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 Volledige indexatie pensioenen in 2008

Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft besloten 
de pensioenen dit jaar volledig te indexeren. Voor 
de werkenden betekent dat een verhoging van het 
opgebouwde pensioen met 4,29%. De pensioenen 
van de pensioengerechtigden en de slapers worden 
verhoogd met 1,29%.
Dit verschil komt doordat de indexatie bij beide 
groepen een andere bedoeling heeft. Zolang een 
deelnemer nog in dienst is, is het de bedoeling dat de 
indexatie er voor zorgt dat het pensioen meegroeit 
met de algemene loonstijgingen. Alleen dan staat 
het pensioen op het moment van pensionering nog 
in verhouding tot de lonen van dat moment.
Bij de pensioengerechtigden moet de indexatie niet 
de loonstijgingen maar de prijsstijgingen (inflatie) 
zoveel mogelijk compenseren. De bedoeling is dus 
de koopkracht van het pensioen te beschermen. De 
volledige indexatie van dit jaar betekent dus dat 
voor de werkenden de loonstijging wordt gevolgd en 
voor de gepensioneerden de inflatie geheel wordt 
gecompenseerd.
Een volledige indexatie wordt alleen toegekend 
als de financiële positie van het pensioenfonds 
dat toelaat. Of dat zo is, wordt ieder jaar besloten 
door het bestuur. Als uitgangspunt geldt dat er pas 
volledig geïndexeerd kan worden als de dekkings-
graad van het fonds hoog genoeg is. De hoogte van 
de dekkingsgraad kan schommelen als gevolg van 
ontwikkelingen op de beleggingsmarkten en door de 
rentestand. Over de afgelopen 10 jaar is de indexatie 
voor circa 94% toegekend. 
--------------------------------------------------------------------------

 Pensioenpremie omlaag
De pensioenpremie over 2008 is vastgesteld op 
25,7%. Dat is 0,1% lager dan in 2007. Een nog belang-
rijker verschil is dat Stork besloten heeft een groter 
deel van de premie voor zijn rekening te nemen. 
De premie komt daarmee voor werknemers uit op 
10,7% (was 10,75%) en voor de werkgever op 15% 
(was 15,05%).  
Naast deze premie is er nog een extra premie voor 
het instandhouden van een aantal overgangsmaat-

regelen zoals die voor Vut-prepensioen. Deze pre-
mie bedraagt in 2008 voor de werknemers 1,1%. 
-----------------------------------------------------------------------

 Veranderingen in APR op komst
Pensioenfondsen die een pensioenregeling of bij-
spaarproduct aanbieden met beleggingsvrijheid 
(zoals onze APR), moeten aan nieuwe eisen vol-
doen. In dergelijke regelingen is de hoogte van wat 
je aan het eind van de rit gespaard hebt in hoge 
mate afhankelijk van de beleggingsresultaten. Pen-
sioenfondsen zijn nu verplicht om ervoor te zorgen 
dat de deelnemer aan het eind van de rit  niet voor 
onaangename verrassingen komt te staan. Dat wil 
niet zeggen dat het fonds verantwoordelijk wordt 
voor de uitkomst (dus voor de beleggingsresultaten), 
maar er worden wel hoge eisen aan de communicatie 
gesteld. Zo moet de deelnemer er van jaar tot jaar 
op gewezen worden dat de beleggingsmix die hij 
gekozen heeft wel of niet past bij wat voor zijn leef-
tijd algemeen als verstandig wordt gezien. Iemand 
die nog 20 jaar te gaan heeft tot zijn pensioen, kan 
bijvoorbeeld meer risico nemen dan iemand die 
volgend jaar met pensioen gaat. 
Deze nieuwe eisen gaan gevolgen hebben voor onze 
APR. De nieuwe verplichtingen werken sterk kosten-
verhogend. Daarmee zou een van de belangrijkste 
doelstellingen van de APR in het geding komen, 
namelijk dat het rendement maximaal ten goede 
aan de deelnemer moet komen. Het bestuur is nog 
aan het onderzoeken op welke manier we het beste 
op de nieuwe situatie in kunnen spelen. De uit-
eindelijke beslissing hierover is een zaak van de 
sociale partners. Globaal gesproken kan het twee 
kanten op:

1  De keuzevrijheid in het beleggen verdwijnt – voor 
iedere deelnemer kiest het pensioenfonds automa-
tisch de beleggingsmix die bij zijn leeftijd past.

