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| Voorwoord

Het jaar 2012 stond voor Pensioenfonds Stork in het teken van de liquidatie van het fonds. Per 1 januari
2012 werden de pensioenverplichtingen en het vermogen overgedragen aan het Pensioenfonds van de
Metalektro (PME). Daarmee kon de aandacht naar de laatste dossiers en de afwikkeling van de overdracht
gaan. Het merendeel van de bestuursorganen van Pensioenfonds Stork kwam in 2012 dan ook voor de
laatste keer bijeen.

Noemenswaardige gebeurtenissen waren er echter zeker nog. Na het vaststellen van de
overdrachtswaarde van de pensioenverplichtingen en de waardering van het overgedragen vermogen kon
het surplus (liquidatiesaldo) worden vastgesteld. Het positieve dekkingsgraadverschil tussen
Pensioenfonds Stork en PME is aangewend om de pensioenen van deelnemers van Pensioenfonds Stork
met 3,1% te verhogen. Voor gewezen deelnemers en gepensioneerden kwam de verhoging uit op 4,4%. In
de komende jaren zijn er nieuwe verhogingen mogelijk door nabetalingen door Stork en andere
(voormalig) aangesloten werkgevers. Wel kende PME per ultimo 2012 een dekkingstekort, waardoor dit
fonds in 2013 een definitief kortingsbesluit heeft genomen. Het besluit behelst het korten van alle
pensioenen met 5,1%, waaronder de overgenomen pensioenrechten en -aanspraken van Pensioenfonds
Stork.
Daarnaast kwam het vastgoedbeleggingsdossier Schuytgraaf tot een goed einde met de overdracht aan de
gemeente Arnhem. Ook kwam er een oplossing in de discussies met Stork over de betaling van het
garantieonderdeel in de Prepensioenregeling Fokker en de premieopbouw van deelnemers met een
TOP/SUM-regeling. In overleg met PME heeft Pensioenfonds Stork tot slot de pensioenuitkeringen tot en
met juli 2012 voor de voormalige gepensioneerden van Pensioenfonds Stork verzorgd.
Met deze mijlpalen in de afwikkeling van het fonds kijken we positief terug op het verslagjaar. De
overgang naar PME is in al haar facetten voorspoedig verlopen en de formele liquidatie van het fonds kan
naar verwachting in de loop van 2013 plaatsvinden.
Nadat De Nederlandse Bank (DNB) op 12 december 2011 had aangegeven in te stemmen met de
waardeoverdracht, heeft gedurende het verdere proces, dat uiteindelijk heeft geleid tot overname van de
verplichtingen, de overname van het vermogen en de afwikkeling van het fonds, voortdurend overleg en
afstemming plaatsgevonden met hen, hetgeen er in heeft geresulteerd dat de toezichthouder hierover
geen opmerkingen heeft geplaatst.

Een mooi resultaat, waarvoor we iedereen die in 2012 nog bij het fonds betrokken was zeer erkentelijk
zijn.
Namens het college van vereffenaars,

mr. E.A.W.M Uijen, voorzitter
mr. W.F. van Dorp, plaatsvervangend voorzitter
J.C. Plat, secretaris
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1 | Afwikkeling Pensioenfonds Stork
1.1 | Besluit tot liquidatie

Bestuursbesluit tot liquidatie
In 2011 hebben Stork 1, Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Pensioenfonds Stork een
overeenkomst gesloten om de pensioenverplichtingen en het daaraan toe te rekenen vermogen over te
dragen aan PME. Deze overdracht vond plaats per 1 januari 2012. De aanleiding voor deze overeenkomst
was de wens van alle werkgevers om de pensioenvoorziening vanaf 2012 onder te brengen in het
bedrijfstakpensioenfonds en de aanvullende wens van werkgevers om de opgebouwde pensioenen van
haar werknemers daarbij te voegen. In vervolg op de overeenkomst heeft het bestuur van Pensioenfonds
Stork op 12 december 2011 besloten het fonds te liquideren. Het tot dan toe bestaande doel van Stichting
Pensioenfonds Stork in liquidatie’ (hierna: Pensioenfonds Stork) was het nu en in de toekomst
verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden ter zake van ouderdom en overlijden;
tevens verstrekte het pensioenfonds uitkeringen aan arbeidsongeschikte deelnemers.
Vereffening

Nadat het bestuur had besloten tot liquidatie van het fonds, zijn vereffenaars benoemd om de vereffening
van het fonds af te wikkelen. Zoals statutair is bepaald, treden de bestuursleden op als vereffenaars. De
vereffening van de liquidatie vindt naar verwachting in de loop van 2013 plaats.

Gezien de liquidatie waren de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie in 2012 primair gericht op
het zo soepel mogelijk laten verlopen van de vermogensoverdracht en de overdracht van
pensioenverplichtingen.

1.2 | Financiële situatie

Omdat per 1 januari 2012 de pensioenverplichtingen en het vermogen zijn overgedragen aan PME, was
het monitoren van de dekkingsgraad niet langer aan de orde. De focus van het college van vereffenaars
werd verlegd naar het monitoren van de exploitatie van het fonds en het liquiditeitenbeheer. Ook van
groot belang bleef het juist en definitief vaststellen van het per ultimo 2011 bestaande
dekkingsgraadverschil tussen Pensioenfonds Stork en PME. Deze vaststelling heeft dan ook in 2012 alle
aandacht gekregen.

Pensioenfonds Stork kende per 31 december 2011 een dekkingsgraad van 96,1%. In het kader van de
overdracht naar PME is een nieuwe definitie van de dekkingsgraad toegepast: de
overgangsdekkingsgraad. Deze overgangsdekkingsgraad geeft de dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork
weer nadat alle bezittingen en verplichtingen in beeld zijn gebracht. Het gaat dan onder meer om een
belangrijk deel van de betalingen die aangesloten werkgevers zijn verschuldigd na de overgang naar PME.

De overgangsdekkingsgraad dient ter vergelijking met de dekkingsgraad van PME. Het verschil tussen
deze twee dekkingsgraden (ook wel surplus genaamd) was beschikbaar voor inkoop van extra pensioen
voor de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds Stork. In het jaarverslag 2011
was al een prognose opgenomen van deze overgangsdekkingsgraad. Die was geïndiceerd op 94,0%.
Hiermee kwam de overgangsdekkingsgraad 2,1% lager uit dan reguliere dekkingsgraad. Deze lagere
1

In dit jaarverslag wordt gesproken over Stork; hier moet worden gelezen Stork c.s.
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uitkomst laat zich verklaren door het niet meetellen van de toekomstige (gecedeerde) vorderingen in de
jaren 2013-2015 (-2,4%), de correctie op de waardering van de beleggingen in verband met PMEgrondslagen (-0,2%) en de correctie op de waardering van de verplichtingen in verband met PMEgrondslagen (+0,5%).
Met een op datzelfde moment bekende dekkingsgraad van PME van 90,2% per 31 december 2011, zou
een verhoging van de pensioenen met 3,8% per 1 januari 2012 haalbaar zijn. Op termijn is een
aanvullende verhoging van 1,2% mogelijk vanwege nog te ontvangen betalingen na 2012. De totale
verhoging zou daarmee vermoedelijk op 5% uitkomen.

Een belangrijke factor in de vaststelling van de overgangsdekkingsgraad is de overdrachtswaarde van de
pensioenverplichtingen. Na het definitief vaststellen van deze overdrachtswaarde en de waardering van
het overgedragen vermogen konden medio 2012 het definitieve surplus en daarmee de
verhogingspercentages definitief worden vastgesteld. Deze kwamen uit op 3,1% voor deelnemers en
4,4% voor gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.
De hoogte van de aanvullende verhoging wordt definitief bekend na het innen van de gecedeerde
vorderingen in de jaren 2013 – 2015.

Dekkingstekort

Op basis van de dekkingsgraad per 31 december 2011 kende Pensioenfonds Stork een situatie van
dekkingstekort. Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen beschreven in het in 2009 opgestelde
herstelplan, heeft het bestuur eind 2011 een voorgenomen besluit tot verlaging van de pensioenen
genomen. Voor deze korting was een bandbreedte aangehouden van 5% - 8%. Het definitieve
kortingsbesluit zou geëffectueerd worden per 1 april 2013.

Vanwege de overgang naar PME is dit kortingsbesluit niet meer aan de orde. De pensioenaanspraken en rechten vallen nu onder het financieringsregime van PME. PME kent echter per eind 2012 eveneens een
dekkingstekort. Daarom heeft PME in februari 2012 een voorgenomen besluit genomen tot korten van alle
pensioenaanspraken per 1 april 2013 met 6%. Inmiddels heeft PME een definitief kortingsbesluit
genomen. Het gaat over tot het korten van alle pensioenen (waaronder de overgenomen pensioenrechten
en -aanspraken van Pensioenfonds Stork) met 5,1%.

1.3 | Relatie met werkgevers

Oplossing in pensioendossier werkgevers
De overgang van Pensioenfonds Stork naar PME, die in 2012 werd afgerond, werd al in 2010 in gang
gezet. Dit gebeurde naar aanleiding van de nadrukkelijke wens van Stork om de pensioenopbouw van
haar werknemers onder te willen brengen bij het bedrijfstakfonds, met als volgende stap het overhevelen
van opgebouwde pensioenen. De financiële situatie bij Pensioenfonds Stork, als gevolg van de financiële
crisis die in 2008 begon, en de verplichting tot bijstorting in het fonds van de daardoor ontstane tekorten
lagen ten grondslag aan deze wens. In de periode die daarop volgde is tussen Stork en Pensioenfonds
Stork intensief overlegd over de gevolgen hiervan voor zowel Stork en de andere aangesloten
ondernemingen als Pensioenfonds Stork. De beëindigingvergoeding, zoals die in de
uitvoeringsovereenkomst was vastgelegd en waarin de onderstaande afspraken zijn opgenomen, was
daarbij het belangrijkste discussiepunt.
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Overgang naar PME
Om in deze discussies een onafhankelijke uitspraak te verkrijgen is in 2011 een arbitragezaak gestart
tussen Stork en Pensioenfonds Stork. Nog voordat arbiters in deze zaak tot een uitspraak kwamen,
werden partijen het eens over een afspraak in het totale pensioendossier. De belangrijkste onderdelen van
die afspraak waren:
 betaling van alle achterstallige herstelpremies;
 onderbrengen van de nieuwe opbouw bij PME;
 betaling door werkgevers van een vergoeding voor een aangepaste verdeling van het pensioenrisico
tussen werkgever en werknemer;
 overgang van opgebouwde aanspraken naar PME.

De beoogde datum van overgang naar PME werd bepaald op 1 januari 2012.

In 2011 zijn de formaliteiten afgerond die nodig waren om deze afspraken te kunnen uitvoeren. Daardoor
werd het mogelijk per 1 januari 2012 alle pensioenverplichtingen over te dragen aan PME. Door
Pensioenfonds Stork werd aan PME een overdrachtswaarde betaald in de vorm van een overheveling van
het belegd vermogen.
Overeenkomsten

Voor de formalisering van de overdracht van de pensioenverplichtingen en de beleggingen is in november
2011 een driepartijenovereenkomst tussen PME, Stork c.s en Pensioenfonds Stork gesloten. Daarin is
vastgelegd op welke wijze de waardering van de verplichtingen en beleggingen plaatsvindt en deze
worden overgedragen. Ook is daarin geregeld hoe de aanvullende betalingen door werkgevers vanwege
de overgang naar PME worden gedaan en het surplus wordt vastgesteld dat wordt aangewend voor
pensioenverhoging. Tot slot omvat de overeenkomst de processen die gerelateerd zijn aan deze
overdracht. Veel aandacht van alle partijen is uitgegaan naar het zo goed mogelijk beschrijven en
vastleggen van de wederzijdse rechten en plichten. Waar later - in de praktijk - bleek dat aanvullende
afspraken nodig waren of een nadere interpretatie aan de overeenkomst moest worden gegeven, zijn
aanvullende overeenkomsten opgesteld. In april 2013 worden deze afspraken in de vorm van een
vaststellingsovereenkomst tussen PME en Pensioenfonds Stork geformaliseerd.

Betalingen door werkgevers

In verschillende overeenkomsten tussen Stork c.s en Pensioenfonds Stork zijn afspraken gemaakt over
(aanvullende) betalingen door werkgevers. De grond voor deze betalingen kan worden gevonden in de
bijdrage aan het herstel, zoals dat in de tot dat moment bestaande uitvoeringsovereenkomst was
overeengekomen, en in een aangepaste verdeling van het pensioenrisico tussen de werkgever en de
werknemer (deelnemer). De (aanvullende) betalingen bedragen in totaal € 110 miljoen. Werkgevers
hoeven deze bedragen niet in een keer per 1 januari 2012 te betalen. Afgesproken is dat de betalingen
verspreid over een periode van vier jaar worden voldaan. Met PME is overeengekomen dat de betalingen
die vóór 2013 verschuldigd zijn (€ 52 miljoen) meetellen voor de verhoging van 1 januari 2012. Op het
moment dat de latere betalingen (€ 58 miljoen inclusief rente) door PME worden ontvangen, worden deze
omgezet in een pensioenverhoging voor de overgekomen groep deelnemers en pensioengerechtigden van
Pensioenfonds Stork. In verband met de afwikkeling en beëindiging van Pensioenfonds Stork zijn deze
vorderingen gecedeerd aan PME.
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Nieuwe disputen
Over enkele onderwerpen ontstond in 2012 opnieuw een verschil van inzicht met Stork. Zo verschilden
Stork en Pensioenfonds Stork van inzicht over de financiering van de in de Fokker Prepensioenregeling
opgenomen garantiebepalingen. Ook ontstond er verschil van inzicht over de financiering van het door
werknemers op te bouwen pensioen tijdens de TOP/SUM-periode. In beide dossiers is tot een oplossing
gekomen.

1.4| Liquidatiesaldo

Door de liquidatie van het fonds ontstaat er na de overdracht van de opgebouwde pensioenverplichtingen
en het daarbij behorende vermogen, en na afwikkeling van alle vorderingen en schulden, een
liquidatiesaldo. Conform de statuten van het fonds dient dit liquidatiesaldo te worden aangewend voor de
doelen van het fonds. Daaraan wordt invulling gegeven door het liquidatiesaldo om te zetten in een
verhoging van de pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van
Pensioenfonds Stork.
De met werkgevers overeengekomen betalingen die na 1 januari 2013 plaatsvinden (de aan PME
gecedeerde vorderingen) en het bij vereffening resterende saldo, worden eveneens omgezet in een
verhoging van het pensioen.

Surplus

Het surplus is ontstaan door het verschil tussen de dekkingsgraad van PME en die van Pensioenfonds
Stork. Belangrijke oorzaak voor het ontstaan van dit surplus is het verschil in waarderingsgrondslagen
voor zowel het belegd vermogen als de pensioenverplichtingen. Dit heeft geleid tot een surplus van 4%
van de pensioenverplichtingen. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op het surplus en de verdeling
ervan.

1.5 | Bestuurlijke structuur

Vanwege de liquidatie van het fonds is de governance structuur van Pensioenfonds Stork in 2012
gewijzigd.
Vereffenaars

Bij de liquidatie van het fonds zijn de bestuursleden, zoals ook in de statuten is aangegeven, aangewezen
als vereffenaars. Per 12 december 2011, de datum waarop het bestuur het liquidatiebesluit heeft
genomen, zijn zij in functie getreden als vereffenaars. Het handelen van de vereffenaars is erop gericht om
de liquidatie conform het liquidatiebesluit te laten verlopen.
Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft aangegeven om gedurende de gehele periode van liquidatie in dezelfde
(voltallige) samenstelling te willen blijven functioneren.
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Deelnemersraad
De deelnemersraad is de afgelopen periode zeer nauw betrokken geweest bij de besluitvorming rond de
overgang naar PME. Om de actualiteit zo snel mogelijk te delen met de deelnemersraad, was al eerder een
vertegenwoordiging uit deze groep aangewezen als klankbordgroep. Deze klankbordgroep wordt
gedurende de gehele periode van liquidatie op de hoogte gehouden van de verdere afwikkeling van
Pensioenfonds Stork. De deelnemersraad is medio 2012 opgeheven.
Toezichthouders

Een deel van de betalingen die zijn overeengekomen bij de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst
worden door Stork na de liquidatie van Pensioenfonds Stork betaald. Deze bedragen zijn aan PME
gecedeerd en worden betaald in de periode van 2013 tot en met 2015. Zodra deze bedragen door PME zijn
ontvangen worden ze aan het einde van het kalenderjaar omgezet in extra pensioen voor de voormalige
Stork-deelnemers en -pensioengerechtigden. Om er op toe te zien dat dit proces goed verloopt zijn vanuit
de vereffenaars (uit de drie geledingen) toezichthouders benoemd. Deze toezichthouders informeren de
deelnemersraad van PME over hun bevindingen.

1.6 | Communicatie over de liquidatie

De overgang naar PME had tot gevolg dat veelvuldig via verschillende media is gecommuniceerd met alle
betrokkenen. Kerndoelstelling bij deze communicatie was transparantie: laten zien wat er gebeurt en
inzicht geven in keuzes en gevolgen.

Niet alleen was de communicatie over de overdracht van de opgebouwde pensioenen naar PME
belangrijk. Ook was zorgvuldige communicatie nodig over de omzetting van de pensioenen in de
pensioensoorten van PME. Met PME is namelijk afgesproken dat alle bij Pensioenfonds Stork opgebouwde
pensioenen vóór de overgang zouden worden omgezet in pensioensoorten van PME. Alle (gewezen)
deelnemers en pensioengerechtigden zijn, als er om die reden een wijziging in hun pensioen optrad,
daarover geïnformeerd. Met gepersonaliseerde brieven is duidelijk uitgelegd wat de consequenties waren
voor het pensioen van de betreffende (gewezen) deelnemer of pensioengerechtigde.
Veel aandacht is ook uitgegaan naar de communicatie over het surplus. Uiteraard was er gedurende het
gehele proces veel belangstelling voor de stand van het surplus en daarmee naar de mogelijke verhoging
van de pensioenen die aan PME zouden worden overgedragen. Veelvuldig is hierover gecommuniceerd,
met name richting de deelnemersraad. Zo konden deze vertegenwoordigers van de deelnemers en
pensioengerechtigden op de voet volgen wat er gebeurde.

