijke focus aan te brengen in het balansmanagement van het fonds
en de te kiezen aanpak voor beleggingen. Het strategisch beleggingsbeleid zal vanaf 2010 worden
gebaseerd op beleggingsovertuigingen. Beleggingsovertuigingen bepalen hoe Pensioenfonds Stork
tegen de financiële markten aankijkt en welke keuzes hierin het beste door Pensioenfonds Stork
gemaakt kunnen worden. Deze overtuigingen reflecteren ondermeer de leerpunten, niet alleen voor
2008, maar ook de jaren daarvoor. Dit schept niet alleen helderheid in de beslissingen die gemaakt
worden, maar is ook een meetlat om de toegevoegde waarde van Pensioenfonds Stork te bepalen. De
beleggingsovertuigingen zijn:
P
 ensioenfonds Stork is een pensioenbelegger. Het fonds belegt om zijn pensioenverplichtingen
te financieren; er is geen “no risk” mogelijkheid om de waardevaste pensioenverplichtingen na te
komen. Het fonds kiest ervoor het minimaal mogelijke risico hiervoor te nemen voor het vereiste
rendement om een waardevast pensioen te kunnen realiseren. Naarmate de buffers en reserves
hier aanleiding toe geven verschuift de strategische asset allocatie naar een conservatievere
beleggingsstrategie.
2	Diversificatie is één van de belangrijkste stuurinstrumenten van het pensioenfonds. Er ontstaan
nieuwe strategieën, en de karakteristieken veranderen in de loop van de tijd. Er zijn altijd mogelijkheden om diversificatie te verbeteren. Beter voor Pensioenfonds Stork betekent een vergelijkbaar
rendement tegen een lager risico, de effectiviteit verbeteren door het aantal strategieën en beleggingscategorieën te concentreren.
3	Actief management voor pensioenfondsen is iets anders dan actief management voor vermogensbeheerders. De toegevoegde waarde is gelegen in het stabieler maken van de portefeuille met een
vergelijkbaar rendement, niet in het halen van extra rendement ten opzichte van de benchmark.
Het fonds kiest vooral voor de invulling die de gewenste exposure het beste realiseert tegen de
laagste kosten en voegt dan aanvullende strategieën toe die waarde toevoegen.
4	Pensioenfonds Stork gelooft dat een combinatie van intern en extern beheer de beste resultaten
oplevert. Met intern beheer kan Pensioenfonds Stork strategieën implementeren die niet – of te
duur en te complex – in de markt verkrijgbaar zijn. Met extern beheer krijgt Pensioenfonds Stork
toegang tot expertise die een fonds van onze omvang niet zelf kan realiseren. Vastrentende waarden, overlay en valuta worden daarom intern gemanaged. Het fonds ontwikkelt een interne aandelenstrategie die complementair en kosteneffectief is.
5	Toe- en uittreding fees en indirecte kosten kunnen de aantrekkelijkheid sterk drukken. Het fonds
streeft ernaar om mandaten te concentreren teneinde kostenvoordelen te blijven generen; fundsof-funds en strategieën met hoge kostenstructuren worden vermeden. Het fonds is niet tegen hoge
kostenstructuren op zich. De argumenten voor een hoger verwacht bruto rendement moeten dan
wel overtuigend zijn.
6	Uitdaging is de fondsdoelen te realiseren door het beleid in te richten op de lange termijn, maar te
sturen op de korte termijn horizon. Het fonds heeft de lange termijn nodig om een inschatting te
maken of bij de risicopremies acceptabele risico’s. Het fonds is een lange termijn belegger. Allocatiebeslissingen worden genomen vanuit een rebalancing- en risicomanagement perspectief.
1
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7	Pensioenfonds Stork moet risico’s nemen om het vermogen op te bouwen voor de pensioentoezegging. Het fonds is zich er van bewust dat het niet altijd beloond wordt voor het nemen van risico
– de verhouding tussen rendement en risico is niet lineair. Risicopremies zijn bovendien tijds- en
contextafhankelijk. Risicopremies die een te groot strategisch risico voor de pensioentoezegging
betekenen, worden vermeden.
8	Er wordt niet belegd in instrumenten en strategieën die het fonds niet begrijpt; waar het fonds niet
kan bijsturen en waar het fonds eerder een kennisachterstand dan kennisvoorsprong kan opbouwen.
Bij de selectie en implementatie van strategieën is kennisoverdracht met de externe partijen een
pré, vooral als dat strategie-overschrijdende kennis is. Dit helpt het fonds in de sturing.
Uitwerking van de beleggingsovertuigingen maken aansturing van de portefeuille robuuster en effectiever. Zo worden vanaf ultimo 2009 onder meer de volgende wijzigingen in de beleggingsportefeuille
geïmplementeerd:
1	Sturing van de portefeuille opsplitsen in een hedge- en rendementsgedeelte. Dit is explicitering
van het beleid in de afgelopen jaren. De hedgeportefeuille stuurt op de renteveranderingen, de
rendementsportefeuille bouwt de buffers op voor het vereist eigen vermogen en toekenning van
indexatie. Swaps en obligaties vallen onder de hedgeportefeuille, de overige beleggingen vallen
onder de rendementsportefeuille.
2	Robuuster maken van de beleggingen. Uitgangspunt is waar mogelijk te kiezen voor zo min mogelijk
risico gegeven het rendement wat gemaakt moet worden. Op basis hiervan wordt bijvoorbeeld bij
aandelen een gedeelte geïnvesteerd in zogenaamde lage volatiliteitstrategieën.
3	Concentratie van het aantal beleggingen. Verschillende strategieën zijn over twee of meer fondsen verspreid. Samenvoeging biedt dezelfde effectieve diversificatie, verlaagt kosten en geeft
Pensioenfonds Stork de mogelijkheid het in een aantal gevallen om te zetten in mandaten, waardoor risicomanagement verder kan worden ingericht.
4	Passief tenzij: Het aantal pensioenfondsen en vermogensbeheerders dat in staat is actieve managers en strategieën succesvol te selecteren is beperkt. Daarom kiest het fonds waar mogelijk voor
passieve strategieën. Actieve strategieën blijven overigens bestaan, niet alle strategieën kunnen
passief uitgevoerd worden.
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8

Verplichtingen
8.1

Algemeen

Uitvoeringsovereenkomst
De basis voor de uitvoering van de pensioenregeling vormt de pensioenovereenkomst die de werkgever
met zijn werknemers heeft afgesloten. De uitvoering van deze pensioenovereenkomst is opgedragen
aan Pensioenfonds Stork. Deze opdracht is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst die tussen de
verschillende ondernemingen en Pensioenfonds Stork is afgesloten.
In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de pensioenuitvoering plaatsvindt en over de financiering van de pensioenregeling. Ook wordt aandacht besteed aan maatregelen
die getroffen moeten worden ingeval Pensioenfonds Stork in een situatie van reservetekort c.q. dekkingstekort geraakt. Deze paragraaf biedt tevens een basis voor een eventueel van de werkgever te
vragen herstelpremie. In 2009 is in het kader van het opgestelde herstelplan van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt.
Premie
Voor de financiering van de pensioenregeling wordt jaarlijks vooraf een actuarieel benodigde premie
berekend. De inkoop van toekomstige pensioenuitkeringen wordt daarbij gewaardeerd op basis van
de grondslagen van Pensioenfonds Stork, rekening houdende met een (gedempte) disconteringsvoet
van 4,2%. De benodigde premie wordt vertaald in een doorsneepremie (deze doorsneepremie bedroeg
in het verslagjaar 25,8% van de pensioengrondslag en 6,6% van het pensioengevend salaris). In dit
laatste percentage was 1,2 procentpunt begrepen als voorschot op de, in het kader van het opgestelde
herstelplan, gevraagde aanvullende (herstel)premie.
VPL-overgangsmaatregelen
Het reglement van Pensioenfonds Stork bevat zogeheten VPL-overgangsmaatregelen om het wegvallen
van vroegpensioen zoveel mogelijk te compenseren. De inkoop van deze rechten hoeft niet in één keer
plaats te vinden, maar mag in een periode van vijftien jaar gespreid plaatsvinden. Inkoop moet uiterlijk
plaatsvinden op de laatste dag van deze periode van vijftien jaar. Stork heeft ervoor gekozen gebruik
te maken van deze termijn. De gedurende deze periode van vijftien jaar toe te kennen pensioenuitkeringen uit hoofde van deze overgangsmaatregelen zullen worden gefinancierd in het jaar van toekenning.
Toeslagen
Het bestuur kan besluiten - voor zover en voor zolang de middelen van Pensioenfonds Stork dit toelaten
- op de opgebouwde pensioenaanspraken een toeslag te verlenen. Vanwege de bij Pensioenfonds Stork
bestaande situatie van dekkingstekort zijn de pensioenen, conform het van toepassing zijnde herstelplan, in 2009 niet verhoogd. Ook in 2010 wordt over de pensioenaanspraken geen toeslag verleend.
Waardeoverdrachten
Bij wisseling van werkgever heeft een deelnemer het recht zijn opgebouwde pensioen mee te nemen
naar een volgende pensioenuitvoerder. Dit recht wordt echter opgeschort als één van beide pensioenuitvoerders zich in een situatie van dekkingstekort bevindt. Om die reden worden momenteel geen
individuele waardeoverdrachten uitgevoerd.
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8.2

Pensioenverplichtingen

Ontwikkeling voorziening vrijstellingen (x € 1.000)

Stand per 1 januari
Toevoegingen:
Aanspraken en risicopremies
Toeslagen
Benodigde intrest (inclusief mutatie marktrente)
Overgenomen pensioenverplichtingen
In verband met toekomstige kosten
Correcties en overige mutaties
Wijziging actuariële grondslagen
		
Onttrekkingen:
Uitkeringen
Overgedragen pensioenverplichtingen
Resultaat op kanssystemen
Vrijval van kosten
Stand per 31 december

2009

2008

2.360.038

2.028.749

64.342
9.747
324
1.175
16.014
113.849

53.630
427.712
40.820
942
- 9.428
-

- 112.450
- 1.955
- 2.126
- 2.502

- 106.725
- 72.332
- 675
- 2.382

2.446.456

2.360.038

In bovenstaand overzicht is eveneens het verloop van de voorziening voor rekening en risico van de
deelnemer betrokken (per ultimo 2009 € 55,6 miljoen; per ultimo 2008 € 52,3 miljoen).
		
Belangrijke mutaties in de getroffen voorzieningen ten opzichte van voorgaand jaar
In de pensioenregeling zijn regelingen opgenomen die bij arbeidsongeschiktheid dan wel bij overlijden
voorzien in een pensioenuitkering aan de deelnemer c.q. zijn nabestaande. Het betreft hier regelingen
uit het oude pensioenreglement die een vaste jaarlijkse aanpassing kennen. Uit prudente overwegingen dient in dat geval een voorziening te worden getroffen voor toekomstige aanpassingen. De voorziening hiervoor is vastgesteld op € 7,1 miljoen. Deze extra toevoeging is begrepen onder “Correcties
en overige mutaties”.
De mutatie vanwege overgenomen c.q. overgedragen pensioenverplichtingen heeft betrekking op in
2009 afgewikkelde collectieve waardeoverdrachten die al voor 2009 waren overeengekomen.
Vanwege de eind vorig jaar door CBS geconstateerde verhoging van de levensverwachting is discussie
ontstaan over het al dan niet en in welke mate vernieuwen van generatietafels. Ook Pensioenfonds Stork
hanteert als één van haar grondslagen deze generatietafels. Hoewel het Actuarieel Genootschap nog
geen geactualiseerde prognosetafels heeft uitgegeven, heeft DNB aangegeven dat pensioenfondsen
nu reeds hier rekening mee moeten houden. Om die reden heeft het bestuur besloten, vooruitlopend
op het ingeschatte effect van de hogere levensverwachting, hiervoor een voorziening getroffen van
€ 113,8 miljoen. Dit resulteert in een daling van de dekkingsgraad van 102 naar 97%. Deze mutatie is
verantwoord onder “Wijziging actuariële grondslagen”.
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In figuur 12 is een meerjarige verdeling weergegeven van de voorziening pensioenverplichtingen naar
verschillende categorieën.
Figuur 12: voorziening pensioenverplichtingen naar categorie
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Resultaat op beleggingsopbrengsten, intrest en indexatie
Beleggingsopbrengsten
Benodigde intrest
Indexatie
- deelnemers
- gewezen deelnemers en gepensioneerden
			

2009

2008

245.912
- 9.703

- 316.025
- 427.712

-

-

236.209

- 743.737

De beleggingsopbrengsten zijn gelijk aan de in de jaarrekening verantwoorde opbrengsten. De lasten
voor indexatie en de benodigde intresttoevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen worden
gefinancierd uit de directe en indirecte beleggingsopbrengsten. De lasten van de indexatie betreffen de kosten van de inkoop van de toegepaste verhoging van de pensioenaanspraken per 1 januari
volgend op het verslagjaar. In 2010 zijn de pensioenaanspraken van zowel deelnemers als gewezen
deelnemers niet verhoogd.

Resultaat op premie
Beschikbare premie
Actuarieel benodigde premie
			
			

2009

2008

105.061
- 67.846

78.174
- 56.894

37.215

21.280
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Voor de pensioenopbouw in het verslagjaar wordt jaarlijks vooraf een actuarieel benodigde premie berekend. Het verschil tussen deze actuarieel benodigde premie en de beschikbaar (in rekening gebrachte)
doorsneepremie vormt het resultaat op premie. Dit resultaat is beschikbaar voor de instandhouding
van de solvabiliteit van het fonds.

Resultaat op kosten
Beschikbaar uit premie en voorziening
Werkelijke kosten
			

2009

2008

4.831
- 5.396

4.707
- 3.989

- 565

718

In de pensioenpremie is een opslag begrepen ter dekking van de kosten voor de uitvoering van de
pensioenregeling. In de contante waarde pensioenverplichtingen is hiervoor eveneens een opslag
begrepen die vrijvalt bij de uitkering van pensioenen. De werkelijke kosten betreffen de in de jaarrekening verantwoorde kosten.
			
Resultaat op sterfte
Werkelijke vrijval en benodigd wegens overlijden
Beschikbaar wegens verwachte vrijval en risicopremie
			

2009

2008

17.928
- 17.235

16.521
- 15.453

693

1.068

Binnen de financiering van de pensioenregeling wordt rekening gehouden met een sterfteverwachting.
Doordat het werkelijke overlijden van deelnemers en gepensioneerden afwijkt van deze verwachting
ontstaat een sterfteverlies.
2009

2008

Resultaat op arbeidsongeschiktheid
Beschikbaar voor arbeidsongeschiktheidspensioen
Beschikbaar voor premievrije voortzetting
Benodigde toevoeging

87
1.858
- 512

- 61
1.858
- 2.190

			

1.433

- 393

In de premiestelling is een opslag begrepen voor het uitvoeren van de regeling terzake arbeidsongeschiktheidspensioen en het verlenen van premievrijstelling. Daartegenover staat de toevoeging aan
de contante waarde pensioenverplichtingen ter financiering van deze onderdelen. Het resultaat op
arbeidsongeschiktheid geeft aan in hoeverre de hiervoor bestemde premie de kosten dekt.
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2009

2008

Overige resultaten
Resultaat op uitkeringen
Resultaat op waardeoverdrachten
Wijziging actuariële grondslagen
Overigen en correcties

1.097
709
- 113.849
- 16.441

- 666
2.550
6.927

			

- 128.484

8.811

Hieronder wordt ondermeer begrepen het resultaat op uitkeringen dat aangeeft in hoeverre de werkelijke uitkeringen afwijken van het te verwachten uitkeringenpatroon. Daarnaast is hierin begrepen
het resultaat op waardeoverdracht dat ontstaat doordat pensioenen worden overgedragen op basis
van andere dan de fondsgrondslagen. Tot slot worden de overige resultaten en correcties hier verantwoord. Daaronder vallen ook de mutaties in technische voorzieningen welke onderdeel uitmaken van de
voorziening pensioenverplichtingen en mutaties vanwege de wijziging van de actuariële grondslagen.
Verder is in de cijfers van 2008 het effect van de presentatiewijziging verantwoord onder “Overigen
en correcties”.

