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Net als veel andere pensioenfondsen heeft ook Pensioenfonds Stork 
flink last van de kredietcrisis. De dalende beurskoersen en de dalende 
rente deden in 2008 een forse aanslag op de dekkingsgraad. Tot op 
heden (maart 2009) is aan die situatie weinig verbeterd, eerder is de 
situatie verslechterd.

Uiterlijk 1 april levert het pensioenfonds een herstelplan in bij De Neder-
landsche Bank. Gerard Rutten vertelt u er in deze Kern meer over. In dat 
plan wordt aangegeven hoe we de huidige dekkingsgraad binnen vijf 
jaar weer op het vereiste minimum van 105% denken te krijgen, en hoe 
we binnen 15 jaar weer terug willen zijn op een niveau van circa 120%. 
Als de financiële markten lang in mineur blijven, dan kunnen er pijnlijke 
maatregelen nodig zijn: een hogere premie, of lagere pensioenen. Dat 

laatste is nu niet aan de orde maar het is op voorhand ook niet uit te 

sluiten. Het indexatiemiddel is in 2009 al ingezet. Dit leidt ertoe dat 

de pensioenen in 2009 niet zijn verhoogd. 

Bij een pensioenfonds zijn allerlei belanghebbenden betrokken: werk-

gevers en werknemers, werkenden en gepensioneerden. Nu voegt zich 

daar ook de overheid bij, die pensioenfondsen langer de tijd geeft om 

hun financiële positie te versterken. Bij eerdere financiële crises is 

onderlinge solidariteit en samenwerking altijd cruciaal voor het herstel 

geweest en dat zal nu niet anders zijn. Solidariteit blijft noodzakelijk, 

evenals communicatie met alle stakeholders. Wij zullen die dan ook 

nadrukkelijk betrekken in het herstelplan. Wij houden u op de hoogte. 

barre tijden

Hoe bent u in de deelnemersraad 
terecht gekomen?
Ik was al secretaris van de Vereniging van Gepen-
sioneerden, en die hebben mij in 2005 gevraagd 
of ik in de deelnemersraad wilde namens de ge-
pensioneerden. De materie interesseert mij zeer, 

dus ik heb direct ja gezegd. Toen 
in mei 2008 de positie van 

voorzitter vacant werd door 
het tot het bestuur toetre-
den van Harry Tuil, heb 
ik mij kandidaat gesteld 
voor die positie.

Hoe is het in de deelnemersraad?
Het is wat ik ervan verwacht had: je maakt van 
dichtbij mee hoe je pensioen wordt bewaakt.

Luistert het bestuur van het pensioen-
fonds naar de deelnemersraad?
Ze luisteren wel, maar onze adviezen worden 
natuurlijk niet altijd opgevolgd. Maar dat moet 
dan wel goed beargumenteerd worden. Als het 
pensioenfonds onze adviezen niet opvolgt dan 
is het onderwerp natuurlijk niet meteen uit beeld. 
We blijven dat op de agenda zetten. Zo is de deel-
nemersraad het niet eens met het voorstel van 
het bestuur over het onderwerp premiekorting. 
Wij vinden dat er pas premiekorting kan worden 
gegeven als de achterstanden in indexatie zijn 
ingelopen. Het bestuur heeft daar geen ja op 
gezegd, maar ook nog geen nee. Dat onderwerp 
is dus nog niet van tafel. Nee, ik heb absoluut niet 
het idee dat we in het luchtledige zitten te praten.

Wat is de mening van de deelnemers-
raad over de huidige situatie van het 

pensioenfonds, met het oog op de 
kredietcrisis?
De onderwerpen die ik u net noemde, 
indexatie en premiekorting, zijn inmiddels 
volkomen uit het zicht geraakt. De indexa-
tie is opgeschort, in overeenstemming met 

de Uittredingsovereenkomst dient er nu 
zelfs een extra premiestorting door Stork 

plaats te vinden en moet het pensioenfonds een 
herstelplan indienen bij de Nederlandsche Bank. 
Over dat laatste moeten wij als deelnemersraad 
advies uitbrengen.