In het najaar van 2012 heeft elke (gewezen) deelnemer en pensioengerechtigde van het fonds een
zogenoemde ‘slotbrief’ ontvangen. Daarin stonden de pensioenen vermeld zoals zij zijn overgedragen aan
PME. De hierop vermelde bedragen kan de betrokkene vergelijken met de ‘startbrief’ die van PME is
ontvangen. Op die manier kan worden vastgesteld of alle pensioenen precies volgens afspraak zijn
overgegaan. In de slotbrief stond ook vermeld met welk bedrag de pensioenen zijn verhoogd vanwege de
verdeling van het surplus.

Het veelvuldig communiceren leidde tot een verhoogde belangstelling van deelnemers en
pensioengerechtigden voor hun pensioensituatie. Als gevolg hiervan kreeg het pensioenfonds veel vragen
voorgelegd. Dit heeft echter niet geresulteerd in aanpassing van door het pensioenfonds
gecommuniceerde aanspraken.
7

Een belangrijk communicatiemiddel was ook De Kern, het magazine van Pensioenfonds Stork. Regelmatig
werd hierin aandacht besteed aan de wijzigingen die de overgang naar PME met zich meebrachten voor
alle betrokkenen. Eind 2012 is de Slot Kern verschenen; de laatste uitgave van De Kern. De opheffing van
het kantoor en het afscheid van de uitvoeringsorganisatie stonden hierin centraal.
Om met name de pensioengerechtigden te informeren, is ook in 2012 door medewerkers van
Pensioenfonds Stork een aantal keren medewerking verleend aan presentaties tijdens de bijeenkomsten
van de Vereniging Gepensioneerden Stork (VGS). Door zowel VGS als Pensioenfonds Stork werd deze
samenwerking als zeer waardevol ervaren.
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2 | Transitie pensioenverplichtingen
2.1 | Voorbereidingen transitie pensioenaanspraken

Medio 2011 is gestart met de voorbereiding van de voorziene transitie van de pensioenadministratie. Die
was in eerste instantie gericht op het wegwerken van achterstanden en het opruimen van zaken die niet
bewaard of overgedragen hoefden te worden. Tijdens deze fase is aandacht geschonken aan het
identificeren van bijzondere pensioentoezeggingen met de daarbij behorende separate administratie. Op
die manier zijn alle verplichtingen in beeld gebracht. Deze verplichtingen vormden samen met de
bezittingen de basis voor het benoemen en in de tijd uitzetten van de benodigde transitieactiviteiten.

2.2 | Projectorganisatie

Om alle transitieactiviteiten in goede banen te leiden, is in 2011 gestart met het opzetten van een
projectorganisatie. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor het programmabureau, dat alle
projecten coördineerde. De manager Interne Beheersing is aan het einde van 2011 toegevoegd aan het
programmabureau. In de rol van risicomanager bracht hij de relevante risico’s en de kans daarop in kaart.
Na het vaststellen van de impact van de risico’s zijn vervolgens beheersmaatregelen opgesteld. Naast de
transitie van het vermogen waren met name de transitie van de pensioenaanspraken en -rechten en het
overdragen van de uitkeringen belangrijke projecten. Een laatste project was de transitie van de
archieven.

Gedurende het gehele transitietraject was er nauwe afstemming met de pensioenuitvoeringsorganisatie
MN (voorheen Mn Services) van PME. Hierbij waren duidelijk afspraken gemaakt over de verdeling van
verantwoordelijkheden, voortkomend uit de driepartijenovereenkomst. Een van de eerste afspraken
betrof de wijze van aanlevering van pensioenaanspraken en -rechten. Op basis van deze afspraak heeft de
verdere uitwerking van de verschillende overdrachtsmomenten plaatsgevonden. In samenspraak met MN
is een planning opgesteld. Om MN in staat te stellen de nodige kwaliteitsborging aan te brengen, zijn naast de mijlpalen zoals benoemd in de driepartijenovereenkomst - testtrajecten gedefinieerd. Gedurende
de gehele transitieperiode is er wekelijks overleg geweest tussen de verschillende werkgroepen op
operationeel niveau. Vanuit het programmabureau is periodiek gerapporteerd aan een stuurgroep waarin
PME, MN en Pensioenfonds Stork waren vertegenwoordigd.

2.3 | Transitie van pensioenrechten en -aanspraken

Eind 2011 is een start gemaakt met het omvormen van de pensioenproducten van Pensioenfonds Stork
naar producten zoals PME die kent. In de driepartijenovereenkomst is immers opgenomen dat alleen voor
PME bekende pensioensoorten een overdracht mogelijk is. Op basis van een analyse van de reglementen
en de inventarisatie van bijzondere pensioentoezeggingen zijn ombuigingsregels opgesteld. Die moesten
erin voorzien dat pensioenaanspraken en -rechten actuarieel neutraal konden worden omgebogen. Daar
waar geen ombuiging naar de pensioensoorten van PME mogelijk was, zijn andere oplossingen gezocht.
Zo zijn er met verzekeraar ElipsLife afspraken gemaakt over de dekking van aanvullende
partnerpensioenen. Ook is gekomen tot een overdracht van de saldi van de individuele Aanvullende
pensioenrekening (APR) naar Robeco voor zover deze op verzoek van de deelnemer niet in de
waardeoverdracht naar PME is meegenomen.
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Voor de ombuiging van de pensioenaanspraken en -rechten is programmatuur ontwikkeld. Na
uitgebreide tests is die medio januari 2012 ingezet, nadat het pensioenadministratiesysteem werd
bevroren. De ombuiging is in verschillende stappen uitgevoerd en van elke ombuiging zijn de betreffende
deelnemers met een brief op de hoogte gesteld.

Uiteindelijk hebben alle acties geresulteerd in een formeel overdrachtsbestand met daarin alle
pensioenaanspraken en -rechten in de PME-pensioensoorten, die op 11 april 2012 aan MN is aangeboden.
De gegevens daarin zijn aan het einde van het jaar, conform de afspraken in de driepartijenovereenkomst,
gecontroleerd door de certificerend accountant van Pensioenfonds Stork. In maart 2013 is voor dit
formele overdrachtsbestand een goedkeurend Assurance-rapport afgegeven, dat ook aan PME ter
beschikking is gesteld.

2.4 | Transitie uitkeringen

Pensioenfonds Stork heeft, zoals afgesproken in de driepartijenovereenkomst, onder
verantwoordelijkheid van PME de uitbetaling van de uitkeringen voortgezet tot en met juli 2012.
Afgesproken werd dat uitkeringen die bekend waren in 2011 door Pensioenfonds Stork zouden worden
gecontinueerd. Alle nieuwe uitkeringen zouden direct worden uitgevoerd door MN. In nauw overleg met
MN zijn werkafspraken gemaakt om deze manier van werken in goede banen te leiden. In oktober 2012
hebben de deelnemers die via Pensioenfonds Stork een uitkering kregen een jaaropgave van de
uitkeringen over de achterliggende periode ontvangen. Pensioenfonds Stork is tot november 2012
beschikbaar geweest om vragen van MN over de overgenomen uitkeringen te beantwoorden.

2.5 | Transitie archieven

De transitie van archieven bestond uit een overdracht van het werkgeversarchief, het deelnemersarchief
en het bestuurlijk archief. In voorbereiding op de overdracht van met name het werkgevers- en
deelnemersarchief was er veel aandacht voor de volledigheid van de opgeleverde archieven. Daartoe is
een project gedefinieerd. Dit project kende als doel het in kaart te brengen van de algemene informatie die
moest worden overgedragen, bij welke deelnemers nog aanvullende informatie moest worden
opgenomen en vervolgens het fysiek overdragen van de archieven.

Zoals vastgelegd in de driepartijenovereenkomst dienden de archieven gedigitaliseerd aangeleverd te
worden. Voorafgaand aan het digitaliseren van de archieven zijn alle papieren archieven geordend en
deels geschoond. Vervolgens zijn de archieven ter digitalisering aangeboden aan een daartoe
gespecialiseerd bureau. Daarbij is gestart met het werkgeversarchief. Uiteindelijk is dit archief op verzoek
van MN zowel digitaal als op papier aan MN aangeboden.
Voor het deelnemersarchief zijn er met MN voorafgaand aan de digitaliseringslag afspraken gemaakt over
de wijze van categorisering. De oplevering van het deelnemersarchief is in fasen uitgevoerd. De eerste
grote levering bestond uit de gescande papieren archieven. Daarna is maandelijks de in het kader van de
transitie aan deelnemers verzonden correspondentie gedigitaliseerd aangeleverd.
Zodra de vereffening van Pensioenfonds Stork eindigt, zal PME formeel de bewaarder van het bestuurlijk
archief worden. Het betreft alle bestuursdocumenten, zoals notulen van de bestuursvergaderingen, de
bestuurstukken zelf en jaarverslagen. In de praktijk wordt alles ondergebracht bij Historisch Centrum
Overijssel. PME zal naar dit archief verwijzen bij vragen over deze documenten.
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3 | Transitie beleggingen
3.1 | Transitieproces

In april 2011 heeft het fonds zijn strategisch beleggingsbeleid aangepast naar een beleggings- en
risicobeleid dat gericht was op het volgen van de dekkingsgraad van PME. Dit in het kader van een
mogelijke overgang naar PME. Doel was om het op dat moment bestaande verschil in dekkingsgraad (in
het voordeel van Pensioenfonds Stork) te handhaven. Het kortetermijnrisico van het uiteenlopen van
dekkingsgraden vond het bestuur zwaarder wegen dan het langetermijnrisico van een lage
dekkingsgraad. Vanwege deze strategische keuze was er intensief contact tussen Pensioenfonds Stork en
PME, waarbij de portefeuille van PME nauwgezet werd gevolgd en geanalyseerd.

In de driepartijenovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de transitie van de beleggingen van
Pensioenfonds Stork naar PME. PME, zijn fiduciair beheerder MN en Pensioenfonds Stork hebben hierna
gezamenlijk een transitieplan opgesteld. Vanaf eind oktober 2011 is een projectgroep met
vertegenwoordigers van deze drie partijen tweewekelijks bijeengekomen om de voortgang te bewaken en
de benodigde acties te bespreken. Begin 2012 heeft de daadwerkelijke transitie van de beleggingen naar
PME plaatsgevonden, waarbij het transitieplan in nauw overleg is uitgevoerd.

Het grootste deel van de beleggingen (80%) is ‘in kind’ (in stukken) overgedragen aan PME. Het restant
(20%) is cash (in liquide middelen) overgemaakt. Na één week was het overgrote deel van de beleggingen
overgedragen, waarbij de juridische overdracht nagenoeg was afgerond. Over de voortgang en de
resultaten van de transitie werd tussentijds gerapporteerd aan een gezamenlijke stuurgroep van PME, MN
en Pensioenfonds Stork, alsmede aan de commissie Balans- en risicobeheer en de Risk- en audit
committee van Pensioenfonds Stork. In februari en maart 2012 hebben nog twee overdrachten aan PME
plaatsgevonden in de vorm van liquide middelen (zie paragraaf 3.2).

Het overdragen van de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Stork brengt transactiekosten met zich
mee. In de driepartijenovereenkomst zijn met PME afspraken gemaakt over de verdeling van de
transactiekosten die verband houden met het liquideren, overdragen en aanpassen van de
beleggingsportefeuille. De kosten van het liquideren van beleggingen die niet ‘in kind’ werden
overgedragen aan PME, kwamen voor rekening van Pensioenfonds Stork. De kosten die PME maakte voor
het herbeleggen van de overgedragen liquide middelen kwamen voor rekening van PME. De kosten van de
aanpassing van de beleggingsportefeuilles van Pensioenfonds Stork die wel ‘in kind’ werden overgedragen
aan PME, werden door beide fondsen in een gelijke verhouding (50%-50%) gedragen. Wel was
afgesproken dat de maximale kosten voor Pensioenfonds Stork € 2,5 miljoen zouden zijn. Uiteindelijk zijn
de kosten lager uitgevallen dan verwacht; de kosten voor Pensioenfonds Stork waren ongeveer € 1,96
miljoen.
Na de transitie was er een uitvoerige controle op de juistheid en volledigheid van de overdracht. Er is een
aansluiting gemaakt tussen de eindstand per eind 2011 van de beleggingen bij Pensioenfonds Stork en de
positie die door PME in de administratie is ontvangen en opgeboekt. Op 24 april 2012 hebben PME en
Pensioenfonds Stork de overnamewaarde van de beleggingen definitief vastgesteld met een ondertekende
brief.
Enkele legacy beleggingen zijn niet overgedragen aan PME (zie paragraaf 3.4).
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3.2 | Overdracht aan PME

In de jaarrekening 2011 is de volgende eindstand van de beleggingen opgenomen (x € 1.000):

Stand per 31 december 2011
Beleggingen voor risico Pensioenfonds Stork
Beleggingen voor risico deelnemers
Totaal beleggingen

€ 2.684.991
€
44.235
€ 2.729.226

De beleggingen voor risico van de deelnemers waren onderdeel van een pensioenproduct dat PME niet
voert (zie paragraaf 3.3).
Aan PME heeft begin januari 2012 de volgende overdracht plaatsgevonden (x € 1.000):

Overdracht van aandelen
Overdracht van liquide middelen
Overdracht van derivaten
Overdracht van overige beleggingen
Overdracht van vastgoed beleggingen
Overdracht van vastrentende waarden
Totaal overdracht aan PME

€ 602.938
€ 475.000
€
53.828
€
33.935
€ 215.334
€ 1.237.035
€ 2.618.070

Het restant van de beleggingen (€ 111,2 miljoen) is begin januari 2012 liquide gemaakt. In februari en
maart 2012 is hieruit wederom een bedrag aan PME overgemaakt.

Op 17 februari 2012 is een bedrag overgemaakt aan PME van € 25 miljoen. Op dat moment was duidelijk
welke middelen achter moesten blijven bij Pensioenfonds Stork voor de afwikkeling van de liquidatie van
het fonds en de afwikkeling van de legacy beleggingen.
Een tweede betaling van € 45 miljoen aan PME is op 1 maart 2012 gedaan.

Omdat eind 2011 de gedachte was om de opgebouwde pensioenaanspraken van een groep gewezen
deelnemers over te brengen naar Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) in plaats van naar PME, is in
eerste instantie het bijbehorende vermogen nog niet aan PME overgedragen. Echter, na een uitvoerige
afweging bleek dat een overdracht van deze rechten aan PME de meest zorgvuldige oplossing was. Daarna
zijn de verplichtingen en het bijbehorende vermogen alsnog aan PME overgemaakt.

In totaal zijn de volgende bedragen aan PME overgedragen:
Totaal overdracht aan PME per 1 januari
Storting 17 februari 2012 en 1 maart 2012
Totaal overdracht PME

€ 2.618 miljoen
€
70 miljoen
€ 2.688 miljoen

Omdat PME de overgenomen beleggingen heeft gewaardeerd tegen eigen grondslagen, is deze portefeuille
bij PME gewaardeerd op € 2.683,2 miljoen. Het effect van deze herwaardering resulteert in een negatief
resultaat op beleggingen van € 4,8 miljoen bij Pensioenfonds Stork.
Zoals vermeld hebben PME en Pensioenfonds Stork op 24 april 2012 de overnamewaarde van de
beleggingen definitief vastgesteld, inclusief de bedragen die in februari en maart 2012 zijn overgemaakt.
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3.3 | Overige overdrachten

Niet alle pensioenverplichtingen van Pensioenfonds Stork (en het bijbehorende vermogen) zijn
overgedragen aan PME. Reden hiervoor is dat PME niet de betreffende pensioenproducten en
verzekeringen voert. Deze verplichtingen zijn overgedragen aan andere partijen. Voor het vermogen geldt
dat dit in liquide middelen is gebeurd. Het betreft de volgende verplichtingen:
•

•
•

•

Pensioenspaarsaldi van deelnemers die niet hun saldo bij Pensioenfonds Stork hebben omgezet in
ouderdoms- en nabestaandenpensioen (zie paragraaf 3.2, beleggingen voor risico deelnemers).
Deze overdracht heeft plaatsgevonden aan Robeco PPI en betrof een bedrag van € 44,2 miljoen;
Resterende rechten op nabestaandenpensioen die niet inpasbaar waren bij PME. Deze overdracht
heeft plaatsgevonden aan elipsLife en betrof een bedrag van € 0,6 miljoen;
De pensioenaanspraken van een groep actieve deelnemers bij Pensioenfonds Stork van een
werkgever in de metaal en techniek. Voor deze specifieke groep deelnemers is vastgesteld dat een
overdracht aan PMT wel de meest zorgvuldige oplossing was (in tegenstelling tot de eerder
genoemde groep gewezen deelnemers). De pensioenaanspraken zijn overgedragen aan PMT. Dit
betrof een bedrag van € 1,7 miljoen;
De dekking van Anw-pensioen van deelnemers van Pensioenfonds Stork, niet zijnde werknemers
van het Stork-concern. Deze zijn via een afzonderlijke overdracht later alsnog ondergebracht bij
PME. Dit betrof een bedrag van € 2,0 miljoen.

3.4 | Legacy portefeuille

Zoals in paragraaf 3.1 al is beschreven, zijn niet alle bezittingen van Pensioenfonds Stork overgegaan naar
PME. Deze zogeheten legacy beleggingen zijn door Pensioenfonds Stork in 2012 afgewikkeld.

