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de mogelijke overgang van het pensioenfonds naar PME?
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De tijd dat mensen 40 jaar lang van 9 tot 5 werkten is voorbij.
We kiezen steeds meer zelf hoe we werk en privé in ons leven in
balans willen brengen. Maar dat heeft ook gevolgen voor ons
pensioen. Waar moet u aan denken als u bijvoorbeeld minder gaat
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Lang zullen we leven...

Nederlanders worden steeds ouder. Dat is mooi nieuws, maar het
zet onze pensioenen wel onder druk. Als we ouder worden, moet het
pensioen immers wel langer worden uitbetaald. Hoe gaan we dat
betalen?

12

‘Als ik door de polder rijd, denk ik: hier
heb ik een bijdrage aan geleverd.’
Gerrit Sasbrink werkte vroeger als inkoper voor Stork in Hengelo.
Nu is hij gepensioneerd. Maar zijn hart klopt nog altijd sneller als hij
iets uit het Stork-verleden tegenkomt.

En verder

De deelnemersraad vindt... column | Nieuwe website voor al uw pensioenen
| Regiobijeenkomsten Vereniging van Gepensioneerden Stork
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korte berichten
Nationaal pensioenregister
al uw pensioenen op een rij

www.mijnpensioenoverzicht.nl

Onlangs is de site www.mijnpensioenoverzicht.nl van start gegaan. Hierop kunt u
met uw DigiD-code in het Nationaal Pensioenregister. U krijgt dan een overzicht van
al uw pensioen. U vindt er uw pensioenen van Pensioenfonds Stork op, maar ook
de pensioenen die u eventueel bij andere pensioenfondsen of verzekeraars heeft
opgebouwd. Ook wat u aan AOW heeft opgebouwd vindt u op de site. Op het overzicht
ziet u bovendien waar u informatie kunt krijgen over deze pensioenen. Voor uw Storkpensioen is dat natuurlijk bij Pensioenfonds Stork, maar voor elders opgebouwde
pensioenen is het handig om te weten waar u terecht kunt. Wat u op deze website
niet vindt, is wat u zelf privé voor uw oude dag heeft geregeld.

Bij de introductie op 6 januari was het erg druk op de site. En al snel konden de
beheerders melden dat er meer dan een miljoen bezoekers waren geweest. Wie zegt er nog dat Nederlanders niet geïnteresseerd zijn
in hun pensioen? Ons welgemeend advies: ga ook even kijken. Houd uw DigiD-code bij de hand.
Heeft u in het verleden uw pensioen bij Stork overgedragen naar een ander pensioenfonds (waardeoverdracht) dan vindt
u dat overgedragen pensioen niet meer terug bij Pensioenfonds Stork, maar bij het andere pensioenfonds.
Gepensioneerden opgelet: AOW en pensioen dat u al ontvangt, wordt niet getoond.

Checkup voor uw pensioen

Hoe staat mijn pensioen ervoor? Wat heb ik al opgebouwd en waar kan ik op uitkomen als ik tot mijn pensioen in dienst
blijf? Dat zijn vragen waarvan wij als pensioenfonds hopen dat u ze zich af en toe stelt. Alleen als u weet waar u straks
aan toe bent, kunt u immers maatregelen nemen om zelf nog bij te sturen. We sturen u ieder jaar een pensioenoverzicht
waarop u het antwoord op deze vragen makkelijk kunt aflezen. Toch kunnen we ons voorstellen dat u er eens met een
deskundige van het pensioenfonds over wilt praten. Om de drempel te verlagen sturen wij iedereen die veertig wordt een
verjaardagskaart met een uitnodiging voor een pensioen-checkup. Als je veertig wordt, sta je immers zo ongeveer midden
in je leven – een goed moment om stil te staan bij uw financiële toekomst: waar sta ik en waar ga ik naartoe? En wat kan
ik desgewenst zelf nog extra doen aan mijn pensioen?
Ook als u geen veertig wordt, bent u natuurlijk van harte welkom voor zo’n gesprek.
Belt u voor een afspraak naar 033-479 87 22 of stuur een mailtje naar infodesk@pensioenstork.nl.

Einde aan regeling voor werklozen
Er is een einde gekomen aan de FVP-regeling
van de Stichting FVP per 1 januari 2011. De
belangrijkste reden voor dit besluit is het verwachte negatieve effect op de toekomstige
vermogensontwikkeling van Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering
(FVP) door de sterk gestegen instroom van
werkloze werknemers in de FVP-regeling. De
regeling zorgde ervoor dat werknemers van
40 jaar en ouder die hun baan kwijtraakten
nog een tijdlang een stukje pensioen konden opbouwen. De Stichting FVP betaalde
dan de pensioenpremie. Voor mensen die al
voor 1 januari 2010 werkloos zijn geworden
en een bijdrage uit de FVP-regeling krijgen,
verandert er niets.
Overigens kunnen mensen die werkloos worden op vrijwillige basis blijven doorsparen
voor hun pensioen bij Pensioenfonds Stork.