Wat vindt de deelnemersraad dat er 
moet gebeuren?
De rust bewaren en proberen zo snel mogelijk weer 
de zaken op orde te krijgen. Wat de beleggingen 
betreft volgt de deelnemersraad de lijnen die het 
bestuur uitzet, wij mengen ons daar niet in. Het 
opschorten van de indexatie is jammer, maar we 
konden weinig anders doen dan ons erbij neerleg-
gen. We hebben nog wel aan het pensioenfonds 
het verzoek gedaan om het indexatiebesluit nog 
eens tegen het licht te houden voor het geval de 
aandelenmarkten zich nog snel zouden herstel-
len. Maar dat is een verzoek waarvan we met de 
dag beter begrijpen dat dat er niet echt in zit.

Er zitten zowel gepensioneerden als 
werknemers in de deelnemersraad. 
Zitten jullie op één lijn?
Ja, zeker sinds er een middelloonregeling is begrij-
pen ook werknemers hoe belangrijk indexatie is 
voor de opbouw van hun pensioenrechten.

Wat heeft u destijds gedaan bij 
Stork?
Ik was directiesecretaresse bij Stork Werkspoor 
Diesel, in Zwolle en een korte tijd in Amsterdam.

Even voorstellen: Tineke Eilander, voorzitter van de deelnemersraad

k r e d i e t c r i s i s
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1   Wat voor instrumenten heeft een pen-
sioenfonds om de dekkingsgraad weer 
op het gewenste peil te brengen? 

  ‘We hebben een aantal middelen tot onze 
beschikking. Het overslaan van indexatie, wat 
we dit jaar hebben gedaan, helpt ons om de 
dekkingsgraad in ieder geval niet verder te laten 
dalen. Een dekkingsgraad van 90% betekent dat 
op dit moment het fonds geld in kas heeft om 90% 
van alle toekomstige pensioenuitkeringen uit te 
betalen. Vooralsnog worden de pensioenuitkerin-
gen volledig betaald. Op de lange termijn zal de 
waarde van beleggingen moeten herstellen om 
in de toekomst geen grotere problemen te heb-
ben. Het overslaan van indexatie dicht echter niet 
het gat dat nu in de dekkingsgraad is geslagen. 
Daarvoor zou er geld bij moeten, bijvoorbeeld in 
de vorm van herstelpremies. Die zouden van de 
aangesloten ondernemingen kunnen komen, van 
werkgever en werknemers.  In december vorig jaar 
heeft het bestuur besloten de pensioenpremie 
voor het eerste kwartaal 2009 voorlopig vast te 
stellen op het niveau van 2008.  Daarmee is al 
een kleine herstelpremie ingerekend. Na vaststel-
ling van een actueel herstelplan zal de premie 
definitief worden vastgesteld. Het allerlaatste 
instrument, dat pas wordt ingezet als alle ande-
re instrumenten zijn uitgewerkt, is het verlagen 
van de pensioenrechten. Dat is echt het uiterste 
redmiddel. In de 128 jaar die we nu bestaan, en 
waarin we toch al heel wat stormen doorstaan 
hebben, is dat nog nooit voorgekomen.’

2  Wie bepaalt voor welke maatregelen 
er wordt gekozen? 

   ‘De Pensioenwet schrijft voor dat de belangen van 
alle betrokkenen (werknemers, gepensioneerden, 
slapers, werkgever) evenwichtig moeten worden 
afgewogen. Hoe dat uiteindelijk gebeurt is aan het 
bestuur. De wetgever vaardigt wel de verkeersre-
gels uit, maar het is de taak en de verantwoorde-
lijkheid van het bestuur om het pensioenfonds 
van A naar B te krijgen en de keuzes te maken die 
daarbij horen.’ 

3   Het pensioenfonds is bezig met een 
herstelplan voor De Nederlandsche 
Bank. Hoe valt zo’n herstelplan te 
schrijven zolang niemand enig idee 
lijkt te hebben waar het heen gaat met 
de economie?

  ‘Je zou het jezelf in zo’n herstelplan heel makkelijk 
kunnen maken door in te zetten op een snel herstel 
van de beurzen. Maar dat soort creatief boekhou-
den staat de wetgever niet toe en we zouden dat 
zelf natuurlijk ook niet willen. In de praktijk zullen 
pensioenfondsen echter een herstel van de beur-
zen hard nodig hebben om hun dekkingsgraad 
weer op peil te krijgen. Wij proberen ons hier bij 
het pensioenfonds, in overleg met onze adviseurs, 
een mening te vormen over wat er met de economie 
aan de hand is. Dat is namelijk nog steeds niet 
helemaal duidelijk. Ik vergelijk de huidige situ-
atie wel eens met een dijkdoorbraak: er zit een 
gat in de dijk en het water klotst eroverheen. Dat 
kunnen we allemaal met eigen ogen vaststellen. 
Maar wat we niet weten is of de problemen zijn 
veroorzaakt door een storm of door een stijging 
van de zeespiegel. Als een storm de oorzaak is, 
dan kun je volstaan met het dichten van het gat. 
Maar als de zeespiegel stijgt, dan zul je de dijken 
moeten verhogen. 