Schuytgraaf
De deelname van Pensioenfonds Stork in het project Schuytgraaf (Schuytgraaf CV) was de grootste legacy
belegging. Schuytgraaf betrof een samenwerkingsverband tussen de gemeente Arnhem, Pensioenfonds
Stork en een aantal vastgoedondernemingen voor de ontwikkeling van een vinex-wijk in de gemeente
Arnhem. Door economische omstandigheden kwam dit project in financiële problemen. In 2011 had
Pensioenfonds Stork, net als de andere eigenaren van de CV, een bedrag in depot moeten storten bij Bank
Nederlandse Gemeenten (BNG). Deze bedragen - voor Pensioenfonds Stork € 3 miljoen - dienden als
garantie voor de uitgegeven leningen door BNG aan Schuytgraaf CV. Door de financiële situatie van de CV
is deze garantie door BNG in 2012 ingeroepen. In datzelfde jaar is met de gemeente Arnhem, alsmede de
betrokken vastgoedondernemingen, uitvoerig onderhandeld over de beëindiging van de betrokkenheid
van Pensioenfonds Stork bij het project Schuytgraaf. Uiteindelijk is overeengekomen dat de gemeente
Arnhem het volledige project overneemt. Pensioenfonds Stork heeft daarbij aan de gemeente Arnhem een
exit vergoeding betaald van € 3 miljoen. Na betaling van dit bedrag op 7 december 2012 is een algehele
vrijwaring van de gemeente Arnhem ontvangen voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het project
Schuytgraaf.
In de jaarrekening 2011 is op de situatie met betrekking tot Schuytgraaf geanticipeerd door een
voorziening van in totaal € 6 miljoen op te nemen als last.
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Class Actions
In 2012 participeerde Pensioenfonds Stork in drie class actions:
• class action jegens AXA Rosenberg (vermogensbeheerder);
• class action jegens Pimco inzake Lehman Brothers;
• class action jegens Tribune Company (media en entertainment).

De claim jegens Pimco inzake Lehman Brothers is in het najaar van 2012 afgewikkeld. In november 2012
heeft Pensioenfonds Stork een bedrag van bijna € 33.000 ontvangen.

De claims jegens AXA Rosenberg en Tribune Company zijn nog niet afgewikkeld. Als deze class actions niet
voor de afronding van de liquidatie van Pensioenfonds Stork zijn voltooid, dan wordt de claim
overgedragen aan PME.
De nog lopende class actions zijn gezien de onzekerheid van de hoogte en hardheid van de vordering niet
gewaardeerd in de jaarrekening.
Vastgoedbeleggingen
Pensioenfonds Stork stond voor een aantal kleine onderdelen van de in het verleden afgestoten directe
vastgoedportefeuille in het kadaster nog steeds ingeschreven als eigenaar. Dat kwam aan het licht bij het
schonen van de beleggingsadministratie in 2011. Het betrof een drietal objecten:
• parkeerplaatsen in Vriezenveen;
• parkeerplaatsen in Brunssum;
• niet geroyeerde hypotheken.

De bovenstaande drie dossiers zijn in 2012 afgewikkeld. De parkeerplaatsen in Vriezenveen zijn
overgedragen aan Altera Vastgoed; de parkeerplaatsen in Brunssum aan de eigenaren van de
naastgelegen appartementen. De hypotheken zijn doorgehaald in het hypothekenregister. Per eind 2012
staat Pensioenfonds Stork niet meer als eigenaar van enig onroerend goed in de boeken van het kadaster.
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4 | Surplus
4.1 | Verhoging pensioenaanspraken en -rechten

In de driepartijenovereenkomst is vastgelegd dat als de dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork per 31
december 2011 hoger is dan de dekkingsgraad van PME per diezelfde datum, dit kan leiden tot
verhogingen van de pensioenaanspraken en -rechten van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van
Pensioenfonds Stork. Om te bepalen of hiervan sprake was, diende van beide fondsen een objectief
vastgestelde dekkingsgraad bekend te zijn. Als uitgangspunt is de aan DNB gerapporteerde dekkingsgraad
genomen. Uiteindelijk bleek de dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork hoger dan die van PME, waarmee
het proces voor de verhoging van de pensioenaanspraken en -rechten in gang kon worden gezet.

4.2 | Proces

Om tot de uiteindelijke verhoging van de pensioenaanspraken en -rechten te komen, is een gedegen
proces met verschillende partijen doorlopen.

Vaststelling surplus door college van vereffenaars
Nadat de dekkingsgraad van PME in juni 2012 bekend werd, is een definitieve berekening gemaakt van de
in te kopen pensioenaanspraken en -rechten voor de actieve en inactieve deelnemers.
Deze aanspraken werden ingekocht vanuit het surplus dat was ontstaan vanwege het verschil tussen de
dekkingsgraad van PME en die van Pensioenfonds Stork. Belangrijke oorzaak voor het ontstaan van dit
surplus is het verschil in waarderingsgrondslagen voor zowel het belegd vermogen als de
pensioenverplichtingen. Dit heeft geleid tot een surplus van 4% van de pensioenverplichtingen.
Afgesproken is dat voor de verhoging van de pensioenen voor deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden verschillende percentages zouden gelden. De reden hiervan is dat het
indexatietekort over de afgelopen 10 jaar voor de verschillende groepen (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden verschillend is. Het bestuur (de huidige vereffenaars) wilden daarmee rekening
houden bij de verdeling van het surplus.

In de vergadering van het college van vereffenaars van 29 augustus 2012 is deze verhoging vervolgens
vastgesteld met de volgende verdeling:
Verhoging vanwege liquidatie naar groep
Verhoging aanspraken deelnemers
Verhoging aanspraken gewezen deelnemers
Verhoging aanspraken pensioengerechtigden

3,1%
4,4%
4,4%

De latere betalingen die werkgevers nog zullen verrichten in de periode2013 - 2015 worden eveneens, nu
rechtstreeks door PME, omgezet in pensioenverhoging. De hoogte van de pensioenen die kunnen worden
ingekocht zijn op dit moment nog niet bekend omdat deze inkoop plaatsvindt tegen de tarieven die PME
op het moment van inkoop hanteert.
Er is in het liquidatiebesluit een bepaalde volgordelijkheid afgesproken die geldt bij de toekomstige
verhogingen. Zo zullen allereerst (in evenredigheid) verhogingen worden toegekend totdat voor de
deelnemers een verhogingspercentage van 3,4% en voor de gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden een percentage van 4,8% zal zijn bereikt.
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Als vervolgens middelen voor verhoging beschikbaar zijn of komen worden de pensioenen van de
deelnemers verhoogd totdat eveneens een verhoging van 4,8% is bereikt De daarna beschikbare middelen
worden ingezet voor een pensioenverhoging die dan voor alle groepen gelijk is (lees: een gelijk
verhogingspercentage).
Om te bepalen welk percentage voor welke groep geldt, wordt per (gewezen) deelnemer en
pensioengerechtigde gekeken naar de stand per eind 2011

Controle door adviserend actuaris en PME
Nadat het college van vereffenaars de definitieve verhoging had vastgesteld, is de met de verhoging
gepaard gaande inkoop gecontroleerd door Aon Hewitt, als adviserend actuaris van Pensioenfonds Stork,
en PME. In de zomerperiode zijn de uitkomsten van deze controles in een regelmatig terugkerend overleg
met PME besproken. Bij deze overleggen waren ook de certificerend accountant en actuaris van
Pensioenfonds Stork betrokken. Uiteindelijk is eind augustus de voor inkoop van de aanvullende rechten
beschikbare koopsom definitief vastgesteld op € 102.913.366.
Administratieve verhoging en controle
Op het moment dat zowel het definitief beschikbare bedrag als de percentages van de verhoging bekend
waren, zijn door Pensioenfonds Stork de pensioenaanspraken en -rechten ook administratief verwerkt.
Dit proces is aangestuurd door het programmabureau dat de gehele transitie heeft gecoördineerd. Ook dit
proces is intern gemonitord en gecontroleerd door de manager Interne Beheersing. Na deze
administratieve verwerking is de uitkomst hiervan op 1 september 2012 met een formeel
overdrachtsbestand aan MN aangeboden voor opname in hun administratie. Dit bestand is, conform de
afspraken in de driepartijenovereenkomst, gecontroleerd door de certificerend accountant van
Pensioenfonds Stork en in maart 2013 voorzien van een goedkeurend Assurance-rapport.
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5 | Verplichtingen

5.1 | Ontwikkeling pensioenverplichtingen

De verplichtingen van een pensioenfonds bestaan uit de pensioenuitkeringen die het fonds, op basis van
het pensioenreglement, in de toekomst verwacht uit te keren aan (gewezen) deelnemers en
gepensioneerden. Hiervoor houdt het fonds een voorziening aan die wordt gewaardeerd op basis van de
actuariële grondslagen zoals opgenomen in de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Deze
voorziening wijzigt door mutaties in het deelnemersbestand, wijziging van de actuariële
veronderstellingen en door resultaten als gevolg van de afwijking tussen verwachting en waarnemingen
en waarde overdrachten
De ontwikkeling van de pensioenverplichtingen in 2012 is in onderstaande tabel opgenomen
(x € 1.000).
Stand per 1 januari

Toevoegingen:
Aanspraken en risicopremies
Toeslagen
Benodigde interest
(inclusief mutatie marktrente)
Overgenomen pensioenverplichtingen
In verband met toekomstige kosten
Correcties en overige mutaties

Onttrekkingen:
Uitkeringen
Overgedragen pensioenverplichtingen
Wijziging actuariële grondslagen
Resultaat op kanssystemen
Vrijval van kosten
Correcties en overige mutaties
Stand per 31 december

2012

2011

2.942.564

2.653.140

104.292
-

61.950
-

-

374.451
6
1.137
-

-18
-2.771.902
-274.936

-120.705
-17.987

-

2.942.564

-

-5.356
-2.636
-1.436

In bovenstaand overzicht is eveneens het verloop van de voorziening voor rekening en risico van de
deelnemer betrokken (ultimo 2012 nihil, ultimo 2011 € 44,2 miljoen).

Uit het liquidatiesaldo van het fonds worden de pensioenaanspraken en -rechten van deelnemers en
gepensioneerden per 1 januari verhoogd naar de stand van 31 december 2011. De hiervoor benodigde
dotatie aan de pensioenverplichtingen (€ 102.913) is verantwoord onder Toevoegingen uit hoofde van
aanspraken en risicopremies.
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De pensioenaanspraken van Pensioenfonds Stork zijn per 1 januari 2012 overgedragen aan PME. Het
betreft zowel aanspraken die per 31 december 2011 al gefinancierd waren, als aanspraken waarvoor per
1 januari 2012 nog financiering plaatsvond. Ook de verhoging van pensioenen is per die datum bij PME
ingekocht. Zowel de financiering hiervan als de gehele waardeoverdracht hebben plaatsgevonden tegen
grondslagen zoals de overnemende partij deze voorschrijft (PME-grondslagen). Om die reden zijn de
mutaties in de pensioenvoorziening zoals deze per 1 januari 2012 plaatsvonden, gewaardeerd tegen
grondslagen van PME. Het effect van de omrekening naar deze actuariële grondslagen wordt in
onderstaande overzichten zichtbaar gemaakt onder Overige resultaten.

5.2 | Overdracht van pensioenverplichtingen naar PME

Vanwege de liquidatie van het fonds zijn per 1 januari 2012 alle pensioenverplichtingen aan andere
pensioenuitvoerders overgedragen. Het merendeel van de pensioenaanspraken en -rechten van
Pensioenfonds Stork is overgedragen aan PME. Voor enkele onderdelen is een andere pensioenuitvoerder
of verzekeraar gekozen.
De pensioenrechten die zijn overgedragen aan PME zijn ingekocht tegen de actuariële grondslagen zoals
PME die hanteert. Bij de bepaling van de overdrachtswaarde is rekening gehouden met de dekkingsgraad
zoals die per 31 december 2011 voor PME geldt (90,57%).
De onderdelen die niet aan PME konden worden overgedragen betreffen onder andere de aanvullende
spaarmodule, de Anw-hiaatverzekering en de pensioenaanspraken van deelnemers van werkgevers die
onder de bedrijfstak Metaal en Techniek vallen.
In onderstaand overzicht is per pensioenuitvoerder de overdrachtswaarde weergegeven.
2012

Overdrachtswaarde per nieuwe uitvoerder
PME
Robeco PPI
elipsLife
Pensioenfonds Metaal en Techniek

2.725.371
44.235
623
1.673
2.771.902

5.3 | Resultaatbepaling naar actuariële component

Het resultaat van het fonds kan worden geanalyseerd naar actuariële oorzaken. Dit is opgenomen in de
resultaatbepaling naar actuariële component (x € 1.000).
Resultaat op beleggingsopbrengsten, interest en
indexatie
Beleggingsopbrengsten
Benodigde interest
Indexatie
• deelnemers
• gewezen deelnemers en gepensioneerden

2012

2011

-4.006
-

187.711
-374.451

-4.006

-186.740

18

De beleggingsopbrengsten zijn gelijk aan de in de jaarrekening verantwoorde opbrengsten. De lasten voor
indexatie en de benodigde interesttoevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen worden
gefinancierd uit de 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. Per
1 januari 2012 zijn de pensioenaanspraken van zowel deelnemers als gewezen deelnemers conform het
vigerende indexatiebeleid niet verhoogd. Wel is een verhoging van pensioenaanspraken en -rechten
toegepast vanwege de liquidatie van het fonds. De effecten hiervan zijn verantwoord onder Overige
resultaten.
Resultaat op premie
Beschikbare premie
Actuarieel benodigde premie

2012

2011

1.534
-853
681

178.980
-90.430
88.550

De totale pensioenlasten bestaan uit de kosten van de 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. Voor de
pensioenopbouw in het verslagjaar wordt jaarlijks vooraf een actuarieel benodigde premie berekend. Het
verschil tussen deze actuarieel benodigde premie en de beschikbare in rekening gebrachte
doorsneepremie vormt het resultaat op premie. Dit resultaat is beschikbaar voor het bereiken of in stand
houden van het vereiste eigen vermogen.

Onder beschikbare premie (€ 1.534) zijn de per 1 januari 2012 verschuldigde koopsom voor de door
werkgevers betaalde premie voor doorbouw van pensioen tijdens de TOP/SUM-periode (€ 948), de
premie voor directe inkoop van pensioenopbouw voor vrijwillige voortzetting (€ 526) en incidentele
premiecorrectie (€ 60) verantwoord. De ontvangen bijdragen voor de inkoop van pensioen zijn direct
omgezet in pensioenaanspraken.
Resultaat op kosten
Beschikbaar uit premie en voorziening
Werkelijke kosten

2012

2011

0
-3.265
-3.265

6.426
-4.395
2.031

Tot 2011 was in de pensioenpremie een opslag begrepen om de kosten voor de uitvoering van de
pensioenregeling te dekken. In 2012 was geen sprake meer van reguliere premieontvangsten. De kosten
van de uitvoering tijdens de liquidatiefase komen dan ook direct en volledig ten laste van het resultaat. De
werkelijke (netto)kosten betreffen de in de jaarrekening verantwoorde kosten. Dit zijn de totale
uitvoeringskosten verminderd met de vrijval vanwege de voor uitvoeringskosten getroffen voorziening.
Resultaat op sterfte
Werkelijke vrijval en beschikbaar uit premie
Verwachte vrijval en benodigd vanwege overlijden

2012

2011

-

66.362
-61.832
4.530

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 sterfteresultaat. Vanwege de overdracht van de pensioenverplichtingen per 1 januari 2012
was er geen sprake van een sterfteresultaat.
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Resultaat op arbeidsongeschiktheid
Beschikbaar voor arbeidsongeschiktheidspensioen
Beschikbaar voor premievrije voortzetting
Benodigde toevoeging

2012

2011

-

927
1.854
-1.955
826

In de premiestelling is een opslag begrepen voor de kosten van de regeling die voorziet in een
arbeidsongeschiktheidspensioen en het verlenen van premievrijstelling. Daartegenover staat de
toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen om deze onderdelen te financieren. Het resultaat
op arbeidsongeschiktheid geeft aan in hoeverre de hiervoor bestemde premie de kosten dekt. Omdat er in
2012 geen sprake meer was van verzekeren van risico, is er geen resultaat op arbeidsongeschiktheid.
Overige resultaten
Resultaat op uitkeringen
Resultaat op waardeoverdrachten
Wijziging actuariële grondslagen
Overigen en correcties

2012

2011

-305
274.936
-152.401
122.230

635
-2.104
25.849
24.380

Onder ‘overige resultaten’ valt onder meer het resultaat op uitkeringen. Dit resultaat geeft aan in hoeverre
de werkelijke uitkeringen afwijken van het te verwachten uitkeringenpatroon. Ook het resultaat op
waardeoverdracht valt hieronder, dat ontstaat doordat pensioenen worden overgedragen op basis van
andere dan de fondsgrondslagen door een rente-effect en correctie op eerdere waardeoverdrachten.

In 2012 zijn enkele uitkeringen verricht vanwege correcties op pensioenen uit voorgaand jaar. De
hiervoor benodigde middelen zijn onttrokken aan de algemene reserve van het fonds.

De wijziging actuariële grondslagen betreft de aanpassing van de waardering van de
pensioenverplichtingen aan de waardering van PME per 1 januari 2012. Hierdoor valt € 274.936 vrij ten
gunste van het resultaat. Dit maakt het mogelijk de pensioenaanspraken en -rechten te verhogen. De
hiervoor benodigde toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen is verantwoord onder Overige
correcties en mutaties.
De specificatie van Overige correcties en mutaties is in 2012 als volgt:
2012

Overige correcties en mutaties
Toevoeging aan pensioenverplichtingen vanwege
surplus
Cederen van vorderingen aan PME
Overig

-102.913
-51.640
2.152
-152.401

Het totaalresultaat van de actuariële analyse is gelijk aan het resultaat zoals vermeld in de staat van baten
en lasten.
Totaal resultaat

2012

2011

115.640

-66.423

20

6| Organisatie

6.1 | Bestuursorganen

Vanaf het moment dat het bestuur van Pensioenfonds Stork het formele besluit heeft genomen om het
fonds te ontbinden, kent het fonds een college van vereffenaars. Alle voormalige bestuursleden zijn op 12
december 2011 vereffenaars geworden. De vereffenaars laten zich terzijde staan door een (externe)
adviserend actuaris en accountant. Daarnaast zijn er adviserende en/of controlerende gremia, zoals de
deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij
Pensioenfonds Stork betrokken organen zijn beschreven in de statuten van het fonds.

De vereffenaars voeren hun taken op dezelfde wijze uit als toen zij bestuurder waren. De focus is wel
verlegd naar het op een zo efficiënt mogelijke wijze sturing geven aan de liquidatie van het fonds.
Pensioenfonds Stork en de vereffenaars worden kritisch gevolgd door het verantwoordingsorgaan, dat
ook in deze fase een oordeel geeft. Voor het interne toezicht was een visitatiecommissie actief. Het laatste
rapport van de visitatiecommissie is in 2011 uitgebracht. Vanwege het besluit tot ontbinding van
Pensioenfonds Stork vinden er geen nieuwe visitaties meer plaats.