2  De APR wordt geïntegreerd in de basispensioen-
regeling. De APR-premie wordt dan gebruikt om er 
normale pensioenrechten mee in te kopen. Daarmee 
is de pensioenuitkomst niet meer afhankelijk van de 
beleggingsresultaten. We houden u vanzelfsprekend 
op de hoogte van de ontwikkelingen.

  Verkiezing extra gepensioneerden- 
bestuurslid

Al enige jaren worden bij Pensioenfonds Stork 

de gepensioneerden vertegenwoordigd in het 

bestuur door een bestuurslid uit eigen gele-

deren. Om beter aan te sluiten op de getals-

verhoudingen tussen actieve deelnemers (de 

werkenden) en de pensioengerechtigden, zal 

er dit jaar een tweede bestuurslid namens de 

gepensioneerden in het bestuur komen. Daar-

voor worden tegelijkertijd met het verschijnen 

van deze Kern verkiezingen gehouden. 

Alle pensioengerechtigden wordt gevraagd hun 

stem uit te brengen op een van de drie gepen-

sioneerden die zich voor de functie beschikbaar 

hebben gesteld. De kandidaten zijn:

- J.W. van Sandick

- J.A. Majoor

- H.B. Tuil

Als het nieuwe bestuurslid gekozen en geïn-

stalleerd is, zullen de verhoudingen in het 

bestuur als volgt zijn: 2 leden namens de 

gepensioneerden, 3 leden namens de actieve 

deelnemers en 5 namens de werkgever. 

PENSIOENGERECHTIGD? 
Dan vindt u bij deze Kern een bijlage. 

Geef aan door welke collega-gepensio-

neerde u in het bestuur vertegenwoor-

digd wilt worden. Laat uw stem niet 

verloren gaan.
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Om maar meteen met de deur in huis te vallen: moeten 
we ons bij Stork zorgen maken over ons pensioen?

Maarten Schönfeld: ‘Nee, de pensioenen worden door de recente ont-
wikkelingen bij Stork niet aangetast. Iedereen blijft gewoon pensioen 
opbouwen bij ons pensioenfonds, ook de mensen van Food Systems. 
Dat is de uitkomst van de onderhandelingen rondom de verkoop 
van Food Systems. We hebben een pensioenfonds dat uitstekend 
functioneert en financieel gezond is. Daar verandert niets aan. De 
basis van het pensioenfonds blijft even breed. Dus mijn boodschap 
zou zijn: of je nu gepensioneerd bent of nog werkt, je kunt er gerust 
op zijn dat er geen negatieve gevolgen zijn voor je pensioen.’
Jan Plat: ‘Mee eens. We hebben door juristen laten onderzoeken of het 
niet in enig scenario mogelijk is dat de onderneming geld zou kunnen 
onttrekken aan het pensioenfonds. Dat kan dus niet. Het pensioen-
fonds is natuurlijk ook geen eigendom van de onderneming Stork, 
maar een zelfstandige stichting. Een cordon aan toezichtsorganen 

van overheidswege plus een zeer alert bestuur zien erop toe dat daar 
alles goed gaat. De rechten van iedereen zijn dus gewaarborgd.’

Kunnen de nieuwe eigenaren niet zeggen: we gaan de 
pensioenregeling uitkleden?

Plat: ‘Nee. De inhoud van de pensioenregeling wordt vastgesteld door 
de CAO-partijen, dus in het overleg tussen werkgevers en werkne-
mers. De praktijk is dus niet dat een werkgever de pensioenregeling 
eenzijdig kan veranderen. En dan is er nog wat. Een onderneming 
in onze sector mag alleen een eigen pensioenregeling hebben als 
die minstens even goed is als die van het bedrijfstakpensioenfonds. 
Dus ook wat dat betreft is er de zekerheid dat het pensioen niet 
uitgekleed kan worden.’
Schönfeld: ‘Dat is juist. Bovendien zal een onderneming goede 
arbeidsvoorwaarden moeten aanbieden aan zijn werknemers. Zeker 
nu het steeds moeilijker wordt goed geschoold personeel te werven.   

pensioenfonds stork

i n t e r v i e w
Maarten Schönfeld (rechterzijde) is voorzitter van het 

bestuur van Pensioenfonds Stork en CFO van Stork.  