Totaal resultaat

2009

2008

146.501

- 712.253

Het totaalresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

8.3

Deelnemersbestand

Ontwikkeling deelnemersbestand
Het aantal deelnemers nam in 2009 per saldo opnieuw af met 508 van 9.354 tot 8.846. Het aantal gewezen deelnemers nam eveneens af met 282 van 25.268 tot 24.986. Na enkele jaren van forse afname
van het deelnemersbestand is de afname in 2009 beperkt en wordt deze grotendeels bepaald door
deelnemers waarvan het pensioen inging.
Van de 8.846 deelnemers neemt 19% deel aan Pensioenregeling 1999. 81% neemt deel aan Pensioenregeling 2006. Dit laatste percentage zal in de komende jaren toenemen tot 100% in 2015.
Figuur 13: saldo toe- en uittredingen
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Een verloop van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden in 2009 is weergegeven in onderstaand
schema.
Een verloop van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden in 2008 is weergegeven in
onderstaand schema.

Deelnemers

Gewezen
deelnemers

Ingegaan pensioen
Ouderdomspensioen

Stand per ultimo 2008

Partnerpensioen

Overigen

9.354

25.268

8.676

5.466

837

507

-

-

324

85

Toetreding
Vertrek

- 645

645

-

-

-

Pensionering

- 341

- 740

1.081

-

-

- 29

- 126

- 423

- 323

- 10

Andere oorzaken

Overlijden

-

- 61

- 492

- 79

- 125

Waardeoverdrachten

-

-

-

-

-

8.846

24.986

8.842

5.388

787

Stand per ultimo 2009

Het aantal onder “Overigen” bestaat uit wezen-, vroeg- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Onder
“Andere oorzaken” is de afname vanwege het verval van aanspraken, beëindiging van tijdelijke pensioenen, pensioenafkopen en correcties verantwoord. Het totaalbestand van (gewezen) deelnemers
en gepensioneerden neemt af met 752.
Figuur 14 geeft een inzicht in de verdeling van het deelnemersbestand over de leeftijdscategorieën
en de sexe.
Figuur 14: leeftijdsverdeling deelnemers ultimo 2009
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Het relatief hogere aantal deelnemers in de leeftijdscategorie 60 - 65 wordt veroorzaakt door arbeidsongeschikten en personen van wie de deelneming in het pensioenfonds vrijwillig wordt voortgezet
(onder andere tijdens de periode waarin men een vroegpensioen vanuit het bedrijfstakfonds ontvangt).
Het deelnemersbestand bestaat eind 2009 voor 88,9% (2008: 89,5%) uit mannen en voor 11,1% (2008:
10,5%) uit vrouwen. De gemiddelde parttimegraad is 97,2% (2008: 97,3%).
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Leeftijdsopbouw deelnemers
De gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand is na een lichte daling in 2008 weer iets gestegen
en wel met 0,2 jaar van 46,7 jaar tot 46,9 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mannelijke deelnemer
bedraagt ruim 47 jaar; de gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke deelnemer is 3 jaar lager.
De gemiddelde leeftijd van de premiebijdragende deelnemer is 43,9 jaar (2008: 44,2 jaar).
Figuur 15: gemiddelde leeftijd van de deelnemers
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Arbeidsongeschiktheid
Het percentage arbeidsongeschikten ten opzichte van het totale deelnemersbestand bedraagt per ultimo
2009 6,4% (2008: 6,2%). De verdeling van de arbeidsongeschikten over de verschillende leeftijdscategorieën is in figuur 16 opgenomen. Ten opzichte van vorig jaar zijn hierin nauwelijks verschuivingen
opgetreden. Evenals voorgaande jaren is tweederde van de arbeidsongeschikten ouder dan 55 jaar.
Figuur 16: leeftijdsverdeling arbeidsongeschikten
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De in de voorziening pensioenverplichtingen opgenomen voorziening vanwege arbeidsongeschiktheid (vanwege pensioenuitkeringen en premievrije pensioenopbouw) bedraagt € 33,9 miljoen (2008:
€ 33,4 miljoen).
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Pensioenuitkeringen
De pensioenuitkeringen over 2009 bedragen in totaal € 111,3 miljoen. Dat is € 3,9 miljoen meer dan
in 2008. De pensioenuitkeringen kunnen worden verdeeld over ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en overige pensioenen. Onder deze laatste categorie vallen onder andere wezen‑, vroeg- en
arbeidsongeschiktheidspensioen. Alle uitkeringen vertonen een stijgende trend; wel is, met name voor
nabestaanden- en overige pensioenen, een stabilisering waarneembaar.
Figuur 17: jaarlijkse pensioenuitkering
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Aanvullende pensioenrekening

Deelnemers kunnen zelf een aanvullend pensioen opbouwen door deel te nemen aan de Aanvullende
pensioenrekening (APR). De Aanvullende pensioenrekening is een spaarregeling voor rekening en risico
van de deelnemer. Het saldo bedraagt per ultimo 2009 € 55,6 miljoen (2008: € 52,3 miljoen). Hierin
zijn ook begrepen de saldi van de stortingen die worden verricht op de prepensioenrekeningen ten
behoeve van de (voormalige) vroegpensioenregeling van de Fokker-ondernemingen.
Figuur 18: ontwikkeling saldi rekeningen APR periode 2005-2009
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De in 2006 doorgevoerde wijzigingen in de pensioenregeling betekenden een sterke beperking van de
mogelijkheid tot aanvullende storting op de APR. In figuur 18 is deze afname van de stortingen duide
lijk zichtbaar. Ook de neergaande ontwikkeling van de beurzen heeft in 2008 een duidelijk effect op
het APR-saldo.
Het rendement op de APR-rekeningen wordt bepaald door onafhankelijke indices die de verschillende
beleggingscategorieën vertegenwoordigen. In figuur 8 is het jaarrendement over 2009 weergegeven
per leeftijdscategorie.

Figuur 19: rendement van de APR per beleggingsprofiel
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Personalia
Samenstelling bestuur per 31 december 2009
Aangewezen door de Raad van Bestuur Stork B.V.:
drs. J.C.M. Schönfeld (voorzitter)
mr. W.F. van Dorp (plaatsvervangend voorzitter)
I.J.H. Vermeulen MA
H.T.A. Heijtel RA
drs. J.G.B.J. Hooge Venterink
Aangewezen door de Centrale Ondernemingsraad Stork B.V.:
J.C. Plat (secretaris)
drs. B.J.J. Eikens (via vakverenigingen)
F.H. Harmsen
Voorgedragen na verkiezingen:
H. Duijst
ir. H.B. Tuil
Samenstelling beleggingscommissie
H.T.A. Heijtel RA (voorzitter)
F.H. Harmsen
J.C. Plat
mr. W.F. van Dorp
Adviseurs:
drs. R. Clement
prof. dr. J. Frijns
prof. dr. R.A.H. van der Meer
Samenstelling audit committee
H. Duijst (voorzitter)
mr. W.F. van Dorp
drs. J.G.B.J. Hooge Venterink
Samenstelling klachten- en geschillencommissie
I.J.H. Vermeulen MA (voorzitter)
H. Duijst
Samenstelling verantwoordingsorgaan
E.F.B. Heuver (voorzitter)
H.E.H. Bouland
B. Ensink
H.J. Helmes
Mr. J.P.D.M. Lagasse
H.G. Oude Brinkhuis
Directie Pensioenfonds Stork
ir. G.M.A. Rutten
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Managementteam Pensioenfonds Stork
ir. G.M.A. Rutten (voorzitter)
A.R. Diepeveen (automatisering)
dr. A.M.H. Slager (beleggingen)
H. Kamp MSc. (finance & control)
A.J.H.N. van de Wiel (pensioenzaken)
Actuaris
De actuaris adviseert het bestuur van het fonds bij actuariële aangelegenheden en controleert jaarlijks of de technische voorzieningen juist zijn vastgesteld en of de voorziening pensioenverplichtingen
op voldoende veilige grondslagen is berekend. De heer dr. B.J. Wijers van Hewitt Associates B.V. is
benoemd als adviserend actuaris. De heer ir. M.J.M. Pernot AAG van Hewitt Associates B.V. is benoemd
als certificerend actuaris.
Accountant
De externe accountant controleert de jaarrekening. De heer M. van Ginkel RA van PricewaterhouseCoopers
Accountants N.V. is als accountant benoemd.
Nevenfuncties (relevant voor bestuursfunctie) per 31 december 2009
drs. J.C.M. Schönfeld
Functie in bestuur
Voorzitter
Zittingsperiode
2001-2010
Hoofdfunctie
Zelfstandig adviseur
Nevenfuncties	Lid Raad van Commissarissen Arcadis N.V., Lid Raad van
Toezicht Stichting Sanquin Bloedvoorziening, Lid Raad van
Toezicht TU Delft, Lid Raad van Toezicht Hogeschool voor
Beeldende Kunsten, Muziek en Dans, Bestuurslid Vereniging
Effecten Uitgevende Ondernemingen, Lid Commissie
Toezicht Financiële Verslaggeving AFM, voorzitter Raad van
Commissarissen Skyline Diagnostics B.V., lid Raad van
Commissarissen S&B Industrial Minerals SA
mr. W.F. van Dorp
Functie in bestuur
Plaatsvervangend voorzitter
Zittingsperiode
2004-2012
Hoofdfunctie
Gepensioneerd
Nevenfuncties	Voorzitter Raad van Toezicht Innoforte (Velp), Vice-voorzitter
Raad van Commissarissen Exin (Utrecht)
I.J.H. Vermeulen MA
Functie in bestuur
Bestuurslid
Zittingsperiode
2008-2011
Hoofdfunctie	Corporate Director HR/ Group Director Human Resources
Industry Specialists
Nevenfuncties	Mede-bestuurder Molenstaete Assurantiën (feitelijk
leidinggevende in het kader van de WFT)
H.T.A. Heijtel RA
Functie in bestuur
Bestuurslid
Zittingsperiode
2004-2011
Hoofdfunctie
Medewerker Stork B.V.
Nevenfuncties	Trustee Stork Amsterdam International Limited Retirement
Benefits Scheme
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drs. J.G.B.J. Hooge Venterink
Functie in bestuur
Zittingsperiode
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Bestuurslid
2006-2010
Chief Financial Officer Stork Technical Services
Geen

J.C. Plat
Functie in bestuur
Secretaris
Zittingsperiode
2004-2013
Hoofdfunctie
Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Stork B.V.
Nevenfuncties	Voorzitter (dagelijks bestuur) Groepsondernemingsraad
Stork Industry Services B.V., Voorzitter Ondernemingsraad
Stork Technical Services B.V., Plaatsvervangend voorzitter
Stichting Multinationale Ondernemingsraden overleg
drs. B.J.J. Eikens
Functie in bestuur
Zittingsperiode
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Bestuurslid
2008-2011
Consultant Stork Academy
Bestuurslid Rabobank IJsseldelta

H. Duijst
Functie in bestuur
Zittingsperiode
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Bestuurslid
2004-2012
Gepensioneerd
Voorzitter Vereniging van Gepensioneerden Stork

F.H. Harmsen
Functie in bestuur
Zittingsperiode
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Bestuurslid
2006-2010
Treasurer Stork B.V.
Geen

ir. H.B. Tuil
Functie in bestuur
Bestuurslid
Zittingsperiode
2008-2011
Hoofdfunctie
Gepensioneerd
Nevenfuncties	Bestuurslid en penningmeester Vereniging van
Gepensioneerden Stork
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Samenstelling deelnemersraad per 31 december 2009
Technical Services
A.H. Eulink (Stork Industry Services B.V.)
C.S.M. Gerritsen (Stork Materieel B.V.)
drs. A.C. Nieman RA (Stork B.V.)
M.B. Oechies (HiTecs B.V.)
A.J.W.H. Lakeman (Stork Industry Services B.V.)
M. van den Eijnde (Stork Industry Services B.V.)
Aerospace
I.J. Kramer (Stork Fokker Aerostructures B.V.)
C.G.L. van der Burg (Fokker Aerostructures B.V.)
J.S. van de Velde (Fokker Services B.V.)
W.M. Veldhuis (Stork Fokker Elmo B.V.)
Food Systems
Th.J.M. Peters (Stork PMT B.V. )
ing. A.J. van den Nieuwelaar (Stork PMT B.V.)
Vereniging van Gepensioneerden Stork
C. van den Berg
R.A. van den Bosch
L.G. Eilander (voorzitter coördinatiecommissie)
G. Hoogenberg
ir. drs. J.K. de Klerk
G. Maas
J.A. Pijnappels
F. Wevers

H.P. Böck
drs. R.G.C. Dierick
R. de Haan
J.P.M. Kannekens
A. Kortenhoff
H. Meijers
ing. A.J. van Rijnsoever
R. van der Wei
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Jaarrekening 2009
10.1

Balans per 31 december (x € 1.000)

Na bestemming van het saldo van baten en lasten
ACTIVA				
		
		
2009

2008

300.438
802.268
992.535
115.904
99.008

348.482
598.798
898.928
153.183
138.065

			

2.310.153

2.137.456

7
Beleggingen voor risico deelnemers
Vastgoedbeleggingen		
Aandelen		
Vastrentende waarden		

5.343
12.192
38.097

4.103
9.734
38.421

			

55.632

52.258

Beleggingen voor risico pensioenfonds
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Derivaten
Overige beleggingen

Vorderingen en overlopende activa
Overige vorderingen

*1
2
3
4
5
6

8

		
36.973
23.110

Overige activa
Liquide middelen		
Andere activa		

13.355
1.058

8.067
1.187

			

14.413

9.254

2.417.171

2.222.078

			
Totaal activa

* De getallen verwijzen naar de toelichting op de balans per 31 december.
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PASSIVA
		

Eigen Vermogen
9
Algemene reserve		
Vereiste reserve		
			

2009

2008

- 558.348
474.124

- 692.332
461.607

- 84.224

- 230.725

Technische voorzieningen
Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico van het pensioenfonds

10

2.390.824

2.307.780

Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico deelnemers

11

55.632

52.258

Overige voorzieningen

12

36

31

Overige schulden en overlopende passiva

13

54.903

92.734

2.417.171

2.222.078

Totaal passiva
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10.2

Staat van baten en lasten (x € 1.000)
2009

2008

Baten
Premiebijdragen (van werkgever en
14
102.862
75.586
werknemers)
Premiebijdragen aanvullende
15
2.199
2.588
regeling deelnemers
16
240.592
- 309.725
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
16
5.320
- 6.300
Beleggingsresultaten risico deelnemers
Overige Baten		
82
		
		 			
351.055
- 237.851
Lasten		
17
111.353
107.391
Pensioenuitkeringen
18
5.396
3.989
Pensioenuitvoeringskosten
		
Pensioenopbouw		
63.318
51.984
Indexering en overige toeslagen		
Rentetoevoeging 		
58.787
90.001
Onttrekking voor pensioenuitkering en
pensioenuitvoeringskosten		 - 114.676
- 108.845
Wijziging uit hoofde van marktrente		 - 54.404		
344.011
Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten		
- 1.631
- 31.512
Overige mutaties voorziening
pensioenverplichtingen		
131.650
- 1.159
Mutatie voorziening pensioenverplichtingen
19
83.044 		 344.480
voor risico van het pensioenfonds
		 		
