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Update: Pensioenfonds Stork naar PME?

   Toekomst pensioenstelsel
 → Gaan we 
  langer door?

   Tentoonstelling 130 jaar Pensioenfonds Stork
 →  Herinneringen gezocht!

   Verkort jaarverslag 2010
 →  Dekkingsgraad 

licht omhoog  
ondanks tegenwind

  Hans Turkesteen en 
  Eric Uijen over de 
  overgang naar PME

 →  ‘Alle partijen zijn vóór’

Bezoek onze nieuwe website voor al uw vragen over 

uw pensioen www.pensioenstork.nl



  

pensioenfonds stork

de kern 2

Bij het pensioenfonds spaart u niet alleen voor uw eigen pensioen. 
Er is ook een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden: het 
partnerpensioen. Een heel belangrijke voorziening! Als u getrouwd 
bent, is dat automatisch geregeld. Maar als u ongehuwd samen-
woont moet u uw partner ervoor aanmelden bij het pensioenfonds. 
Nog niet gedaan? Doe het snel even. Het kost geen extra premie 
en biedt een hoop extra zekerheid.

Partijen eensgezind over overgang 
pensioenfonds naar PME
Dubbelinterview HansTurkesteen en Eric Uijen

Verkort jaarverslag 2010
Dekkingsgraad licht gestegen in onstuimig jaar

Bijna met pensioen...
Harrie Westerink, huismeester te Hengelo: ‘Ik heb 
hier 44 jaar rondgelopen.’

Woont u samen?
Meld uw partner dan aan 
voor partnerpensioen!

i n  d i t  n u m m e r  
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Ga voor de voorwaarden naar onze website www.pensioenstork.nl



  Vakbonden verzetten zich nog 
tegen pensioenakkoord
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Dat er iets moet veranderen aan ons pensioenstelsel, daarover zijn de partijen  
het wel eens. Nederland vergrijst. Daardoor dreigen de pensioenen onbetaalbaar  
te worden. Vriend en vijand zijn het erover eens dat er dus moet worden inge-
grepen. De strijd gaat over de manier waarop en vooral over de verdeling van de 
lusten en de lasten. Over één ding is geen discussie: je pensioen regel je het 
beste samen, dus bij een pensioenfonds.

De hoofdpunten uit het pensioenakkoord
De belangrijkste punten in het akkoord dat sociale partners en het kabinet begin 
juni afsloten: 
•  In 2020 gaat de ingangsleeftijd van de AOW en de pensioenen via de werk-

gever omhoog naar 66 jaar. Dat betekent dat iedereen die na 1955 geboren 
is langer moet werken. In 2025 wordt de leeftijd naar verwachting verder 
verhoogd tot 67 jaar. Als de levensverwachting nog verder stijgt, zal daarna 
gekeken worden of in 2030 een verdere verhoging nodig is.

•  Wie wil, mag nog steeds eerder met pensioen. Je kunt er voor kiezen de AOW 
eerder in te laten gaan; voor ieder jaar eerder wordt de AOW 6,5% lager. Als je 
langer doorwerkt gaat de AOW per jaar 6,5% omhoog. Natuurlijk heeft eerder 
of later met pensioen ook gevolgen voor de hoogte van de pensioenen via de 
werkgever.

•  Ter compensatie gaat de AOW tot 2025 gegarandeerd ieder jaar met 0,6% 
extra omhoog.

•  De risico’s van de pensioenregeling (bijvoorbeeld tegenvallende beleggings-
opbrengsten) komen meer bij de werknemers en gepensioneerden te liggen 
en dus niet meer bij de werkgevers. 

•  Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad krijgen langer de tijd om 
weer boven de rode streep uit te komen.

Zoals gezegd: het pensioenakkoord stuit nog op verzet bij sommige vakbonden, 
dus zeker is het op dit moment (begin juli) nog niet. Wij houden u op de hoogte 
via onze website www.pensioenstork.nl <

Toekomst pensioenen - stand van zaken begin juli 2011

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

Begin juni sloten de sociale partners (werknemers en werkgevers) en het kabinet 
een akkoord over de toekomst van de pensioenen. Daarmee leek de kogel door de 
kerk: we zullen allemaal wat langer door moeten werken. Twee weken nadat het 
akkoord was gesloten, wankelde het al weer: enkele grote vakbonden steunen 
het akkoord niet. Daarmee blijft het voorlopig nog onzeker waar het heen gaat 
met de pensioenen in Nederland.