Ze moeten dan wel de volledige premie (dus
het werknemers- en het werkgeversdeel) zelf
betalen.

Regiobijeenkomsten Vereniging
van Gepensioneerden Stork

hun pensioen en Pensioenfonds Stork. U bent
van harte uitgenodigd (ook als u geen lid bent
van de vereniging).
Als u langs wilt komen, neem dan eerst even
een kijkje op www.gepensioneerdenstork.nl
onder ‘bijeenkomsten’.

In het vorige nummer van De Kern heeft u kunnen lezen dat de Vereniging van Gepensioneerden Stork in 2010 vijftien jaar bestond. Sinds
december heeft de Vereniging er 400 nieuwe
leden bij gekregen. Met in totaal 5200 leden is
het een van de grootste gepensioneerdenverenigingen van Nederland.

De regiobijeenkomsten in april

Ook dit jaar zal de vereniging weer zeer actief
zijn. Zo vinden er in april weer een aantal
regiobijeenkomsten plaats. Daarop worden
gepensioneerden en vroeggepensioneerden
geïnformeerd over alles wat er speelt rondom

20 april 2011 Stork Blading Sneek

4 april 2011 Siemens Hengelo
6 april 2011 Wärtsilä Zwolle
7 april 2011 Stork Gears Rotterdam
8 april 2011 SEB gebouw Utrecht
18 april 2011 Aristo Amsterdam
21 april 2011	Bronswerk Heat Transfer
Nijkerk
22 april 2011 Marel Boxmeer
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F i n a n c i ee l

Buffers pensioenfonds
iets omhoog

2010: een goed beleggingsjaar
In 2010 heeft Pensioenfonds Stork goede beleggingsresultaten geboekt. Het rendement bedroeg ruim
12%. Toch is de dekkingsgraad van het fonds maar bescheiden gestegen, namelijk van 96,6% tot 98,5%.
Dat komt doordat we last hadden van twee zaken: de lage rente (waardoor we volgens de verplichte
rekenregels meer geld opzij moesten zetten voor de pensioenen) en doordat de levensverwachting van
de Nederlanders opnieuw naar boven is bijgesteld. We moeten de pensioenen gemiddeld dus langer
gaan uitbetalen. Voor de pensioenen die nu al zijn opgebouwd, moeten we dat uit het huidige vermogen betalen. In 2009 hebben we voor die gestegen levensverwachting al een flinke post opgenomen,
waardoor onze dekkingsgraad toen 5% lager werd. In 2010 hebben we dat moeten aanvullen, met als
gevolg dat onze dekkingsgraad 2% lager uitviel. Zonder de gestegen levensverwachting zou onze dekkingsgraad eind 2010 boven de 105% zijn uitgekomen.
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In het vorige nummer van De Kern (december 2010) kon u lezen dat de financiële
positie van het pensioenfonds was verslechterd. U kon ook lezen dat er voor 2011
geen indexatie van uw pensioen inzat en dat u er zelfs rekening mee moest houden
dat uw pensioen mogelijk zelfs verlaagd zou gaan worden. De indexatie is op 1 januari
2011 inderdaad niet toegekend. Maar omdat de dekkingsgraad van ons fonds weer
iets gestegen is, hoefde het bestuur niet te besluiten om de pensioenen te verlagen.

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?
Pensioenfonds Stork sloot 2010 af met een dekkingsgraad van 98,5%. Dat
betekent dat er voor elke euro pensioen bijna 99 eurocent aan vermogen was.
We zitten daarmee nog steeds in een situatie van onderdekking. Wat voor
veel fondsen nog steeds het geval is. We moeten volgens de wet minstens
een dekkingsgraad van 105% hebben, plus nog extra reserves om eventuele
tegenvallers op te kunnen vangen. Daar zijn we dus nog niet. Maar we liggen wel goed op het schema van het herstelplan. In dat plan hebben we
aangegeven met welke maatregelen en in welk tempo we uit de situatie van
onderdekking zullen komen. Volgens dat herstelplan hadden we eind 2010
minstens een dekkingsgraad van 97,8% moeten hebben – daar liggen we dus
iets op voor. Daarbij hebben we al rekening gehouden met het stijgen van de
levensverwachting. Iets wat we bij het opmaken van het herstelplan nog niet
konden voorzien.

moet treffen om de financiële positie van het fonds te ondersteunen. Wij
houden u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de betaling van de herstelpremie.

Geen indexatie
Het pensioenfonds probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen om de
koopkracht ervan op peil te houden. Maar zoals u waarschijnlijk wel weet:
die verhoging (indexatie) wordt alleen toegekend als het pensioenfonds daar
voldoende geld voor heeft. U heeft er dus niet automatisch recht op. Gezien
de huidige situatie van onderdekking heeft het bestuur moeten besluiten
uw pensioen op 1 januari 2011 niet te verhogen. Daarmee is de koopkracht
van uw pensioen er in 2010 op achteruitgegaan. Een geluk bij een ongeluk is
wel dat de prijzen maar licht stegen in 2010 (in de referentieperiode: 1,4%).