Mutatie pensioenverplichtingen voor
20
3.374
- 12.921
risico deelnemers
21
922
28.962
Saldo overdrachten van rechten
Overige lasten		
465
2.500
		 		
		 			 204.554 		
474.401
		 			
Saldo van baten en lasten		
146.501		 - 712.253
		 			
Bestemming van het saldo van baten en lasten

48
jaar verslag 2oo9

Algemene reserve			

133.984		

- 742.535

Vereiste reserve			
		 			
Totaal saldo van baten en lasten		

12.517		

30.282

146.501		

- 712.253

10.3

Kasstroomoverzicht 2009 ( x € 1.000)
2009

Kasstroom uit pensioenactiviteiten
		
Ontvangen premies		
94.352		
Ontvangen in verband met overdracht van rechten		
1.207		
Betaalde pensioenuitkeringen		 - 111.348		
Betaald in verband met overdracht van rechten		
- 2.172		
Betaalde pensioenuitvoeringskosten		
- 4.278		
				
Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten			
- 22.239
				
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
Onttrekkingen uit beleggingen		
38.783		
Ontvangen directe beleggingsopbrengsten		
597		
Stortingen naar beleggingen		
- 12.000		
Betaalde kosten van vermogensbeheer		
- 1.869		
Overige mutaties		
2.016		
			
Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten			
27.527
			
			
Nettokasstroom			
5.288
			
Mutatie liquide middelen			
5.288
			
Stand per 1 januari			
8.067
Mutaties			
5.288
			
Stand per 31 december			
13.355
		
				

2008

61.921
49.334
- 107.358
- 46.041
- 3.635
- 45.779

43.006
4.947
- 5.130
- 1.198
3.813
45.438

- 341
- 341
8.408
- 341
8.067
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10.4

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de stellige uitspraken van de Richtlijnen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).
Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend naar euro tegen de valutakoersen per balansdatum. Alle
bedragen zijn vermeld in euro en activa en passiva zijn, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd op
reële waarde. Transacties in vreemde valuta gedurende het boekjaar worden verwerkt tegen de valutakoers op het moment van afwikkeling. De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.
De marktwaarde of directe opbrengstwaarde geeft een nadere invulling van het actuele waardebegrip
per beleggingsobject.
Vergelijking met voorgaand jaar
Presentatiewijziging
Personeelsbeloningen
Op 2 februari 2009 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een nieuwe ‘ontwerp-Richtlijn 271.3
Personeelsbeloningen – Pensioenen’ gepubliceerd. Voor de Nederlandse regelingen die onder de pensioenwet vallen dient uitgegaan te worden van een ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering’.
Dit betekent dat de werkgever in principe geen pensioenverplichting op de balans hoeft op te nemen,
als hij aan al zijn verplichtingen tegenover het fonds of de verzekeraar heeft voldaan. Pensioenfonds
Stork kan als pensioenuitvoerder geen vordering op zichzelf als werkgever opnemen. Dit heeft geleid
tot een stelselwijziging met ingang van 1 januari 2009. De voorziening die ultimo 2008 is aangehouden,
is met deze stelselwijziging komen te vervallen. De vergelijkende cijfers over 2008 in de jaarrekening
2009 zijn conform deze stelselwijziging aangepast.

Balans
2009

2008

Algemene Reserve
- 558.348
Effect Personeelsbeloningen
				
		
- 558.348
			

- 694.521
2.189

2009

Overige voorzieningen
36
Effect Personeelsbeloningen
				
		
36
				

- 692.332

2008

2.220
- 2.189
31

				

Staat van Baten en Lasten
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2009

2008

Overige baten cq lasten
2.271
Effect Personeelsbeloningen
- 2.189
				
		
- 82

- 4.689
2.189
- 2.500

Methodiek bepaling marktwaarde beleggingen
Bij de waardering van de beleggingen van het fonds wordt voor het grootste deel gebruik gemaakt van
marktnoteringen, met uitzondering van interest rate swaps, vastgoedbeleggingen en leningen die op
basis van waarderingsmodellen en -technieken zijn gewaardeerd.
Opgemerkt moet worden dat schattingen naar hun aard subjectief zijn en dat de geschatte actuele
waarden van financiële instrumenten derhalve inherent onderhevig zijn aan onzekerheden en waardeoordelen ten aanzien van volatiliteit, rentestand en kasstromen. Deze schattingen zijn momentopnames,
gebaseerd op de marktomstandigheden en de op dat moment beschikbare informatie.
De belangrijkste waarderingsmethoden die gehanteerd zijn bij het schatten van de reële waarde van
financiële instrumenten waarvoor geen directe of afgeleide marktnoteringen voorhanden zijn:
•
gecontroleerde jaarrekeningen (intrinsieke waarde);
•
taxatierapporten van waarderingsspecialisten (directe vastgoedbeleggingen);
• 	mededelingen van gerenommeerde derde-partijen zoals banken, brokers en custodians (trans
actieprijzen);
• 	door de markt geaccepteerde en te verifiëren waarderingsmodellen als Black & Scholes (opties);
•
due-diligence waarderingsrapporten.
Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen bestaan uit beleggingen in Nederlands en Amerikaans direct vastgoed en
participaties in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Vastgoedbeleggingen
worden gewaardeerd op marktwaarde. Dit is voor Amerikaans direct vastgoed de taxatiewaarde. Voor
participaties in beursgenoteerde vastgoedfondsen is dit de beurskoers. Participaties in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaardeerd op marktwaarde op basis van het evenredig deel van
het vermogen van het fonds waartoe het pensioenfonds gerechtigd is. Vastgoed in exploitatie wordt
gewaardeerd op marktwaarde, zijnde de taxatiewaarde, rekening houdend met eventuele kosten bij
verkoop. Bij taxaties wordt rekening gehouden met de verwachte opbrengst als beleggingsobject in
verhuurde staat bij vrijwillige verkoop.
Aandelen
Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde aandelenfondsen worden gewaardeerd
tegen de beurskoers per balansdatum. Niet-beursgenoteerde aandelenfondsen worden gewaardeerd
tegen de intrinsieke waarde op balansdatum van de onderliggende aandelen. Participaties in private
equity worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van de onderliggende beleggingen op balansdatum.
Vastrentende waarden
Obligaties worden gewaardeerd op marktwaarde, zijnde de beurswaarde inclusief opgelopen rente.
Leningen worden gewaardeerd op reële waarde op basis van een yield curve inclusief opgelopen rente.
De yield curve is gebaseerd op de rente van staatsleningen verhoogd met een opslag, afhankelijk van
de debiteur.
Derivaten
Derivaten (afgeleide financiële instrumenten) worden gewaardeerd tegen reële waarde. Deze wordt
bepaald op basis van objectieve waarderingsmodellen en -technieken. Strategisch worden interest rate
swaps ingezet ter afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen. Valutatermijntransacties
worden ingezet om het valutarisico op de dollar strategisch af te dekken. Tactisch worden derivaten
uitsluitend gehanteerd voor zover deze passen binnen het beleggingsbeleid, om snelle en efficiënte
aanpassingen van de (geografische) allocatie en/of duration te realiseren. Positieve waarderingen van
derivaten worden opgenomen onder de balanspost “Derivaten” en negatieve waarderingen worden
opgenomen onder de post “Overige schulden en overlopende passiva”.
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Overige beleggingen
Overige beleggingen bestaan uit beleggingen in funds of hedge funds en worden gewaardeerd tegen
de intrinsieke waarde van de onderliggende beleggingen op balansdatum.
Beleggingen voor risico deelnemers
Beleggingen voor risico deelnemers zijn integraal onderdeel van de beleggingsportefeuille en worden
toegerekend op basis van beursindices die zijn berekend op basis van de beurskoersen per balansdatum. De gestorte gelden worden opgehoogd met berekende rendementen van de op de gelden van
toepassing zijnde individuele beleggingsmixen. Deze rendementen worden bepaald aan de hand van
algemeen beschikbare marktindices.
Vorderingen en overlopende activa
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Overige activa
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Liquide middelen
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Liquide middelen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoersen per balansdatum.
Eigen vermogen
Voor het eigen vermogen zijn het minimaal eigen vermogen, de vereiste reserve en de restitutiegrens,
zoals gedefinieerd in de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN), van belang.
Het eigen vermogen bestaat uit een vereiste reserve (vastgesteld volgens de standaardtoets van
De Nederlandsche Bank (DNB) en een algemene reserve. In de vereiste reserve is een wettelijke herwaarderingsreserve begrepen. Deze herwaarderingsreserve wordt aangehouden voor de volgende (per
saldo) positieve niet-gerealiseerde herwaarderingen:
• 	waardeverandering van activa, waarvan de waardeveranderingen via de indirecte beleggingsopbrengsten zijn verantwoord en waarvoor geen frequente marktnoteringen voorhanden zijn.
Deze categorie geldt voor vastgoed, overige beleggingen (hedge funds) en niet-beursgenoteerde
afgeleide financiële instrumenten;
• 	waardeveranderingen van financiële instrumenten die als afdekkinginstrument dienen en effectief
zijn. Dit betreffen interest rate swaps en valutatermijncontracten.
Het minimaal vereist eigen vermogen wordt berekend volgens de voorgeschreven berekeningsmethode
van DNB. De vereiste reserve wordt door het pensioenfonds berekend met behulp van de standaard
toets van DNB. Hierbij wordt voor de samenstelling van de beleggingen uitgegaan van zowel de feitelijke beleggingsmix als de strategische beleggingsmix. De hoogste uitkomst wordt als vereiste reserve
opgenomen.
Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds
De voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds wordt vastgesteld volgens de
‘opgebouwde rechten’-methode en berekend op basis van grondslagen die zijn vastgelegd in de ABTN. De
pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds worden gewaardeerd op marktwaarde waarbij
bij de berekening gebruik wordt gemaakt van de rentetermijn structuur zoals gepubliceerd door DNB.
Bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds wordt
gebruik gemaakt van de overlevingskansen van een prognosetafel 2005-2050 inclusief sterftetrend
zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap. De starttafel ultimo 2009 is 2007-2012.
Op basis van recente waarnemingen wordt een trendmatige verhoging van de levenskansen verwacht.
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Voor mannen en vrouwen wordt een leeftijdterugstelling van 1 jaar gehanteerd voor alle verzekeringsvormen. Aangenomen wordt dat 90% van de (gewezen) deelnemers gehuwd is. Bij gepensioneerden
wordt de werkelijke burgerlijke staat in aanmerking genomen. Voor de gewezen deelnemers en gepensioneerden wordt een leeftijdsverschil tussen man en vrouw van 3 jaar verondersteld. Voor deelnemers
wordt een leeftijdsverschil van 2,5 jaar verondersteld en wordt er gebruik gemaakt van sekseneutrale
levensverwachtingen.
Tevens is een opslag voor toekomstige excassokosten van 2% opgenomen. In de periode tot
31 december 1998 werd pensioen ingekocht volgens het 65-x systeem. Ultimo 1998 was er nog een
verschil tussen de tijdsevenredige pensioenaanspraken en de gefinancierde pensioenaanspraken (het
backservicehiaat). Per 31 december 2009 is het backservicehiaat volledig afgefinancierd.
Jaarlijks wordt door het bestuur bepaald of een toeslag gegeven kan worden. Het toekennen van de
toeslag is altijd voorwaardelijk. Een eventuele toeslag wordt verleend op opgebouwde aanspraken van
(gewezen) deelnemers en gepensioneerden inclusief de reeds verleende toeslagen, voor zover de middelen van het fonds dit toelaten. Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2010 geen toeslag te verlenen.
Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
Ten behoeve van aanvullende pensioenopbouw kunnen deelnemers gelden inleggen in een default
life-cycle regeling. De ingelegde gelden worden belegd voor rekening en risico van de deelnemer.
De aanwending is uitsluitend bestemd voor de inkoop van een aanvullend pensioen. Daarom wordt
deze voorziening betrokken bij de toetsing van het vermogen versus de verplichtingen. De waarde van
deze voorziening is gebaseerd op de rendementsontwikkeling van de beleggingsmix die hoort bij de
leeftijdsafhankelijke beleggingsklasse, die op de individuele deelnemer van toepassing is.
Overige voorzieningen
De voorziening bestaat uit een voorziening voor toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea.
Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.
Resultaatbepaling
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn.
Beleggingsresultaten
Directe beleggingsopbrengsten
De inkomsten uit beleggingen worden als volgt opgenomen:
•
vastgoedbeleggingen: de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten;
•
vastrentende waarden: de aan het boekjaar toe te rekenen rentebedragen;
•
aandelen: de in het boekjaar gedeclareerde dividenden;
•
derivaten: de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten;
•
overige beleggingen: de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten.
De kosten van vermogensbeheer en effectenbewaring worden op de directe beleggingsopbrengsten
in mindering gebracht.
Indirecte beleggingsopbrengsten
Hieronder worden de op het boekjaar betrekking hebbende resultaten verantwoord bij verkoop van
beleggingen, alsmede de resultaten op derivaten, de koersverschillen die in het boekjaar zijn opgetreden bij de waardering van de overige activa en passiva en de koersverschillen met betrekking tot in
vreemde valuta ontvangen bedragen. Daarnaast worden hierop de in het boekjaar opgetreden mutaties
in de actuele waarde van de diverse beleggingen verantwoord. De aan deze beleggingsopbrengsten
gerelateerde transactiekosten en provisies zijn met deze opbrengsten verrekend.
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Premiebijdragen (van werkgevers en werknemers)
Hieronder zijn opgenomen de aan het boekjaar toe te rekenen werkgevers- en werknemersbijdragen
alsmede eventuele verschuldigde herstelpremies in het geval van een dekkingstekort.
Premiebijdragen risico deelnemers
De aan het boekjaar toe te rekenen vrijwillige bijdragen van deelnemers met de daarbij behorende
werkgeversbijdragen in het kader van de Aanvullende pensioenrekening (APR).
Saldo overdrachten van rechten
De overgenomen pensioenverplichtingen en overgedragen pensioenverplichtingen worden berekend
volgens de regels die van toepassing zijn bij het wettelijke recht op individuele waardeoverdracht.
Overige posten in de staat van baten en lasten
De overige posten in de staat van baten en lasten, zijnde pensioenuitkeringen, pensioenuitvoering- en
administratiekosten en overige lasten, zijn opgenomen conform de resultaatbepaling.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Onderscheid wordt gemaakt
tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en kasstromen uit beleggingsactiviteiten.
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Toelichting op de balans per 31 december (x € 1.000)
1

Beleggingen voor risico pensioenfonds

Op de balans is een uitsplitsing gemaakt voor beleggingen voor risico pensioenfonds en beleggingen
voor risico deelnemers. Aangezien de rendementen van de beleggingen voor risico deelnemers worden berekend op basis van op de gelden van toepassing zijnde individuele beleggingsmixen en het
daadwerkelijke beleggingsbeleid van het fonds afwijkt van de gekozen mixen van beleggingsindices
is voor de onderstaande opstellingen uitgegaan van het totaal van de diverse beleggingscategorieën.
Voor de begin- en eindstanden wordt aangegeven welk deel van de beleggingen voor risico van het
pensioenfonds is en welk deel van de beleggingen voor risico van de deelnemers is.
Totaal beleggingen

Aandelen

Vastrentende
waarden

Derivaten *

Overige
beleggingen

Totaal

352.585

608.532

937.349

100.107

138.065

2.136.638

348.482

598.798

898.928

100.107

138.065

2.084.380

4.103

9.734

38.421

-

-

52.258

Stand per 31-12-2009

305.781

814.460

1.030.632

104.492

99.008

2.354.373

Voor risico pensioenfonds

300.438

802.268

992.535

104.492

99.008

2.298.741

5.343

12.192

38.097

-

-

55.632

Vastgoedbeleggingen
Stand per 31-12- 2008
Voor risico pensioenfonds
Voor risico deelnemers