 
   Zo is het met deze economische crisis ook. Als 

deze recessie een tijdelijk probleem is, dan kunnen 
pensioenfondsen volstaan met het dichten van het 
gat en wachten tot de beurzen zich weer herstellen. 
Maar misschien zitten we wel op een keerpunt, 
middenin een fundamentele verandering in de 
economische verhoudingen. Misschien is de tijd 
van goedkoop en makkelijk krediet wel definitief 
voorbij. Dan zal dat doorwerken in de economische 
groei en dus ook in de rendementen die op de 
beurs te behalen zijn. Dan is het dichten van het 
gat niet voldoende, en zullen pensioenfondsen 
zich moeten buigen over de vraag hoe ze de dijken 
kunnen verhogen. Het inspelen op fundamentele 
veranderingen overstijgt de mogelijkheden van de 
pensioenfondsen. Voor dergelijke vraagstukken is 
inbreng van de politiek en sociale partners nodig. 
In de kranten hebben we kunnen lezen dat het 
kabinet daarover nadenkt.

Pensioenfonds Stork moet maatregelen nemen om de dekkingsgraad van het fonds 
binnen vijf jaar weer naar 105% te krijgen. We vroegen Gerard Rutten, directeur van het 
pensioenfonds, wat zoal de mogelijkheden zijn. 

Gerard Rutten

directeur van pensioenfonds Stork.

3                         vragen aan.. .  gerard rutten

d e k k i n g s g r a a d  p e n s i o e n f o n d s  s t o r k
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Hoe ernstig is de situatie?
maarten scHÖnfeLd: ‘De dekkingsgraad van het 
pensioenfonds is gedaald van 124% begin 2008 naar 
circa 90% aan het eind van het jaar. Een pensioenfonds 
moet minimaal een dekkingsgraad van 105% hebben en 
om volledig te kunnen indexeren is een dekkingsgraad 
van 125 à 130% nodig. Omdat we nu onder de 105% 
zitten, kunnen de pensioenen niet worden geïndexeerd. 
Daarnaast moeten we een herstelplan indienen bij De 
Nederlandsche Bank.’
Herman HeijteL: ‘Zo’n te lage dekkingsgraad is een 
beetje alsof je in een normaal gefinancierd huis woont 
waar je voorlopig nog helemaal niet uit wilt, maar dat 
wel in waarde gedaald is. Het is vervelend, maar we 
moeten ons niet gek laten maken. Ondanks de gedaalde 
beurskoersen ontvangt het fonds nog steeds dividend, 
rente en premies. We hebben dan nu wel onderdek-

king, maar we kunnen nog heel lang de pensioenen 
betalen. De markt moet weer z’n werk gaan doen 

en dat zal heus wel een keer gebeuren, al weet 
niemand nog wanneer.’ 

Belegde Pensioenfonds Stork ook in 
Amerikaanse rommelhypotheken 

en aanverwante riskante 
producten?
Herman HeijteL:  ‘Nee, wij hebben 
ons altijd verre gehouden van pro-
ducten die we niet begrepen. Rom-

melhypotheken zaten niet in onze por-
tefeuille.’

maarten scHÖnfeLd:  ‘Maar van de scha-
de die deze financiële producten teweeg hebben 

gebracht hebben wij natuurlijk indirect ook een 
klap gekregen. Banken en financiële instellingen 
waarvan wij aandelen bezaten hadden moge-
lijkerwijze direct of indirect wél dergelijke pro-

ducten op hun balans staan en zijn inmiddels 
een deel van hun beurswaarde kwijtgeraakt. Die 

klap voelen ook wij.’ 
‘Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Stork is altijd 
degelijk geweest. We zaten bijvoorbeeld niet in grond-
stoffen en private equity, terwijl daar een groot aantal 
jaren geweldige winsten te behalen waren. Die zijn aan 
onze neus voorbij gegaan. Maar nu die markten zijn 
ingeklapt, hebben wij ook de verliezen niet.’ 