Jan Plat (linkerzijde) is secretaris van het bestuur van 
Pensioenfonds Stork en voorzitter van de Centrale 

Ondernemingsraad.

Zekerheid pensioenen niet in het geding
Stork krijgt nieuwe aandeelhouder

Veelgehoorde vraag: wat betekent het voor ons pensioen? 
We vroegen het aan de voorzitter en secretaris van het pensioenfonds, Maarten Schönfeld en Jan Plat.
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Een goede eigen pensioenregeling is een 
belangrijk concurrentievoordeel

v e r v o l g  i n t e r v i e w : s t o r k  k r i j g t  n i e u w e  a a n d e e l h o u d e r

food systems
De medewerkers van Food Systems blijven ge-

woon pensioen opbouwen bij Pensioenfonds 

Stork. Dat is mede mogelijk door de recent in-

gevoerde Pensioenwet, die het mogelijk maakt 

dat werknemers deelnemer blijven van het pen-

sioenfonds van het ‘moederbedrijf’ waar hun 

onderneming een historische band mee heeft. 

Onder de oude regelgeving zou dit niet mogelijk 

zijn geweest. We worden dus geholpen door de 

nieuwe wet.

Samenwonend? 
Meldt uw partner even aan!
Ook als u ongehuwd samenwoont is er bij Pen-
sioenfonds Stork een nabestaandenpensioen 
voor uw partner. Dat is een heel belangrijke 
voorziening. Voorwaarde is wel dat u uw partner 
heeft aangemeld bij het pensioenfonds. Nog 
niet gedaan? Doe het dan alsnog. De voor-
waarden leest u in de brochure Alles over uw 
pensioen, die u kunt downloaden van onze 
website www.pensioenstork.nl

Een goede eigen pensioenregeling is wat dat betreft een belangrijk 
concurrentievoordeel voor een onderneming. Kijk, we hebben in 
Nederland zo’n beetje het beste pensioensysteem ter wereld. Bijna 
nergens is het zo goed gefinancierd ook. Daar kun je en wil je als 
onderneming niet in je eentje aan gaan tornen. Dus ook op dit punt 
kan men gerust zijn.’ 

We houden dus een eigen Pensioenfonds Stork
Schönfeld: Ja, daar verandert in ieder geval op de korte termijn 

niets aan. Het is wel zo dat we als Stork  een studie laten verrich-
ten naar de wijze waarop we de pensioenvoorziening zo robuust 
mogelijk kunnen organiseren. Het is geen geheim dat de nieuwe 

eigenaren Stork niet voor eeuwig hebben gekocht. Er zullen zich op 
termijn nieuwe ontwikkelingen kunnen voordoen. Misschien worden 
er overnames gedaan, misschien wordt een onderdeel weer naar de 
beurs gebracht of verkocht. De vraag is: wat zouden al die mogelijke 
ontwikkelingen voor het pensioenfonds betekenen, en hoe kunnen we 
daar dan het beste op reageren? Kunnen we dan nog een eigen fonds 
houden of is het verstandiger om voor een andere constructie te kiezen. 
We gaan dus een aantal scenario’s in kaart brengen. Maar dat is voor 
de toekomst en we zouden zo’n studie ook gedaan hebben zonder 

de recente ontwikkelingen bij Stork. We 
moeten als Stork en pensioenfonds altijd 
op de toekomst voorbereid zijn.’
  
Plat: ‘Ik denk dat er in het algemeen wel een 
gevoel leeft dat het goed is om een eigen 
pensioenfonds te hebben. We kunnen als 
eigen fonds maatwerk leveren voor onze 
mensen. En het is zoals Schönfeld zegt: 
we hebben een prima pensioenfonds dat 
zonder meer aan al zijn financiële verplich-
tingen kan voldoen. Daar zit natuurlijk ook 
een stukje Stork-trots bij en daar is niets mis 
mee. Maar we moeten als Stork wel altijd 
blijven kijken of dat eigen pensioenfonds 
wel de beste oplossing blijft als er zaken 
veranderen. Op dit moment is daar echter 

nog geen sprake van.’
Schönfeld: ‘Een ding staat als een paal boven water: wat er ook 
gebeurt, de pensioenen en de pensioenzekerheid mogen nooit in 
gevaar komen door ontwikkelingen aan de ondernemingskant. Dat is 
vastgelegd in de Pensioenwet en het bestuur van het pensioenfonds 
zit er ook nog eens bovenop.’ 