Vereffenaars
Pensioenfonds Stork heeft een paritair samengesteld college van vereffenaars dat bestaat uit
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Daarnaast kent het college een onafhankelijk
voorzitter die geen stemrecht heeft. Tot 10 mei 2012 maakte de onafhankelijk voorzitter, de heer
Thoman, deel uit van het college van vereffenaars. Na het vertrek van de heer Thoman worden de
vergaderingen geleid door de technisch vergadervoorzitter de heer Uijen, tevens de directeur van
Pensioenfonds Stork. Hij is geen lid van het college van vereffenaars en heeft geen stemrecht.

Besturen van een fonds in liquidatie
Op 1 januari 2012 zijn alle pensioenverplichtingen overgedragen aan PME. Om dit te financieren is in de
eerste twee weken van januari bijna het gehele vermogen van Pensioenfonds Stork overgedragen aan
PME. Pensioenfonds Stork had daarna geen pensioenverplichtingen meer op de balans staan. De
vereffenaars hebben zich dan ook vooral geconcentreerd op de collectieve waardeoverdracht, de risico’s
die verband houden met de transitie, de openstaande dossiers en de verantwoording hierover.

De dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork was ultimo 2011 hoger dan de dekkingsgraad van PME. Dit
positieve verschil is onderdeel van het liquidatiesaldo. Dit liquidatiesaldo (ook wel surplus genoemd)
wordt aangewend om de pensioenaanspraken bij Pensioenfonds Stork te verhogen. In juni 2012 is gestart
met het controleproces voor de vaststelling van de definitieve hoogte van het surplus.
In 2012 is ook overeenstemming bereikt over de toekomst van de vastgoedbelegging Schuytgraaf, een
project voor de ontwikkeling van een Vinex-locatie in Arnhem. Deze portefeuille is niet aan PME
overgedragen maar overgenomen door de gemeente Arnhem. Pensioenfonds Stork heeft een afkoopsom
betaald. Op 27 november 2012 heeft de formele overdracht plaatsgevonden.
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Reguliere zaken
Naast de vele zaken die samenhingen met de liquidatie van het fonds, kwamen ook reguliere zaken op de
bestuursagenda. Bijvoorbeeld het jaarverslag 2011 en de hoogte van de bestuurdersvergoeding.

Prepensioenregeling Fokker en TOP/SUM-uitkering
Bij de liquidatie bleven twee verschillen van mening bestaan tussen Stork en Pensioenfonds Stork. Het
betrof in de eerste plaats de financiering van de in de Fokker Prepensioenregeling opgenomen
garantiebepalingen. Het tweede onderwerp was de financiering van het door werknemers op te bouwen
pensioen tijdens de TOP/SUM-periode. Partijen zijn over de genoemde onderwerpen tot
overeenstemming gekomen. Voor de garantieregeling werd een compromis bereikt. Daarnaast zullen
werkgevers zorgdragen voor de financiering van het pensioen tijdens de TOP/SUM-periode. Met een
oplossing in deze twee dossiers is de afwikkeling van de overeenkomsten tussen werkgevers en
Pensioenfonds Stork een feit.

Commissie Balans- en risicobeheer
Deze commissie is in 2012 tweemaal bijeengekomen. Van alle bijeenkomsten van de commissie Balans- en
risicobeheer wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. Tijdens deze vergaderingen is vooral aandacht
besteed aan de afronding van de overdracht van de beleggingen en het dossier Schuytgraaf. Deze
participatie paste niet in de portefeuille van PME en kon om die reden niet worden overgedragen. Tot
genoegen van alle betrokkenen heeft Pensioenfonds Stork op ordentelijke wijze zijn participatie in het
project Schuytgraaf kunnen beëindigen.
De commissie Balans- en risicobeheer is halverwege 2012 opgeheven. Onderwerpen op het gebied van
risk, audit en beleggingen worden zonodig in het college van vereffenaars besproken.

Risk- en audit committee
Deze bestuurscommissie is verantwoordelijk voor de monitoring en bijsturing van het integrale
risicoraamwerk. Het Risk- en audit committee is in 2012 twee keer bijeen geweest. Aan de orde kwamen
met name het jaarverslag 2011 en de wijze van vaststelling van het surplus bij de overdracht naar PME.
De commissie is na vaststelling van het jaarverslag 2011 opgeheven. Het jaarverslag 2012 wordt door het
college van vereffenaars besproken.

Klachten- en geschillencommissie
In het geval van een klacht of een geschil kan een belanghebbende zich wenden tot de Klachten- en
geschillencommissie van Pensioenfonds Stork. De commissie is bevoegd om namens het bestuur een
uitspraak te doen over de gegrondheid van klachten over de uitvoering van de pensioenregeling en
geschillen over de uitleg ervan. De Klachten- en geschillencommissie is paritair samengesteld. In 2012 zijn
er twee klachten binnengekomen bij de commissie. De eerste klacht had betrekking op het niet
doorvoeren van een waardeoverdracht vanwege een te lage dekkingsgraad. De tweede klacht betrof het
niet toekennen van voorwaardelijk extra pensioenrecht vanwege de beëindiging van een dienstverband.
Beide klachten zijn niet gehonoreerd. De Klachten- en geschillencommissie is inmiddels opgeheven.
Agenda-/remuneratiecommissie
Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van de vereffenaars en stelt de agenda voor de
vereffenaarvergaderingen op. De commissie houdt zich eveneens bezig met de arbeidsvoorwaarden en de
doelstellingen van de directie van het fonds. In 2012 heeft de agenda- en remuneratiecommissie haar
reguliere werkzaamheden verricht. De commissie blijft actief tot op het moment dat de opheffing van het
fonds definitief is.
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Compliance committee
Deze commissie bestaat uit de compliance officier, de voorzitter van het college van vereffenaars, de
voorzitter van het Risk- en audit committee en de externe accountant. Het Compliance committee
bespreekt alle relevante ontwikkelingen op het gebied van compliance en bekijkt of er aanvullende
maatregelen nodig zijn. Het Compliance committee kwam in 2012 twee keer bijeen en is daarna
opgeheven.

Verklaring compliance officer
De compliance officer faciliteert, adviseert en toetst het bestuur en management bij het implementeren en
onderhouden van compliance. De onafhankelijke toetsing op het bestaan en de werking van de compliance
functie is een taak voor de externe accountant. De compliance officer rapporteert minstens twee keer per
jaar rechtstreeks aan het Compliance committee en na opheffing van dit committee aan de vereffenaars.

De compliance officer gaf over 2012 op 18 januari 2013 de volgende verklaring af:
“Aan mij, in mijn hoedanigheid van compliance officer, zijn door bestuurders of andere verbonden personen
geen zaken gemeld die aantoonbaar in strijd zijn met de verschillende door Pensioenfonds Stork gehanteerde
gedragsregels. Ook anderszins is mij niet aantoonbaar gebleken van zaken, die als strijdig met de doelstellingen
van de gedragscode kunnen worden beschouwd.
In 2012 hebben zich geen incidenten voorgedaan.”
A.J.H.N. van de Wiel, compliance officer

Deelnemersraad
De deelnemersraad bestond tot 10 mei 2012 uit achtentwintig leden, tien vertegenwoordigers namens de
deelnemers en achttien vertegenwoordigers namens de gepensioneerden. In de deelnemersraad waren de
deelnemers en de gepensioneerden op basis van onderlinge getalsverhoudingen evenredig
vertegenwoordigd. De deelnemersraad adviseerde het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over
aangelegenheden die Pensioenfonds Stork betreffen. In 2012 is de deelnemersraad één keer
bijeengekomen (10 mei 2012), gezamenlijk met vereffenaars. Het jaarverslag 2011 was het belangrijkste
bespreekpunt. Daaraan voorafgaand heeft een informele bijeenkomst plaatsgevonden, tezamen met het
verantwoordingsorgaan. Die bijeenkomst had tot doel de beide bestuursorganen te informeren over de
voorlopige verhoging van de pensioenaanspraken vanwege het surplus.
Nadat de deelnemersraad een positief advies had gegeven over het jaarverslag 2011, resteerden geen
taken meer voor dit bestuursorgaan. De vereffenaars hebben in overleg met de deelnemersraad dan ook
besloten de deelnemersraad na de vergadering van 10 mei 2012 op te heffen. Wel hechten de vereffenaars
eraan om nog met een kleine groep vertegenwoordigers van deelnemers en gepensioneerden op
informele wijze van gedachten te kunnen wisselen over communicatie en andere zaken die in de laatste
fase van Pensioenfonds Stork de deelnemers raken. Om daaraan uitvoering te geven is een
klankbordgroep geformeerd. Zes oud-leden van de deelnemersraad nemen hieraan deel, onder
voorzitterschap van mevrouw Eilander. Zij was ook voorzitter van de deelnemersraad.
Op 29 augustus 2012 is tijdens een slotbijeenkomst de volledige deelnemersraad voor het laatst
geïnformeerd over de definitieve hoogte van het surplus.
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Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Zij vertegenwoordigen de deelnemers,
pensioengerechtigden en werkgevers. De vereffenaars leggen aan het verantwoordingsorgaan
verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Het verantwoordingsorgaan is in
het verslagjaar driemaal bijeengekomen, waarvan één keer met de vereffenaars. In de vergaderingen is
vooral de afronding van de liquidatie van Pensioenfonds Stork onderwerp van gesprek geweest. Het
verantwoordingsorgaan heeft een positief oordeel uitgesproken over het door het bestuur gevoerde
beleid met betrekking tot dit onderwerp. Ook oordeelde het verantwoordingsorgaan positief over het
jaarverslag 2011 en de vergoedingsregeling 2013 voor vereffenaars.

Op 16 februari 2013 overleed de heer Bouland, een van de leden van het verantwoordingsorgaan. Zijn
betrokkenheid, enorme kennis van het Stork-concern en continue streven naar kwaliteit hebben wij altijd
buitengewoon gewaardeerd.
Afscheid colleges
Vanwege de ontbinding van het fonds werden ook de meeste bestuursorganen ontbonden. Na 2012
bleven alleen het college van vereffenaars en het verantwoordingsorgaan bestaan. Een klankbordgroep
vervangt de deelnemersraad. De vereffenaars stemmen de zaken die voor deelnemers en
gepensioneerden van belang zijn met deze klankbordgroep af.

Dit betekent dat afscheid is genomen van de leden van de bestuursorganen. Dit gebeurde tijdens een
feestelijke bijeenkomst op 29 augustus 2012. In het bijzonder werd stilgestaan bij de grote betrokkenheid
en inzet van enkele prominente leden. Zo is afscheid genomen van de heer Oude Brinkhuis, die na
jarenlang zitting te hebben gehad in de deelnemersraad, het bestuur en de beleggingscommissie, afscheid
nam als voorzitter van het verantwoordingsorgaan. Pensioenfonds Stork is hem veel dank verschuldigd
voor zijn inzet. Die werd gekenmerkt door een grote mate van sociale betrokkenheid, zijn grote aandacht
voor de belangen van gepensioneerden en zijn scherpe analyses van onderwerpen die bij een
pensioenfonds spelen.
Ook werd afscheid genomen van de heer Thoman, die als onafhankelijk voorzitter in de laatste fase van
Pensioenfonds Stork op zeer bekwame wijze de vele dossiers tot een goede afronding heeft gebracht.

6.2 | Directie en uitvoeringsorganisatie

Directie
De dagelijkse leiding van Pensioenfonds Stork ligt in handen van de directie, die wordt ondersteund door
een managementteam. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd
in een afzonderlijk bestuurs- en directiereglement. Per 1 september 2012 is de algemeen directeur, de
heer Uijen, uit dienst getreden bij Pensioenfonds Stork. In de daaraan voorafgaande maanden is na
uitdiensttreding van vaste medewerkers het managementteam aangevuld met externe medewerkers. Het
merendeel van de werkzaamheden vindt vanaf dan op parttime basis plaats. De eindverantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de afwikkeling van het fonds bleef ook na 1 september 2012 in handen van de heer
Uijen, die als extern algemeen directeur in functie bleef. Directie en managementteam blijven - naast hun
andere functies - zolang dat nodig is actief voor Pensioenfonds Stork.
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Medewerkers
Gedurende 2012 is afscheid genomen van het merendeel van de medewerkers. Sommigen hadden een
zeer lange staat van dienst. Er is zorgvuldig aandacht besteed aan een zo goed mogelijk afscheid, rekening
houdend met de lengte van het dienstverband en de betekenis van betrokkene voor de organisatie. Vanaf
1 oktober 2012 resteerden er geen reguliere werkzaamheden meer voor Pensioenfonds Stork, zodat het
aantal werknemers na de zomer snel afnam. Ultimo 2012 had Pensioenfonds Stork nog twee
medewerkers in dienst. In 2011 waren dit nog 28 medewerkers.

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten bedroegen in 2012 € 6,7 miljoen (2011: € 6,5 miljoen). Hoewel de organisatie in
2012 in hoog tempo is afgebouwd, zijn de kosten toch hoger dan in 2011. De oorzaak hiervan ligt met
name in het feit dat in 2012 veel uittredingsvergoedingen zijn betaald aan medewerkers. Daarnaast zijn
veelal externe medewerkers ingehuurd om de werkzaamheden af te ronden.

Externe communicatie
Ook in 2012 is er in de communicatie van Pensioenfonds Stork veel aandacht besteed aan de overgang
naar PME. Een overzicht van de communicatiemiddelen en -activiteiten in het verslagjaar:
de laatste uitgave van De Kern, het informatieblad voor deelnemers en gepensioneerden, verscheen in
februari 2012;
• inzet van de medewerkers van de Infodesk voor de beantwoording van de persoonlijke
pensioenvragen van (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en werkgevers;
• begin 2012 zijn alle voormalige (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van
Pensioenfonds Stork in algemene zin geïnformeerd over de overgang naar PME. In de maanden
daarna zijn vele (vaak persoonlijke) brieven verzonden over de omzetting van door
Pensioenfonds Stork uitgevoerde specifieke pensioenen in pensioensoorten die passen binnen
de pensioenregeling van PME;
via de website en een persoonlijke brief zijn alle (gewezen) deelnemers en
•
pensioengerechtigden geïnformeerd over de verhoging van de pensioenen vanuit het surplus;
• het actueel houden van de website en inspelen op vragen vanuit de doelgroep. De website is in
2012 bezocht door 11.969 bezoekers (2011: 31.924 ). Het bezoekersaantal is vanzelfsprekend
lager dan in 2011, omdat PME veel van de informatievoorziening heeft overgenomen. De site is
het gehele jaar in de lucht gebleven en voorzag duidelijk nog in een behoefte. In de periode van
2013 tot en met 2015 wordt de site terug gebracht naar één pagina. Daarop wordt aangegeven
dat Pensioenfonds Stork niet meer bestaat. Vervolgens wordt de bezoeker doorverwezen naar
PME. Op de webpagina van Pensioenfonds Stork is het wel mogelijk om jaargangen van De Kern
en het jaarverslag te downloaden.

6.3 | Boetes en dwangsommen

In 2012 zijn aan Pensioenfonds Stork geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn door DNB geen
aanwijzingen aan Pensioenfonds Stork gegeven. Ook is er geen bewindvoerder aangesteld of is de
bevoegdheidsuitoefening van organen van het pensioenfonds gebonden aan toestemming van de
toezichthouder.
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7 | Toekomst

7.1 | Afronden activiteiten pensioenfonds

Na het vaststellen van het jaarverslag 2012 zijn de activiteiten van Pensioenfonds Stork vrijwel voltooid.
Wat nog rest is het opstellen van de liquidatiebalans en het formeel opheffen van het fonds. Ook wordt in
deze laatste fase het bestuurlijk archief overgebracht naar Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle,
waar dit archief voor de toekomst bewaard blijft. Het is dan gecomplementeerd met de allerlaatste
bestuurlijke verslaggeving. Ook andere archieven van Pensioenfonds Stork, zoals de jaarverslagen van de
afgelopen 131 jaar, historische deelnemersregisters en oude (financiële) handgeschreven verslagen zijn
hier te vinden. De operationele archieven, zoals de archieven met financiële documenten en documenten
van de uitvoeringsorganisatie, worden ondergebracht bij een gespecialiseerd bedrijf en na de wettelijke
bewaartermijn van zeven jaar vernietigd.

Het kantoor van Pensioenfonds Stork in Amersfoort is vanaf 1 april 2013 definitief gesloten. Daarmee wordt
een tijdperk van 132 jaar Pensioenfonds Stork afgesloten.

7.2 | Transitiedocument

Als leidraad voor de gehele transitie gelden de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de
driepartijenovereenkomst en aanvullende overeenkomsten. Nadat de afspraken zijn vastgelegd, zijn op
een aantal punten door veranderde inzichten nadere afspraken gemaakt. Om het voor de toezichthouders
mogelijk te maken om te kunnen beoordelen of alle afspraken op juiste wijze zijn doorgevoerd of worden
doorgevoerd, is een transitiedocument opgesteld. In dit document is per artikel uit de
driepartijenovereenkomst toegelicht hoe de transitie invulling heeft gekregen. De afhandeling van de
vastgelegde afspraken, de eventuele wijzigingen op de artikelen en een doorverwijzing naar de
onderliggende documenten zijn hierin opgenomen. Dit document geeft ook achtergrondinformatie voor
toezichthouders om te kunnen beoordelen of de gemaakte afspraken op de juiste wijze worden
uitgevoerd. Voor de toezichthouders is bovendien een aantal procedures opgesteld die onderdeel vormen
van het transitiedocument. Deze procedures vormen de leidraad voor overleg en afstemming tussen de
toezichthouders en PME.
Het college van vereffenaars heeft het bestuursverslag 2012 op 26 maart 2013 vastgesteld.
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7.3 | Oordeel verantwoordingsorgaan

Inleiding
Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft per 1 januari 2008 een verantwoordingorgaan ingesteld.
De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in artikel 9 van de statuten van het
pensioenfonds.

Het verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit zes leden: twee leden uit de kring van deelnemers, twee uit de
kring van pensioengerechtigden en twee vanuit de aangesloten ondernemingen.
Het VO 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.