Hoe zijn de vooruitzichten?
Op basis daarvan heeft het bestuur besloten dat er nu geen verlaging van de
pensioenen hoeft te worden overwogen. Het verlagen van de pensioenen is een
maatregel die natuurlijk niemand wil, maar die toch in het uiterste geval nodig
zou kunnen zijn als een pensioenfonds te ver achterloopt op het herstelplan.

Herstelbetalingen Stork van belang voor dekkingsgraad
De dekkingsgraad van 98,5% van eind 2010 is gebaseerd op de veronderstelling dat alle aangesloten ondernemingen aan hun verplichtingen aan het
pensioenfonds zullen voldoen en dus ook de herstelpremie zullen afdragen
waarover Stork en het pensioenfonds al een tijdje van mening verschillen.
Zonder die herstelpremie zou de dekkingsgraad van het fonds lager uitkomen.
En dat zou er toe kunnen leiden dat het bestuur alsnog verdere maatregelen

In januari van dit jaar is de financiële situatie van het pensioenfonds nog wat
verder verbeterd. Half februari was onze dekkingsgraad zelfs even gestegen
tot net boven de 100%. Dat is dus alweer een stapje in de goede richting. Toch
moeten we heel voorzichtig blijven. De dekkingsgraad van een pensioenfonds
kan snel veranderen. Eind 2011 zal er weer gekeken moeten worden hoe we
staan ten opzichte van ons herstelplan (volgens schema zou die dan tenminste
100,9% moeten zijn) en dan ook zal het bestuur opnieuw moeten bekijken
of er maatregelen nodig zijn en zo ja welke.

Wilt u de meest actuele informatie over de financiële situatie van uw pensioenfonds? Kijk dan op onze website www.pensioenfondsstork.nl

Meer zekerheid, minder herstelkracht
Het bestuur heeft het afgelopen jaar besloten de risico’s voor ons fonds aanzienlijk te verkleinen. Simpel gezegd: er wordt met
minder risico belegd en bovendien hebben we ons meer ingedekt tegen het risico dat de rente weer zou dalen. Het bestuur
vond dit nodig omdat we op dit moment geen buffers hebben om nieuwe tegenslagen op te vangen. Er is dus gekozen voor de
zekerheid van uw pensioen. Aan de andere kant betekent dat wel dat we wat minder zullen profiteren van het aantrekken van de
financiële markten en een eventuele rentestijging. Met andere woorden: er is meer zekerheid, maar wat minder herstelkracht.
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interview

Bestuursvoorzitter Han Thoman

‘Misschien is overgang naar PME
beter voor iedereen.’

H

an Thoman is sinds juni vorig jaar voorzitter van het
bestuur van Pensioenfonds Stork. Hij is geen vertegenwoordiger van werkgevers of werknemers, maar

een onafhankelijk voorzitter die vanwege zijn deskundigheid
in het bestuur is gevraagd. Wat vindt hij van de mogelijke overgang van ons fonds naar het bedrijfstakpensioenfonds PME?
U komt op een ingewikkeld moment bij het bestuur. Het
fonds houdt misschien wel op te bestaan…
Han Thoman: ‘Ik denk dat ik juist vanwege de ontstane situatie ben gevraagd. De mogelijke overgang naar PME is een
ingewikkeld maar ook emotioneel proces. We zijn met 130 jaar
bijna het oudste pensioenfonds van Nederland en nu houden
we inderdaad misschien op te bestaan. Dat ligt heel gevoelig.
Toch moeten we, met respect voor die emotie, nuchter blijven
en een zakelijke afweging maken. Welke situatie biedt het beste
perspectief voor alle belanghebbenden: zelfstandig verdergaan
of opgaan in het bedrijfstakpensioenfonds? Ik denk dat het goed
is om in zo’n proces een onafhankelijk voorzitter te hebben. Ik
heb die emotie niet en bovendien denk ik dat ik qua deskundigheid mijn inbreng kan hebben. Met een onafhankelijk voorzitter
wordt ook de onpartijdigheid nog eens extra onderstreept. We
wegen als bestuur de belangen van alle groepen zorgvuldig en
eerlijk af en zijn niemands verlengstuk.’

Han Thoman, bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Stork
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Hoe ver zijn jullie nu in dat proces?
‘Stork heeft gezegd: wij willen overgaan naar het bedrijfstakpensioenfonds. Zij kunnen zelf besluiten dat te doen, maar
alleen voor de pensioenopbouw vanaf nu. Stork heeft geen
verplichte winkelnering bij ons, dus daar hebben wij niets
over te zeggen. Maar over de pensioenen die de werknemers
en gepensioneerden tot nu toe hebben opgebouwd, daarover
gaan juist wij en niet Stork. We hebben gezegd: we gaan vanuit
een welwillende houding onderzoeken of het verstandig is ook
die oude rechten over te dragen. We doen dat dus niet zomaar,
maar alleen als dat het beste is voor alle betrokkenen. Hoe
ver staan we daar nu in? We hebben als bestuur onze positie
redelijk bepaald ten aanzien van onze voorwaarden voor een
overgang. Maar de voorwaarden van PME kennen we nog niet.