Was het nodig, meer toezicht?
Van Dorp: ‘De vraag hoe pensioenfondsen bestuurd 
worden en hoe er gecontroleerd wordt of dat alle-
maal goed gaat, is de laatste jaren steeds meer in de 
belangstelling gekomen. Dat is op zich ook niet zo 
gek. Het draait bij pensioen om grote bedragen en 
grote belangen. De zorg is aangewakkerd doordat de 
pensioenfondsen er, na decennia van welstand, ineens 
financieel zorgelijk voorstonden na een paar extreem 
slechte beursjaren vanaf 2002. Sindsdien heeft de over-
heid scherpere eisen gesteld aan de financiering van 
de pensioenen en ook aangestuurd op meer toezicht. 
Ook de pensioensector zelf heeft richtlijnen opgesteld 
voor goed pensioenfondsbestuur. Het kernwoord is 
transparantie. Meer inzicht voor alle betrokkenen dat 
hun belangen goed behartigd worden. Meer inzicht 
en meer invloed.’

Hoe gaat dat geregeld worden?
‘Tot nu toe werden besluiten van het bestuur voorge-
legd aan de deelnemersraad. Daarnaast hebben we 
te maken met externe toezichthouders als De Neder-
landsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Nu 
komen daar twee organen bij. Aller-
eerst het Verantwoordingsorgaan. 
Daarin zitten twee werknemers, twee 
pensioengerechtigden en twee verte-
genwoordigers van de werkgever. De 
naam zegt het al: aan dat orgaan moet 
het bestuur verantwoording afleggen 
over het gevoerde beleid. Het Verant-
woordingsorgaan maakt een jaarver-
slag, dat wordt opgenomen in het 
jaarverslag van het pensioenfonds. 
Als er dus punten van onenigheid 
met het bestuur zijn, komen die in dat 
verslag terecht. In het uiterste geval 
kan het Verantwoordingsorgaan bij 
de rechter om een onderzoek naar 
de gang van zaken vragen. Naast dat 

Verantwoordingsorgaan komt er ook een Visitatiecom-
missie. Daarin zitten externe deskundigen die perio-
diek, eens in de drie jaar, beoordelen hoe besluiten 
(processen en procedures) tot stand komen, hoe het 
fonds wordt aangestuurd en hoe het bestuur omgaat 
met risico’s.’

De deelnemersraad blijft ook bestaan?
‘Ja. We waren van plan om die samen te voegen met 
het Verantwoordingsorgaan, om de boel niet te inge-
wikkeld te maken. Maar de verschillende rollen van 
beide organen waren toch moeilijk combineerbaar. 
De deelnemersraad blijft dus bestaan. Bij ons had de 
raad wat meer taken dan de wet verplicht stelt. Een 
deel daarvan vervalt nu, zoals het goedkeuren van het 
jaarverslag van het fonds. Wel blijven we bij wijzigingen 
van de statuten en reglementen de goedkeuring van 
de deelnemersraad vragen. De eigenlijke taak van de 
raad is het geven van adviezen op een aantal punten, 
zoals indexatie en premie. Misschien is daarmee ook 
het grootste verschil met het verantwoordingsorgaan 
uit te leggen. De deelnemersraad heeft adviesrecht 

‘vooraf’, aan het Verantwoordingsorgaan wordt achteraf 

verantwoording afgelegd. Overigens heeft de deelne-
mersraad unaniem ingestemd met de constructie zoals 
we die nu gekozen hebben.’

Bent u er blij mee?
‘Alles wat leidt tot een verbetering bij het pensioenfonds 
is een goede zaak. Anderzijds wordt het speelveld 
wel erg complex met al die organen. Maar goed, we 
zullen moeten zien hoe de nieuwe organen zich gaan 
ontwikkelen. Transparantie is heel belangrijk, dat staat 
buiten kijf. Ik denk dat we daar bij Pensioenfonds Stork 
al een heel eind mee waren. We vertellen alles over de 
uitgangspunten van het beleggingsbeleid, over het 
hoe en waarom van de indexatie, premie enzovoort. 
We willen onze achterban maximaal inzicht geven in 
alles wat er speelt. Verder hebben wij de laatste jaren 
veel geïnvesteerd in de professionalisering van het 
pensioenbureau en de deskundigheid van het bestuur. 
Toezicht is natuurlijk belangrijk, maar alles begint bij 
goede beslissingen van het bestuur. Nou ja, ik verwacht 
niet dat het roer met de komst van de nieuwe organen 
om zal gaan, maar we gaan weer een stapje verder op 
het pad van goed pensioenfondsbestuur.’