Situatie Pensioenfonds Stork
Eind 2011 heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten over te gaan tot liquidatie van het fonds. Dit in
het verlengde van het besluit om de pensioenverplichtingen per 1 januari 2012 over te dragen aan het
bedrijfstakfonds binnen de Metalektro (PME) en het besluit van aangesloten werkgevers om de
pensioenopbouw vanaf 2012 bij datzelfde bedrijfstakfonds te laten plaatsvinden.

Dit alles leidde tot een bijzonder jaar in de historie van Pensioenfonds Stork. Immers, na de overdracht van
de pensioenverplichtingen en het daarbij behorende vermogen restte enkel de administratieve overheveling
van bezittingen en verplichtingen, een intensief communicatietraject en een afbouw van de
uitvoeringsorganisatie in Amersfoort. Dit vroeg om andere skills en milestones dan in de voorgaande jaren.
Sturing op de dekkingsgraad, normaal gesproken de core business van een pensioenfonds, werd nu
vervangen door het managen van liquiditeiten, (kwaliteits)controle van dataverkeer en verantwoording aan
alle belanghebbenden over de processtappen. Het zijn onderwerpen die in andere jaren uiteraard ook op de
agenda stonden, maar dit jaar om nadrukkelijke aandacht vroegen.
Toch ging in de eerste maanden van 2012 alle aandacht uit naar de definitieve vaststelling van de
vermogenspositie van Pensioenfonds Stork per ultimo 2011. Dit, gerelateerd aan de definitieve stand van de
verplichtingen op datzelfde moment, was immers bepalend voor het dekkingsgraadverschil tussen
Pensioenfonds Stork en PME. Een verschil dat de basis vormde voor de verhoging van de pensioenen van de
oud-Storkpopulatie bij de overgang naar PME.
Daarnaast waren er nog enkele discussiepunten met Stork waarvoor in het verslagjaar een oplossing moest
worden gevonden. Vereffenaars hebben op zorgvuldige wijze hierin een oplossing tot stand gebracht met
oog voor de belangen van alle betrokkenen. Die zorgvuldigheid, maar ook doortastendheid, was aan de orde
bij de afwikkeling bij enkele vastgoeddossiers die al een lange slepende historie kenden en in 2012 konden
worden afgerond.
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Het VO werd in het verslagjaar door vereffenaars goed op de hoogte gehouden van de afwikkeling van het
fonds en de oplossing in openstaande dossiers. Dit gebeurde zowel in de gezamenlijke vergaderingen van
bestuur en VO als in de tussentijdse contacten tussen vereffenaars, bestuursbureau en leden van het
verantwoordingsorgaan.

Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan
Het VO kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. Er waren twee bijeenkomsten zonder het bestuur, twee
vergaderingen met het bestuur en er was één informatiebijeenkomst samen met een delegatie van de
deelnemersraad. Alle bijeenkomsten vonden plaats in de eerste helft van 2012.
Tijdens deze bijeenkomsten stonden de volgende onderwerpen op de agenda:
• voortgang liquidatieproces van Pensioenfonds Stork;
• vaststelling definitief dekkingsgraadverschil en aanwending hiervan voor de verhoging van de
pensioenen van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden;
• jaarrekening en verklaringen certificerend actuaris en accountant;
• oordeel verantwoordingsorgaan over het beleid van het bestuur / vereffenaars in 2011;
• advies over de bestuursvergoeding 2013.

Beleggings- en risicobeleid
Vanwege de overdracht van verplichtingen en vermogen van Pensioenfonds Stork per 1 januari 2012 was
het beleggingsbeleid niet meer aan de orde. Daarvoor in de plaats kwam het sturen van de organisatie in de
liquidatiefase van het fonds. Ook hiermee gaan risico’s gepaard zoals het risico dat het vermogen en de
dataoverdracht tussen pensioenuitvoerders niet op de juiste wijze plaatsvindt of niet aan de gewenste
kwaliteitseisen voldoet. Bovendien moest het fonds er ook in deze fase voor zorgen dat op de juiste wijze
invulling werd gegeven aan alle afspraken zoals die in de 3PO zijn opgenomen.

Communicatie
De reeds in 2011 ingezette communicatie over de op handen zijnde wijzigingen in de verschillende
pensioenregelingen van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds is in 2012
doorgezet. Door middel van gepersonaliseerde correspondentie zijn alle deelnemers zeer nauwkeurig maar
evenzeer toegankelijk geïnformeerd over de effecten van de overgang van Pensioenfonds Stork naar PME.
Daarbij is ook aandacht geschonken aan de situatie na de overgang. De Stork-populatie kreeg bij PME
namelijk direct te maken met een kortingsbesluit. Ook daarover is gecommuniceerd.
De pensioengerechtigden ontvingen tot augustus 2012 hun pensioenuitkering via Pensioenfonds Stork
waarna de betaling door PME is overgenomen. Hoewel deze betaling slechts een “doorgifte” was van PME,
vergde ook deze constructie extra communicatie vanuit Pensioenfonds Stork.
Het pensioenfonds heeft tot het laatst (de helpdesk bij Pensioenfonds Stork is eind 2012 gesloten) haar
verantwoordelijkheid op het gebied van communicatie genomen door middel van goed leesbare brieven,
ondersteund door heldere informatie op de website. Het VO spreekt hiervoor zijn waardering uit.

Beoordeling
Zoals hiervoor aangegeven was 2012 een bijzonder jaar. Ook in dit jaar heeft het VO op kritische wijze het
handelen van vereffenaars gevolgd. Op basis daarvan kan het VO enkel oordelen dat vereffenaars op
zorgvuldige wijze zijn omgegaan met de belangen van alle stakeholders van het fonds. Met name wil het VO
waardering uitspreken voor de wijze waarop door vereffenaars en de uitvoeringsorganisatie is
gecommuniceerd, zowel met de verzekerden als met de colleges die dit proces nauwgezet hebben gevolgd en
aan wie met grote regelmaat heldere verantwoording is afgelegd van de in dit proces gezette stappen.
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Tot besluit
Het VO wil ook in de fase waarin het fonds nu verkeert actief haar rol blijft vervullen en blijft bestaan totdat
de vereffening van de liquidatie een feit is. In het verslagjaar heeft de heer H.J. Oude Brinkhuis zijn
lidmaatschap van het VO beëindigd. Het VO spreekt graag waardering uit voor zijn waardevolle bijdrage. In
de plaats van de heer H.G. Oude Brinkhuis is de heer J.W. van Sandick benoemd als lid, namens de Vereniging
van Gepensioneerden Stork. De heer A.W.M. Kaandorp is door het VO aangewezen als voorzitter.

Begin 2013 werd het VO geschokt door het overlijden van Hans Bouland. Met hem verliest het VO een
waardevol lid dat vanuit een positieve optiek het fonds nauwgezet en kritisch volgde. Het VO is hem
daarvoor veel dank verschuldigd.
Amersfoort, 26 maart 2013

Reactie van het college van vereffenaars op het oordeel van het verantwoordingsorgaan
De vereffenaars van Pensioenfonds Stork zijn verheugd over het positieve oordeel van het
verantwoordingsorgaan.

De kritische vragen die gedurende het verslagjaar zijn gesteld en de oprechte betrokkenheid van het
verantwoordingsorgaan hebben bijgedragen aan het soepel verlopen van het liquidatieproces.

De vereffenaars nemen graag het compliment van het verantwoordingsorgaan voor de goede communicatie
in ontvangst en waarderen tot slot de constructieve samenwerking zoals die op dit moment is vormgegeven.
Amersfoort, 26 maart 2013
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8 | Jaarrekening
BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(bedragen x € 1.000)

2012

2011

ACTIVA
Beleggingen voor risico pensioenfonds
- Vastrentende waarden
- Aandelen
- Vastgoedbeleggingen
- Overige beleggingen
- Derivaten

Totaal beleggingen risico pensioenfonds
Beleggingen voor risico deelnemers
- Vastrentende waarden
- Aandelen
- Vastgoedbeleggingen
Totaal beleggingen risico deelnemers

Vorderingen en overlopende activa
- Premies
- Overige vorderingen

Totaal vorderingen en overlopende activa
Overige activa
- Liquide middelen
- Overige activa

Totaal overige activa
Totaal activa

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(6)

(7)

-

-

1.579

1.798.641

-

-

1.579

1.335
(8)

-

592.552
211.963
33.935
53.837

30.212
10.444
3.579

108.311
17.785

2.690.928

44.235

126.096

7.874
1.335

2.914

538

8.412

2.869.671
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2012

2011

PASSIVA
Reserves
- Algemene reserve
- Vereiste reserve
Totaal reserves

Technische voorzieningen
- Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico van het pensioenfonds
- Voorziening pensioenverplichtingen
voor risico van de deelnemers

(9)

(10)

Verplichtingen inzake derivaten

(12)

Overige schulden en overlopende passiva
Totaal passiva

653

-

Totaal technische voorzieningen
Overige voorzieningen

653
-

(11)

(13)

-

-616.580
501.593

-114.987

2.898.329

-

44.235

-

2.942.564

-

0

5.937

2.261

36.157

2.914

2.869.671

31

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
(bedragen x € 1.000)

BATEN
Premiebijdragen risico pensioenfonds

Premiebijdragen risico deelnemers
Beleggingsresultaten risico pensioenfonds
Beleggingsresultaten risico deelnemers
Overige baten
Totaal baten

2012

(14)
(15)
(16)
(16)
(17)

1.534

-4.006
3.623

2011
177.449

1.151

1.531
188.387
-676
4.903

371.594

LASTEN
Uitkeringen

Mutatie VPV voor risico pensioenfonds
- Aanspraken en risicopremies
- Toeslagen
- Toevoeging correcties en overige
mutaties

(18)

18
104.292
-

61.556
-

-18
-274.936

33.343
-123.084
341.792
-

-

- Rentetoevoeging
- Onttrekkingen voor uitkeringen
- Wijziging marktrente
- Wijziging actuariële grondslagen

- Wijziging uit hoofde van waardeoverdrachten
- Overige mutaties

120.070

-

-2.727.667
-

-17.987
6.939

Totaal mutatie voorziening
pensioenverplichtingen

(19)

-2.898.329

302.559

deelnemers
Overige lasten

(23)
(24)

-44.235
945

-13.135
4.043

Saldo van overdracht van rechten
(20)
Saldo overdracht van toekomstige rechten (21)
Pensioenuitvoeringskosten
(22)
Wijziging voorziening voor risico

Totaal lasten

2.772.207
51.640
3.265

20.085
4.395

-114.489

438.017

Saldo van baten en lasten

115.640

-66.423

Verdeling fondsresultaat
Algemene reserve
Vereiste reserve

617.233
-501.593

-70.337
3.914

115.640

-66.423
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Kasstroomoverzicht 2012
(bedragen x € 1.000)

Premies
Saldo waardeoverdrachten
Uitgekeerde pensioenen

Uitgekeerde pensioenen ten laste van PME *
Pensioenuitvoerings- en administratiekosten
Overige mutaties *

Totale kasstroom uit pensioenactiviteiten

2012
124.383
-2.841.106
-2.428
-68.852
-7.667
68.845

112.843
-15.980
-119.203

-2.726.825

-8.052
-2.728

2011

-33.120

Beleggingsactiviteiten
Onttrekkingen uit beleggingen
Directe beleggingsopbrengsten
Aankopen van beleggingen
Kosten van vermogensbeheer
Overige mutaties

2.724.292
-3.950
-56

39.531
644
-1.713
-3.086

-

Totale kasstroom uit
beleggingsactiviteiten
Mutatie in geldmiddelen

-

2.720.286

35.376

-6.539

2.256

De mutatie in geldmiddelen bestaat uit de balanspost liquide middelen:
Liquide middelen
Stand per einde boekjaar

Stand per einde vorig boekjaar
Mutatie kasstroom

1.335
7.874

7.874
-6.539

5.618

2.256

* Pensioenfonds Stork heeft in opdracht en uit naam van de nieuwe pensioenuitvoerder (PME) de pensioenuitkeringen
verricht over de periode januari 2012 t/m juli 2012. De pensioenuitkeringen zijn door RAET voor verloning verwerkt en
door Pensioenfonds Stork uitbetaald aan de uitkerings-gerechtigden. De hiermee gepaard gaande kasstromen (€ 68.852) zijn
door PME maandelijks bevoorschot en in september afgerekend. De rest van de overige mutatie komt daarmee uit op -€7.
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Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals deze zijn vermeld in Titel 9 Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek en de stellige uitspraken van de Richtlijnen uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ), in het bijzonder Richtlijn 610, Pensioenfondsen.
Grondslagen voor de balans

Algemeen
Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. Met ingang van december 2011 is
het pensioenfonds in liquidatie. Vanaf die datum zijn de balansposten gewaardeerd op liquidatiewaarde.
De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De marktwaarde of directe opbrengstwaarde
geeft een nadere invulling van het actuele waardebegrip per beleggingsobject. De overige activa en
passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Waar nodig wordt
rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Vorderingen, schulden en liquide middelen die direct aan
de beleggingen kunnen worden toegerekend, zijn onder de betreffende beleggingscategorie opgenomen.
Alle bedragen zijn vermeld in euro en activa en passiva zijn, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd op
reële waarde. Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend naar euro tegen de valutakoersen per
balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende het boekjaar worden verwerkt tegen de
valutakoers op het moment van afwikkeling.
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 derivaten, vastgoedbeleggingen en overige beleggingen 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 daarom 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 zijn gehanteerd 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 derdepartijen, zoals banken, brokers en custodians
(transactieprijzen);
• door de markt geaccepteerde en te verifiëren waarderingsmodellen als Black & Scholes (opties);
• due-diligence waarderingsrapporten.
Vastrentende waarden
Obligaties worden gewaardeerd op marktwaarde, zijnde de beurswaarde inclusief opgelopen rente.

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.
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Vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen bestaan uit beleggingen in Amerikaans direct vastgoed en participaties in
beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd
op marktwaarde. De waarderingsgrondslag voor het Amerikaans vastgoed is gewijzigd als gevolg van de
overgang naar PME. In 2011 is de waarde opgenomen zoals overeengekomen met PME in het kader van
de overdracht. 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.

Overige beleggingen
De overige beleggingen van het fonds bestaan uit investeringen in microfinanciering en fund of hedge
fondsen. De beleggingen van het fonds zijn gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van de
onderliggende beleggingen 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 waarden geen gebruik gemaakt worden van
marktnoteringen. De waarderingen van de fund of hedge fondsen zijn vastgesteld op basis van ‘beste
schatting’ per balansdatum door de fondsmanager.

Derivaten
Derivaten (afgeleide financiële instrumenten) worden gewaardeerd tegen reële waarde. Die 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. Swaptions worden strategisch
ingezet ter afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen. Aandelenopties worden tactisch
ingezet voor het afdekken van een deel van het aandelenexposure.
Tactisch worden derivaten uitsluitend gehanteerd voor zover deze passen binnen het beleggingsbeleid,
om 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 ‘Verplichtingen inzake derivaten’.

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.
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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. Het minimaal vereist eigen vermogen wordt berekend volgens de
voorgeschreven berekeningsmethode van DNB.
Algemene reserve
Het fondsresultaat is, na aftrek van de vereiste reserve, ten gunste gebracht van de algemene reserve.

Vereiste reserve
De vereiste reserve wordt door het pensioenfonds berekend met behulp van de standaardtoets 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 wordt gebruikgemaakt van de rentetermijnstructuur zoals gepubliceerd door DNB.

Bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds is voor 2012
- en ook voor 2011 - gebruikgemaakt van de overlevingskansen van een prognosetafel 2010-2060 zoals
gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap.
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 drie jaar verondersteld. Voor deelnemers wordt een
leeftijdsverschil van tweeënhalf jaar verondersteld en wordt gebruikgemaakt van sekseneutrale
levensverwachtingen. Ook is een opslag voor toekomstige excassokosten van 2% opgenomen.
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 al verleende toeslagen, voor zover de middelen
van het fonds dit toelaten. Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2012 geen toeslag te verlenen.

Binnen de voorziening pensioenverplichtingen is een voorziening voor zieke deelnemers opgenomen voor
de dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen en de voortzetting van pensioenopbouw bij
arbeidsongeschiktheid. Deze voorziening is gelijk aan de som van tweemaal de jaarlijkse risicopremie
voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en de daarmee verband houdende premievrijstelling.

De pensioenaanspraken van Pensioenfonds Stork zijn per 1 januari 2012 overgedragen aan PME. Het
betreft zowel aanspraken die per 31 december 2011 reeds gefinancierd waren als aanspraken waarvoor
per 1 januari 2012 nog financiering plaatsvond. Ook de verhoging van pensioenen is per die datum bij
PME ingekocht. Zowel de financiering hiervan als de gehele waardeoverdracht hebben plaatsgevonden
tegen grondslagen zoals de overnemende partij deze voorschrijft (PME-grondslagen). Om die reden zijn
de mutaties in de pensioenvoorziening zoals deze per 1 januari 2012 plaatsvinden gewaardeerd tegen
grondslagen van PME.
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Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers
Voor aanvullende pensioenopbouw kunnen deelnemers geld inleggen in een default life cycle-regeling.
Het ingelegde geld wordt 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 leeftijds-afhankelijke beleggingsklasse die
op de individuele deelnemer van toepassing is.
Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.
Overige voorzieningen
De voorziening bestaat uit een voorziening voor toekomstige uitkeringen bij jubilea.
Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra zij voorzienbaar zijn.
Premie
Bij de vaststelling van de premie wordt uitgegaan van de actuariële grondslagen van het fonds zoals
omschreven in de ABTN, die geldt op het moment van vaststelling en waarbij rekening wordt gehouden
met een gedempte disconteringsvoet van 4,2%.
Beleggingsresultaten
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 gerealiseerde en ongerealiseerde koers- en
valutaresultaten verantwoord. De aan deze beleggingsopbrengsten gerelateerde transactiekosten en
provisies zijn met deze opbrengsten verrekend.