Dit is al de tweede pensioencrisis in een 
paar jaar tijd. Zijn aandelen wel een veilige 
belegging als het om pensioenen gaat?
Herman HeijteL: ‘Een pensioenfonds belegt niet 
alleen in aandelen, maar ook in onroerend goed en 
vastrentende waarden, obligaties dus. Met al die 
beleggingen loop je risico’s. Als je geen risico’s wilt 
lopen, dan is het enige wat je kunt doen je geld op 
een spaarbankboekje zetten, hoewel we het afgelopen 
jaar geleerd hebben dat zelfs dat niet geheel zonder 
risico’s is. Maar van de rente die je op een spaarbank-
boekje krijgt kun je niet zo’n  pensioensysteem als het 
Nederlandse overeind houden. Tenminste, niet tegen 
de huidige premie. Bovendien creëer je dan geen basis 
voor toeslagen die tenslotte uit de rendementen moet 
komen. Als je geen enkel risico wilt lopen zal óf de 
premie omhoog moeten of de pensioenregeling sterk 
moeten worden versoberd.’ 

Hoe heeft het bestuur van het pensioenfonds 
gehandeld tijdens de crisis?
maarten scHÖnfeLd: ‘We zijn vaker dan gebruikelijk 
bij elkaar geweest maar we hebben ons strategisch 
beleid niet structureel veranderd. We zijn dus niet 
opeens aandelen gaan dumpen of juist gaan bijkopen. 
Wel hebben we de rente meer afgedekt; dat heeft zeer 
goed uitgepakt.’ 
Herman HeijteL: ‘Als je niet weet welke kant het uit-
gaat, is het niet verstandig om te gaan experimenteren. 
Vergelijk het met een piloot in een noodsituatie: die 
werkt gewoon z’n procedures volgens de checklist af, 

Hoe houdbaar is het 
Nederlandse pensioenmodel?

Naar aanleiding van de kredietcrisis sprak De Kern met Maarten Schönfeld, 
voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds, en Herman Heijtel, voorzitter 
van de beleggingscommissie en tevens lid van het bestuur.

d u b b e L i n t e r v i e w

Herman Heijtel

voorzitter van de beleggingscomissie
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precies zoals hij dat in de simulator geleerd heeft. Erg 
dom om op zo’n moment te denken: laat ik eens iets 
anders proberen. Wij hebben op een zorgvuldige wijze  
een beleggingsbeleid opgesteld dat we regelmatig 
tegen het licht houden, dus daar vertrouwen we op. 
Dat is erop gemaakt ons door de goede tijden heen te 
loodsen, maar ook door de slechte.’ 

Wat valt er voor pensioenfondsen uit deze 
crisis te leren?
Herman HeijteL: ‘Dat de bomen niet tot in de hemel 
groeien. Lange periodes achtereen met alleen maar 
hoge rendementen, dat kan niet. Het is heel verleidelijk 
om het te geloven, omdat we het allemaal zo graag 
willen horen, maar het kan niet. Als het te mooi klinkt 
om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.’
maarten scHÖnfeLd:  ‘Als pensioenfonds moet je 
heel goed bepalen hoeveel risico je loopt en daar 
je beleggingsbeleid op aanpassen. Daarnaast is het 
belangrijk om de lange termijn in de gaten te blijven 
houden en de verleiding te weerstaan om alleen maar 
op korte termijn te reageren.’  

Waar moeten we rekening mee houden? 
Herman HeijteL: ‘Dat het wel eens enige jaren kan 
duren voor er weer volledig wordt geïndexeerd. De 
dekkingsgraad is eind 2008 90%. Het streven is nu 
de buffers weer te herstellen.’  
‘Jongere medewerkers doen er goed aan niet klak-
keloos aan te nemen dat het ‘wel goed zit’ met hun 
pensioen. Ze kunnen zich beter afvragen: wat voor 
levensstijl wil ik als ik met pensioen ga, is dat haal-
baar, en zo niet, wat ga ik daar dan aan doen? Als je 
qua uitgavenpatroon meer wilt dan wat je straks aan 
pensioen krijgt, dan kun je twee dingen doen: gaan 
bij sparen, of je eisen wat bijstellen. Dat laatste is 
makkelijker dan het eerste.’  
maarten scHÖnfeLd: ‘De vraag zal in toenemende 
mate zijn of ons zeer comfortabele pensioensysteem 

wel te handhaven is. Onze regelingen mikken erop dat 
je op je 65ste zo ongeveer hetzelfde netto inkomen 
hebt als toen je nog werkte, en op je 73ste of 85ste 
nog steeds. Voor de financiering hiervan zijn we in 
hoge mate afhankelijk van het beleggingsrendement.’ 