pensioenfonds stork
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v e r a n t w o o r d i n g s o r g a a n  

Sinds 1 januari van dit jaar heeft de overheid het toezicht op pensioenfondsen verscherpt. Ieder 
fonds moet maar liefst twee nieuwe organen instellen die in de gaten houden of het bestuur zijn 
werk goed doet. Ook ons fonds heeft ze: een Verantwoordingsorgaan met werknemers, gepen-
sioneerden en de werkgever en een Visitatiecommissie met externe deskundigen. Wat gaan 
die organen doen? En is het een verplicht nummer of is het bestuur van ons fonds er blij mee.  
We vroegen het fondsbestuurder Pim van Dorp.

Pensioenfonds Stork krijgt Verantwoordingsorgaan

Nog meer transparantie,  
nog meer invloed werkenden 
en gepensioneerden

Pim van Dorp is vice voorzitter van Pensioenfonds Stork en was 
voorzitter van de projectgroep pension fund gouvernance (goed 

pensioenfondsbestuur). Van Dorp (67) is sinds 2004 gepensioneerd 
en was daarvoor werkzaam bij Stork als concerndirecteur HRM. 

advies goed pensioenfondsbestuur

De overheid en de pensioensector hebben nieuwe richtlijnen opgesteld voor goed pensioenfondsbestuur (pension 

fund gouvernance). Het afgelopen jaar heeft een projectgroep onder voorzitterschap van Pim van Dorp onderzocht 

hoe ons fonds het beste aan die voorschriften kan gaan voldoen. 

Naast de inrichting van de nieuwe toezichtsorganen, ging het ook over zaken als de deskundigheidsbevordering 

van bestuursleden. Er is een procedure om bestuursleden die onvoldoende functioneren uit hun functie te kunnen 

zetten. Bij goed pensioenfondsbestuur speelt transparantie een sleutelrol. Vandaar dat de projectgroep (en het 

bestuur) veel belang hechten aan goede communicatie met de deelnemers en gepensioneerden. Pim van Dorp: ‘De 

meeste mensen verdiepen zich pas in hun pensioen als het al voor de deur staat. Wat we willen is dat mensen in 

een vroeg stadium al inzicht krijgen in hun pensioen, zodat ze nog kunnen bijsturen als dat nodig is. Wij als fonds 

moeten dat mogelijk maken, maar het is natuurlijk aan de mensen zelf of ze zich erin gaan verdiepen.’
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Stork-gepensioneerden in het buitenland

o v e r  d e  g r e n s

Ruud Nijenhuis verhuisde veertien jaar geleden, op z’n 
66ste, naar Canada. Hij woont met zijn vrouw op een 
kwartiertje rijden van de Niagara watervallen. 

Ik heb mijn hele leven in het buitenland gewerkt. Ik werkte in 
de petrochemische industrie, heb van alles gedaan in industri-

ele boilers en ook wel in de kernenergie. Europa, Middenoosten, India, 
overal ben ik geweest. Dus na mijn pensioen kon ik eigenlijk overal 
gaan wonen, ik was een ware kosmopoliet geworden. En Nederland 
was al net zo veranderd als ik, dat was natuurlijk allang niet meer 
het land waar ik was opgegroeid. 
Ik heb familie in Canada wonen en mijn vrouw (die uit Wales komt) 
en ik zeiden tegen elkaar: laten we daar eens gaan kijken. We zijn er 
drie maanden geweest, op oriëntatiereis zeg maar, en het beviel wel. 
We zijn uiteindelijk neergestreken in de omgeving van de Niagara-
watervallen, in een plaatsje genaamd St Catherine. Mijn moeder, die 
overleden is toen ik zeven jaar was, heette ook Catherine, dus toen 
ik die naam zag dacht ik: dit móet goed zijn. We moesten eerst weer 
terug naar Nederland om onze papieren te regelen en één dag voor 
het vliegtuig vertrok kwam dat rond. Ik was toen 66. 
We hebben het hier zeer naar onze zin. Er is veel ruimte en de menta-
liteit bevalt ons prima. Ze hebben hier een multiculturele samenleving 
zoals die hoort te zijn: niemand is geïnteresseerd in je afkomst, je 
geloof, je huidskleur of je diploma’s, het enige wat telt is wat je te 
bieden hebt. Iedereen krijgt volop mogelijkheden. Daar hou ik wel van, 
ik heb altijd een ontzettende hekel gehad aan dat kruiwagengedoe. 
Mijn ouders hadden veel zakenrelaties en toen ik van de HTS afkwam 
zouden die wel een baantje voor mij regelen. Ik haatte dat, wilde het 
zelf doen, en ik aanvaardde dat dan ook niet.Een punt van aandacht 
toen we hier kwamen was natuurlijk wel: hoe kom je aan contacten. 
Nu waren wij gelukkig niet de enige buitenlanders, er wonen hier 