Voor risico deelnemers

* Voor de derivaten wordt hier de marktwaarde genomen. De activa balanspost Derivaten wordt
gesaldeerd met de passiva post Overige schulden en overlopende passiva op de balans.
De uitsplitsing is weergegeven onder de toelichting (5) op de Balans.
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2

Vastgoedbeleggingen

Directe vastgoedbeleggingen
Indirecte vastgoedbeleggingen (participaties in
beleggingsinstellingen)
Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling
			
			
Overige vorderingen
Liquide middelen
Stand per 31 december

2009

2008

34.986

42.014

268.284
400

306.927
419

303.670

349.360

1.819
292

1.847
1.378

305.781

352.585

De tussentelling is weergegeven ten behoeve van de aansluiting met onderstaand verloopoverzicht
van de beleggingen.
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2009

2008

Stand per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

349.360
31.383
- 69.921

371.479
87.518
-29.360

- 7.152

- 80.277

Stand per 31 december

303.670

349.360

2009

2008

EUR			
GBP		
USD		
Overige

255.771
7.497
40.084
2.429

288.214
10.174
50.753
3.444

Totaal

305.781

352.585

3

Aandelen

Aandelen
Private equity aandelen
Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde
aandelenbeleggingsfondsen
			
			
Overige vorderingen
Overige schulden
Liquide middelen
Stand per 31 december

2009

2008

132.976
1.837

105.406
2.890

678.225

498.344

813.038

606.640

242
- 181
1.361

519
- 378
1.751

814.460

608.532

De tussentelling is weergegeven ten behoeve van de aansluiting met onderstaand verloopoverzicht
van de beleggingen.
Ultimo 2009 heeft het pensioenfonds geen aandelen uitgeleend (2008: € 16,6 miljoen).
Aandelen			
2009

2008

606.640
195.390
- 210.416
-3
221.427

918.353
282.317
- 221.512
- 372.518

813.038

606.640

2009

2008

EUR			
GBP		
JPY			
USD		
Overige

323.099
11.682
77.482
392.764
9.433

229.492
9.678
65.413
297.409
6.540

Totaal

814.460

608.532

Stand per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Overige mutaties
Waardeontwikkeling
Stand per 31 december
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4

Vastrentende waarden

Obligaties
Leningen
Niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die
beleggen in vastrentende waarden
			
			
Overige vorderingen
Overige schulden
Liquide middelen
Stand per 31 december

2009

2008

948.223
1.707

962.815
5.172

2.415

2.093

952.345

970.080

13.329
- 291
65.249

74.732
- 118.655
11.192

1.030.632

937.349

De tussentelling is weergegeven ten behoeve van de aansluiting met onderstaand verloopoverzicht
van de beleggingen.
Ultimo 2009 heeft het pensioenfonds geen vastrentende waarden uitgeleend (2008: € 97,3 miljoen).

Stand per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Overige mutaties
Waardeontwikkeling
Stand per 31 december

EUR			
GBP		
JPY			
USD		
Overige
			
Totaal
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2009

2008

970.080
3.869.202
- 3.960.535
4.135
69.463

1.067.358
4.148.668
- 4.104.637
- 315
- 140.994

952.345

970.080

2009

2008

829.244
- 147
7
195.568
5.960

750.920
- 627
-1
184.187
2.870

1.030.632

937.349

5

Derivaten
2009

2008

Valutatermijncontracten
Futures
Interest rate swaps

25.695
3.739
75.058

- 43.440
4.940
138.607

Stand per 31 december

104.492

100.107

Positieve posities uit hoofde van derivatencontracten (2009: € 115,9 miljoen; 2008: € 153,2 miljoen)
zijn opgenomen onder de beleggingen voor risico pensioenfonds. Negatieve posities uit hoofde van
derivatencontracten (2009: € 11,4 miljoen; 2008: 53,1 miljoen) zijn onder de overige schulden en
overlopende passiva verantwoord.
2009

2008

Valutatermijncontracten		
Derivaten
27.219
Overige schulden
-  1.524

- 43.440

			
25.695
- 43.440
Futures			
Derivaten
13.468
14.573
Overige schulden
- 9.729
- 9.633
			
3.739
4.940
			
Interest rate swaps			
Derivaten
75.217
138.610
Overige schulden
- 159
-3
			

75.058

138.607

Voor aanvullende toelichtingen uit hoofde van derivaten wordt verwezen naar de paragraaf Specifieke
financiële instrumenten (derivaten) in paragraaf Risicobeheer (pag. 75).
6

Overige beleggingen
2009

2008

Hedgefondsen

99.008		

138.065

Stand per 31 december

99.008		

138.065

De beleggingen van het fonds zijn gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum. Over het algemeen is het mogelijk en gebruikelijk om de actuele waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van
schattingen vast te stellen. Voor de overige beleggingen kan voor de meerderheid van de onderliggende
beleggingen geen gebruik worden gemaakt van marktnoteringen.
Deze waarderingen zijn vastgesteld op basis van de ‘beste schatting’ per balansdatum door de fondsmanager. Een door een externe accountant goedgekeurde jaarrekening is ten tijde van het opstellen
van de jaarrekening voor deze beleggingsfondsen nog niet beschikbaar. De ‘beste schatting’ van de
fondsmanager is door het pensioenfonds geëvalueerd. Deze evaluatie heeft niet tot aanpassingen geleid.
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Stand per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling
Stand per 31 december

7

2009                                  2008

138.065
- 64.605
25.548

163.639
19.835
- 45.409

99.008

138.065

Beleggingen voor risico deelnemers

Op de balans is een uitsplitsing gemaakt van beleggingen voor risico pensioenfonds en beleggingen voor
risico deelnemers. De laatste categorie betreft geen specifieke beleggingen, maar deze maken deel uit
van de totale beleggingsportefeuille. De gestorte gelden worden opgehoogd met berekende rendementen van op de gelden van toepassing zijnde individuele beleggingsmixen. Deze rendementen worden
bepaald aan de hand van algemeen beschikbare marktindices. Bij pensionering of uitdiensttreding
worden voor het uitstaande bedrag verplicht pensioenaanspraken ingekocht. Dit is ook de reden dat
deze voorziening voor rekening en risico deelnemers uit prudentieoverwegingen door het fonds wordt
meegenomen onder het totaal van de technische voorzieningen en daarmee ook in de dekkingsgraad.
Aangezien de rendementen worden berekend op basis van op de gelden van toepassing zijnde individuele beleggingsmixen en het daadwerkelijke beleggingbeleid van het fonds afwijkt van de gekozen
mixen van beleggingsindices, is gekozen om de werkelijke totale beleggingen in de onderstaande
verloopstaten van het totaal en de diverse beleggingscategorieën te presenteren.
                              

2009                               2008

Stand per 1 januari
Inleg en stortingen
Uitkeringen en onttrekkingen
Overige mutaties
Beleggingsresultaten risico deelnemers

52.258
2.199
- 4.368
223
5.320

65.179
2.588
- 9.209
- 6.300

Stand per 31 december

55.632

52.258

8

Vorderingen en overlopende activa
                              

2009                                  2008

Vorderingen op werkgevers
Vorderingen uit hoofde van waardeoverdrachten
Overlopende active

27.737
8.700
536

15.542
6.844
724

Stand per 31 december

36.973

23.110

In de vordering op werkgevers is een bedrag van € 24,2 miljoen herstelpremie opgenomen, zijnde
het nog niet ontvangen deel van de gefactureerde herstelpremie van € 35,4 miljoen. Er is door het
bestuur geregeld overleg gevoerd met de aangesloten ondernemingen over de betalingsmodaliteit van
de herstelpremie. Het pensioenfonds is van mening dat de vordering op werkgevers volledig inbaar is
en heeft in 2010 besloten stappen te ondernemen die zullen leiden tot ontvangst van de te vorderen
herstelpremie. De vorderingen en overlopende activa hebben normaliter een looptijd van korter dan
1 jaar. Aangezien waardeoverdrachten bij een dekkingsgraad lager dan 100% niet zijn toegestaan, is
voor deze post moeilijk een inschatting te maken van de looptijd.
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9

Eigen vermogen

			

Vereiste
Reserve

Algemene
Reserve

Totaal

Stand per 1 januari 2008
Bestemming saldo van baten en lasten

50.203
- 742.535

431.325
30.282

481.528
- 712.253

Stand per 31 december 2008
Bestemming saldo van baten en lasten

- 692.332
133.984

461.607
12.517

- 230.725
146.501

Stand per 31 december 2009

- 558.348

474.124

- 84.224

Op grond van artikel 2:390 lid 1 BW wordt een wettelijke herwaarderingsreserve gevormd voor beleggingen die zijn gewaardeerd tegen marktwaarde en waarvoor geen frequente marktnotering beschikbaar
is. Dit zijn de volgende beleggingen: vastgoed, derivaten en overige beleggingen. De reserve herwaardering wordt gevormd uit de bestemming van het saldo van baten en lasten. De herwaarderingsreserve
is opgenomen als onderdeel van de vereiste reserve. Het saldo van de herwaarderingsreserve bedraagt
€ 125 miljoen (31 december 2008: € 137 miljoen).
                              

Minimaal vereist eigen vermogen
			
Vereist eigen vermogen
Surplus / tekort
			
Stand per 31 december

2009                               2008

110.091

106.202

474.124
- 558.348

461.607
- 692.332

- 84.224

- 230.725

De vermogenspositie van het pensioenfonds kan worden gekarakteriseerd als dekkingstekort. Het
(minimaal) vereist eigen vermogen wordt berekend met gebruikmaking van een standaardmodel.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt per 31 december 2009: 97% (31 december 2008:
90%) en is daarmee in vergelijking met vorig jaar toegenomen. Bij de berekening van de dekkingsgraad
per ultimo 2009 is rekening gehouden met de stijging van de voorzienbare trend in overlevingskansen.
Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad gehad van ongeveer 5%. De dekkingsgraad wordt
berekend door het eigen vermogen plus de voorzieningen pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers, te delen door de pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds
en voor risico deelnemers.
Herstelplan
Als gevolg van een ongunstig beleggingsrendement in combinatie met een ongunstige renteontwikkeling, die alles te maken hadden met de wereldwijde kredietcrisis, is het pensioenfonds eind 2008 in een
situatie van dekkingstekort (daarbij is het vermogen lager dan het minimaal vereist vermogen) terechtgekomen. Om die reden is een korte termijnherstelplan (op basis van de generiek verleende vrijstelling
voor een herstelperiode van 5 jaar) en een lange termijnherstelplan (herstelperiode 15 jaar) opgesteld.
Het herstelplan is eind maart 2009 aan DNB voorgelegd. DNB heeft het herstelplan eind juni 2009
goedgekeurd.
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Herstelpremie
Op basis van de uitvoeringsovereenkomst met de aangesloten ondernemingen kan het fonds de premie
verhogen met een herstelpremie. In het herstelplan is uitgegaan van een “gecapte” herstelpremie voor
drie jaar van respectievelijk 1,5%, 0,75% en 0,75% van de voorziening pensioenverplichtingen. Jaarlijks
zal de herstelpremie als onderdeel van de doorsneepremie bij bestuursbesluit worden vastgesteld,
rekening houdend met de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Bij de premievaststelling 2010 heeft
het bestuur besloten vast te houden aan de herstelpremie zoals deze in het herstelplan is opgenomen.
Rendementsontwikkeling
In de van het herstelplan onderdeel uitmakende dekkingsgraadsjabloon wordt uitgegaan van een jaarlijks meetkundig rendement van 5,9%. Hiermee zal het fonds in 5 jaar uit de situatie van dekkingstekort
zijn en in 12 jaar uit het reservetekort (dekkingsgraad boven de 120%).
Indexatie en kortingsmaatregel
Gedurende de gehele 15-jaars hersteltermijn zal ten behoeve van het verstevigen van de financiële
positie van het fonds ten opzichte van het minimaal verwachte herstel volgens het herstelplan, en
daarnaast ook in het kader van een evenwichtige belangenafweging, de hoogte van de jaarlijkse herstelpremie bij de jaarlijkse premievaststelling telkens aan de orde zijn. Indien blijkt dat herstel in de
resterende periode niet meer haalbaar is, kan besloten worden tot een kortingsmaatregel. De omvang
van de korting op de pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers en de ingegane
pensioenen van pensioengerechtigden zal zodanig van omvang moeten zijn dat het resterende herstel
haalbaar wordt. De kortingsmaatregel heeft een voorwaardelijk karakter en zal pas kunnen worden
toegepast vanaf 1 januari 2012.
Voor de indexatie wordt als leidraad een in de ABTN beschreven indexatiestaffel gebruikt. Volgens
deze staffel is de indexatie nihil indien de dekkingsgraad lager is dan 110%.
Evaluatie
Uit de evaluatie van het herstelplan die begin 2010 door het pensioenfonds is gemaakt, blijkt dat
Pensioenfonds Stork vóór loopt op het beoogde herstel.
10 Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds
		
                              

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico
van het pensioenfonds

2009                                  2008

2.390.824

2.307.780

In de periode tot 31 december 1998 werd pensioen ingekocht volgens het 65-x systeem. Hierdoor
bestond er een achterstand in financiering ten opzichte van de tijdsevenredige verplichtingen (het
backservicehiaat). Pensioenfonds Stork heeft deze achterstand, conform wettelijk was toegestaan, per
ultimo 2009 ingelopen. Eind 2008 bedroeg het hiaat € 7,7 miljoen. In 2009 vond financiering hiervan
plaats door middel van een opslag op de premie op basis van actuele fondsgrondslagen.
Bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds wordt
gebruik gemaakt van de overlevingskansen van een prognosetafel 2005-2050 inclusief sterftetrend
zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap. De starttafel ultimo 2009 is 2007-2012.
Op basis van recente waarnemingen wordt een trendmatige verhoging van de levenskansen verwacht.
Hierop vooruitlopend is de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds
verhoogd met € 113,8 miljoen.
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De duration van de voorziening pensioenverplichtingen is 13,0 jaar (2008: 13,9 jaar).
Indexatie
De indexatie van de pensioenen is voorwaardelijk. Indexatie vindt plaats voor zover de middelen van
het pensioenfonds het toelaten. De voorwaardelijke indexatietoezegging wordt op basis van de toeslagenmatrix gekarakteriseerd als D1. Dit betekent dat de jaarlijkse toeslag gefinancierd moet worden
uit het overrendement.
De hoogte van de jaarlijkse toeslag is afhankelijk van de referentiemaatstaf en de totale financiële
positie van het fonds. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met het vereist eigen vermogen.