Zijn er ook lichtpuntjes?
Herman HeijteL: ‘Een crisis op z’n tijd is onvermij-
delijk in ons streven naar steeds meer welvaart en 
kan louterend werken. Wij Nederlanders kijken soms 
een beetje hoofdschuddend naar de Amerikanen, 
die alleen maar consumeren en op de pof zouden 
leven. Maar als je het verplichte Nederlandse pensi-
oensparen wegdenkt, dan doen wij eigenlijk precies 
hetzelfde. Mensen nemen aflossingsvrije hypothe-
ken omdat ze verwachten dat de huizenprijzen 
altijd zullen blijven stijgen. Ze lenen voor 
een keuken of voor een vakantie. En 
daar schuilt toch een gevaar in . Het 
kan een kwaliteitsimpuls voor de 
Nederlandse samenleving zijn als 
mensen beter gaan beseffen dat 
je moet sparen voor een nieuwe 
keuken in plaats van het geld te 
lenen, dat je je moet inspannen 
in plaats van te denken dat 
je recht hebt op welvaart 
en meerdere vakanties per 
jaar. Vooral bij de jongere 
generaties die voor het 
eerst een dergelijke crisis 
meemaken komt die les nu 
wel over. Heel gezond.’ 
maarten scHÖnfeLd: ‘In noodsi-
tuaties worden mensen altijd erg creatief. 
Deze crisis maakt het nodig weer wat flexi-
beler te worden en extra incasseringsver-
mogen te ontwikkelen. In essentie worden 
we daar niet slechter van.’

Maarten Schönfeld

voorzitter van het bestuur
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i n t e r v i e w

Gerard van der Drift werkte jaren bij Stork. In 2003 overleed hij, 43 jaar oud. Zijn vrouw Sonja bleef achter met 

twee kinderen op de middelbare school. 

Verder zonder vader

‘Gerard en ik waren 18 toen we elkaar leerden kennen, 
en 22 toen we trouwden. Achteraf maar goed dat we zo 

vroeg zijn begonnen, want zo lang heeft het niet mogen duren. 
Gerard werkte bij IBN, dat later Stork geworden is, en deed 
zijn werk met heel veel plezier. Het was echt zijn ding. Hij is 
begonnen als tekenaar, heeft zich toen opgewerkt tot tekenaar/
constructeur, en uiteindelijk was hij constructeur, vooral voor 
waterleidingbedrijven. Hij gooide zich er helemaal in en was 
thuis ook vaak met z’n werk bezig. Tot hij in 2002 klachten 
kreeg. Hij bleek een grote tumor in z’n maag te hebben, die ook 
al in z’n slokdarm zat en al was uitgezaaid. De prognose was 
heel slecht. Het enige wat de doktoren nog te bieden hadden 
waren experimentele chemo’s. Ze zeiden er al meteen bij dat 
we daar geen genezing van moesten verwachten, hooguit wat 
levensverlenging. We hebben ja gezegd, maar achteraf heb ik 
er vaak aan getwijfeld of dat wel wijs is geweest. Hij is er zo 
ongelofelijk ziek van geworden...

Vier en een halve maand na de eerste klachten is Gerard over-
leden. Op het laatst was hij helemaal verlamd, want door 
uitzaaiingen in zijn nek had hij een dwarslaesie opgelopen. We 
hebben hem hier tot het einde toe thuis verzorgd. Een zware 
opgave, helemaal omdat ik reuma heb en niet erg mobiel ben. 
Maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het was het laatste dat 
ik voor hem kon doen en ik zou het niet anders gewild hebben.  

Gerard noch ik hebben ons, voordat hij ziek werd, ooit afge-
vraagd wat er eigenlijk van het inkomen zou overblijven als hij 
zou overlijden. Naïef misschien, maar het zijn van die dingen 
waarvan je altijd denkt dat ze niet jou, maar een ander zullen 
overkomen. Een week voordat hij stierf begon Gerard er zelf 
over. Hij vroeg aan zijn broer of die eens wilde uitzoeken hoe 
dat nou eigenlijk zat. Mijn zwager heeft toen contact opgenomen 
met Pensioenfonds Stork en kwam terug met een berekening 
die er goed uitzag. Ik zag dat dat voor Gerard wel een gerust-
stelling was. 