zo ongeveer alle nationaliteiten door elkaar. We zijn lid geworden 
van een gepensioneerdenvereniging en na een paar jaar ben ik daar 
bestuurswerk voor gaan doen. Ik kwam ook in subcommissies van 
de gemeenteraad terecht voor het seniorenbeleid en ik ben sportac-
tiviteiten voor 55-plussers gaan organiseren. Zo leer je snel allerlei 
mensen kennen en het is ook een goede manier om nog een beetje 
nuttig bezig te zijn. Mijn oude vak beoefen ik ook nog altijd, één dag 
in de week. Ik doe kwaliteitsinspecties van productiesystemen. Om 
het geld gaat het niet, ik vind het gewoon leuk om nog een beetje 
professioneel bezig te zijn; zeven dagen in de week recreëren hoeft 
nou ook weer niet. Bovendien is het goed voor de bovenkamer, de 
top room zoals ze hier zeggen. Kortom, als ze me bij Stork nog een 
keer nodig hebben, dan kunnen ze een beroep op me doen. Ik ben 
beschikbaar!  Ruud Nijenhuis: rueny@vaxxine.com  4 

Mevrouw K. Debisarun-Gadjadhar (66) woont in 
Paramaribo. 

‘Mijn man heeft bij Stork gewerkt als bankwerker/
lasser, hij is vijf jaar geleden overleden. We waren in 

1988 al naar Suriname teruggegaan, mijn man kon in Nederland niet 
goed aarden. Nu wonen mijn drie kinderen in Nederland, en ik woon 
hier in Paramaribo. En dat blijft ook zo, want ik ben hier gewend en 
ik ben hier ook veel gelukkiger dan in Nederland. Je bent hier meer 
buiten, je zit niet zo opgesloten. En het sociale contact verloopt mak-
kelijker. Hoe mijn leven eruit ziet? Ik werk drie dagen in de week als 
vrijwilliger op een hemodialyse-afdeling, van huis uit ben ik namelijk 
verpleegster. Als gepensioneerde met een pensioen uit Nederland 
en een klein beetje AOW heb je het hier beter dan de Surinaamse 
gepensioneerden, maar verder is het leven hetzelfde.  3 

Nooit meer regen!



Hubert Cörvers (83) emigreerde in 2000 naar Nieuw-Zeeland. 
Voor de oorlog zat ik in Weert op een kostschool, en ik had altijd 
heimwee. In de oorlog, het zal in 1942 of 1943 geweest zijn, werd ik 

naar Duitsland gestuurd om daar te werken. Na de bevrijding ben ik 
opgeleid tot electrisch ingenieur, en sindsdien heb ik eigenlijk altijd in 