			

Toegekende
indexatie
%

			

Referentie
index
%

Per 1 januari 2009			
Actieven
3,01
Gepensioneerden en gewezen deelnemers
2,96
Per 1 januari 2010			
Actieven
1,76
Gepensioneerden en gewezen deelnemers
- 0,11

Verschil
%

- 3,01
- 2,96
- 1,76
0,11

De voorziening voor pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds is naar categorieën van
deelnemers als volgt samengesteld:
2009

2008

				
				
Actieven		
Gewezen deelnemers		
Gepensioneerden		

€

aantallen

€

aantallen

725.980
433.846
1.230.998

8.846
24.986
15.017

740.656
439.794
1.127.330

9.354
25.268
14.979

Stand per 31 december		

2.390.824

48.849

2.307.780

49.601
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11 Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
Ten behoeve van aanvullende pensioenopbouw kunnen deelnemers premie storten (de Aanvullende
pensioenregeling) die voor rekening en risico van de deelnemers worden belegd. Op basis van gestorte
premies en berekende rendementen wordt het saldo op de APR bepaald dat, bij beëindiging van de
deelneming, pensionering of overlijden wordt omgezet in een pensioenaanspraak. Omdat er uiteindelijk
pensioen voor wordt ingekocht wordt deze voorziening, uit overwegingen van prudentie, betrokken bij
de toetsing van het vermogen versus de verplichtingen. Ten aanzien van het saldo van deze technische
voorziening kan het volgende verloop worden gegeven:
                              

2009                                  2008

Stand per 1 januari
Premiestortingen
Omzetting in pensioen
Onttrekking
Overige mutaties
Waardemutaties beleggingen voor risico deelnemers

52.258
2.199
- 3.200
- 1.168
223
5.320

65.179
2.588
- 8.316
- 893
- 6.300

Stand per 31 december

55.632

52.258

12

Overige voorzieningen
                              

2009                                  2008

Overig

36

31

Totaal overige voorzieningen

36

31

De voorziening betreft een voorziening voor toekomstige uitkeringen uit hoofde van jubilea van medewerkers van het pensioenfonds.

13 Overige schulden en overlopende passiva
                              

2009                                  2008

Waardeoverdrachten
Pensioenuitkeringen
Derivaten
Premie egalisatie
Overige schulden overlopende passiva

32.316
3.030
11.412
2.523
5.622

29.838
3.220
53.076
1.396
5.204

Stand per 31 december

54.903

92.734

De waardeoverdrachten betreffen collectieve waardeoverdrachten waarvan de verwachting is dat deze
in 2010 definitief worden afgewikkeld.
De premie egalisatie betreft een voorziening ter dekking van de eventuele verschillen tussen de vooraf
vastgestelde doorsneepremie en de achteraf vastgestelde kostendekkende premie. Deze post is
gemaximaliseerd op een bedrag van € 5 miljoen. Zodra de premie egalisatie dit bedrag heeft bereikt
zal er geen verdere dotatie aan deze post plaatsvinden. De overige schulden en overlopende passiva
activa hebben normaliter een looptijd van korter dan 1 jaar.
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14 Premiebijdragen (van werkgever en werknemers)
                              

Werkgeversdeel
Werknemersdeel
Totaal

2009                                 2008

71.593
31.269

41.397
34.189

102.862

75.586

De premiebijdragen van werkgever en werknemers bedragen in totaal 25,8% (2008: 25,70%) van de
pensioengrondslag. De feitelijke premie bestaat uit de premiebijdragen van werkgevers en werknemers
(€ 102,9 miljoen, waarvan € 35,4 miljoen herstelpremie) plus de premiebijdragen risico deelnemers
(€ 2,2 miljoen) De kostendekkende, gedempte en feitelijke premies zijn als volgt (conform artikel
130 PW):
                              

Kostendekkende premie
Feitelijke premie
Gedempte premie

2009                                 2008

80.687
105.060
69.663

68.519
78.174
78.174

De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate verantwoord. De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:
                              

2009                                 2008

Kostendekkende premie
Benodigd voor pensioenopbouw en risicopremies
Spaarbedragen, premie arbeidsongeschiktheid; kostenopslagen e.d.
Inhaalpremie backservice
Beschikbaar ten behoeve van solvabiliteit

57.322
2.975
7.549
12.841

46.423
2.966
7.506
11.624

Totaal

80.687

68.519

15 Premiebijdragen risico deelnemers
                              

2009                                  2008

Werkgeversdeel
Werknemersdeel

529
1.670

1.058
1.530

Totaal

2.199

2.588
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16 Beleggingsresultaten (totaal)
Type belegging

Directe
beleggingsopbrengsten

Indirecte
beleggingsopbrengsten

Totaal

			
2009 		
Vastgoedbeleggingen
14.061
Aandelen
7.502
Vastrentende waarden
25.486
Overige beleggingen
- 657
Derivaten
11.701
Kosten vermogensbeheer
-1.225

		
- 38.033
- 23.972
175.678
183.180
68.762
94.248
18.843
18.185
- 36.206
- 24.505
- 1.225

Totaal

189.044

56.868

245.912

		 		
2008 				
Vastgoedbeleggingen
15.163
- 74.703
- 59.540
Aandelen
4.467
- 372.223
- 367.756
Vastrentende waarden
37.576
- 26.023
11.553
Overige beleggingen
4.927
- 46.871
- 41.944
Derivaten
- 7.007
149.613
142.606
Kosten vermogensbeheer
- 944
- 944
Totaal

54.182

- 370.207

- 316.025

17 Pensioenuitkeringen
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2009                                  2008

Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Afkopen
Overige uitkeringen

72.332
29.133
255
2.388
1.018
6.227

68.789
28.575
251
2.933
789
6.054

Totaal

111.353

107.391

18 Pensioenuitvoeringskosten
                              

2009                                  2008

Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten

2.818
822

2.606
541

Totale personeelskosten
			
Bestuurskosten
Contributies en bijdragen
Accountant
Actuaris
Adviseurs
Huisvesting
Automatisering
Administratiekostenvergoeding
Uitvoering Excasso
			
Beheervergoeding beleggingen voor rekening en risico deelnemers
Toewijzing aan kosten vermogensbeheer

3.640

3.147

88
153
211
419
787
366
830
282
111

93
129
195
256
375
375
381
236
-

- 266
- 1.225

- 254
- 944

5.396

3.989

Totaal

De kosten van de accountant en actuaris zijn toegenomen ten opzichte van 2008 als gevolg van aanvullende werkzaamheden in 2009 met betrekking tot de jaarafsluiting 2008.
De kosten voor automatisering zijn in 2009 aanzienlijk hoger dan in 2008 als gevolg van correcties op
de afschrijvingen in 2008.
Met ingang van 2009 zijn de pensioenbetalingen uitbesteed aan Stork PSD, waarvoor een excassovergoeding wordt betaald.
De kosten vermogensbeheer zijn in 2009 toegenomen als gevolg van uitbreiding van de afdeling Beleggingen en het nauwkeuriger bepalen van de aan vermogensbeheer toe te wijzen kosten.
Hieronder worden de honoraria van de externe accountant weergegeven die in het verslagjaar ten
laste van het resultaat zijn gebracht. Naast deze kosten is er uit de opgenomen voorziening voor de te
betalen BTW aan vermogensbeheerders € 73.002 betaald. De kosten uit hoofde van de controle van
de jaarrekening en andere controleopdrachten zijn opgenomen onder de post Accountant en de kosten
uit hoofde van fiscale adviesdiensten en andere niet-controle diensten zijn opgenomen onder de post
Adviseurs in bovenstaand overzicht van pensioenuitvoeringskosten.
Honoraria externe accountant
		
Controle jaarrekening
Andere controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controle diensten
			

                              2009                                  2008

200
11
332

189
6
113
17

543

325

De kosten van andere niet-controle diensten hebben met name betrekking op een onderzoek in het
kader van het toekomstscenario voor het pensioenfonds.
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19 Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds
                              

2009                                  2008

Stand per 1 januari
			
Pensioenopbouw
Indexering en overige toeslagen
Benodigde interesttoevoeging
Overgenomen pensioenverplichtingen
			
Uitkeringen
Vrijgevallen voor kosten
Overgedragen pensioenverplichtingen
Overige mutaties
			
Wijziging rentetermijnstructuur

2.307.780

1.963.300

63.318
58.787
324

51.984
90.001
40.82

- 112.450
- 2.226
- 1.955
131.650

- 106.725
- 2.120
- 72.332
- 1.159

- 54.404

344.011

Stand per 31 december

2.390.824

2.307.78

De benodigde interesttoevoeging is gebaseerd op de 1-jaars rente aan het begin van het jaar
(2009: 2,5%; 2008: 4,7%).

20 Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers
De mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers wordt berekend door de beginstand van de voorziening van de eindstand af te trekken.
Zie toelichting bij de balanspost 11.

21 Saldo overdrachten van rechten
De post saldo overdrachten van rechten bevat het saldo van bedragen uit hoofde van overgenomen
(inkomende waardeoverdrachten) dan wel overgedragen (uitgaande waardeoverdrachten) pensioenverplichtingen. Het betreft afwikkelingen van reeds voorafgaand aan het verslagjaar overeengekomen
afspraken terzake van waardeoverdracht.
                              

Inkomende waardeoverdrachten
Uitgaande waardeoverdrachten
Totaal
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2009                                  2008

465
- 1.387

46.804
- 75.766

- 922

- 28.962

Risicobeheer (x € 1.000)
Solvabiliteitsrisico
Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan
geconfronteerd met risico’s. Voor het realiseren van de belangrijkste doelstelling van het fonds, het
nakomen van de pensioentoezeggingen, wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis
van de contante waarde van de pensioenverplichtingen.
Een belangrijk risico voor het fonds is het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet beschikt
over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt niet alleen
berekend op basis van algemeen geldende normen, maar ook op basis van specifieke normen die door
de toezichthouder zijn opgelegd. Indien de solvabiliteit van het fonds zich negatief ontwikkelt, bestaat
het risico dat het fonds de premie voor de onderneming en de deelnemers moet verhogen en dat er geen
ruimte beschikbaar is voor een eventuele indexatie van opgebouwde pensioenrechten. In het uiterste
geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten van
de deelnemers moet verminderen.
De toezichthouder DNB hanteert de FTK-standaardtoets om te beoordelen of er voldoende eigen vermogen aanwezig is om de risico’s op te vangen.
Bij de berekening van de vereiste buffer past het pensioenfonds het standaardmodel van DNB toe.
Voor de samenstelling van de beleggingen moet daarbij worden uitgegaan van de beleggingsmix die
de hoogste uitkomst geeft. In 2009 was dit (net zoals in 2008) de strategische beleggingsmix.
Voor de afdekking van het valutarisico en het renterisico worden derivatencontracten afgesloten. Hiermee is bij de bepaling van de vereiste buffers rekening gehouden.
                              

S1 Renterisico
S2 Risico zakelijke waarden
S3 Valutarisico
S4 Grondstoffenrisico
S5 Kredietrisico
S6 Verzekeringstechnisch risico
			
Af: diversificatie-effect
Totaal vereiste buffers
			
Aanwezig pensioenvermogen
Vereist pensioenvermogen
Tekort		

2009                                 2008

89.715
410.350
88.044
17.530
59.025

91.425
401.913
46.201
37.366
53.969

- 190.540

- 169.267

474.124

461.607

2.362.232
2.920.580

2.129.31
2.821.645

- 558.348

- 692.332
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Marktrisico
Marktrisico is onder andere uit te splitsen in renterisico, valutarisico en prijs(koers)risico. De beleggingsdoelstellingen bepalen het beleid dat het fonds volgt ten aanzien van het beleggingsrisico.
Welke beleidsinstrumenten het bestuur op welke manier zal hanteren wordt bepaald op basis van uitvoerige analyses van de te verwachten toekomstige ontwikkelingen van de verplichtingen en de ontwikkelingen op de financiële markten. Voor deze analyses worden onder andere Asset-Liability Managementstudies (ALM) gebruikt. Een ALM-studie analyseert de structuur van de pensioenverplichtingen en van
verschillende beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse economische scenario’s.
Op basis van de uitkomsten van deze analyses stelt het bestuur jaarlijks beleggingsrichtlijnen vast
waarop het door het fonds uit te voeren beleggingsbeleid wordt gebaseerd. De beleggingsrichtlijnen
zetten uiteen binnen welke grenzen en normen het beleggingsbeleid moet worden uitgevoerd en richten
zich op het beheersen van de belangrijkste (beleggings)risico’s.
De beleggingscommissie ziet erop toe dat marktrisico conform de binnen het pensioenfonds aanwezige beleidskaders en beleggingsrichtlijnen blijft. De marktposities worden periodiek gerapporteerd
aan het bestuur.
Prijsrisico
Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die samenhangen met een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) waardewijzigingen
plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde waarbij waardewijzigingen
onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en lasten. Het fonds mitigeert het prijsrisico door
diversificatie over verschillende beleggingscategorieën, regio’s, sectoren en bedrijven. In aanvulling
kan het prijsrisico ook worden gemitigeerd door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures.
Door een sterke spreiding van de beleggingsportefeuille worden concentraties van risico’s zoveel
mogelijk vermeden. De vastgoedbeleggingen en de aandelen kunnen als volgt naar sectoren en regio’s
worden onderverdeeld:
Vastgoedbeleggingen (naar sector)
Kantoren
Winkels
Woningen
Bedrijfsruimten
Gemengd
Participaties in vastgoedmaatschappijen
Overige

58.209
99.780
31.403
35.980
26.168
34.986
19.255

67.322
120.542
35.159
36.071
34.690
42.014
16.787

Totaal

305.781

352.585

Vastgoedbeleggingen (naar regio)
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                              2009                                 2008

                              2009                                  2008

Europa
Verenigde Staten

265.697
40.084

301.832
50.753

Totaal

305.781

352.585

Aandelen (naar sector)
Financiële instellingen
Handels- en industriële bedrijven
Service organisaties
		
Totaal

                              2009                                 2008

25.526
745.599
43.335

19.344
550.047
39.141

814.460

608.532

2009

2008

Europa
Verenigde Staten
Azië		
Oceanië

344.215
305.661
67.822
82.261

248.825
240.204
82.323
51.681

Totaal

814.460

608.532

Aandelen (naar regio)

Valutarisico
De verplichtingen van het pensioenfonds luiden in euro’s. Valutarisico ontstaat wanneer het fonds
posities inneemt in andere valuta dan de euro. Door veranderingen in de valutakoers kan de waarde
van de beleggingen wijzigen. De voor het fonds belangrijkste valuta is de Amerikaanse dollar. De
koersveranderingen worden strategisch voor 90% afgedekt.
Eind 2009 wordt voor circa 34,8% (2008: 33,4%) van de beleggingsportefeuille belegd in valuta’s
anders dan de euro. Dit betreft in totaal een bedrag met een tegenwaarde van € 811 miljoen, waarvan € 696 miljoen in Amerikaanse dollars. De complete portefeuille is voor 19,4% (2008: 23,4%) met
valutatermijncontracten op de Amerikaanse dollar afgedekt. Het bedrag van de per ultimo 2009 uitstaande valutatermijncontracten bedraagt € 456 miljoen (2008: € 499 miljoen).
Per ultimo 2009 is er als gevolg van het beleggingsbesluit tot afbouw van complementaire beleggingen tijdelijk een overweging in Amerikaanse dollars ontstaan, waardoor de feitelijke afdekking van
de Amerikaanse dollarpositie per jaareinde aanzienlijk lager is geweest dan 90%.
De beleggingen in vreemde valuta kunnen per categorie als volgt worden gespecificeerd:
                              

2009                                  2008

Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden
Overige beleggingen

50.010
491.361
201.388
67.806

64.371
379.040
186.429
80.292

Totaal

810.565

710.132
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De valutapositie (in €) van de beleggingen voor en na afdekking met valutaderivaten is als volgt:
2009

				 Voor afdekking
				
EUR		
GBP 		
JPY		 		
USD 		
Overige
Totaal

Valutaderivaten

2008

Nettopositie Nettopositie
(na)
(na)

1.518.113
19.032
77.489
696.222
17.822

481.751
0
0
- 456.056
0

1.999.864
19.032
77.489
240.166
17.822

1.923.183
19.224
65.411
115.965
12.855

2.328.678

25.695

2.354.373

2.136.638

Renterisico
Het renterisico is het risico dat de waarde van de vastrentende waarden en de verplichtingen wijzigen
als gevolg van veranderingen in de rentecurve. Maatstaf voor het meten van rentegevoeligheid is de
modified duration. Deze maatstaf is een indicator voor de procentuele marktwaardeverandering van
de beleggingen (vastrentende waarden) en de verplichtingen bij een parallelle verschuiving van de
rentecurve met 1 procentpunt.
Modified duration