Toen Gerard was overleden kreeg ik van Stork weduwenpen-
sioen voor mezelf en voor de kinderen kreeg ik wezenpensioen. De familie Van der Drift
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Bij Stork is het nabestaandenpensi-
oen beter geregeld dan bij de meeste 
andere pensioenfondsen in Nederland. 
Wat onze regeling zoveel beter maakt 
is dat er aan iedere nabestaande 
onder de 65 jaar automatisch een 
Anw-hiaatuitkering wordt betaald van 
€ 9.195 per jaar. Deze aanvulling is 
in de pensioenregeling opgenomen 
toen de overheid in 1996 de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet verving door 
de veel soberder Anw. Deze wetswijzi-
ging had tot gevolg dat het overlijden 
van de kostwinner vaak leidde tot een 
forse daling van het gezinsinkomen.

Om dat gat te dichten gingen veel 
pensioenfondsen vrijwillige Anw-
hiaatverzekeringen aanbieden. Maar 
de meeste Nederlanders waren zich 
van de urgentie van het probleem niet 
bewust en lieten de vrijwillige Anw-
hiaatverzekering aan zich voorbij 
gaan. Pas als het te laat was, kwam 
men erachter dat men zwaar onder-
verzekerd was geweest. Vandaar dat 
Pensioenfonds Stork besloten heeft 
om het Anw-hiaat voor iedereen te 
verzekeren. 

Maar nogmaals: Pensioenfonds Stork 
is één van de weinige pensioenfondsen 
die het zo heeft geregeld. Als beide 
helften van een echtpaar bij Stork wer-
ken kunt u ervan uitgaan dat het gezin 
goed verzorgd achterblijft als één van 
u komt te overlijden. Maar als één van 
u ergens anders werkt, zeker als dat 
de kostwinner is, zou u goed moeten 
kijken wat er van het gezinsinkomen 
overblijft bij overlijden. 

Als u als Stork-werknemer vóór uw 
65ste overlijdt heeft uw partner recht 
op:

→  een nabestaandenpensioen van 70% 
van het ouderdomspensioen dat u had 
kunnen bereiken als u tot uw 65ste bij 
Stork in dienst was gebleven.

→  Elk minderjarig kind heeft recht op 14% 

van het ouderdomspensioen dat u had 
kunnen bereiken als u tot uw 65ste 
bij Stork in dienst was gebleven. Dit 
wezenpensioen stopt als het kind 21 
jaar wordt. 

→  Zolang uw partner jonger is dan 65 jaar, 
krijgt hij of zij jaarlijks € 9.195. Dit is 
de Anw-hiaatverzekering waar we het 
eerder over hadden. Uw partner heeft 
ook recht op dit bedrag als hij of zij wél 
Anw krijgt. 

→  Zolang uw partner jonger is dan 65 
jaar kan hij of zij ook recht hebben op 
Anw. Dit is een overheidsuitkering die 
wordt verstrekt aan nabestaanden die 
geboren zijn voor 1950, die kinderen 
onder de 18 jaar verzorgen, of die voor 
meer dan de helft arbeidsongeschikt 
zijn. Maar: eigen inkomsten worden 
gekort op de Anw, evenals WW of WAO-
uitkeringen. 
Een eventuele Anw-uitkering stopt als 
uw partner 65 wordt. Hij of zij heeft 
vanaf dat moment recht op AOW.

Als u na uw 65ste overlijdt heeft uw 
partner recht op:

→  een nabestaandenpensioen van 70% 
van het ouderdomspensioen dat u zelf 
ontving. U kunt er bij pensionering voor 
hebben gekozen een gedeelte van het 
nabestaandenpensioen in te ruilen 
voor ouderdomspensioen. Dan geldt 
er uiteraard een lager percentage. 

→  Zolang uw partner jonger is dan 65 
jaar kan hij of zij ook recht hebben op 
Anw. Dit is een overheidsuitkering die 
wordt verstrekt aan nabestaanden die 
geboren zijn voor 1950, kinderen onder 
de 18 jaar verzorgen, of voor meer dan 
de helft arbeidsongeschikt zijn. Maar: 
eigen inkomsten worden gekort op de 
Anw, evenals WW of WAO-uitkeringen. 
Een eventuele Anw-uitkering stopt als 
uw partner 65 wordt. Hij of zij heeft 
vanaf dat moment recht op AOW.