het buitenland gezeten om woningbouw, olie-installaties, droogdokken en andere 
projecten op te zetten. Ik ben in India geweest, in het Midden-Oosten, in Afrika, van 
het een kwam het ander. Ook mijn kinderen zijn internationaal geörienteerd. Mijn 
twee zoons wonen in Engeland, en mijn dochter is naar Nieuw-Zeeland verhuisd 
met haar Nieuw-Zeelandse man. Die had ze in Roermond ontmoet maar hij had 
last van heimwee. Toen mijn vrouw in 2000 stierf ben ik ook naar Nieuw-Zeeland 
geëmigreerd, dat hadden mijn vrouw en ik van tevoren al besproken. Ik had ook 
naar mijn zoons in Engeland kunnen gaan, maar ja, een vader trekt nou eenmaal 
meer naar een dochter dan naar een zoon. 
Ik was van te voren wel een beetje bang dat ik misschien niets te doen zou hebben, 
maar dat viel erg mee. Als jongen wilde ik naar de kunstnijverheidsschool, maar dat 
mocht niet van m’n vader. Ik moest zijn winkel overnemen – waar trouwens nooit iets 
van terecht is gekomen. Enfin, toen ik hier kwam heb ik die oude liefde weer opgepakt 
en ben ik gaan schilderen. Dat is nu mijn voornaamste bezigheid. Ik heb voor de 
katholieke kerk een groot schilderij gemaakt van Maria en het kindje Jezus. 
 Het leven bevalt me hier wel. Contact met Nederlanders heb ik niet zoveel. Zonder 
auto kom je hier nergens, en autorijden doe ik niet meer. Bovendien vond ik de 
Nederlandse club een bijzonder ondemocratisch orgaan. De voorzitter werd gekozen 
door z’n eigen bestuur, nou, dat is niet erg democratisch. Daar kom ik dus niet meer. 
Wel krijg ik elke zondag een mail van een Nederlander die de landgenoten hier op 
de hoogte houdt van nieuwtjes uit het vaderland: het weer, het wel en wee van de 
koninklijke familie, dat soort dingen. Jullie hebben nou regen hè? Ja je ziet, ik weet 
alles. En ik mail veel met familie. Zo blijf ik toch op de hoogte.  
Mail: corvershg@paradise.net.nz  2

Brabander van geboorte Harry Hendriks (68), 
ex-buitendienst monteur bij Stork, woont 
sinds 5 jaar in Sant Pere de Ribes, zo’n 

drie kwartier bussen van Barcelona.
De laatste jaren dat ik bij Stork werkte, kreeg ik 

last van mijn rug en ben een paar keer geopereerd daaraan. 
Ik merkte dat ik met goed weer minder last van mijn rug had 
dan met slecht weer. Vandaar de keus om naar Spanje te vertrekken. We waren hier 
al een paar keer op vakantie geweest, en hadden al een huisje op het oog. Het is 
hier heel mooi. We zitten hier zo’n 4 kilometer van de kust af. Dichter bij de zee is 
te duur, de prijzen zijn hier enorm gestegen.
We hebben het heel goed naar onze zin. Mijn vrouw is Latijns-Amerikaans, en die 
voelt zich van nature thuis in een Spaanstalige omgeving. Ik heb het Spaans ook al 
wel heel aardig onder de knie, mag ik wel zeggen. Via onze bovenbuurvrouw heb-
ben we veel contacten gekregen met de ouderen in deze gemeenschap. Allemaal 
Spanjaarden. Gaan we regelmatig uitstapjes mee maken. Dansen ook. 
We worden hier niet bekeken als vreemde eenden in de bijt. Daar moet je zelf 
natuurlijk wel wat voor doen. Je moet open staan voor mensen en er op af gaan. 
Mensen nodigen hier trouwens bijna nooit iemand bij zich thuis uit. Je ontmoet 
mensen op straat en in café’s. We mengen ons er graag tussen.
Nee, ik denk niet dat we nog terug gaan naar Nederland om er te wonen. We gaan 
nu op vakantie naar Nederland. Wat we hier zoal doen? Ik zit veel achter de com-
puter, internetten. Als mijn vrouw ’s ochtends in huis bezig is, ga ik wandelen of 
fietsen. En ’s middags na de siesta gaan we er samen nog op uit. Vaak gaan we 
ook naar Barcelona. De bus stopt hier voor ons huis en zet ons drie kwartier later 
af in het centrum. Even wat shoppen en uit eten. En ja, Barcelona, dat verveelt 
natuurlijk nooit.
Wat ik mis aan Nederland? Amsterdamse uien. 0 
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In elke aflevering van de Kern nodigen wij enkele Stork-collega’s uit voor een gesprekje aan de pensioentafel.  

Dit keer staat de tafel bij Stork Gears in Rotterdam. Aangeschoven zijn Anneke van Toor (receptioniste/telefoniste, 

59 jaar), Sander Nielsen (controller, 38) en Danny McMahon (monteur, 29).