                              2009                                  2008

Modified duration van de vastrentende waarden
(voor derivaten)
Modified duration van de vastrentende waarden (na derivaten)
Modified duration van de (nominale) pensioenverplichtingen

5,2
17,9
13,0

5,0
18,0
13,9

Wanneer de modified duration van de beleggingen afwijkt van de modified duration van de verplichtingen is er sprake van een duration-mismatch. Het beleid van het fonds is gericht op het verkleinen van
deze mismatch. Dit gebeurt door het aangaan van interest rate swaps waarmee de modified duration
van de beleggingen wordt verlengd. Strategisch dekt het pensioenfonds 70% van het renterisico van
de verplichtingen af. Per ultimo 2009 is 72% (2008: 81%) van het renterisico afgedekt.
Een intrest rate swap ruilt een te ontvangen vaste lange rente (vergelijkbaar met de kasstroom van een
langlopende obligatie) tegen een te betalen variabele korte rente (Euribor). Enerzijds verkleint dit de
duration-mismatch, anderzijds vergroot dit de afhankelijkheid van de ontwikkeling van de korte rente.
De vastrentende waarden kunnen als volgt worden uitgesplitst naar looptijd:
2009
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2008

				
Resterende looptijd ≤ 1 jaar		
Resterende looptijd > 1 jaar en < 5 jaar		
Resterende looptijd ≥ 5 jaar		

€
121.616
317.952
591.064

%
11,80
30,85
57,35

€
35.141
5.035
897.173

%
3,75
0,54
95,71

Totaal 		

1.030.632

100,00

937.349

100,00

Kredietrisico
Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het fonds als gevolg van faillissement of betalings
onmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij kan onder meer
worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst
en marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenposities worden aangegaan.
Binnen de beleggingsportefeuille wordt door het beleggen in bedrijfsobligaties kredietrisico gelopen om
een hoger rendement te behalen. Door het aanhouden van een goed gespreide beleggingsportefeuille
wordt het risico van individuele titels sterk verminderd (de onderstaande tabellen geven inzicht in dit
kredietrisico en de spreiding over uitgevende instellingen en markten).
Een voor beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft
betrekking op het risico dat partijen, waarmee het fonds transacties is aangegaan, niet meer in staat
zijn hun tegenprestatie te verrichten, waardoor het fonds financiële verliezen lijdt.
Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil zeggen
met inachtneming van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het fonds; het vragen van extra
zekerheden zoals onderpand bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van effecten. Ter afdekking
van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar een voldoende betrouwbaar
clearing- en settlementsysteem functioneert. Het fonds loopt daarnaast kredietrisico op tegenpartijen
van derivatentransacties (swaps, valutatermijncontracten). Dit risico wordt sterk verminderd door het
transactievolume te spreiden over verschillende kredietwaardige tegenpartijen waarmee bovendien
ISDA/CSA-overeenkomsten zijn afgesloten, zodat posities van het pensioenfonds adequaat kunnen
worden afgedekt door ontvangst van onderpand (collateral).
In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de beleggingen naar sector weergegeven:
		

                              2009                                  2008

Overheidsinstellingen
Financiële instellingen
Handels- en industriële bedrijven
Serviceorganisaties

683.536
148.682
1.478.820
43.335

718.520
- 2.221
1.381.198
39.141

Totaal

2.354.373

2.136.638

De verdeling naar regio is weergegeven in onderstaande tabel:
		

                              2009                                  2008

Mature markets
Opkomende markten

2.179.344
175.029

2.024.817
111 .821

Totaal

2.354.373

2.136.638
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Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren in de vastrentende portefeuille kan het
volgende overzicht worden gegeven:
		
AAA		
AA			
A			
BBB		
BB			
B			
<B			
Not Rated
Totaal

                              2009                                  2008

486.974
1 47.711
142.342
125.933
89.545
623
37.504

380.571
122.134
245.074
69.464
99.285
474
305
20.042

1.030.632

937.349

De categorie Not Rated bestaat voornamelijk uit vastrentende waardeproducten (derivatenposities)
aangehouden bij externe managers ter afdekking van rente- en kredietrisico’s.
Liquiditeitsrisico
Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs
kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn verplichtingen zou kunnen voldoen. Waar de overige risicocomponenten vooral betrekking hebben op
de langere termijn (solvabiliteit), gaat het hierbij uitsluitend om de korte termijn. Dit risico wordt
beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden
voor de liquiditeitspositie van het fonds, rekening houdend met directe beleggingsopbrengsten
en andere inkomsten zoals premies. Daarnaast beschikt het fonds grotendeels over snel liquide te
maken activa zodat dit risico voor het fonds zeer beperkt is.
Verzekeringstechnische risico’s (actuariële risico’s)
De belangrijkste actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven, overlijden (kort leven) en arbeidsongeschiktheid.
Het belangrijkste actuariële risico voor een pensioenfonds is het langleven risico (het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld wordt verondersteld bij de bepaling van de voorziening
pensioenverplichtingen). Als gevolg hiervan zou de pensioenvermogenopbouw niet toereikend kunnen zijn voor de uitkering van de pensioenverplichting. Door toepassing van de AG-prognosetafel
2005-2050 met adequate correcties voor ervaringssterfte is het langleven risico nagenoeg geheel
verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen. Momenteel wordt binnen het
actuariële veld bekeken in hoeverre de geconstateerde verhoogde levenskansen doorwerken in de
genoemde tabellen. Pensioenfonds Stork heeft met deze ontwikkeling rekening gehouden en een
extra voorziening getroffen om de effecten van de verhoogde levenskansen op te vangen.
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden een nabestaandenpensioen
moet toekennen, waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit risico wordt ingeschat en op basis daarvan wordt jaarlijks een risicopremie vastgesteld, die onderdeel uitmaakt van
de kostendekkende premie.
Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het fonds verantwoordelijk is voor de effecten van premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheidspensioen
(‘schadereserve’). Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het verschil
tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuariële uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien.
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Indexatierisico
Het bestuur van het fonds heeft de ambitie om de pensioenen te indexeren. De mate waarin dit kan
worden gerealiseerd is afhankelijk van de ontwikkelingen in rente, rendement, prijs- en looninflatie
en demografie. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat de indexatietoezegging voorwaardelijk is.
Concentratierisico
In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa en
passiva ontbreekt. Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille
in regio’s, economische sectoren of tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sectorgebonden is, kan door deze sectorconcentratie een verhoogd risico lopen. Indien aandelen in dezelfde
sector worden aangehouden is sprake van een cumulatief concentratierisico.
Grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Hieronder wordt verstaan iedere belegging groter
dan 5% van de totale beleggingen of groter dan 5% van de beleggingscategorie waartoe de belegging
behoord.
Er wordt door het pensioenfonds niet belegd in de aangesloten ondernemingen.

Overige risico’s
Operationeel risico
Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens, het verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Om dit risico te verminderen worden door het fonds hoge kwaliteitseisen gesteld aan de uitvoering op gebieden zoals interne
organisatie, processen en controles, procedures en geautomatiseerde systemen. Een voorbeeld van
implementatie is functiescheiding tussen het aangaan van transacties en de afwikkeling en registratie ervan. Daarnaast is er een aparte functie Administratieve Organisatie/Interne Controle binnen de
uitvoeringsorganisatie.
Systeemrisico
Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet
langer naar behoren functioneert. Hierdoor kunnen beleggingen van het fonds niet langer verhandelbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde verliezen. Net als voor andere marktpartijen, is dit
risico voor het fonds niet beheersbaar.
Specifieke financiële instrumenten (derivaten)
Derivaten worden ingezet ten behoeve van het risicobeheer of efficiënt portefeuillebeheer. De volgende producten worden gebruikt:
• 	futures. Dit zijn standaard beursgenoteerde instrumenten, waarmee snel posities kunnen worden gewijzigd. Futures worden gebruikt voor het tactische beleggingsbeleid. Tactisch beleggingsbeleid is slechts mogelijk binnen de grenzen van het strategische beleggingsbeleid;
• 	valutatermijncontracten. Dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere valuta,
tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel van valutatermijncontracten worden valutarisico’s afgedekt;
• 	interest rate swaps. Dit betreffen contracten afgesloten met individuele banken waarbij de verplichting wordt aangegaan tot het uitwisselen van rentebetalingen over een nominale hoofdsom.
Door middel van swaps kan het fonds de rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.
Ultimo 2009 zijn zekerheden (collateral) ontvangen voor de swaps en valutatermijncontracten voor
een bedrag van € 101 miljoen (2008: € 85,1 miljoen gestort). Voor de futures zijn zekerheden gesteld
ten bedrage van € 10,3 miljoen (2008: € 12,3 miljoen).
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Ultimo oktober 2009 is het ‘security lending programma’ beëindigd. Ultimo 2009 waren er geen uitgeleende effecten (2008: € 113,9 miljoen) en zijn hiervoor geen ontvangen zekerheden (2008: € 119,8
miljoen).

10.5

Algemene opmerkingen

Omzet

                              2009                                  2008

Premiebijdragen van werkgevers en werknemers
Directe beleggingsopbrengsten

105.061
56.868

78.174
54.182

Totaal

161.929

132.356

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Naast de eerder genoemde, in de balans opgenomen, verplichtingen heeft Pensioenfonds Stork verplichtingen van € 1,0 miljoen (2008: € 1,2 miljoen) variërend van 1 tot en met 5 jaar als gevolg van
lease- en huurcontracten.
Medewerkers
Ultimo 2009 bedroeg het aantal medewerkers 45 (ultimo 2008: 41). Rekening houdend met het aantal
parttimers gaat het hierbij om 39,2 fte (ultimo 2008: 36,4 fte).
Beloningen bestuurders
Aan de functie van bestuurslid is geen bezoldiging verbonden.
Vaststelling
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Stork heeft de jaarrekening 2009 definitief vastgesteld op
27 april 2010.

Amersfoort, 27 mei 2010
Namens het bestuur
drs. J.C.M. Schönfeld, voorzitter
J.C. Plat, secretaris
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11

Oordeel Verantwoordingsorgaan
1

Inleiding

Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft per 1 januari 2008 een verantwoordingorgaan ingesteld
conform Hoofdstuk B1 van de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance).
De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in artikel 9 van de statuten van
het pensioenfonds.
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: twee leden uit de kring van deelnemers, twee uit de
kring van pensioengerechtigden en twee vanuit de aangesloten ondernemingen. De samenstelling van
het verantwoordingsorgaan is vermeld op pagina 42 van het jaarverslag. In maart 2010 is de samenstelling gewijzigd. De aanloop zittingstermijn van de heer B. Heuver liep af. Omdat hij niet beschikbaar
was voor een volgende termijn is hij afgetreden en vervangen door de heer A.W.M. Kaandorp. Wij zijn
de heer B. Heuver veel dank verschuldigd voor zijn activiteiten in onze aanloopfase.
Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over:
• 	het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere relevante
informatie;
• 	het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;
• 	beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.
Als uitgangspunt bij de beoordeling is vooral van belang of het bestuur bij de genomen besluiten op
een evenwichtige wijze met de belangen van alle belanghebbenden rekening heeft gehouden. In een
reglement ten behoeve van het verantwoordingsorgaan is vastgelegd hoe het bestuur verantwoording
aflegt over het gevoerde beleid en hoe het verantwoordingsorgaan tot zijn oordeel komt.

2

Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan kwam in het verslagjaar zeven keer bijeen. Er waren drie bijeenkomsten
zonder het bestuur en vier bijeenkomsten met het bestuur. Daarnaast werden nog een tweetal telefonische afstemminggesprekken georganiseerd.
Bijeenkomsten verantwoordingsorgaan zonder bestuur
Besproken onderwerpen:
• 	herstelplan en herstelpremies;
• 	voorbereiding op vergaderingen met het bestuur;
• 	positieve adviezen gegeven over:
- 	reglement klachten- en geschillencommissie;
- 	reglement visitatiecommissie;
- 	zittingstermijn verantwoordingsorgaan;
• 	voorbereiding concept tekst verantwoordingsorgaan voor het jaarverslag.
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Bijeenkomsten verantwoordingsorgaan met bestuur
Besproken onderwerpen:
• 	herstelplan en herstelpremies;
• 	kwartaalrapportages;
• 	wijzigingen in ABTN;
•
positief advies uitgebracht over:
- 	beleggingsplannen 2009 en 2010;
- 	nota communicatiebeleid;
• 	rapport visitatiecommissie;
• 	strategisch beleggingsplan 2010-2012;
• 	notitie premie- en indexatiebeleid 2010;
• 	tekst verantwoordingsorgaan voor het jaarverslag doorgesproken;
• 	verzoek van verantwoordingsorgaan aan het bestuur om lessons learned met betrekking tot het
gevoerde beleggingsbeleid vast te leggen.

3

Bevindingen

Algemeen
Voor de beoordeling van het bestuursbeleid heeft het verantwoordingsorgaan kennis genomen van
het jaarverslag, kwartaalrapportages, verslagen van bestuursvergaderingen en allerlei andere informatie zoals herstelplannen en de verslagen van de accountant en de actuaris. Bovendien was er in dit
verslagjaar voor het eerste sprake van Intern Toezicht. De ingestelde visitatiecommissie verrichtte het
derde kwartaal 2009 een onderzoek. Van het uitgebrachte rapport maakte het verantwoordingsorgaan
mede gebruik voor haar oordeel over het bestuursbeleid.
Visitatiecommissie
Dit verslagjaar was het verantwoordingsorgaan ook betrokken bij het adviseren van het bestuur voor
wat betreft vorm en inrichting van het intern toezicht. Het bestuur heeft gekozen voor een 3 jaarlijks
onderzoek door een onafhankelijke visitatiecommissie. Over het reglement visitatiecommissie werd
een positief advies uitgebracht. Het eerste onderzoek vond in het derde kwartaal 2009 plaats.
Het verantwoordingsorgaan heeft inzage gekregen in het rapport van de visitatiecommissie van
12 februari 2010 naar aanleiding van hun visitatie over de periode juli 2008 tot juli 2009. Naar aanleiding
van de lezing van het rapport door de leden van het verantwoordingsorgaan en de inleiding door het
bestuur van het rapport aan het verantwoordingsorgaan, heeft het verantwoordingorgaan het nuttig
bevonden een gesprek met de visitatiecommissie te organiseren om een verduidelijking en opheldering
omtrent en een onderbouwing te krijgen van een aantal van de vaststellingen en adviezen uit het rapport.
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Op basis van het rapport en de vergadering heeft het verantwoordingsorgaan de volgende adviezen
en suggesties geformuleerd. Zij vraagt het bestuur van Pensioenfonds Stork hiermee in haar bestuur
in het algemeen en haar corporate governance in het bijzonder rekening te willen houden.
• 	Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot Corporate Governance en mogelijke