→  Mocht u bij overlijden minderjarige 
kinderen hebben, dan heeft elk kind 
jaarlijks recht op 14% van uw ouder-
domspensioen tot hij of zij 21 wordt. 

Hoe zit het bij u met 
het nabestaandenpensioen?

n a b e s t a a n d e n p e n s i o e n

Bij de aankoop van dit huis hadden we een levensverzekering 
afgesloten, dus het huis is nu hypotheekvrij. Bovendien kreeg 
ik Anw van de overheid, omdat ik kinderen onder de 18 had. 
Toen mijn dochter drie jaar geleden 18 werd zou dat in principe 
ophouden, maar omdat ik ben afgekeurd loopt de Anw door tot 
ik 65 wordt, al is het wel een stuk minder geworden. Als ik 65 
wordt gaat de Anw over in AOW. Het wezenpensioen van Stork 
is inmiddels gestopt, want mijn zoon is nu 23 en mijn dochter 
21. Het wezenpensioen van Stork stopt als een kind 21 wordt, 
ook als hij of zij nog studeert. Dat is jammer, want op die leeftijd 
zijn kinderen natuurlijk hartstikke duur. Al hadden die van mij 
wel een volledige beurs vanwege mijn bescheiden inkomen.  

Nu krijg ik dus geen wezenpensioen meer, maar nog wel wedu-
wenpensioen en Anw. Het is te doen, al moet ik wel zuinig zijn. De 
krant van de buren lezen, minder op vakantie, de goedkoopste 
telefoonaanbieder nemen, naar Aldi in plaats van naar Albert 
Heijn. Maar ik heb absoluut geen klagen hoor. En de kinderen 
doen het hartstikke goed. Ze hebben allebei het gymnasium 
afgemaakt met prachtige cijfers en m’n zoon is zelfs alweer klaar 
met z’n studie bedrijfskunde. Hij is nu op zoek naar een baan. 

Ik heb geleerd, en dat komt ook door de reuma, het geluk te 
zoeken in kleine dingen. Werken zit er voor mij niet meer in: ik 
zit in een rolstoel en ik heb vaak pijn. Ik heb lang medicijnen 
geslikt, maar daar werd ik een zombie van en de pijn werd er 
eigenlijk nauwelijks minder door. Nu slik ik geen medicijnen 
meer, en ik heb van mijn fysiotherapeut geleerd hoe je kunt 
omgaan met pijn, hoe je de pijn als het ware naar de achter-
grond kunt duwen. Eén van de technieken is om je te focussen 
op leuke dingen, hoe klein ze ook zijn. Bijvoorbeeld: als je in 
een rolstoel zit, heb je op straat vaak leuk contact met kleine 
kinderen. Je verkeert op dezelfde hoogte, en je ziet die kinderen 
soms denken: wat doet die mevrouw nou in een buggy? Ik heb 
ondervonden dat,  hoe zwaar het leven soms ook is, je altijd 
zelf iets kunt doen om je beter te voelen. Iedere avond doe ik 
zo’n oefening: welke leuke tien dingen zijn er vandaag gebeurd? 
En ik kom altijd boven de tien – elke avond weer.’  

Sonja van der Drift
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Vorig jaar heeft Pensioenfonds Stork een verantwoordingsorgaan ingesteld. Daarin hebben 2 werknemersvertegenwoordigers, 2 werkgevers-

vertegenwoordigers en 2 gepensioneerden zitting. Ben Heuver is voorzitter én lid namens de gepensioneerden. De Kern ging kennismaken. 

Hoe bent u in het Verantwoordingsorgaan 
terechtgekomen?
Ben Heuver: ‘Ik werd gevraagd, door de Vereniging van Gepensio-
neerden. Van het fenomeen Verantwoordingsorgaan had ik eerlijk 
gezegd nog nooit gehoord, maar het is dan ook vrij nieuw. Het leek 
me wel interessant. Ik heb altijd financiële functies gehad en ach, 
je mag wel wat doen. Ik vind het ook een goede zaak om je in te 
zetten voor de club waar je bij hoort. Dat ligt mij wel.’ 