Wientjes, Kamp en Jongerius na het sluiten van het pensioenakkoord op 10 juni. Foto: Hollandse Hoogte
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Hoe is de stand van zaken rondom de 
overgang naar PME? 
Eric Uijen: ‘In april van dit jaar hebben we een 
belangrijke horde genomen. Het conflict met de 
onderneming Stork over herstelbetalingen aan het 
fonds is de wereld uit. Een van de onderdelen van 
het bereikt akkoord is dat Stork de afgesproken 
herstelpremie gaat betalen. Daarmee ligt de weg 
open om te doen wat wij in ieders belang vinden: 
overgaan naar PME. Na overleg met de vakorga-
nisaties hebben Stork en de andere werkgevers 
in ons fonds ons gevraagd deze richting op te 
gaan. Nu zitten we op één lijn. We zijn nu drie 
maanden aan het praten met PME en Stork over 
de overgang. Zij willen graag en aan onze kant is 
ook iedereen vóór: de aangesloten ondernemin-
gen, het pensioenfonds, onze deelnemersraad en 
het verantwoordingsorgaan. De deelnemers en 
gepensioneerden zien dus ook de positieve kant 
van deze ontwikkeling.

Wat zijn die positieve kanten?
Hans Turkesteen: ‘PME is een veel groter pensioen-
fonds. Daardoor kunnen ze effectiever en efficiën-
ter de regeling uitvoeren. Hun kosten zijn lager. Je 
krijgt dus uiteindelijk meer geld beschikbaar voor 
pensioen. De crisis heeft de kwetsbaarheid van een 
middelgroot pensioenfonds als het onze weer eens 

Pensioenfonds Stork over naar PME?

Na 130 jaar lijkt er een eind te komen aan de geschiedenis van Pensioenfonds Stork. Zoals 
het er nu naar uitziet is de kans groot dat het fonds op 1 januari 2012 op gaat in het 
bedrijfstakpensioenfonds PME. Vanaf die datum zal de opbouw van pensioen bij PME 

gaan plaatsvinden. We spraken erover met de directeur van Pensioenfonds Stork, Eric Uijen en 
met de CFO van Stork, Hans Turkesteen. 

Dubbelinterview: Hans Turkesteen en Eric Uijen

Eric Uijen:

‘De deelnemers en 
gepensioneerden zien ook 
de positieve kant van een 
overgang naar PME.’

Eric Uijen en Hans Turkesteen
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aangetoond. Op de lange termijn is dat niet houd-
baar. Bij een groot pensioenfonds als PME is de 
continuïteit beter gewaarborgd. Financieel, maar 
ook in de kwaliteit van dienstverlening. Pensioen 
is de laatste jaren veel ingewikkelder geworden. 
Zij hebben de kennis, de systemen… Het is niet 
voor niets dat De Nederlandsche Bank aanstuurt 
op schaalvergroting bij pensioenfondsen.’

Pensioenfonds Stork is kwetsbaar 
gebleken. Maar PME ook. Zij staan er 
zelfs minder goed voor.
Uijen: ‘Dat klopt. Onze dekkingsgraad is iets hoger 
dan die van PME. Maar dat moet je wel in per-
spectief zien. De afgelopen tien jaar heeft PME 
de pensioenen beter geïndexeerd. Dat verklaart 
het verschil in dekkingsgraad. Op de lange duur 
zal PME door zijn omvang toch beter in staat zijn 
schommelingen op te vangen. Samen sterker, dat 
is het verhaal. Daardoor zijn de vooruitzichten van 
de deelnemers en gepensioneerden bij PME op de 
lange termijn beter dan bij Pensioenfonds Stork. 
Dat is doorslaggevend.’

Waar liggen de belangen van Stork bij de 
overgang?
Turkesteen: ‘Ons eerste belang is de continuïteit 
en kwaliteit van de pensioenvoorziening voor onze 
mensen. Daarnaast is voor ons de voorspelbaar-
heid van de kosten van groot belang. Als onder-
neming kunnen we niet uit de voeten met een 
open-eind financiering, waarbij wij financieel ver-
antwoordelijk worden gesteld voor tekorten bij het 
pensioenfonds. Nou ja, dat is waar het conflict met 
het pensioenfonds over de herstelbetalingen ook 
om draaide. Onvoorspelbare pensioenkosten zijn 
slecht voor onze onderneming, en dus ook voor de 
mensen die bij ons werken. Daarom kunnen we 
feitelijk niet anders dan het pensioendossier op 
afstand plaatsen van de onderneming. We beta-
len de afgesproken premie en staan voor de pen-
sioenregeling als arbeidsvoorwaarde. Daar moet 
het zich op concentreren. Wat ook meetelt: in de 
huidige situatie moeten wij bij Stork mensen in 

huis hebben die volkomen up to date zijn in de 
pensioenmaterie. En die is razend ingewikkeld 
geworden. Van die zorg willen we af. Pensioen is 
niet onze core business.’

Nog even over het conflict over de 
herstelbetalingen: hoe kijkt u daar nu 
tegenaan?
Turkesteen: ‘Het demonstreert waarom het goed 
is dat we de zaken anders gaan regelen. Door de 
crisis had het pensioenfonds een tekort, maar ook 
de aangesloten ondernemingen hebben last van de 
crisis. Het pensioenfonds zal in dit systeem altijd 
aankloppen op een moment dat de ondernemingen 
dat nu juist niet kunnen hebben. 
De standpunten van beide partijen waren wat mij 
betreft volkomen begrijpelijk. Het pensioenfonds 
komt op voor de belangen van de deelnemers en 
gepensioneerden, de ondernemingen voor die van 
hun stakeholders – waaronder niet in de laatste 
plaats de werknemers. Die hebben geen belang bij 
een verzwakte werkgever. Ondanks dat het conflict 
lang heeft geduurd, hebben de partijen steeds het 
overzicht behouden. Uiteindelijk zijn we tot een 
evenwichtige afronding gekomen.’ 