Pensioenuitkeringen
De uitkeringen betreffen de opeisbare uitkeringen inzake ouderdoms-, partner- en wezenpensioen en
arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premiebijdragen (van werkgever en werknemers)
Hieronder zijn opgenomen de aan het boekjaar toe te rekenen werkgevers- en werknemersbijdragen en
eventuele verschuldigde herstelpremies in het geval van een dekkingstekort.
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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 overdracht van rechten
De overgenomen pensioenverplichtingen en overgedragen pensioenverplichtingen worden berekend
volgens de regels die van toepassing zijn bij het wettelijke recht op individuele waardeoverdracht. In
geval van een collectieve waardeoverdracht worden rekenregels gehanteerd die tussen
pensioenuitvoerders worden overeengekomen.

Overige baten en lasten
Overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. Onderscheid wordt gemaakt tussen
kasstromen uit pensioenactiviteiten en kasstromen uit beleggingsactiviteiten.
RISICOPARAGRAAF
(bedragen x € 1.000)

Beleggingsrisico’s
De belangrijkste beleggingsrisico’s zijn het prijs- en kredietrisico.

Prijsrisico
Het prijsrisico is uit te splitsen in een renterisico, valutarisico en marktrisico:
-

-

-

Renterisico
Renterisico is het risico dat optreedt bij wijzigingen in de beleggingen als gevolg van de wijziging van
de marktrente.

Valutarisico
Bij beleggen in aandelen worden aandelen in bepaalde valuta strategisch afgedekt naar de euro. Het
strategisch afdekken van risico’s houdt in dat op basis van het beleggingsbeleid besloten wordt in
hoeverre een risico wordt afgedekt, bijvoorbeeld volledig of voor een bepaald percentage. Bij
beleggingen in vastrentende waarden, vastgoed en alternatieve beleggingen worden alle valuta
strategisch afgedekt naar de euro.
Marktrisico
Marktrisico 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.

Kredietrisico
Het kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg van
faillissementen of betalingsonmacht van tegenpartijen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan
partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s worden geplaatst en marktpartijen
waarmee derivatenposities worden aangegaan.
Doordat Pensioenfonds Stork in december 2011 in liquidatie is getreden is het risicoprofiel van het fonds
aanzienlijk gewijzigd. In 2012 hebben nagenoeg geen activiteiten plaats gevonden op het gebied van
beleggen. De daarmee gepaard gaande risico’s hebben dan ook in 2012 geen opgeld gedaan.
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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 er sprake van een cumulatief concentratierisico.
In 2012 werd door het pensioenfonds haar vermogen overgedragen naar PME. Er is dan ook geen sprake
geweest van beleggingen in de aangesloten ondernemingen.

Verzekeringstechnische risico’s
Belangrijke actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven, overlijden (kort leven) en
arbeidsongeschiktheid. Het belangrijkste actuariële risico voor een pensioenfonds is het langlevenrisico
(het risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld, zoals wordt verondersteld bij de bepaling
van de voorziening pensioenverplichtingen). Hierdoor zou de pensioenopbouw niet toereikend kunnen
zijn voor de uitkering van de pensioenverplichting. Door toepassing van de AG-prognosetafel 2010-2060
is het langlevenrisico nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioenverplichtingen.
Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden een nabestaandenpensioen moet
toekennen, waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit betreft het deel van het
nabestaandenpensioen dat nog niet is opgebouwd. Dit risico wordt ingeschat en op basis daarvan wordt
jaarlijks een risicopremie vastgesteld, die onderdeel vormt van de kostendekkende premie.

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het pensioenfonds 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.
Omdat er vanaf 1 januari 2012 geen pensioenverplichtingen meer zijn is er evenmin sprake van
verzekeringstechnisch risico en zijn de benoemde risico’s niet meer aan de orde.
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 pensioenfonds hoge kwaliteitseisen gesteld aan de uitvoering op het gebied van de 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.

In verband met de liquidatie van het fonds en de overdracht van de verplichtingen en de bezittingen naar
PME is vanaf 2011 de manager Interne Beheersing toegevoegd aan het programma bureau, welke de hele
transitie heeft begeleid. Op alle overdrachten naar PME zijn door hem systeemtechnische controles
uitgevoerd en interne controles uitgevoerd. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in interne verklaringen
welke door hem en de verantwoordelijke manager zijn afgetekend.
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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 pensioenfonds niet beheersbaar.

Uitbestedingrisico’s
Pensioenfonds Stork heeft een groot deel van haar vermogensbeheer uitbesteed aan externe managers. De
controle op het functioneren van deze externe managers wordt uitgevoerd door de afdeling Balans- en
Risicobeheer op basis van opgeleverde periodieke rapportages. Deze rapportages en de ontwikkelingen
en de stand van zaken met deze externe managers besproken in een periodiek of ad hoc-overleg tussen
Pensioenfonds Stork en de vermogensbeheerders.
Pensioenfonds Stork heeft een eigen effectenbewaarder (Northern Trust) die belast is met de
bewaarneming en beleggingsadministratie. Door inschakeling van deze effectenbewaarder is het mogelijk
om te toetsen of de externe vermogensbeheerders handelen conform de afspraken met het fonds. Zowel
de effectenbewaarder als een deel van de vermogensbeheerders beschikken over rapportages (o.a. SAS
70, ISAE 3402, FRAG 21) die worden opgesteld door externe accountants waarin wordt gerapporteerd
over de werking van de interne beheersmaatregelen. Jaarlijks worden deze rapportages door
Pensioenfonds Stork beoordeeld om de effectiviteit van de werking van de beheersmaatregelen bij deze
organisaties vast te stellen.
Gezien het feit dat medio januari alle effecten over zijn gedragen naar PME, is in 2012 een beoordeling van
deze rapportages niet noodzakelijk geweest.
Continuïteitsrisico
Door de overgang naar PME en de daarmee gepaard gaande liquidatie, loopt het fonds een
continuïteitsrisico door het vertrek van medewerkers. Om de kennis te borgen zijn met
sleutelfunctionarissen afspraken gemaakt met betrekking tot hun inzet. Om de overgang naar PME zo
goed mogelijk te verzorgen en om het fonds in liquidatie af te bouwen, zijn daarnaast op belangrijke
posities externe medewerkers ingehuurd. Om een goede afwikkeling van het fonds te kunnen waarborgen
is met een aantal MT leden afgesproken dat zij de liquidatie zullen begeleiden totdat uitschrijving heeft
plaatsgevonden.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Beleggingen voor risico pensioenfonds
Op de balans is een uitsplitsing gemaakt naar beleggingen voor risico van het pensioenfonds en
beleggingen voor risico van de 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 daadwerkelijk beleggingsbeleid van het fonds afwijkt van de gekozen mixen van
de beleggingsindices, is voor onderstaande optellingen 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.
Totaal beleggingen
2012

2011

Risico

Risico

Stand

Risico

Risico

pensioen-

deel-

per

pensioen-

deel-

per

fonds

nemers

31-12-2012

fonds

nemers

31-12-2011

Vastrentende waarden

-

-

-

1.798.641

30.212

1.828.853

Overige beleggingen

-

-

-

33.935

-

33.935

Aandelen

Vastgoedbeleggingen
Derivaten
Totaal

-

-

-

-

592.552

211.963
47.900

2.684.991

10.444

3.579
-

44.235

Stand

602.996

215.542
47.900

2.729.226
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(1) VASTRENTENDE WAARDEN

De post vastrentende waarden laat de volgende afloop zien in 2012:
Waarde 1 januari

Obligaties
Niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen

1.210.947
1.935

Overige vorderingen
Liquide Middelen

151.037
464.934

1.212.882
615.971

1.828.853
Overdracht aan PME
Overdracht aan Robeco PPI

-1.237.074
-1.935

Liquide gemaakt

-589.844

-1.828.853

Waarde 31 december

0

De vastrentende waarden zijn begin 2012 overgedragen aan PME voor € 1.237.074 en gewaardeerd tegen PMEgrondslagen van € 1.235.112. Door overname tegen deze waarderingsgrondslag heeft Pensioenfonds Stork een
negatief resultaat op de beleggingen vastrentende waarde van € 1.923.
Het verschil in de waarderingsgrondslag is te verklaren doordat Pensioenfonds Stork de waarde heeft gewaardeerd
tegen de bid price en PME de waarde heeft gewaardeerd tegen de mid price.
Het deel van de vastrentende waarde welke liquide is gemaakt is medio januari voor het grootste gedeelte
overgedragen naar PME ter financiering van de ingekochte pensioenrechten.

Het verloop van de vastrentende waarden is als volgt:
Waarde 1 januari
Aankopen

Verkopen
Waardeontwikkeling
Overige mutaties
Waarde 31
december

2012

1.212.882
-

2011

1.231.951
465.002

-1.210.953
-1.545
-384

-572.080
88.009
-

0

1.212.882
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(2) AANDELEN

De post aandelen laat de volgende afloop zien in 2012:
Waarde 1 januari
Aandelen

1.222

Beursgenoteerde en niet beursgenoteerde beleggingsfondsen

601.716

Overige vorderingen

58

602.938

58

602.996
Overdracht aan PME
Liquide gemaakt

-602.938
-58

Waarde 31 december

-602.996
0

De aandelen zijn begin 2012 overgedragen aan PME voor € 602.938 en gewaardeerd tegen PMEgrondslagen van € 602.970. Deze waarderingsgrondslag resulteert in een positief resultaat op de
beleggingen van de aandelen voor € 32.
Het waarderingsverschil is te verklaren doordat Pensioenfonds Stork de waarde heeft gewaardeerd op
basis van de voorlopige cijfers van het belegde fondsen en de overdracht is gebaseerd op basis van de
definitieve jaarcijfers over 2011.
De overige vorderingen van € 58 zijn liquide gemaakt.
Het verloop van de aandelen is als volgt:
Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

Waarde 31 december

2012

602.938
-602.970
32

0

928.780
206.840
-495.128
-37.554

2011

602.938
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(3) VASTGOEDBELEGGINGEN

De post vastgoedbeleggingen laat de volgende afloop zien in 2012:
Waarde 1 januari

Directe vastgoedbeleggingen
Indirecte vastgoedbeleggingen
Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling

36.417
178.704
213

Liquide Middelen

208

215.334

208

215.542
Overdracht aan PME
Liquide gemaakt

-215.542
0

Waarde 31 december

-215.542
0

De vastgoedbeleggingen zijn overgedragen aan PME per begin 2012 voor € 215.542 en gewaardeerd
tegen PME-grondslagen van € 212.373. Deze waarderingsgrondslag resulteert in een negatief resultaat
op beleggingen van de vastgoedbeleggingen voor € 2.960. Het waarderingsverschil is te verklaren
doordat Pensioenfonds Stork de waarde heeft gewaardeerd op basis van de voorlopige cijfers en de fund
valuation price van het belegde fonds. De overdracht is gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers
over 2011 en de IFRS.
Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt:
Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen
Waardeontwikkeling

Waarde 31 december

2012

215.334
-212.165
-3.169

-

305.628
17.779
-93.530
-14.543

2011

215.334
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(4) OVERIGE BELEGGINGEN

De post overige beleggingen laat de volgende afloop zien in 2012:
Waarde 1 januari

Hedgefondsen
Microfinanciering

3.305
-

Overige vorderingen
Liquide Middelen

3.305

30.630
-

30.630

33.935
Overdracht aan PME
Liquide gemaakt

-33.935
0

-33.935

Waarde 31 december

0

De overige beleggingen zijn overgedragen aan PME per begin 2012 voor € 33.935 en
gewaardeerd tegen PME- grondslagen van € 33.875. Deze waarderingsgrondslag resulteert
in een negatief resultaat op de beleggingen van de overige beleggingen voor € 60. Het
waarderingsverschil is te verklaren doordat Pensioenfonds Stork de waarde heeft
gewaardeerd op basis van de voorlopige cijfers van het belegde fonds. De overdracht is
gebaseerd op basis van de definitieve jaarcijfers over 2011.
Het verloop van de overige beleggingen is als
volgt:
Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen

Waardeontwikkeling
Overige mutaties

Waarde 31 december

2012

3.305
-3.245

-60
-

56.815
3.000
-60.919

-

4.409
-

2011

3.305
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(5) DERIVATEN

De post derivaten laat de volgende afloop zien in 2012:
Waarde 1 januari

Interest rate swaps
Commodoties

53.828
9

Verplichtingen inzake derivaten

53.837

-5.937

-5.937

47.900
Overdracht aan PME
Liquide gemaakt

-53.828
5.928

-47.900

Waarde 31 december

0

De derivaten zijn overgedragen aan PME per begin 2012 voor € 53.828 en gewaardeerd tegen
PME-grondslagen van € 53.849. Deze waarderingsgrondslag resulteert in een positief resultaat op de
derivaten van € 23. De verplichtingen inzake derivaten en commodoties zijn liquide gemaakt.
De contractomvang van derivaten is weergegeven in onderstaande tabel:
Contractomvang derivaten

2012

Swaps

Valutatermijncontracten
Swaptions
Opties
Totaal

-

-

982.000

-

813.540
-

2011

1.795.540

Op de balans is een uitsplitsing gemaakt naar beleggingen voor risico van het pensioenfonds en beleggingen voor
risico van de deelnemers. De laatste categorie betreft geen specifieke beleggingen, maar maakt deel uit van de totale
beleggingsportefeuille. De gestorte gelden worden verhoogd 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 van 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 beleggingsbeleid van het fonds afwijkt van de gekozen mixen van
beleggingsindices, is ervoor gekozen om de werkelijke totale beleggingen in de onderstaande verloopstaten van het
totaal en de diverse beleggingscategorieën te presenteren.
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2012

2011

(6) BELEGGINGEN VOOR RISICO DEELNEMER

Het verloop van de aandelen is als volgt:
Waarde 1 januari
Aankopen
Verkopen

Omzetting in pensioen
Beleggingsresultaten risico deelnemers
Overige mutaties

44.235
-44.235

-

Waarde 31 december

57.370
1.531
-6.035

3.645
-

-

44.235

In verband met de overgang naar PME hebben de deelnemers de mogelijkheid gekregen om hun tegoed om te zetten
in pensioen. Een groot deel van de deelnemers heeft hier niet voor gekozen. Deze pensioenaanspraken en
pensioenrechten zijn overgedragen aan Robeco PPI.
2012

2011

(7) VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De post vorderingen en overlopende activa bestaat uit:
Reguliere premies
Herstelpremie
VPL-rechten
Afkoopsommen

Totaal premies
Bijdrage bestemmingsverplichting PME
Transitievergoeding

Overgangsregeling Fokker-medewerkers
Overlopende activa
Totaal overige vorderingen

Waarde 31 december

-

10.033

-

-

1.579

29.416
7.602
61.260

108.311

3.928
9.798

1.579

1.579

2.935
1.124

17.785

126.096
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Overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:
Belastingen
Dividendbelasting
Waarborgsommen en garanties
Personeel
Rekeningcouranten
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

Nog te ontvangen restitutie pensioenen
Waarde 31 december

2012

1.080
220
7

414
554
7

9

12

90
173

3
58
76

1.579

2012

Liquide middelen
Overige activa

Waarde 31 december

1.335
-

1.124

2011

(8) OVERIGE ACTIVA

De post overige activa bestaat uit:

2011

7.874
1.335

538

8.412

De liquide midden staan vrij ter beschikking.
Het verloop van de overige activa is als volgt:
Waarde 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen

Waarde 31 december

538
-538

-

626
118
-206

538

De waardering van activa is gebaseerd op de aanschafprijs. Deze worden lineair afgeschreven op basis van de
geschatte gebruiksduur van 5 tot 7 jaar, waarbij wordt uitgegaan van een restwaarde nihil. De afschrijving op
investeringen in het lopende jaar vangt aan op de datum van ingebruikneming van het actief.

De boekwaarde van € 538 per 1 januari 2012 is in het jaar 2012 volledig afgeschreven, aangezien het fonds in
liquidatie is getreden. Een deel van het inventaris is verkocht aan medewerkers en andere bedrijven. De daarmee
gepaard gaande opbrengst (€ 17) is ten gunste de huisvestingskosten in de exploitatiekosten opgenomen. Een groot
deel van de inventaris is aan een openbare school voor speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen
geschonken.
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PASSIVA
2012

2011

(9) RESERVES

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
Waarde 1 januari
Aandeel fondsresultaat
Totaal

Het verloop van de vereiste reserve is als volgt:
Waarde 1 januari
Aandeel fondsresultaat
Waarde 31 december

-616.580
617.233

501.593
-501.593

653

-

-546.243
-70.337

497.679
3.914

-616.580

501.593
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(10) TECHNISCHE VOORZIENING

Hieronder is een uitsplitsing van de opbouw van de voorziening voor risico van het pensioenfonds naar aantal en
omvang van de soort deelnemers weergegeven.
2012

Actieve deelnemers

-

€
-

Totaal

-

-

Aantal
Pensioengerechtigden
Gewezen deelnemers

-

2011

€
861.838

Aantal
8.669

-

15.355
23.427

1.479.875
556.616

47.451 2.898.329

Het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds is als volgt:
Waarde 1 januari
- Pensioenopbouw

- Toevoeging correcties en overige mutaties
- Toevoeging in verband met kosten
- Benodigde interest
- Saldo waardeoverdrachten

- Onttrekking voor pensioenuitkeringen
- Vrijgevallen voor kosten
- Wijziging rente termijnstructuur
- Wijziging actuariele grondslagen en/of methoden
- Overige mutaties

Waarde 31 december

2.898.329
-

2.595.770
57.542

-18
-274.936

-120.705
-2.379
341.792
-

104.292
-2.727.667

-

1.079
33.343
-17.981

9.868

0

2.898.329

Het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van de deelnemer is als volgt:
Waarde 1 januari
Spaarbijdragen
Beleggingsopbrengsten

Saldo waardeoverdrachten
Vrijgevallen voor kosten
Overige mutaties
Waarde 31 december

44.235
-

-44.235
-

-

-

57.370
1.531
-676

-257
-13.733

44.235

Door wijziging van de grondslagen en methoden (de PME grondslagen zijn toegepast en er was sprake van een
verzekeringstechnisch nadeel) zijn de verplichtingen gedaald met € 274.936. Met deze verlaging heeft
Pensioenfonds Stork het negatieve vermogen (€ 115.640) van het fonds aan kunnen vullen. Uit het resterende
bedrag (€ 159.926) is de inkoop van het surplus gefinancierd ad € 102.913. De reden dat niet het gehele bedrag
gebruikt kan worden voor de financiering van surplus is gelegen in het feit dat uit het vermogen van Pensioenfonds
Stork voor € 55.604 aan vorderingen is overgedragen aan PME (zie ook toelichting bij (21) Saldo overdracht van
toekomstige rechten). Deze bedragen worden nadat ze bij de ondernemingen geïncasseerd zijn in de jaren 2013 –
2015 gebruikt voor additionele ophoging van de rechten van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van
Pensioenfonds Stork.
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(11) OVERIGE VOORZIENINGEN

De post overige voorzieningen betreft een voorziening voor toekomstige uitkeringen bij jubilea van medewerkers
van het fonds en bedraagt over 2012 nihil (2011: € 0). Omdat de meeste medewerkers reeds in 2012 Pensioenfonds
Stork hebben verlaten zijn er geen jubilea meer te verwachten en is er in 2012 derhalve geen voorziening gevormd.
2012

2011

(12) VERPLICHTINGEN INZAKE DERIVATEN

De post verplichtingen inzake derivaten bestaat uit:
Valutatermijncontracten

-

1.464

Interest rate swaps
Commodities
Credit default swap

-

1.675
2.798

Opties

Waarde 31 december

-

-

-

5.937

De verplichtingen inzake de derivaten zijn niet overgedragen aan PME. De verplichtingen zijn liquide gemaakt.
(13) OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

De post overige schulden en overlopende passiva bestaat uit:
Waardeoverdrachten
Pensioenuitkeringen

Premie-egalisatie
Overige schulden en overlopende passiva
Waarde 31 december

2012

-

2011

6.521
822

2.133

2.133

28.823

36.157

De overige schulden en overlopende passiva hebben normaliter een looptijd van korter dan één jaar.