Han Thoman (65) heeft een lange historie in de pensioenwereld.
Hij was onder meer directeur van de pensioenfondsen van DSM
en KLM. Ook was hij jarenlang voorzitter van Opf, de koepel van
ondernemingspensioenfondsen en lid van de Bankraad van
De Nederlandsche Bank. Hij werkt nu nog drie dagen in de week.
‘De andere dagen ben ik met pensioen en doe ik de dingen
die gepensioneerden doen. Zo zit ik in de weekenden vaak als
conducteur op een historische stoomtrein in Zuid-Limburg,
waar ik woon.’

Han Thoman

Zodra we die kennen, zullen we een afweging moeten maken:
is dit voor ons acceptabel? Als we daar in eerste instantie
uitkomen, zullen we nog een flinke periode nodig hebben om
diep in de cijfers te duiken. Ook dan zouden we nog kunnen
afhaken.’
Het is dus geen gelopen koers?
‘Om de duvel niet. We moeten ons als bestuur zeer diepgaand
afvragen: in welke situatie worden de belangen van alle betrokkenen het beste gediend. Wat biedt het beste perspectief? We
zitten bovenop de belangen van de mensen voor wie wij het
allemaal doen. We zouden niet willen dat ze straks moeten
zeggen: dank u wel bestuur, nu zitten we in een slechtere situatie. Maar ook het belang van alle aangesloten ondernemingen
moet goed worden gewogen.’
Wat bedoelt u precies met perspectief?
‘Daarmee bedoel ik: hoe groot is de zekerheid dat het pensioenfonds in de toekomst aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen.
Is dat bij PME beter dan bij Pensioenfonds Stork? Daarbij speelt
ook de herstelkracht van de fondsen een rol. Beide fondsen staan
er op dit moment door de crisis niet goed voor. Maar welk fonds
is beter in staat snel weer boven water te komen?’
Wat zou het voordeel kunnen zijn van een overgang naar
PME?
‘Dat valt misschien samen te vatten met: samen sterk. Je gaat
deel uitmaken van een aanmerkelijk groter fonds. Dat wil zeggen dat je de lasten over meer mensen kunt verdelen. Ons fonds
vergrijst – er komen steeds meer gepensioneerden, maar ook
de werkenden zijn gemiddeld steeds ouder. Dat is niet goed
voor de balans in een fonds en maakt ons kwetsbaar. Het kan
zijn dat PME door zijn omvang en leeftijdsopbouw vitaler is.
Dat maakt het fonds mogelijk sterker.’
U zegt mogelijk? Waarom zo voorzichtig?
‘Ik wil niet het walhalla voorspiegelen. We moeten het allemaal
nog onderzoeken. Het gaat er bijvoorbeeld ook om: in hoeverre kan er bij een fonds aan de knoppen worden gedraaid
om zaken bij te stellen. Kan de premie worden aangepast, de
indexatie, de regeling misschien wel.’

U had het over de voorwaarden voor een overgang naar
PME. Waar moet je dan aan denken?
‘Het gaat uiteindelijk om geld. Als je ons fonds inbrengt in
PME, dan wil je niet dat er straks twee soorten deelnemers zijn.
Dus zul je de opgebouwde rechten moeten gelijktrekken, de
indexatie die is toegekend of juist gemist. Wat dat betreft valt
er een achterstand in te halen aan onze kant. Daar moet geld
tegenover staan. Aan de andere kant is onze dekkingsgraad
op dit moment weer iets hoger dan die van PME. Nou ja, om de
techniek een beetje te laten voor wat die is: we moeten ervoor
zorgen dat onze mensen niets verliezen bij de overgang, niet
aan wat ze hebben opgebouwd en niet aan het perspectief
voor de toekomst.’
Kunt u zich voorstellen waarom Stork naar PME wil?
‘Jawel. Hun argument is dat ze afwillen van een ongelimiteerde
financiële verantwoordelijkheid. Ze willen een premieplafond.
Daarmee wordt het financiële risico overgeheveld van de werkgever naar het pensioenfonds, dat zijn dus de deelnemers en
gepensioneerden. Een tweede argument, dat ik ook begrijp,
gaat over harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Stork zit in
een markt waarin veel concurrenten zijn aangesloten bij het
bedrijfstakpensioenfonds. Voor Stork is het beter daar ook bij
te gaan, zeker als de pensioenkosten dan lager zijn. Dat is een
goedkopere oplossing.’
Kunt u zich voorstellen dat deelnemers en gepensioneerden
zich zorgen maken?
‘Zeker. Ik snap het als mensen zeggen: het pensioenfonds
heeft het altijd goed voor me gedaan, waarom zou dat moeten
veranderen? Is het wel een verbetering als we straks onderdeel
van de massa uitmaken? Pensioenfonds Stork is meer dan
een pensioenfonds, het is een sociaal instituut met een grote
reputatie. Maar ik merk dat er toch ook begrip voor de situatie
is. Iedereen weet dat het fonds er niet goed voorstaat. Dit geldt
overigens voor de meeste fondsen. Dat komt niet door slecht
beleid maar door tegenvallers in de economie, de lage rente en
de gestegen levensverwachting. Ondanks dat alles, liggen we
ongeveer op schema van herstel. Ik denk dat er veel vertrouwen is
dat het bestuur een eerlijke en zorgvuldige afweging zal maken.
En dat is ook precies waar iedereen op moet kunnen rekenen.’
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Minder gaan werken… wat bete
Vroeger was het bijna vanzelfsprekend: je werkte (als man!) veertig jaar lang, vijf dagen per week van 9 tot 5 – en dan ging je met
pensioen. Tegenwoordig hebben mannen en vrouwen een heel ander beeld van hoe ze werk en privé met elkaar in balans willen brengen. Een tijdje er tussenuit of structureel minder uren gaan werken is heel normaal. Maar… wat betekent dat voor uw pensioen? Heeft
minder (of meer) werken grote gevolgen op dat gebied?
Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig – en toch
zijn er veel misverstanden over. Laten we eens met
één van die misverstanden beginnen.