ogenschijnlijke belangenverstrengeling lijkt het wenselijk om te overwegen om in de verschillende
organen van Pensioenfonds Stork ook onafhankelijke experts/vertegenwoordigers te laten deelnemen als vertegenwoordiger van de verschillende belangengroepen.
• 	Gezien het ontbreken van een regelmatige evaluatie van de externe adviseurs en de mogelijke
onduidelijkheid over de geleverde meerwaarde is een regelmatige benchmarking nuttig en wenselijk en moet wellicht een maximale termijn voor dergelijk adviseurschap worden overwogen.
• 	Het beleggingsbeleid 2008 werd door het verantwoordingsorgaan beoordeeld in 2009. Desondanks
is het verantwoordingsorgaan van mening dat in jaren met een sterk negatieve ontwikkeling van
de dekkingsgraad zoals in 2008, een extra separate analyse noodzakelijk is. Modelmatige berekeningen vormen een belangrijke rol bij de bepaling van het beleggingsbeleid. Alhoewel in het
beleggingsbeleid van 2010 reeds een aantal lessons learned is meegenomen, lijkt het ons zinvol
bij de extra analyse vooral aandacht te schenken aan de consistentie van de diverse modelmatige
berekeningen.
Herstelplan en uitvoeringsovereenkomst
Het bestuur heeft dit jaar veel tijd en energie gestoken in het realiseren van de in het herstelpan gewenste
dekkingsgraad per eind 2009. Naast veel aandacht voor het beleggingsbeleid kostten ook discussies
met betrekking tot de betaling van de op basis van de uitvoeringsovereenkomst door de onderneming
te betalen herstelpremie veel tijd. Het bestuur heeft de ondernemingen een groot aantal alternatieve
voorstellen gedaan teneinde genoemde herstelpremie te voldoen. Ook de ondernemingen hebben
verschillende voorstellen gedaan. Deze voorstellen leverden echter geen resultaten op. Tenslotte werd
door partijen besloten tot inschakeling van mediators. Toen ook dat geen resultaat opleverde heeft het
bestuur besloten toezichthouder DNB te informeren over de inmiddels ontstane betalingsachterstand.
Bij de behandeling van het jaarverslag over 2008 in mei 2009 heeft het verantwoordingsorgaan het
bestuur aanbevolen om, indien nodig bij belemmeringen tijdens de realisatie van het ingevolge de
uitvoeringsovereenkomst te betalen herstelpremie, niet te schromen om voornemens tot handelen om
te zetten in concrete maatregelen. Het bestuur heeft eind april 2010 een arbitrage procedure gestart.
Financiële positie
De financiële positie is dit jaar duidelijk verbeterd. De beleggingsmix sloot grotendeels aan bij de
gekozen strategie. Het rendement over 2009 bedroeg 11,7% hetgeen uitgaat boven de benchmark die
11,5% bedraagt. Door dit resultaat is de taakstelling ingevolge het herstelplan (94,9% per 31-12-2009)
gehaald. De dekkingsgraad kwam aanvankelijk zelfs uit op 102%. Een mooi resultaat. Echter door een
verplichte toepassing van de nieuwe leeftijdstabellen in 2009 moest dit percentage worden aangepast.
Door de actuaris werd vastgesteld dat de post “voorziening pensioenverplichtingen” voor risico van
het pensioenfonds met ruim € 100 miljoen moest worden verhoogd. Dit ging ten laste van het vermogen, waardoor een correctie van de aanvankelijke dekkingsgraad van 102% noodzakelijk werd. Die
werd daardoor vastgesteld op 97%, nog ruim boven taakstelling waardoor eventuele voorwaardelijke
kortingen op termijn voorlopig achterwege lijken te blijven.
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Beleggingsbeleid
Naar aanleiding van de grote terugval van de dekkingsgraad in 2008 en begin 2009 heeft het verantwoordingsorgaan er bij het bestuur op aangedrongen om hier op duidelijke wijze de ‘lessons learned’
uit te trekken. Het verantwoordingsorgaan heeft geconstateerd dat in het beleggingsbeleid 2010 al een
aantal lessons learned op een expliciete wijze verwerkt zijn. Voor eventuele aanvullende lessons learned
verwijzen wij naar de adviezen en suggesties zoals hiervoor geformuleerd onder ‘visitatiecommissie’.
De inhoud van het beleggingsbeleid 2010 is naar de mening van het verantwoordingsorgaan verbeterd.
Het dynamiseren van de beleggingsmix en het splitsen van de portefeuille in een defensief en offensief
gedeelte beoordelen wij positief.
Risicobeleid
De risico’s werden goed afgedekt. Het ging daarbij om de volgende risico’s:
• 	Renterisico
• 	Zakelijke waarden risico
• 	Valutarisico
• 	Grondstoffenrisico
• 	Kredietrisico
• 	Verzekeringstechnisch risico
Indexatie- en Premiebeleid
Het indexatiebeleid is vastgelegd in de ABTN. Bovendien is er gezien het huidige dekkingstekort sprake
van een kortetermijn herstelplan. Ingevolge de voor dit herstelplan geldende voorwaarden in de Pensioenwet is dit jaar geen indexatie toegekend aan de gepensioneerden en zijn de opgebouwde rechten
van de actieve deelnemers niet verhoogd.
De premie wordt jaarlijks door de actuaris vastgesteld. Het gaat om een kostendekkende premie voor
dit jaar aangevuld met herstelpremie. In de premie voor 2009 was voor de laatste keer 2,8% premie
opgenomen om het backservicehiaat op te heffen. Dit hiaat was het gevolg van de voorheen toegepaste zogenaamde 65-x regeling waarbij de pensioenopbouw gespreid plaats vond. Het laatste stukje
backservicehiaat is geheel voor rekening van de onderneming afbetaald.
Communicatie
Om te komen tot het gewenste communicatiebeleid is een nota communicatiebeleid opgesteld. Het
verantwoordingsorgaan heeft hierover een positief advies uitgebracht. In de nota zijn regels, uitgangspunten en doelstellingen met betrekking tot communicatie samengebracht met als einddoel:
“Het gewenste communicatiebeleid”.
Het is de bedoeling de nota elke 3 jaar te evalueren en zo nodig te actualiseren. Het motto bij het
gewenste communicatiebeleid is: “Dichter bij de deelnemer”. Om dit te bereiken zullen afzonderlijke
doelgroepen worden bepaald en gesegmenteerd. Per doelgroep zal het gewenste beleid worden
bepaald. Het uiteindelijk te voeren beleid zal regelmatig worden getoetst door een consultatiegroep.
Het verantwoordingsorgaan heeft het bestuur gecomplimenteerd met de nota en ziet met belangstelling uit naar de verdere uitwerking.
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4

Beoordeling

Het verantwoordingsorgaan heeft zoals reeds aangegeven bij haar rapportage “Bevindingen Algemeen”
(zie bij 3) bij de beoordeling van het beleid mede gebruik gemaakt van het uitgebrachte rapport van de
visitatiecommissie. Het verantwoordingsorgaan onderschrijft de mening van de visitatiecommissie, dat
het bestuur, de uitvoeringsorganisatie en de diverse commissies en organen hun taakverdeling zeer
degelijk uitvoeren. Ook de constatering van de visitatiecommissie dat de vernieuwingen, voortvloeiend
uit de nieuwe Pensioenwet, die het pensioenfonds moest doorvoeren accuraat zijn opgepakt, sluit volledig aan bij het oordeel van het verantwoordingsorgaan. Zoals kan worden opgemerkt uit de diverse
rapportages bij het onderdeel “Bevindingen” ging het wederom om een zeer moeilijk jaar, dat vroeg om
veel aandacht en zorgvuldigheid. Ook de intensiteit van de vergaderingen nam enorm toe. Daardoor
verliep de berichtgeving naar het verantwoordingsorgaan niet altijd als gewenst. Alles overwegend is
het verantwoordingsorgaan van mening dat het bestuursbeleid in deze moeilijke periode uiteindelijk
toch kan worden gekwalificeerd als beleid waarbij op een evenwichtige wijze met de belangen van alle
betrokkenen rekening is gehouden en besluit daarover een positief oordeel uit te spreken.
Amersfoort, 27 mei 2010
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Reactie bestuur op het oordeel 2009 van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Stork
Het bestuur heeft kennis genomen van het oordeel van het verantwoordingsorgaan van 27 mei 2010
over het door het bestuur in 2009 gevoerde beleid. Het verantwoordingsorgaan is van mening dat het
bestuursbeleid ondanks de moeilijke periode kan worden gekwalificeerd als beleid waarbij op een
evenwichtige wijze met de belangen van alle betrokkenen rekening is gehouden.
Het bestuur en de uitvoeringsorganisatie hebben, naar aanleiding van de beleggingsresultaten over
2008, veel tijd besteed aan het inventariseren van lessons learned uit het beleggingsbeleid. Deze zijn
met het verantwoordingorgaan besproken en opgenomen in het strategisch beleggingsplan en het
beleggingsplan voor 2010.
Het bestuur merkt op dat een aantal in deze beleggingsplannen opgenomen beleidsmaatregelen
naderhand terug te vinden is in de aanbevelingen van de Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer
(Commissie Frijns).
Het bestuur hecht eraan te duiden dat het beleggingsbeleid voor een deel is gebaseerd op de met de
ondernemingen gesloten uitvoeringsovereenkomsten, zonder hierbij meer dan verantwoord risicovol
te beleggen. In de uitvoeringsovereenkomst is ondermeer een risicodeling opgenomen waarbij ondernemingen een bepaalde herstelpremie zullen voldoen aan het pensioenfonds, indien het fonds in een
situatie van dekkingstekort verkeert. Het bestuur heeft gemeend in het belang van alle betrokkenen te
hebben gehandeld om door intensief overleg tot overeenstemming te komen over het betalen van deze
herstelpremie. Het geschil over de betalingsverplichting voortvloeiend uit de uitvoeringsovereenkomst
en de vertraging die daarmee gepaard gaat raken ook het beleggingsbeleid.
Het bestuur neemt de aanbevelingen van het verantwoordingsorgaan ter harte.
Amersfoort, 17 juni 2010
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Bevindingen visitatiecommissie
De visitatiecommissie (VC) heeft in oktober 2009 Stichting Pensioenfonds Stork gevisiteerd.
In november 2009 is de rapportage aan het bestuur verstrekt en in december heeft een gesprek
over de rapportage plaatsgevonden. Hierna volgt een samenvatting uit deze rapportage.
Het visitatieproces is prima verlopen. Er is een uitgebreide set aan documentatie verstrekt en
de VC heeft ten behoeve van haar ‘comfort’ om extra informatie kunnen vragen. De
gesprekken met leden van het bestuur, de directie en met leden van de deelnemersraad en
verantwoordingsorgaan zijn in een zeer goede sfeer verlopen. De onderlinge relatie tussen de
vele betrokkenen kan veelal als harmonieus worden bestempeld. De algemene bevinding van
de VC is dan ook dat het bestuur, de uitvoeringsorganisatie en de diverse commissies en
organen, ernaar streven hun taakuitoefening, die ze uitermate belangrijk vinden, zeer degelijk
uitvoeren, waarmee de deelnemers van het fonds zijn gebaat.
De structuur van het fonds is zeer goed ingericht en er wordt ook nauwgezet volgens deze
structuur gewerkt. Daardoor zijn er voldoende controle mechanismen aanwezig om een
optimaal proces van uitvoering te waarborgen. Daarbij is de professionaliteit van de
uitvoeringsorganisatie dusdanig hoog dat de deelnemers ervan uit mogen gaan dat de
toevertrouwde middelen en aangegane verplichtingen op een kundige wijze beheerd worden.
De VC heeft begrepen dat, wellicht als uitvloeisel van de kredietcrisis en de daaruit volgende
economische teruggang die ook pensioenfondsen parten heeft gespeeld, er vraagtekens zijn
over de continuering van de uitvoering van de regeling in de huidige vorm. De VC heeft
echter kunnen constateren dat bestuur en directie in de gesprekken hierover de belangen van
de deelnemers duidelijk voorop stellen.
De verplichte veranderingen en vernieuwingen die het pensioenfonds heeft moeten
doorvoeren, voortvloeiend uit de pensioenwet en uit de toezichteisen op goed
pensioenbestuur, zijn accuraat opgepakt en geïmplementeerd. Verder constateert de VC dat de
bestuurstaken op een gedegen wijze worden uitgeoefend en de processen goed worden
aangestuurd. Deskundigheid is voldoende aanwezig, de meeste risico’s worden voldoende
beheerst en er wordt gestreefd naar goede communicatie met de deelnemers.
Enkele kanttekeningen die de VC heeft geplaatst tijdens haar onderzoek en die uitgebreid
verwoord zijn in de rapportage hebben betrekking op de volgende punten: mogelijke gevolgen
van lastige belangenafweging als gevolg van functie uitoefening, risicobeheersing en mate
van prudentie bij het beleggen, het proces tot nakoming van de uitvoeringsovereenkomst door
de sponsor wat betreft herstelpremies als gevolg van het dekkingstekort, transparantie van
communiceren over de toeslagambitie en over de premielast voor de deelnemers. De VC is
van mening dat ten aanzien hiervan verbeteringen kunnen worden aangebracht ter verdere
behartiging van de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden.
Visitatiecommissie, 12 februari 2010
A.J.E.M. Vollenbroek
L.J.M. Roodbol
E.J.M. Missotten
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Verklaring accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2009 van Stichting Pensioenfonds Stork te
Amersfoort bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009
met de toelichting gecontroleerd.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en met inachtneming van het bepaalde in artikel 146 Pensioenwet. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de
jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn
wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden
is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn
beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In
die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven
in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een
verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van
het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving en van de
redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Pensioenfonds Stork per 31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW met inachtneming van het bepaalde in artikel 146 Pensioenwet.

84
jaar verslag 2oo9

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende
instanties
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f BW melden wij dat het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 2:391 lid 4 BW.
Amsterdam, 24 juni 2010
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door:

M. van Ginkel RA
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Verklaring actuaris
Opdracht
Door Stichting Pensioenfonds Stork te Amersfoort is aan Hewitt Associates B.V. de opdracht verleend
tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 2009.
Gegevens
De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Voor de toetsing van de fondsmiddelen
en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële gegevens die
ten grondslag liggen aan de jaarrekening. In overeenstemming met de richtlijn “Samenwerking tussen
accountant en actuaris ter zake van de controle van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen”
heeft de accountant van het pensioenfonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van
de betrouwbaarheid en de volledigheid van de administratieve basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeelsvorming van belang zijn.
Werkzaamheden
Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van
de Pensioenwet.
De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens en de bevindingen van de
accountant ten aanzien hiervan zijn zodanig dat ik die gegevens als uitgangspunt voor mijn beoordelingswerkzaamheden heb aanvaard.
Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht:
• 	heb ik onder meer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist eigen vermogen
en het vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld, en
•
heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds.
Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd over
de waarschijnlijkheid waarmee het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtingen kan
nakomen, mede in aanmerking nemend het financieel beleid van het pensioenfonds.
De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen het
Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een deugdelijke
grondslag voor mijn oordeel.
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Oordeel
De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningregels en uitgangspunten,
als geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op de balansdatum lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. Gemeten naar de wettelijke maatstaf
is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van een dekkingstekort.
Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 126
tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 131 (Minimaal vereist eigen vermogen),
artikel 132 (Vereist eigen vermogen) en artikel 133 (Dekking door waarden).
De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Stork is naar mijn mening slecht, vanwege een
dekkingstekort.
Eindhoven, 7 juni 2010
Ir. M.J.M. Pernot AAG
verbonden aan Hewitt Associates B.V.
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Aangesloten ondernemingen
Groepsindeling per 31 december 2009
Groep 1 Aerospace (7)
Fokker Aerostructures B.V.
Fokker Aircraft Services B.V.
Fokker Elmo B.V.
Fokker Services B.V.
Stork Aerospace Group B.V.
Stork Power Services B.V.
Stork SP Aerospace B.V.
Groep 2 Technical Services en Corporate Services (24)
Conrad Stork Beheer B.V.
Friday Eurotech Beheer B.V.
HiTecs B.V.
HW Technics B.V.
Koninklijke Machinefabriek Stork B.V.
Stichting Metalektro Personeelsdiensten
Stichting Sociaal Kader
Stork B.V.
Stork Bronswerk B.V.
Stork FDO Inoteq B.V.
Stork Gears & Services B.V.
Stork Industry Services B.V.
Stork Industry Specialists B.V.
Stork Intermes B.V.
Stork Materieel B.V.
Stork Primoteq B.V.
Stork PSD B.V.
Stork RMO B.V.
Stork Sales & Rental Services B.V.
Stork Special Products B.V.
Stork Thermeq B.V.
Stork Trading B.V.
Stork Turbo Blading B.V.
Stork Turbo Service B.V.
Ondernemingen niet of gedeeltelijk behorend tot het Stork-concern (7)
GLT-PLUS v.o.f.
Rheinmetall Nederland B.V.
Stork Food & Dairy Systems B.V.
Stork Plastics Machinery B.V.
Stork PMT B.V.
Stork Titan B.V.
Stork Townsend B.V.
Het aantal aangesloten ondernemingen is per ultimo 2009: 38
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Mutaties
Met betrekking tot de aangesloten ondernemingen hebben zich in het verslagjaar de volgende mutaties voorgedaan:
• 	de beëindiging van de aansluiting van Jacobs Advanced Manufacturing B.V. vanwege overgang
naar het bedrijfstakfonds Pensioenfonds van de Metalektro;
• 	de aansluiting van Fokker Aircraft Services B.V. als afsplitsing van Fokker Services B.V.;
• 	de naamswijzigingen van Stork GLT v.o.f. in GLT-PLUS v.o.f. en Stork Fokker AESP B.V. in Fokker
Aerostructures B.V. (per 1 januari 2010).
Begin 2010 zijn verdere naamswijzigingen doorgevoerd voor de Fokker- en Foodondernemingen.
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Historisch overzicht
kerncijfers en kengetallen
Bedragen x € 1 miljoen
2009
		 		