Premie-egalisatie
De premie-egalisatie betreft een voorziening ter dekking van de eventuele verschillen tussen de vooraf vastgestelde
doorsnee premie en de achteraf vastgestelde kostendekkende premie. Deze post is gemaximaliseerd op een bedrag
van € 5 miljoen. Zodra de premie-egalisatie dit bedrag heeft bereikt, vindt er geen verdere dotatie aan deze post
plaats. In verband met de overgang naar PME is de premie-egalisatiereserve in het vorige boekjaar vrijgevallen ten
gunste van de premiebaten.
Het verloop van de reserve is als volgt:
Stand per 1 januari
Dotatie
Vrijval

Stand per 31 december

2012

-

-

3.529
1.471

2011

-5.000

-
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Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt opgebouwd:

2012

Bestemmingsverplichting PME

Verwachte liquidatiekosten
Vooruit gefactureerde rente
Belastingen en sociale lasten
Verplichtingen inzake beleggingen
Voorziening omzetbelasting
Personeelsverplichting
Crediteuren
Overige
Waarde 31 december

-

8.000

1.299
234
168
87

0
326
901
969

446
27
-

4.953
4.684
2.990
6.000

2.261

2011

28.823

Bestemmingsverplichting PME
De bestemmingsverplichting betreft een bijdrage die verschuldigd is aan PME zoals overeengekomen in de
driepartijenovereenkomst. Het is een bijdrage aan de bij PME gevormde reserve voor de opbouw en financiering van
de voorwaardelijke extra pensioenaanspraken. Deze verplichting is verrekend met de overdracht van de
beleggingen en de pensioenverplichtingen aan PME.
Verwachte liquidatiekosten
De voorziening liquidatie kosten is gedeeltelijk vrijgevallen (€ 3,4 miljoen), ten gunste van de pensioenuitvoeringskosten. Daarnaast is uit deze post een voorziening getroffen (€ 1,3 miljoen) voor de mogelijke oninbare
betaalde omzetbelasting op de liquidatie kosten. Het resterende bedrag betreft een voorziening voor de kosten die
gepaard gaan met de afbouw van het pand (afkoop van de huurovereenkomst, afkoop gehuurde printers en de
ontruiming van het pand).

Vooruit gefactureerde rente
De verschuldigde bedragen inzake de herstelpremie en afkoopsommen, die zijn overeengekomen in de
vaststellingsovereenkomsten, worden voldaan middels een betalingsregeling. Deze vorderingen zijn gecedeerd aan
PME. De nog te ontvangen rente vanuit deze gecedeerde vorderingen zijn voor € 3,4 miljoen ten gunste van PME en
voor € 1,2 miljoen ten gunste van het fonds.
Belastingen en sociale lasten
De verplichting inzake belastingen en sociale lasten hebben betrekking op de nog te betalen loonheffing over de
salarissen eigen personeel en de pensioenuitkeringen.

Voorziening Omzetbelasting
De betaalde omzetbelasting op de transitiekosten is naar de mening van het fonds te vorderen van de
belastingdienst. Deze vordering staat dan ook als zodanig opgenomen op de balans. Uit voorzichtigheid is een
voorziening getroffen voor deze vordering voor het geval het fonds door de belastingdienst in het ongelijk wordt
gesteld.

Personeelsverplichting
De personeelsverplichting betreft het nog te betalen vakantiegeld en de afvloeiingsregeling. Deze afvloeiingsregeling
is begin 2013 voldaan aan de verschillende personeelsleden.
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Crediteuren
De verplichting inzake crediteuren betreft de nog te betalen leveranciers conform de crediteuren saldilijst.

Overige
De verplichting inzake overige betreft een voorziening van nog te ontvangen facturen van externe krachten en nog
te betalen kosten.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Naast de in de balans opgenomen verplichtingen heeft Pensioenfonds Stork geen verplichtingen van lease- en
huurcontracten. Deze overeenkomsten zijn opgezegd en afgekocht. De verschuldigde bedragen die hieruit
voortvloeien zijn opgenomen in de verplichting ''verwachte liquidatiekosten''.
In het kader van een tweetal class actions (AXA Rosenberg en Tribune Company) heeft Pensioenfonds Stork
mogelijk nog recht op uitkering. Aangezien de hoogte niet bekend is en het nog allerminst zeker is of er uitkering
plaats zal vinden, zijn deze rechten niet gewaardeerd.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012
(bedragen x € 1.000)
BATEN

De omzet bedraagt € 1,5 miljoen (2011: € 177,4 miljoen).

2012

2011

(14) PREMIEBIJDRAGEN RISICO PENSIOENFONDS

De post premiebijdragen risico pensioenfonds bestaat uit:

Werkgeversdeel

1.534

Herstelpremie

-

Werknemersdeel

-

Reguliere premie
Afkoopsommen uitvoeringsovereenkomst

64.085
1.534

-

Vrijval premie-egalisatiereserve

-

Bijzondere premie
Totaal

-

21.123
31.730

116.938

56.982
3.529

60.511

1.534

177.449

Hoewel de uitvoering van de pensioenregeling en daarmee het incasseren van de premiebijdrage per 2012 is
overgedragen naar PME, is er toch nog een aantal redenen geweest om pensioenbijdrage te vragen aan
ondernemingen. Met een tweetal herverzekeraars (DeltaLloyd en Swiss Re) is het contract in 2012 definitief
afgesloten en heeft er afrekening plaatsgevonden. Daarnaast is op verzoek van een aantal ondernemingen de
doorbouw van ex-werknemers tot 65-jaar afgefinancierd. Aan Fokker is ook een soortgelijke premie in rekening
gebracht voor indexatie van de Fokker Pre-pensioen regeling voor 23 deelnemers van 1 juli 2012 tot datum einde
prepensioenregeling. En tot slot is, nadat overeenstemming is bereikt over de hoogte van de bedragen, de premie
voor doorbouw Top Sum in rekening gebracht bij de diverse ondernemingen
De premiebijdragen van werkgevers zijn te verdelen in de volgende categorieën;

Afrekening herverzekeringscontracten
Affinanciering ex medewerkers
Indexatie Fokker Prepensioen regeling
Doorbouw Top Sum

Totaal premiebijdragen risico pensioenfonds

31
526
29
948

1.534

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie bedragen als volgt (conform artikel 130 Pensioenwet)*:
2012

Kostendekkende premie
Feitelijke premie

Gedempte premie

-

2011

78.739

178.980
67.971
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De kostendekkende premie is als volgt samengesteld*:
Benodigd voor pensioenopbouw en
risicopremies
Spaarbedragen, premie arbeidsongeschiktheid,
kostenopslagen e.d.

2012

1.534

62.420

-

Inhaalpremie backservice
Beschikbaar ten behoeve van solvabiliteit

-

Totaal

1.534

2011

4.458

11.861

78.739

* De splitsing kostendekkende, gedempte en feitelijke premie is niet meer van toepassing, aangezien de pensioenuitvoering is overgedragen aan
derde partijen.

2012

2011

(15) PREMIEBIJDRAGEN RISICO DEELNEMERS

De post premiebijdragen risico deelnemers bestaat uit:
Werkgeversdeel

Werknemersdeel
Totaal

2012

-

608

-

-

923

2011

1.531

De pensioenspaarsaldo's voor risico deelnemers zijn per ultimo overgedragen aan Robeco PPI. Om die reden zijn er
over het jaar 2012 geen premiebijdragen geïnd.
(16) BELEGGINGSOPBRENGSTEN

De post beleggingsopbrengsten bestaat uit:
Beleggingsresultaat risico pensioenfonds
Beleggingsresultaat risico deelnemers
Totaal

2012

-4.006
-

-

4.006

188.387
-676

2011

187.711
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De beleggingsopbrengsten (op de fondsportefeuille) kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Beleggingscategorie

2012
Direct

Indirect

resultaat

resultaat

Vastrentende waarden
Vastgoedbeleggingen
Aandelen

Derivaten

Overige beleggingen
Totaal

Kosten

-2.164

3.041

54

-

-4.883

Totaal
-3

54

5.528

-4.936

20

9

-

29

-7.000

3.050

-

-

-56

Resultaat

38.539

-53

-27

Indirect

resultaat
874

-

-

Direct

-27

-4.006

Kosten

Totaal

88.110

-1.952

-37.554

-583

5.286

-14.543

-4.783

108.624

-1.104

45.263

149.046

-6.598

693

4.409

2011

124.697

-2.300

-11.557
-32.609

102.737

-659

4.443

187.711

Hoewel er in 2012 nauwelijks activiteiten in het kader van beleggingen zijn uitgevoerd is er toch sprake van een
negatief rendement. In de jaarrekening 2011 is hierop al geattendeerd. In het kader van de overgang naar PME
dienden de beleggingen immers gewaardeerd te worden op de grondslagen van PME. In verband hiermee is een deel
van de vastrentende portefeuille gewaardeerd tegen midprice, waar tot en met 2011 gewaardeerd werd tegen
bidprice (in 2011 ingeschat op € -1,9miljoen). Een tweede grote afwijking in waardering was voorzien bij de post
vastgoedbeleggingen. Door waardering op IFRS, zoals PME doet, en niet op fund valuation price, zoals tot en met
2011 de methodiek van Pensioenfonds Stork was, te doen werd in 2011 een inschatting gemaakt van € -2,9 miljoen.
Uiteindelijk is deze post niet uitgekomen op € -4,8 miljoen, zoals genoemd in hoofdstuk 9 van de jaarrekening 2011,
maar op € - 4,0 miljoen. Reden hiervoor zijn voordelen bij definitieve vaststelling van de waarde en doordat een
aantal stukken in januari liquide is gemaakt waarover een positief resultaat is gehaald van € 0,7 miljoen.
(17) OVERIGE BATEN

De post overige baten bestaat uit:
Rentevergoeding over betalingsregelingen
Vergoeding transitiekosten
Vrijval niet opgevraagde pensioenrechten
Vrijval premie Anw-hiaatverzekering
Personeelsvergoeding van PME
Overige
Totaal

2012

1.536
713

2.409
1.909
-

275

585

849

2011

-

250

-

3.623

4.903

Rente vergoeding over betalingsregelingen
De verschuldigde bedragen inzake de herstelpremie en afkoopsommen, die zijn overeengekomen in de
vaststellingsovereenkomsten, worden voldaan middels een betalingsregeling. Over deze betalingsregeling wordt
rente vergoed. Deze vorderingen zijn gecedeerd aan PME. Over het deel van deze vordering welke is geïnd door
Pensioenfonds Stork bedroegen de rente inkomsten € 1,2 miljoen. Op een aantal andere (niet gecedeerde)
betalingsregelingen bedroegen de rente-inkomsten € 0,3 miljoen.
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Niet opgevraagde pensioenrechten
De voorziening niet opgevraagde pensioenrechten betreft een voorziening voor niet opgevraagde pensioenrechten
van onvindbare deelnemers. Deze voorziening is midden jaren negentig, uit prudentie overwegingen, gevormd voor
destijds onvindbare deelnemers. In verband met overdracht van al de verplichtingen aan PME en de liquidatie van
Pensioenfonds Stork, valt deze voorziening volledig vrij.

Anw-hiaatverzekering
De premieverplichting voor de Anw-hiaatverzekering was per ultimo begroot en opgenomen in de jaarrekening
voor € 1.999. De daadwerkelijke premie in rekening gebracht door PME bedroeg € 1.150, waardoor er een positief
resultaat van € 849 ontstaat.
Personeelvergoeding van PME
Door PME is een bijdrage in de afvloeiing van het vaste personeel toegezegd. Deze vergoeding is conform afspraak
verrekend met de overdracht van de beleggingen en pensioenverplichtingen.

Overige
De overige baten betreft een vrijval op de voorziening voor de kosten van vakantie- en adv-dagen, een vrijval van
een aantal balansposten na opschoning en een vrijval van de FVP bijdrage op voorgaande jaren (2010 en 2011).
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LASTEN
2012

2011

(18) PENSIOENUITKERINGEN

De post pensioenuitkeringen bestaat uit:
Ouderdomspensioen
Partnerpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Afkopen
Vroegpensioen
Totaal

18
-

80.307
29.432
237
2.156

-

18

1.414
6.524

120.070

De uitbetaalde pensioenuitkering van € 18 betreft een correctie op het voorgaande jaar.
(19) MUTATIE VPV VOOR RISICO PENSIOENFONDS

De post mutatie VPV voor risico pensioenfonds bestaat uit:
Aanspraken en risicopremies
Toevoeging vanwege kosten
Toevoeging correcties en overige mutaties
Benodigde interest
Onttrekking voor
pensioenuitkeringen/waardeoverdracht
Vrijgevallen voor kosten
Wijziging rentetermijnstructuur
Resultaat op kanssystemen
Saldo waardeoverdrachten
Overige mutaties
Totaal

104.292
-

60.419
1.137
33.343

-18
-274.936

-2.727.667
-

-120.705
-2.379
341.792
-

-2.898.329

-17.987
6.939

302.559
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(20) SALDO OVERDRACHT VAN RECHTEN

De post saldo overdracht van rechten bestaat uit:
Inkomende waardeoverdrachten
Uitgaande waardeoverdrachten
Totaal

2012

0
2.772.207

Een overzicht van de waarde overdrachten is als volgt:

Overdracht aan PME
Overdracht aan PME ANW

Overdracht aan Elipslife
Overdracht aan Robeco PPI
Overdracht aan PMT
Overige waarde overdracht

2011

20.085

2012

Inkomende:
Uitgaande:

2.772.207

-1.196
21.281

-

-1.196

2.723.372
1.999
623
44.235

-

1.673
305

Totaal

21.281

2.772.207

.

2011

20.085

(21) SALDO OVERDRACHT VAN TOEKOMSTIGE RECHTEN

De post saldo overdracht van toekomstige rechten bestaat uit:
Toekomstige waarde overdrachten
Totaal

51.640

2012

51.640

-

2011

-

De overdracht van toekomstige vorderingen aan PME betreft de gecedeerde vorderingen aan PME. Tegenover het
vrij laten vallen van deze vorderingen staat de inkoop die in de jaren 2013-2015 plaatsvindt voor de deelnemers van
Pensioenfonds Stork, indien de vorderingen worden geïncasseerd. Ultimo 2012 is er naast de reeds gecedeerde
vorderingen (€ 53.035) uit 2011 nog een tweetal nieuwe vorderingen gecedeerd. Dit betreft de vordering op Fokker
inzake het prepensioen (€ 2.250) en de vordering op Stork inzake de doorbouw van de TOP/SUM-regeling (€ 319).
In totaal is daarmee € 55.604 aan vorderingen gecedeerd aan PME.
Bij de finale afrekening van de waardeoverdracht per 1 januari 2012 (definitief vastgesteld op 22 februari 2013) is
gebleken dat Pensioenfonds Stork te weinig middelen had overgedragen om de overdracht van pensioenaanspraken
en -rechten te kunnen financieren (€ 3.964). Bij bekend worden van dit tekort heeft Pensioenfonds Stork aan zowel
PME als het college van vereffenaars gevraagd om deze vordering, conform artikel 10.6 van de
driepartijenovereenkomst, te laten voldoen vanuit de toekomstige vorderingen. Hiertoe is inmiddels toestemming
gegeven, deze post is daarmee in mindering gebracht op het totaal van de gecedeerde vorderingen en als zodanig in
de finale afrekening verwerkt.
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De toekomstige vorderingen zijn derhalve als volgt opgebouwd:
Gecedeerd conform driepartijenovereenkomst 2013 - 2015
Per ultimo 2012 gecedeerd inzake Fokker Prepensioen
Per ultimo 2012 gecedeerd inzake doorbouw TOP/SUM regeling Stork
Te verrekenen met vordering in verband met tekort
Totaal

2012

€ 53.035
€ 2.250
€ 319
€ -3.964

€ 51.640

(22) PENSIOENUITVOERINGSKOSTEN

De post pensioenuitvoeringskosten bestaat uit:
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten

2.140
1.870

Bestuurskosten

113

Huisvesting
Automatisering
Administratiekostenvergoeding
Uitvoering excasso

361
966
38
288

Contributies en bijdragen
Accountant
Actuaris
Adviseurs

Totaal overige kosten

Totaal exploitatiekosten
Beheervergoeding beleggingen voor rekening
en risico deelnemers
Subtotaal
Toewijzing aan transitievergoeding
Toewijzing aan kosten vermogensbeheer
Totaal

4.010

179
104
171
467

1.929
1.349

505

2011

3.278

208
124
180
593

2.687

386
780
342
125

3.243

6.697

6.521

0

-249

6.697
-3.432
0
3.265

6.272
0
-1.877
4.395

Personeelskosten
Als gevolg van de liquidatie van het fonds heeft vervanging plaats gevonden van het vaste personeel door externe
medewerkers. Deze kosten zijn verantwoord onder overige personeelskosten. Onder deze post zijn ook de
beëindigingvergoedingen van het vaste personeel opgenomen.