Misverstand
Veel mensen geloven dat minder gaan werken een
catastrofe voor je pensioen is. Waarom? Ze denken
dat dan ook het pensioen dat ze tot op dat moment
hebben opgebouwd minder wordt. De denkfout is
dat ze ervan uitgaan dat je pensioen samenhangt
met je laatstverdiende salaris. Dat is al lang niet
meer zo. Bij ons (en bij bijna alle andere pensioenfondsen) zit u in een middelloonregeling: u bouwt
ieder jaar een stukje pensioen op over uw salaris

van dat jaar dat steeds bij het al opgebouwde
pensioen wordt opgeteld. Minder werken heeft
dus alleen gevolgen voor het pensioen dat u vanaf
dat moment nog gaat opbouwen. Stel dat u 35 jaar
volledig heeft gewerkt en de laatste 5 jaar voor de
helft gaat werken. Dat heeft dan alleen gevolgen
voor uw pensioenopbouw van die laatste jaren.

Minder werken heeft natuurlijk wel
gevolgen!
Natuurlijk komt u op een lager pensioen uit als
u minder gaat werken. Uw pensioen wordt altijd
een afspiegeling van hoeveel u heeft gewerkt en
hoeveel u daarbij heeft verdiend.

Jan Doler, gepensioneerd
Aantal jaar gewerkt: 40
‘Mijn vader werkte al bij Stork en ik heb er ook
mijn hele leven gewerkt. Noem mij maar een
man van de oude stempel. Tegenwoordig
werken mensen gemiddeld nog maar 5
jaar voor hun baas. Sinds een jaar ben
ik met pensioen. Hoe dat financieel zit?
Ik mag niet klagen. Ik heb samen met
mijn vrouw uitgerekend dat ik samen
met de AOW bijna 70% van mijn
oude loon heb. Netto zit ik
best dicht in de buurt van
mijn oude salaris. Die
oude stempel, dat is zo
gek nog niet.’
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Eigenlijk zit het zo: als u werkt, krijgt u niet alleen
een salaris voor nu, maar ook pensioen voor later.
Hoe meer u werkt en hoe meer u verdient tijdens
uw werkzame leven, des te hoger zal dat pensioen
uitvallen.
WERKEN =
SALARIS nu + PENSIOEN later
Meer werken =
meer salaris + meer pensioen
Minder werken =
minder salaris + minder pensioen

ekent het voor uw pensioen?
Uw pensioen wordt altijd 70%?
Geloof het maar niet!
Onlangs bleek uit een onderzoek dat een groot
deel van de Nederlanders nog steeds gelooft dat
hun pensioen uitkomt op minstens 70% van hun
laatstverdiende salaris. Helaas is hier de wens de
vader van de gedachte. De meeste mensen halen
tegenwoordig nooit meer een pensioen van 70%,
zelfs niet inclusief de AOW.
Onze pensioenregeling is zo opgezet dat u in het
ideale geval samen met de AOW inderdaad toch op
zo’n 70% van uw salaris zou kunnen uitkomen. Maar
dan moet wel alles volgens het boekje zijn gegaan
– en dat gebeurt nu eenmaal zelden in een mensenleven. Er zijn tal van redenen waardoor u lager zou
kunnen uitkomen, bijvoorbeeld: als u minder lang
werkt en dus minder lang pensioen opbouwt dan
pakweg 40 jaar, als u grote salarissprongen heeft

gemaakt, als u door uw scheiding een deel van uw
pensioen moet afstaan, als het pensioenfonds uw
pensioen niet heeft kunnen indexeren, als tijdens
uw loopbaan de pensioenregeling anders (minder
gunstig) wordt.
Wilt u weten hoe hoog uw pensioen wordt? Kijk
dan naar het pensioenoverzicht dat u ieder jaar
van ons ontvangt. Daarop ziet u niet alleen hoeveel pensioen u op dit moment heeft opgebouwd,
maar ook waarop u kunt uitkomen als u tot uw
pensioendatum in dienst blijft. Heeft u ook bij
andere werkgevers pensioen opgebouwd, maar
u weet niet hoeveel? Kijk dan in het Nationaal
Pensioenregister op www.mijnpensioenoverzicht.
nl. Daar kunt u met uw DigiD-code al uw pensioen
op een rij zien.
De Uniforme Pensioenoverzichten zijn eind maart
2011 verzonden.