Vind je pensioen duur?
Danny: ‘Eigenlijk niet. Ik heb het even nagekeken. Ik 
betaal nu zo’n tweeduizend euro per jaar aan m’n pen-
sioen. In 40 jaar zou ik dus in totaal 80 duizend euro 
aan premie betalen. Volgens mijn pensioenoverzicht 
kom ik als ik bij Stork blijf werken straks uit op een 
pensioen van dik 17 duizend euro per jaar. Dat krijg 
ik dan de rest van mijn leven. Dan heb ik dus na een 
jaar of vier mijn pensioenpremie er al uit. Dat vind ik 
een goede deal.’
Sander: ‘Je betaalt je pensioen niet alleen. Stork Gears 
betaalt daar fors aan mee. De pensioenpremie is bij ons 
niet bepaald laag. Ik heb het wel eens vergeleken met 
wat mijn vrouw betaalt. Zij betaalt niet alleen minder 
premie, maar bouwt ook nog eens meer op. Ik dacht 
toen wel: hé, wacht even… De verhalen gaan dat er 
in 2009 of 2010 wat toeslagen uit de premie gaan, en 
dan zouden we zelfs onder het gemiddelde in de sector 
uitkomen. Maar voorlopig blijft het een lastig verhaal. 
Nieuwkomers schrikken er vaak van als ze het verschil 
tussen hun bruto en nettosalaris zien. Dat zit hem in 
die hoge pensioenpremie.’
Anneke: ‘Ik betaal nu al wat minder dan vorig jaar. Er 
is dus al een stuk toeslag uit de premie.’

Danny: ‘Ik had er een paar jaar geleden wel moeite 
mee dat wij te horen kregen dat het pensioenfonds 
er financieel slecht voorstond door de ellende op de 
beurs, en dat op hetzelfde moment Stork 450 miljoen 
aan de aandeelhouders uitkeerde. Had Stork toen niet 
een gebaar naar de werknemers kunnen maken om de 
pensioenpremie lager te houden?’

Is pensioen moeilijk?
Anneke: ‘Ik vind van wel. Ik weet wel de basisdingen. 
Dat je na 40 jaar werken een pensioen kunt hebben van 
zo’n 70% van je salaris, als je de AOW er bij optelt. Ik 
weet ook dat de franchise gedaald is van zo’n 19 duizend 
naar 12 en half duizend euro en dat dat gunstig is voor 
mijn pensioen. Maar hoe dat nou precies zit...?
Sander: ‘Nou Anneke, ik heb wel de indruk dat jij er 
bovengemiddeld veel van afweet…’
Anneke: ‘…. Maar heel veel begrijp ik ook niet. We 
krijgen elk jaar een ingewikkeld pensioenoverzicht. 
Ze hebben het me wel eens uitgelegd, maar op een of 
andere manier wil dat niet op mijn harde schijf blijven 
hangen. En hoe zit het bijvoorbeeld met de verdeling 
van het pensioen van je ex na een scheiding? Dat is 
heel lastig.’ 

Danny: ‘Ik zou wel eens precies willen weten hoe het 
pensioenfonds belegt. Ik heb wel eens van die taartjes 
gezien dat ze zoveel procent in aandelen beleggen. Ik 
zou dan wel willen weten in welke aandelen…’
Sander: ‘Ik krijg elk jaar het jaarverslag toegestuurd. 
Dat is vrij inzichtelijk. Maar ik moet toegeven dat ik er 
vanwege prioriteitsafwegingen nog nooit toe ben geko-
men het te lezen. Maar er wordt de laatste tijd wel meer 
gevraagd naar de beleggingen van pensioenfondsen. 
Stoppen ze hun geld bijvoorbeeld niet in wapens?’
Danny: ‘Dat zou mij niet eens zo veel uitmaken. Als er 
maar geld mee verdiend wordt. Bij Stork doen we ook 
in wapens.’

Met pensioen?
Anneke: ‘Ik ga in 2010. Ik zie er best een beetje tegenop. 
Hoe vul ik straks vijf hele dagen? Ik heb om me heen zo 
langzamerhand flink wat kennissen die met pensioen 
gaan. Sommige mensen doen de leukste dingen. Maar 
anderen zijn van het soort ‘het zit op de bank en het 
zapt’. Dat wil ik natuurlijk niet. Maar ja, nu gaat elke 
dag om 6 uur de wekker en ga ik meteen in de hoogste 
versnelling. Dat het straks wat rustiger aan kan is wel 
aantrekkelijk.’
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