Wat is jullie taak?
‘Zie ons als een Raad van Commissarissen. Wij kijken positief maar 
wel kritisch naar het bestuur. Dat kritische oog is belangrijk. Aan 
een slapend verantwoordingsorgaan heeft het pensioenfonds 
niets. Wij geven dus ons oordeel over onder andere het beleid en 
de beleidskeuzes van het bestuur en brengen daarover verslag 
uit in het jaarverslag.’

Hoe heeft het verantwoordingsorgaan z’n werk 
georganiseerd?

‘We vergaderen 2 keer per jaar met elkaar en 2 keer met het bestuur. 
Daarnaast hebben we drie werkgroepen gevormd die zich in 

bepaalde onderwerpen zullen specialiseren. Het terrein pensioen 
is zo groot, dat kun je nooit helemaal behappen. Ik heb al wel 
gemerkt dat veel van het werk op mijn gepensioneerde collega 
en op mij zal neerkomen. Wij hebben nu eenmaal de meeste tijd 
en daar wordt graag gebruik van gemaakt.’ 

Heeft u behalve dit nog andere functies?
‘Ik zit in enkele commissies van de golfclub en ben commissaris 
bij een woningbouwvereniging. Tja, ik zou wel van 20 clubs hier 
in Delden penningmeester kunnen worden, maar het moet wel 
ergens over gaan, en een bepaald maatschappelijk nut hebben.’ 

Wat denkt het Verantwoordingsorgaan van de 
pensioencrisis?

‘Dat het wel weer goed komt. Pensioen is een lange termijnaan-
gelegenheid.’ 

In het Verantwoordingsorgaan hebben zitting:

Namens de deelnemers: Ben Ensink, Rik Helmes

Namens de werkgever: Hans Bouland, Jan Lagasse

Namens de gepensioneerden: Ben Heuver, Henk Oude Brinkhuis 
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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

k o r t e  b e r i c H t e n

	 Nieuw pensioenreglement
Inhoudelijk is er niets veranderd, maar het pen-
sioenreglement van het Pensioenfonds Stork is 
herschreven. U kunt de nieuwe versie downloaden 
van onze website www.pensioenstork.nl

	  Voortzetting pensioenopbouw tijdens
 werkloosheid

Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverze-
kering, die zorgt voor voortzetting van de pensioen-
opbouw tijdens werkloosheid, heeft in een pers-
bericht van 12 december 2008 bekend gemaakt 
dat de FVP-Bijdrageregeling (weer) met één jaar 
wordt verlengd tot 1 januari 2011. Dit betekent dat 
werknemers van 40 jaar en ouder die in 2010 ww-
gerechtigd worden onder voorwaarden aanspraak 

op een FVP-bijdrage kunnen maken. Werknemers 
die met ingang van 1 januari 2011 ww-gerechtigd 
worden, komen niet meer in aanmerking voor een 
bijdrage uit de FVP-regeling.

	 Henk Duijst herkozen in bestuur
Henk Duijst is herkozen tot bestuurslid van Pen-
sioenfonds Stork namens de gepensioneerde deel-
nemers. Van de 4942 gepensioneerden die hun 
stem uitbrachten stemden er 3088 op Henk Duijst, 
die daarmee 62,5% van de stemmen behaalde. 
De heer Noorhoff eindigde als tweede met ruim 
13% van de stemmen, de heer Bazuin werd derde 
met ruim 12%, en de heer Nieuwenhuis behaalde 
iets meer dan 11% van de stemmen. Pim van Dorp 
werd herbenoemd. Pensioenfonds Stork feliciteert 

de heren Van Dorp en Duijst met hun benoeming. 

	 Pensioen en verlof
  Als u met onbetaald verlof gaat (o.a. sabbatical of 

levensloopverlof) wordt de pensioenopbouw stop-
gezet. U kunt de pensioenopbouw vrijwillig voortzet-
ten, door zelf premie te betalen. Dat kan maximaal 
voor 36 maanden. U regelt het via uw HR-afdeling.  
 De verzekering van nabestaandenpensioen wordt 
in de verlofperiode altijd volledig voortgezet. Uw 
partner blijft dus verzekerd. Na 18 maanden stopt 
echter de verzekering van nabestaandenpensioen 
en zult u zelf iets moeten regelen. Als weer aan het 
werk gaat, gaan de “oude” verzekeringen natuurlijk 
weer gewoon door.

Ben Heuver

voorzitter verantwoordingsorgaan

Pensioenfonds heeft verantwoordingsorgaan 
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