Annie de Bruin, gepensioneerd
Aantal jaar gewerkt: 20
‘Ik ben nu een jaar met pensioen. Het valt
me niet tegen. Ik ben pas op mijn 40ste
bij Stork komen werken. Daarvoor werkte
ik bij mijn man in de slagerij, maar daar
deden we niets aan ons pensioen. We
hebben de slagerij goed verkocht. We
hebben het al met al helemaal niet
slecht.’

Hoe kunt u op een hoger pensioen uitkomen?
Langer doorwerken
Hoe later uw pensioen ingaat, des te
hoger wordt uw pensioenuitkering.
U kunt ongeveer uitgaan van een 8%
hogere pensioenuitkering voor ieder
jaar dat u later stopt met werken.
Bijsparen
U kunt op allerlei manieren bijsparen
voor later. Wie wat spaart, die heeft
wat!

Bas Bons,
gepensioneerd
Aantal jaar gewerkt: 38
‘Ik moet de eindjes behoorlijk
aan elkaar knopen. Ik heb
me lelijk vergist in mijn pensioen. Ik heb wel mijn hele
leven gewerkt en pensioen
gespaard. Maar ik heb ook
twee exen, die allebei recht
hadden op een deel van mijn
pensioen. Scheiden doet
lijden, zeggen ze wel eens.
Nou, het is in ieder geval
slecht voor je pensioen.’
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nieuws

Stijging levensverwachting zet pensioenen onder druk

Lang zullen we leven!

V

ergelijk de opa’s en oma’s uit uw jeugd eens
met die van nu. Dat is in de meeste gevallen
een wereld van verschil. Door betere levensomstandigheden en -gewoonten, betere medische
zorg, betere voeding, blijven we veel langer jong. En
we blijven ook steeds langer leven.
Als pensioenfonds hielden we natuurlijk rekening
met het stijgen van de levensverwachting. Die komt
immers niet uit de lucht vallen. Maar het afgelopen
jaar heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) vastgesteld dat die levensverwachting nog
sterker gaat stijgen dan we al dachten.
Voor pensioenfondsen heeft dat grote gevolgen.
Als mensen ouder worden, zullen we de pensioenen immers langer moeten uitbetalen. Voor de
pensioenen die al zijn opgebouwd (zowel van de
werkenden als van de mensen die al met pensioen
zijn) gaan we bij Pensioenfonds Stork die extra

levensjaren betalen uit ons vermogen. We hebben
daar de afgelopen twee jaar een flinke som geld
voor opzij gezet. Uw pensioen is voor ons dus
duurder geworden. Om u een idee te geven: onze
dekkingsgraad is daardoor met 7% gedaald.

Pensioenakkoord

kunnen terugverdienen. Er zal dus wat aan de pensioenregelingen zelf moeten veranderen. Daarover
zijn de sociale partners in Nederland nu in gesprek.
Ze hebben in 2010 een pensioenakkoord gesloten
dat nu nader wordt uitgewerkt. Daarna zal ook de
politiek zich er nog over moeten uitspreken. De
uitkomst van de discussie staat nog niet vast, al
zal een van de elementen zijn dat we met z’n allen
wat langer moeten doorwerken. Natuurlijk stellen
wij u op de hoogte zodra hier meer over bekend is.

Dat geldt natuurlijk ook voor het pensioen dat
u vanaf nu gaat opbouwen. Ook dat is duurder
geworden omdat het gemiddeld langer moet worden uitbetaald. Hoe gaat dat worden betaald? Die
vraag speelt op de achtergrond
in de discussie over de toekomst
Zo oud zijn we bij Pensioenfonds Stork
van de pensioenregelingen in
Peildatum
Oudste > 100 jaar
> 95 Jaar Totaal aantal
Nederland. Het is niet haalbaar
deelnemer
gepensioneerden
om mensen nog meer voor hun
pensioen opzij te laten zetten. We
31/12/1989
99 jaar
0
25
11.477
mogen er ook niet op rekenen dat
31/12/1994
102 jaar
3
36
12.614
we de extra kosten met beleggen
31/12/1998

102 jaar

2

52

12.678

31/12/2004

101 jaar

4

72

13.488

31/12/2010

103 jaar

8

119

14.029

blo emetje voor honde rdjarige n
Vroeger haalden ze vanwege hun zeldzaamheid het 8-uurjournaal, maar tegenwoordig
zijn er steeds meer van: mensen die de honderd halen. Eind 2010 stonden er 8 mensen
op de nominatie om de 100 te halen. Naar verwachting zal dat aantal de komende jaren
toenemen. Pensioenfonds Stork stuurt iedereen die honderd jaar wordt op zijn (maar
vaker nog op haar) verjaardag een mooi boeket bloemen met de hartelijke gelukwensen.
En… vrouwen leven nog steeds echt langer.
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De deelnemersraad vindt…

A

ls er ooit een moment is geweest dat de deelnemersraad bij
uitstek van belang was, dan is het wel nu. Er spelen Grote Kwesties – met hoofdletters. Het is zaak dat we als deelnemersraad scherp
in de gaten houden dat uw belangen op de best denkbare manier
worden behartigd.