Vermogen en solvabiliteit		
Aanwezig eigen vermogen
- 84
Minimaal vereist eigen vermogen
(PW art. 131)
110
Vereist eigen vermogen (PW art. 132)
474
Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico deelnemers
56

2008

2007

2006

2005

- 231

		
482

453

363

106
462

101
431

105
436

-

52

65

67

64

2.391

2.308

1.963

2.025

2.071

97 3

90

124

122

112

2.391

2.315

1.976

2.052

2.116

120

110

2.567

2.457

Beleggingsopbrengsten
246
- 316
-9
167
			
		
Beleggingsportefeuille					

306

Vastgoedbeleggingen

360

341

Aandelen
814
609
921
966
Vastrentende waarden
1.031
937
1.061
1.062
Derivaten
104
100
- 20
6
Overige beleggingen
99
138
164
173
					
Beleggingsrendement in %					
Totaal rendement
11,7
- 13,0
- 0,3
7,2
WM-Universum
14,6
- 16,6
3,8
7,4
					
Gemiddeld rendement per jaar in %					
Afgelopen 5 jaar
3,6
3,0
7,9
6,6
Afgelopen 10 jaar
3,0
3,2
5,7
7,4

892
1.071
87

Rentetermijnstructuur (RTS) in %

3,69

Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico van het pensioenfonds
Dekkingsgraad (%) op basis van
gefinancierde pensioenverplichtingen
Tijdsevenredige pensioenverplichtingen

Dekkingsgraad (%) op basis van
tijdsevenredige pensioenverplichtingen
97
90
123
					
Beleggingen		
		
Totaal Beleggingen

3
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2.354

306

3,83

2.137

353

3,58

2.501

374

4,84

4,26

14,7
14,8
4,9
8,1

De dekkingsgraad ultimo 2009 bedroeg oorspronkelijk 102%. Door aanpassing van de overlevingstafels is de dekkingsgraad
bijgesteld naar 97%.

Pensioenen

2009

2008

2007

2006

Aantallen
Aangesloten ondernemingen
38
38
42
47
			
		
Actieve deelnemers
8.864
9.354
10.517
11.612
Arbeidsongeschikten
530
582
641
691
Gewezen deelnemers met recht
op uitgesteld pensioen
24.986
25.268
26.420
26.901
Pensioengerechtigden
15.017
14.979
14.951
14.949
Gemiddelde leeftijd actieven
46,9
46.7
46,8
46,5
					
Premie (x € 1 miljoen)			
		
Kostendekkende premie
81
69
89
77
Gedempte premie
70
78
86
Feitelijke premie
105
78
86
94
					
Ingegane pensioenen					
Ouderdomspensioen
8.842
8.676
8.528
8.427
Nabestaandenpensioen
5.388
5.466
5.509
5.530
Wezenpensioen
137
138
143
171
Vroegpensioen
120
117
130
130
Arbeidsongeschiktheidspensioen
530
582
641
691
			
15.017
14.979
14.951
14.949
					
Verrichte uitkeringen (x € 1 miljoen)					
Ouderdomspensioen
72,3
68,8
64,8
61,2
Nabestaandenpensioen
29,1
28,6
27,8
26,5
Wezenpensioen
0,3
0,3
0,3
0,3
Vroegpensioen
2,4
6,0
5,7
4,9
Arbeidsongeschiktheidspensioen
1,0
2,9
2,9
2,8
Afkoopsommen
6,2
0,8
0,8
0,8

2005

52
12.625
750
25.784
14.853
46,5

65
75

8.247
5.544
169
143
750
17.853

57,6
25,7
0,3
4,7
2,9
0,8

			
111,3
107,4
					

102,3

96,5

92,0

Pensioengegevens
Franchise (€)
Maximum pensioengevend salaris (€)
Premie (%)
Premie over pensioengevend salaris (%)
Toeslag actieve deelnemers (%)
Toeslag gepensioneerden en gewezen
deelnemers (%)

2010

2009

2008

2007

2006

13.562
150.906
24,3
4,2
0,0

13.328
148.300
25,8
6,6
0,0

12.938
143.963
25,7
6,6
4,29

12.406
138.044
25,80
7,5
1,72

12.406
138.044
25,80
9,9
0,70

0,0

0,0

1,29

1,72

0,70
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Verklarende woordenlijst
Aandelen
Door ondernemingen uitgegeven eigendomsbewijzen. De via het uitgeven van aandelen ontvangen
financiële middelen behoren tot het eigen vermogen van ondernemingen. Zij dragen dan ook geen
rente, maar leveren veelal een dividenduitkering op.

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)
Een door de wet verplicht gestelde nota waarin het bedrijfsplan van een pensioenfonds wordt beschreven en waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de pensioenregeling, de financiële opzet en
sturingsmiddelen, de uit de verplichtingen voortvloeiende risico’s, de inrichting van de uitvoeringsorganisatie alsmede de interne beheersing- en controlesystemen.

Actuariële grondslagen
De rekenrente en de actuariële kanssystemen, die bij de berekening van de hoogte van de pensioenpremie en de voorziening pensioenverplichtingen worden gehanteerd.

Actuariële kanssystemen
De veronderstellingen die ter zake van sterfte, gehuwdheid, arbeidsongeschiktheid en dergelijke
worden gemaakt.

ALM-studie
Een studie waarin in onderlinge samenhang de ontwikkeling van de beleggingen en verplichtingen
wordt geanalyseerd ter toetsing van het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid.

Backservicehiaat
Tot 1999 werd de financiering van een aan een bepaald jaar toe te rekenen pensioenopbouw uitgesmeerd over de periode vanaf dat jaar tot de pensioendatum. Hierdoor is de pensioenopbouw pas
geheel gefinancierd op de pensioendatum. De achterstand in financiering die hierdoor ontstaat wordt
backservicehiaat genoemd.

Basispunt
1/100-ste van een procentpunt.

Benchmark
Objectieve maatstaf (index) die de waardeontwikkeling van een bepaalde vermogenscategorie aangeeft
en waartegen de prestaties van een beleggingsportefeuille worden afgezet.

Beurswaarde
De waarde van obligaties en aandelen tegen de op enig moment geldende beurskoersen.

Collateral
Onderpand in de vorm van kasgeld of effecten waarmee het kredietrisico op tegenpartijen uit hoofde
van Over-The-Counter derivatentransacties wordt beperkt.

Complementaire beleggingen
Met deze term worden beleggingen bedoeld die een aanvullend karakter hebben op de bestaande
beleggingsportefeuille. Dit kan zijn omdat de combinatie van risico en rendement van deze beleggingen
substantieel anders is of omdat de rendementen van deze beleggingen niet gelijktijdig een opwaartse
of neerwaartse beweging maken met de bestaande beleggingen in de portefeuille (lage correlatie).
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Credits
Credits zijn obligaties uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen met een kredietkwalificatie
van Standard & Poor’s van BBB of hoger.

Custodian
Bewaarbedrijf; de bewaarnemer van effecten.

Dekkingsgraad
De verhouding tussen het pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen, uitgedrukt in
een percentage. Geeft de mate aan waarin het fonds op balansdatum haar verplichtingen heeft gedekt
en wordt gebruikt als indicator voor de financiële positie van een pensioenfonds.

Derivaten
Financiële producten, zoals opties, futures en swaps, die afgeleid zijn van effecten. De prijsontwikkeling is (mede) afhankelijk van de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde.

Direct rendement/totaal rendement
Direct rendement heeft betrekking op de directe opbrengsten uit beleggingen in de vorm van rente,
dividend en huren, uitgedrukt in een percentage van de waarde van die beleggingen. In het begrip
totaal rendement wordt ook de waardeverandering van de beleggingen meegenomen. Bij het effectief
rendement op vastrentende beleggingen wordt tenslotte ook nog rekening gehouden met het patroon
van de nog te ontvangen aflossingen en rentebetalingen.

DNB
De Nederlandsche Bank. Toezichthouder op pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Duration
Een maatstaf voor de rentegevoeligheid.

Fair value
Fair value, ook wel marktwaarde of reële waarde, is gedefinieerd als het bedrag waarvoor een actief
kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde,
tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk van elkaar zijn.

Financieel Toetsingskader (FTK)
Door de toezichthouder opgestelde beleidsregels voor de toetsing van de financiële positie van een
pensioenfonds.

Franchise
Het gedeelte van het salaris waarvoor de AOW/Anw in pensioen voorziet en dat niet wordt meegeteld
bij het berekenen van de pensioengrondslag.

Future

Op de beurs verhandeld termijncontract waarbij de koper en verkoper zich verplichten op een toekomstige datum een vermogenstitel te (ver)kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.

93
pensioenfonds stork

High Yield
Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen met een kwaliteit beneden
investment grade ofwel met een rating van Standard & Poor’s van BB en lager. Obligaties van overheden van opkomende landen zijn in kwaliteit vaak vergelijkbaar maar die vallen onder de categorie
Emerging Markets bonds.

Interest rate swap
Een Interest rate swap (IRS) is een afspraak tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode
de rentebetalingen over een afgesproken hoofdsom met elkaar uit te wisselen. Een variabele (korte)
rente wordt gewisseld tegen een vaste (lange) rente.

Kostendekkende premie
De in het Financieel Toetsingskader gedefinieerde premie die benodigd is om de kosten van de pensioenregeling te dekken. Deze bestaat uit de actuariële premie nodig voor de pensioeninkoop, een
opslag voor het bereiken c.q. in stand houden van een vereist eigen vermogen en een opslag voor
uitvoeringskosten.

MSCI
Internationaal erkende indices waaraan beleggers hun eigen prestaties kunnen afmeten. De index
wordt geleverd door Morgan Stanley & Co. Inc. en Capital International Perspective, S.A.

Notional amount
Onderliggende hoofdsom bij derivaten.

Obligaties
Bewijs van lening aan overheid of bedrijfsleven met een openbare notering.

Overlevingstafel
Tabel opgesteld door het Actuarieel Genootschap op basis van waarnemingen in een bepaalde periode,
aangevend per leeftijd de kans om binnen het jaar te overlijden. Onderscheid wordt gemaakt in de tabel
voor de Gehele Bevolking Mannen (GBM) en die voor de Gehele Bevolking Vrouwen (GBV). Een tabel
waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar geslacht vormt een unisekstabel.

Over-The-Counter (OTC)
Over-The-Counter contracten zijn financiële contracten die buiten de beurs om worden verhandeld
(voorbeeld: renteswaps).

Pensioengrondslag
Het deel van het vaste jaarsalaris dat resteert na aftrek van de franchise. Over de pensioengrondslag
(ook: premiegrondslag) wordt premie geheven en worden pensioenaanspraken verleend. Voor de
Pensioenregeling 1999 geldt een premiegrondslag die afwijkt van de pensioengrondslag.

Pension Fund Governance
Het geheel van regels voor bestuur van, zeggenschap over, verantwoording door en toezicht op pensioenfondsen.

Pensioenvermogen
Het totale belegde vermogen, vermeerderd/verminderd met de kortlopende vorderingen/schulden
van het pensioenfonds.

Pensioenverplichtingen
De in de toekomst aan pensioengerechtigden uit te keren bedragen.
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Prognosetafel
Overlevingstafel waarbij rekening wordt gehouden met een, over een langere periode, trendmatige
toename van de levensverwachting.

Rente termijnstructuur
De rente termijnstructuur is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende belegging enerzijds en de daarop te ontvangen marktrente anderzijds.

Small– en Midcaps
Dit zijn ondernemingen waarvan de marktkapitalisatie (aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd
met de huidige koers) niet boven een vooraf bepaald maimum komt. In het geval van smallcaps ligt dit
maimum veelal rond € 1 miljard en bij midcap ondernemingen meestal tussen de € 1 miljard en € 5 miljard.

Swaprente
Een renteswap is een ruiltransactie op een financiële markt waarbij twee partijen de rentebetalingen
gedurende de looptijd van de swap, tegen elkaar ruilen. Het is een afgeleid product waarbij er geen
uitruil van hoofdsommen plaatsvindt. Bij een 30-jaars swap betaalt of ontvangt de ene partij 30 jaar
lang dezelfde rente en betaalt of ontvangt de andere partij een kortlopende rente die elke keer aangepast wordt aan de marktrente, bijvoorbeeld de 6-maands Euribor rente. Een swap kan een looptijd
hebben van 1 tot 50 jaar en al deze rentevoeten samen vormen de yieldcurve voor de swaprente. Die
bestaat dus uit de vaste rentevoeten voor al deze looptijden.

Valutatermijncontract
Overeenkomst tussen een bank en een tegenpartij, waarin afgesproken wordt een bedrag aan vreemde
valuta’s op termijn te verhandelen tegen een van tevoren afgesproken termijnkoers.

Vastrentende waarden
Waardepapieren, meestal (obligatie)leningen, waarop gedurende de looptijd een (meestal) vast rentepercentage aan rente wordt betaald door degene die het geld heeft geleend.

Vereist eigen vermogen
De buffer die het pensioenfonds moet aanhouden in verband met de vereiste zekerheid dat de onvoorwaardelijke pensioenen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd. Het vereist eigen vermogen wordt
zodanig vastgesteld, dat de kans dat er binnen een jaar een situatie van dekkingstekort ontstaat,
kleiner is dan 2,5%.

VPL
Afkorting van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling. Een wet inhoudende een nieuw fiscaal regime voor vut- en prépensioenregelingen.

Waardeoverdracht
Het overhevelen van de waarde van de bij de oude werkgever opgebouwde pensioenaanspraken naar
de pensioenverzekeraar van de nieuwe werkgever ter inkoop van pensioenaanspraken.

Waarderingsverschillen
Dit betreft de gerealiseerde en ongerealiseerde vermogensresultaten van de beleggingen. De gerealiseerde vermogensresultaten zijn de resultaten bij verkoop. De ongerealiseerde vermogensresultaten
bestaan uit de verantwoording van de aanpassing van de actuele waarde van de beleggingen in het
boekjaar.
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