60

Bestuurskosten
Het bestuur heeft besloten om een vergoeding van € 5.000 per jaar beschikbaar te stellen aan het college van
vereffenaars. Voor vereffenaars die participeren in twee of meer bestuurscommissies is een extra vergoeding van
€ 2.000 ter beschikking gesteld. De totale bestuursvergoeding over 2012 bedraagt € 56.000.

Daarnaast is de bestuursvergoeding voor de toezichthouders vastgesteld over het jaar 2013 t/m 2016 en bedraagt
€ 3.000 per jaar per toezichthouder. Na het eerste jaar, dus vanaf september 2013, wordt de vergoeding verhoogd
met 3%. Het totaal bedrag van € 35.000 is in 2012 voldaan aan PME, die voor de verdere uitbetaling zorg draagt. Het
fonds heeft deze kosten opgenomen als vooruitbetaalde bedragen en zal in 2013 ten laste worden genomen van de
pensioenuitvoeringskosten.
Accountantskosten
De externe accountant is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Op grond van artikel 382a Titel 9 Boek 2 BW is
de vermelding van de honoraria van de accountant als volgt:
2012

2011

Controle jaarrekening
Huidig jaar

53

93

Andere niet-controle diensten

45

119

Vorig jaar (extra)
Andere controleopdrachten
Totaal

Toewijzing aan transitiekosten

Toewijzing aan adviseurskosten
Totaal

44
14

19
18

156

0

-52

249

-6

104

-119

124

De kosten voor controle van de jaarrekening en andere controleopdrachten zijn opgenomen onder de post
Accountant. De kosten van andere niet-controlediensten zijn opgenomen onder de post Adviseurs bij de
pensioenuitvoeringskosten en hebben met name betrekking op het overleg over het herstelpremietraject en de
overgang naar PME.
Advieskosten
In 2012 zijn de advieskosten € 126 lager dan in 2011. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2011 veel
juridische kosten zijn gemaakt inzake het geschil met Stork en de afwikkeling van de beleggingsportefeuille.
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2012

2011

(23) MUTATIE VPV VOOR RISICO DEELNEMERS
De post mutatie VPV voor risico deelnemers bestaat uit:
Spaarbijdragen
Beleggingsopbrengsten

Saldo waardeoverdrachten
Vrijgevallen voor kosten
Overige mutaties
Totaal

-

-44.235
-

1.531
-676

-257
-13.733

-44.235

-13.135

(24) OVERIGE LASTEN

De post overige lasten bestaat uit:
Bijdrage Bestemmingsreserve
Fokker prepensioen
VPL Regeling (reductie)
Overdracht Elipslife
Overige
Totaal

-

4.000

41

43

685
198
21

-

945

4.043

Fokker prepensioen
De overige lasten op de Fokker prepensioen garantieregeling hebben betrekking op Fokker-deelnemers geboren
voor 1950 met een voorwaardelijk recht op een aanvulling van hun vroegpensioen tot 80% van het nettosalaris
(garantieregeling). De benodigde aanvullende premie is in rekening gebracht bij Fokker. In 2011 is rekening
gehouden met een opbrengst van € 2,94 miljoen. Deze vordering is uiteindelijk vastgesteld op een bedrag van
€ 2,25 miljoen. Het resterende bedrag van € 0,69 miljoen is als last genomen door het fonds.

VPL-regeling
De overige lasten op de VPL-regeling betreffen een reductie van de te betalen VPL-regeling voor de onderneming
Fijnmechanische Industrie.
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Elipslife
De overige lasten op de regeling Elipslife hebben betrekking op de financiering van het nabestaandenpensioen.
Het college van vereffenaars heeft de jaarrekening 2012 vastgesteld op 26 maart 2013.
De jaarrekening 2012 is getekend door:

mr. W.F. van Dorp, plaatsvervangend voorzitter
J.C. Plat, secretaris
H. Duijst, plaatsvervangend secretaris
ir. R.A.M. van Dijk
drs. M.W. Dijkshoorn AAG
drs. D.J. de Beus
T.R. Bruinsma
drs. B.J.J. Eikens
ir. G.F.J. Janssen
J.J. Damad
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9 | Overige gegevens
9.1 | Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich in de periode vanaf balansdatum tot aan de openbaarmaking geen bijzondere
gebeurtenissen voorgedaan.

9.2 | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het College van Vereffenaars van Stichting Pensioenfonds Stork (in liquidatie)

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Pensioenfonds Stork (in
liquidatie) te Amersfoort gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en
de staat van baten en lasten over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het College van Vereffenaars

Het College van Vereffenaars van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening
die het vermogen en het saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het College van Vereffenaars is tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het College van Vereffenaars noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

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, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 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 geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het College van
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Vereffenaars van de stichting gemaakte schattingen, evenals een evaluatie van het algehele beeld van de
jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Pensioenfonds Stork (in liquidatie) per 31 december 2012 en van het saldo van
baten en lasten over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW).
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW
vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag van het College van
Vereffenaars, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 2:391 lid 4 BW.
Den Haag, 26 maart 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door M. van Ginkel RA
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10 | Over Pensioenfonds Stork
10.1 | Profiel Pensioenfonds Stork

Pensioenfonds Stork is opgericht op 24 december 1912 als opvolger van het in 1881 opgerichte
pensioenfonds van Stork. Het is daarmee één van de oudste nog bestaande pensioenfondsen in Nederland.
De pensioenregeling werd in eigen beheer door Stichting Pensioenfonds Stork in Amersfoort uitgevoerd.
Het pensioenfonds is op 12 december 2011 in liquidatie getreden.

Pensioenfonds Stork was een ondernemingspensioenfonds en droeg de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de pensioenregelingen voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in
overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. De inhoud van de pensioenregelingen is het
resultaat van het arbeidsvoorwaardenoverleg. De intentie van het fonds was - met het voeren van een
gedegen en voorspelbaar beleid - deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een passend
ouderdoms-, arbeidsongeschiktheids- en partnerpensioen aan te bieden.
De verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en (financiële) verplichtingen van de aangesloten
ondernemingen en Pensioenfonds Stork waren vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten met alle
aangesloten ondernemingen en Stork B.V., die namens alle Stork-ondernemingen optrad. Daarnaast was
een aantal ondernemingen aangesloten dat niet tot het Stork-concern behoort. Het gaat dan om
voormalige Stork-ondernemingen die ervoor hadden gekozen om de uitvoering van hun pensioenregeling
bij Pensioenfonds Stork te houden.
Ultimo 2012 waren er bij Pensioenfonds Stork geen verzekerden meer (2011: 47.451) en was het belegd
vermogen nihil (2011: € 2,7 miljard).

10.2 | Personalia

Samenstelling van de bestuursorganen per 31 december 2012:

Vereffenaars

Voorzitter (technisch vergadervoorzitter)
mr. E.A.W.M. Uijen

Aangewezen door de Raad van Bestuur Stork B.V.
mr. W.F. van Dorp (plaatsvervangend voorzitter)
ir. R.A.M. van Dijk
drs. M.W. Dijkshoorn AAG
drs. D.J. de Beus

Aangewezen door de directies van overige aangesloten ondernemingen
T.R. Bruinsma
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Aangewezen door de Centrale Ondernemingsraad Stork B.V.
J.C. Plat (secretaris)
drs. B.J.J. Eikens (via vakverenigingen)
ir. G.F.J. Janssen
Voorgedragen na verkiezingen onder gepensioneerden
H. Duijst (plaatsvervangend secretaris)
J.J. Damad

Samenstelling Commissie Balans- en risicobeheer (tot 18 april 2012)
drs. D.J. de Beus (voorzitter)
drs. M.W. Dijkshoorn
J.C. Plat
mr. W.F. van Dorp
Adviseurs
prof. dr. R.A.H. van der Meer
prof. dr. C.G. Koedijk

Samenstelling Risk- en audit committee (tot 3 april 2012)
H. Duijst (voorzitter)
T.R. Bruinsma
ir. G.F.J. Janssen

Samenstelling Klachten- en geschillencommissie (tot 29 augustus 2012)
ir. R.A.M. van Dijk (voorzitter)
H. Duijst
Directie Pensioenfonds Stork
mr. E.A.W.M. Uijen (vanaf 1 september 2012 extern)
Compliance officer
A.J.H.N. van de Wiel (vanaf 1 augustus 2012 extern)
Adviserend actuaris
drs. A. den Hartogh AAG (Aon Hewitt)

Certificerend actuaris
R. van Dam AAG (Mercer Certificering B.V.)

Accountant
M. van Ginkel RA (PwC)

Relevante nevenfuncties per 31 december 2012
mr. W.F. van Dorp
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Plaatsvervangend voorzitter
Gepensioneerd
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Smit, vice-voorzitter Raad van
Commissarissen Exin (Utrecht)
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T.R. Bruinsma
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
Standardization

Lid
Director on the Board of Marel
Lid van de Board van Salm Partners Denmark (Wi USA), lid van de European
Committee for Food Industry, chairman NC 34001 NEN / CEN

ir. R.A.M. van Dijk
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
Global Director M&A Arcadis NV
Geen

drs. M.W. Dijkshoorn
Functie in college
van vereffenaars
Lid
Hoofdfunctie
Zelfstandig adviseur
Nevenfuncties
Lid van de Commissie Intern Toezicht van het PF PKN i.l., lid Raad van
Commissarissen PGGM, voorzitter Raad van Commissarissen Mitros, voorzitter
Raad van Commissarissen Goudse Verzekeringen, lid Raad van Commissarissen
MediRisk, lid Raad van Commissarissen Monuta, voorzitter Raad van Advies
Pensioen Bestuur & Management, voorzitter Raad van Advies AEMAS
(Universiteit van Amsterdam), voorzitter jury Johan de Witt-prijs van het
Actuarieel Genootschap, lid bestuur Pharm Access, voorzitter bestuur Stichting
Notarieel Pensioenfonds

drs. D.J. de Beus
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

J.C. Plat
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
Zelfstandig adviseur
Expert adviseur Montae Pensioen
Secretaris
Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Stork B.V.
Voorzitter Groep Ondernemingsraad Stork Technical Services B.V. (STS),
voorzitter Ondernemingsraad Stork Technical Services Noord Nederland (STS),
voorzitter bedrijfsgroepsraad metaal en techniek FNV bondgenoten, vicevoorzitter Stichting Multinationale Ondernemingsraden Overleg (MNO), lid
Dagelijks en Algemeen bestuur Bedrijfsgroep Afdeling Stork FNV Bondgenoten
(BGA), lid Bondsraad FNV Bondgenoten, lid van de commissie Pensioenen van de
bondsraad FNV Bondgenoten, lid Ledenparlement FNV
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drs. B.J.J. Eikens
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
H. Duijst
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
Vereniging van

ir. G.F.J. Janssen
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties
J.J. Damad
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

mr. E.A.W.M. Uijen
Functie
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
HR officer Fokker Aerostructures
Lid ledenraad Rabobank IJsseldelta
Lid
Gepensioneerd
Lid Verenigingsraad van Vereniging van Gepensioneerden Stork, voorzitter
Organisaties Gepensioneerden PME, voorzitter vereniging van Eigenaren
Toren | Groot Zandveld
Lid
Mechanica/FEM-specialist
Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Fokker Technologies, tweede secretaris
Ondernemingsraad Fokker Aerostructures/Fokker Landing Gear
Lid
Gepensioneerd
Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden Stork
Directeur
Directeur Stichting Notarieel Pensioenfonds
Lid visitatiecommissie Pensioenfonds Kasbank, voorzitter Adviescommissie
Certificering opleidingen voor bestuurders van pensioenfondsen (SPO), adviseur
4CV (adviesbureau voor besturingsvraagstukken in de onderwijs- en medische
sector)

Deelnemersraad tot 11 mei 2012

Technical Services
A.H. Eulink (Stork Technical Services Nederland B.V.)
G.J.H. Goedkoop (Stork Primoteq B.V.)
A.J.W.H. Lakeman (Stork Technical Services Nederland B.V.)
drs. A.C. Nieman RA (Stork Technical Services Beheer B.V.)*

Aerospace
A.J. Hornstra (Fokker Services B.V.)
I.J. Kramer (Fokker Aerostructures B.V.)
J.S. van de Velde (Fokker Aircraft Services B.V.) (plaatsvervangend secretaris)*
W.M. Veldhuis (Fokker Elmo B.V.)
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Niet-Stork ondernemingen
H. Hildering (Stork Food & Dairy Systems B.V.)
Th.J.M. Peters (Marel Stork Poultry Processing B.V.) (secretaris)*

Vereniging van Gepensioneerden Stork
C. van den Berg
G. Maas
H.P. Böck
H. Meijers
drs. R.G.C. Dierick
R. Osenga
L.G. Eilander (voorzitter)*
J.A. Pijnappels
G. Hoogenberg
ing. A.J. van Rijnsoever
J.P.M. Kannekens
J. Ringeling
ir. drs. J.K. de Klerk
mr. J.W. van Sandick
A. Kortenhoff*
R. van der Wei
F. Kuijt
F. Wevers*

De heer De Klerk overleed op 16 mei 2012. Pensioenfonds Stork verloor daarmee een toegewijd lid van de
deelnemersraad, die zijn werkzaamheden op zorgvuldige wijze verrichtte.

* Lid van de klankbordgroep. Deze groep vloeit voort uit de deelnemersraad en maakt het de vereffenaars
mogelijk met een kleine groep vertegenwoordigers van deelnemers en gepensioneerden te overleggen
over communicatie- en andere zaken die bij de vereffening de deelnemers raken. De groep staat onder
voorzitterschap van mevrouw Eilander.
Verantwoordingsorgaan

Vereniging van Gepensioneerden Stork
A.W.M. Kaandorp (voorzitter)
mr. J.W. van Sandick
Centrale ondernemingsraad van Stork
B. Ensink
H.J. Helmes (secretaris)

Raad van Bestuur Stork
ir. H.E.H. Bouland (overleden 16 februari 2013)
M. van Wijk is waarnemer voor de heer mr. J.P.D.M. Lagasse.

Op 16 februari 2013 overleed zeer plotseling de heer Bouland. Zijn betrokkenheid, enorme kennis van het
Stork-concern en continue streven naar kwaliteit hebben wij altijd buitengewoon gewaardeerd.
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11 | Begrippenlijst

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 en de interne beheersing- en controlesystemen.
Actuariële grondslagen
De disconteringsvoet 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 op het gebied van sterfte, trouwen, arbeidsongeschiktheid en dergelijke worden
gemaakt.
ALM-studie
Een studie waarin in onderlinge samenhang de ontwikkeling van de beleggingen en verplichtingen wordt
geanalyseerd om het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid te toetsen.
Basispunt
van een procentpunt.

1/100-ste

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

Class action
Een class action is een juridische procedure (action) van een groep van beleggers (class) tegen een
onderneming waarin de beleggers hebben geïnvesteerd en die heeft gehandeld in strijd met regelgeving.
De procedure heeft tot doel om de verliezen die beleggers hebben geleden door malversatie(s) van de
onderneming te compenseren.

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

Dekkingsgraad
De verhouding tussen het pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen, uitgedrukt in een
percentage. Het geeft de mate aan waarin het fonds zijn verplichtingen heeft gedekt en wordt gebruikt als
indicator voor de financiële positie van een pensioenfonds.
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Derivaten
Financiële producten, zoals opties, futures en swaps, die zijn afgeleid van effecten. De prijsontwikkeling is
(mede) afhankelijk van de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde.
Disconteringsvoet
De disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van de toekomstige kasstromen te bepalen.
Diversificatie
Een aanpak waarbij verschillende beleggingen worden gecombineerd waarvan de rendementen
waarschijnlijk niet in dezelfde richting bewegen. Het doel van diversificatie is het totale risico te
verkleinen, met behoud van rendement.
Duration
De gemiddelde gewogen looptijd van kasstromen.

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

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 nodig is om de kosten van de pensioenregeling te dekken. Deze bestaat uit de actuariële premie voor de pensioeninkoop, een opslag voor
het bereiken of in stand houden van een vereist eigen vermogen en een opslag voor uitvoeringskosten.

Legacyportefeuille
Portefeuille die wordt aangehouden na beëindiging van strategieën, maar nog niet volledig is afgebouwd
vanwege economische of contractuele redenen.
Modified duration
Een maatstaf voor de rentegevoeligheid.

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

Optie
De koper van een calloptie heeft het recht om de onderliggende waarde van de optie gedurende de
looptijd voor een bepaald bedrag (uitoefenprijs) te kopen. Hiervoor betaalt de koper een premie. De koper
van een putoptie heeft het recht gekocht om een onderliggende waarde tegen een van tevoren
afgesproken koers te verkopen.
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Over-The-Counter (OTC)
Over-The-Counter contracten zijn financiële contracten die buiten de beurs om worden verhandeld
(voorbeeld: renteswaps).
Pensioenverplichtingen
De in de toekomst aan pensioengerechtigden uit te keren pensioenbedragen.

Prognosetafel
Overlevingstafel waarbij rekening wordt gehouden met een, over een langere periode, trendmatige
toename van de levensverwachting.
Rentetermijnstructuur
De rentetermijnstructuur is een set van rentes voor iedere looptijd.

Stork c.s.
De ondernemingen die per 31 december 2011 behoorden tot het Stork concern en werkgevers die voor de
uitvoering van de pensioenvoorziening van hun medewerkers waren aangesloten bij Pensioenfonds Stork.
Swaption
Een optie op een swap, waarbij de eigenaar van de swaption het recht heeft (niet de verplichting) om een
swap tegen vooraf bepaalde voorwaarden af te sluiten op of voor een bepaald tijdstip.
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 voor 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. Deze wet houdt een nieuw fiscaal regime voor vut- en prepensioenregelingen in.

Waardeoverdracht
Het overhevelen van de waarde van de bij de oude werkgever opgebouwde pensioenaanspraken naar de
pensioenverzekeraar van de nieuwe werkgever om pensioenaanspraken in te kopen.
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