De eerste kwestie is het conflict tussen het pensioenfonds en Stork
over de herstelbetalingen. Het is voor de financiële gezondheid van
het fonds, en dus voor de zekerheid van uw pensioen, belangrijk
dat Stork aan zijn verplichtingen voldoet. Als deelnemersraad staan
wij aan de kant van het pensioenfonds. Stork heeft nog niet zo lang
geleden willens en wetens een uitvoeringsovereenkomst afgesloten
en kan daar nu natuurlijk niet zomaar onderuit. Natuurlijk willen
wij niet dat het bedrijf onderuit gaat door aan de verplichtingen te
voldoen. Maar ik heb begrepen dat ze het best kunnen betalen. We
volgen deze kwestie op de voet. Gelukkig geeft het pensioenfonds
ons alle informatie die we daarvoor nodig hebben.

Zo oud worden we
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht een snelle
stijging van de levensverwachting. Hieronder ziet u waar mannen
en vrouwen gemiddeld op mogen rekenen als ze eenmaal de 65
jaar hebben gehaald. Ook de rekencentrale van de pensioenfondsen, het Actuarieel Genootschap (AG) heeft een nieuwe schatting
gemaakt. Aan de verschillen ziet u al dat dit geen exacte wetenschap is. Het is zoals de Chinezen al zeiden: niets is moeilijker dan
voorspellen, zeker als het om de toekomst gaat. En gelukkig maar….

Hoe oud worden we volgens ...i
2010

Raming 2030

Raming 2060

CBS

AG

CBS

AG

Mannen

82,6

84,7

85,9

86,7

87,2

vrouwen

85,8

87,4

88,2

89,2

88,9

Steeds meer ouderen
Gepensioneerden worden niet alleen steeds ouder; de groep

Een ander punt is dat gesproken wordt over samengaan met het
bedrijfstakpensioenfonds PME. Ons fonds houdt dan op te bestaan
en we gaan deel uitmaken van een veel groter geheel. Van de kant
van Stork is het goed te begrijpen dat men af wil van het ondernemingspensioenfonds. Het fonds is groter dan de onderneming zelf!
Misschien is dat ook wel het beste voor iedereen. Maar we vinden wel
dat er heel kritisch gekeken moet worden naar de voorwaarden waarop
we overgaan. Het gaat om uw belangen. Gaat u er niet op achteruit?
Ik heb er veel vertrouwen in dat het bestuur daar goed op let. Als
deelnemersraad zullen we zeker ook kritisch meekijken. Voordat er
definitieve besluiten worden genomen moeten we in de gelegenheid
worden gesteld om advies uit te kunnen brengen. Er is ongetwijfeld
nog een lange weg te gaan.

wordt ook steeds groter. Die vergrijzing legt ook een grotere
druk op ons pensioensysteem. Het CBS verwacht dat het aantal
65-plussers de komende vijf jaar met een half miljoen toeneemt.
Nu zijn er nog 2,6 miljoen 65-plussers op een totale bevolking

Reageren?
tineke.eilander@versatel.nl

van 16,7 miljoen. In 2040 zullen dat er 4,6 miljoen zijn op een
bevolking van 17,8 miljoen. Dan is dus iets meer dan een kwart
van de bevolking 65-plusser.
Nederland vergrijst en dat legt een druk op ons pensioenstelsel. Heel duidelijk is dat bij de AOW, waar de uitkeringen van
de 65-plussers moeten worden opgehoest door de mensen die
werken. Maar ook voor de pensioenfondsen is de vergrijzing
lastig. Het toenemende aantal gepensioneerden en de stijging
van de gemiddelde leeftijd van de werkenden zorgt voor minder
balans in de leeftijdsopbouw bij de fondsen – en dat maakt de
financiering van de pensioenen moeilijker.

Tineke Eilander (68) is voorzitter van de deelnemersraad van Pensioenfonds Stork.
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na het werk
Gerrit Sasbrink, oud-inkoper bij Stork Hengelo

‘Ik heb bij Stork heel wat
stropdassen versleten
Hengelo. Ik ben er opgeleid tot centerdraaier. Toen
ik klaar was met die opleiding kreeg ik een zilveren horloge, wat een zeer mooie onderscheiding
was. Maar ik ben geen draaier geworden. Ik ben
via via op de afdeling inkoop terechtgekomen. Ik
was 21 jaar en werd, zoals dat heette, beambte.
Elke ochtend om tien over zes ging ik de deur
uit om van Nijverdal naar Hengelo te gaan. Elke
dag een schoon wit overhemd. Ik heb heel wat
stropdassen versleten. ’s Avonds studeerde ik.
Engels, elektrotechniek, inkoopcursussen… Ik ben
negentien jaar bij Stork gebleven. Ik heb gereedschappen ingekocht. Zagen, beitels, frezen, noem
maar op. Maar ook complete tandwielkasten, die
gebruikt werden voor de pompen waar de Flevopolder mee is leeggepompt. Die kasten moesten
de snellopende motoren omzetten van hoog naar
laag toerental. Elke keer als ik door de polder rijd,
denk ik: hier heb ik een bijdrage aan geleverd. Ik
ben een radartje geweest in de machine die dit voor
elkaar heeft gekregen. Dat is een gevoel van trots.’

Gerrit Sasbrink

G

errit Sasbrink (76) is al een half mensenleven geleden vertrokken bij Stork, maar
in zijn hart is hij nog steeds Storkiaan. Hij
werkte van 1951 tot 1970 bij Stork in Hengelo en
daarna bij Wavin in Dedemsvaart. Na zijn pensionering is hij niet stil gaan zitten. Zijn grote passies:
zonnewijzers en wapenschilden.

‘Ik was zeventien toen ik in 1951 bij Stork begon op
de leerlingwerkplaats in de Wilhelminaschool in

Wij-gevoel
‘Stork was een prachtig bedrijf. Er heerste een
wij-gevoel, ook al werkten er in die tijd wel tienduizend man. Het was gezellig. Bijvoorbeeld op zaterdagochtend, als er toch wat minder hard gewerkt
werd en er tijd genoeg was om bij te kletsen. Het
was misschien allemaal wat minder gestrest dan
tegenwoordig. Maar we maakten schitterende dingen in Hengelo. Bijvoorbeeld dieselmotoren voor
schepen van zesduizend pk. Zo hoog als een eengezinswoning. Hotlo heetten ze. Dat waren 2-takt
enkelwerkende diesels. Je kunt er nog veel over
terugvinden als je googlet op Stork Hotlo. Er komt
nu zo’n motor terug naar Hengelo als monument.
Die komt uit het laatste schip dat met die motor
rondvoer. Tja, het is toch ook een beetje mijn motor.
Ik heb dingen ingekocht die daarvoor nodig waren.’

‘Er is een museum in Hengelo, het industriemuseum, waar veel van het Stork-verleden is terug
te zien. Grappig, daar liggen gereedschappen die
ik nog heb ingekocht. Ik heb mijn zilveren Storkhorloge aan het museum gegeven. Dat is daar
soms ook te zien.’
Met pensioen
‘Ik ben niet stil gaan zitten na mijn pensioen. Al
tijdens mijn Stork-tijd ging ik ‘avonds vaak naar
de werkplaats om aan mijn hobby’s te werken. Ik
heb twee passies: zonnewijzers en wapenschilden.
Ik heb meer dan honderd zonnewijzers gemaakt.
Het is een hobby, maar wel een met beroepsmatige
trekjes. Er gaat enorm veel tijd in zitten, maar ze
zijn heel mooi. Ze zijn afgewerkt met bladgoud, net
als veel wapenschilden trouwens. Dat blijft wel 20
jaar lang glanzen. Mijn zonnewijzers staan in heel
wat tuinen, tot in Amerika aan toe. Nu doe ik het
allemaal wat kalmer aan. Ik neem geen opdrachten
meer aan om nieuwe zonnewijzers te maken. Maar
ik restaureer ze nog wel.’
‘Tweeënhalf jaar geleden is mijn vrouw overleden.
Ik moet je zeggen: dat went nooit. Elke morgen kom
ik beneden en dan is er niemand. Ik heb gelukkig
kinderen en een kleinkind. Dat brengt veel geluk.
Ik heb trouwens ook iemand leren kennen, een
vriendin, die ik veel zie. Mooi is dat eigenlijk, dat
zoiets ook weer doorgaat.’
Gerrit Sasbrink zou het leuk vinden in contact te komen
met mensen die hem nog kennen uit zijn Stork-tijd. Stuur
een mailtje naar sps@pensioenstork.nl. Wij zullen er
voor zorgen dat uw mail op de juiste plek aankomt. Wie
meer wil weten over de zonnewijzers van Gerrit Sasbrink
kan informatie vinden op internet (google op sasbrink
zonnewijzers).

in memoriam ha rry tu i l
Met grote droefheid heeft het bestuur van Pensioenfonds Stork het bericht ontvangen dat op 10 maart
van dit jaar onze mede-bestuurder en vriend Harry Tuil is overleden. Onze gedachten gaan uit naar zijn
vrouw Liesbeth en zijn andere familieleden. Harry is vele jaren een betrokken bestuurder van ons fonds
geweest, maar we herdenken hem vooral als een bijzonder mens. We zullen hem missen.
Harry Tuil is 72 jaar geworden.
Namens het bestuur, Han Thoman
Namens de directie en medewerkers van Pensioenfonds Stork, Eric Uijen
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