Wat gaat de overgang betekenen voor 
de pensioenen van de werkenden en 
gepensioneerden?
Uijen: ‘Onze deelnemers gaan over naar de pen-
sioenregeling van PME. Voor de toekomstige 
opbouw hebben Stork en de andere werkgevers 
in Pensioenfonds Stork afspraken gemaakt om die 
overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. De 
werknemers zijn daar inmiddels over geïnformeerd. 

Verder is onze dekkingsgraad op dit moment wat 
hoger dan die van PME. Bij de overgang wordt dat 
gladgestreken. Dat betekent dat als het fonds wordt 
opgeheven er mogelijk een overschot ontstaat. 
Volgens de statuten moet dat ten goede komen aan 
onze deelnemers en gepensioneerden. We zijn nu 
aan het bezien op welke manier we dat gaan doen.’

Is voor Stork het hoofdstuk pensioen 
straks een gesloten boek?
Turkesteen: ‘Nee, pensioen is en blijft een belang-
rijke arbeidsvoorwaarde. Wij zijn een mens-inten-
sief bedrijf. En we willen goed voor onze mensen 
zorgen. Ook in de toekomst willen we ons sterk 
blijven maken voor een goed collectief pensioen. 
Daar kunnen we invloed op blijven uitoefenen via 
de cao en via de werkgevers-werknemerslijn in 
het bestuur. Al wordt onze invloed natuurlijk wel 
minder dan bij een eigen pensioenfonds.’

De overgang naar PME lost toch niet in 
één klap alle financiële zorgen rondom 
de pensioenen op?
Uijen: ‘Nee, we moeten wel realistisch blijven. 
We hebben sinds pakweg 2000 een aantal crises 
gehad. En de huidige crisis is nog lang niet over. 
Veel pensioenfondsen staan er slechter voor, ook 
PME. Er wordt aan alle kanten hard aan gewerkt. Bij 
de pensioenfondsen, die hun risicobeheersing en 
vermogensbeheer optimaliseren. En op landelijk 
niveau proberen het kabinet en sociale partners 
een akkoord te sluiten dat de kosten voor pensioe-
nen beheersbaar moet houden.’

Kan het nog misgaan met de overgang 
naar PME?
Uijen: ‘De inzet van Stork, het pensioenfonds en 
PME is om er uit te komen. Maar het is pas rond als 
er een akkoord ligt waar alle partijen achter staan. 
Ik denk dat de kans dat het lukt erg groot is, maar 
in deze economisch onrustige tijd kunnen er altijd 
ontwikkelingen zijn die een overgang vertragen.’ 

Het is niet niks, na een geschiedenis van 
130 jaar je pensioenfonds opheffen.
Turkesteen: ‘Dat gaat ook zeker met emoties 
gepaard. Maar het is een logische en verklaar-
bare stap, die hoort bij deze tijd. Het is beter voor 
iedereen. Wat mij betreft is het echt een goede 
ontwikkeling.’ <

Hans Turkesteen:

“We blijven ons bij Stork 
sterk maken voor een goed 
collectief pensioen.”
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t e n t o o n S t e l l i n g

In april van dit jaar organiseerde de 
Vereniging Gepensioneerden Stork 
informatiebijeenkomsten voor gepen-
sioneerden op acht locaties in Neder-
land. De gepensioneerden werden op de 
hoogte gebracht van alles wat er speelt 
rondom het pensioen en het pensioen-
fonds. We spraken met Gerrit Maas van 
de VGS, organisator van deze middagen.

Druk bezochte bijeenkomsten? 
Gerrit Maas: ‘Dat hadden we wel ver-
wacht. Er is veel te doen rondom de pen-
sioenen. Het pensioenfonds staat er niet 
zo goed voor. Er was zelfs sprake van het 
mogelijk korten van de pensioenen. En 
er is ook de overgang van het pensioen-
fonds naar PME. We dachten dat het dus 
wel flink druk zou worden. Maar het viel 
toch een beetje tegen. Ik denk dat net 
iets meer dan 10 procent van de mensen 
die we hebben aangeschreven ook zijn 
gekomen. Nou ja, voor veel oudere leden 
is het vast wel een hele stap om naar zo’n 
bijeenkomst te komen.’

Leven er veel zorgen over het pensioen?
‘Er zijn wel vragen. Kritische vragen ook. 
De mensen die op zo’n bijeenkomst 
komen, hebben vaak bovengemiddelde 

interesse in het onderwerp. Men wil pre-
cies weten hoe het zit. Met de kans op 
korten, met de indexatie, met de over-
gang naar PME. Maar echt acute zorgen, 
nee dat geloof ik niet. Aan de andere 
kant, het gemiddelde pensioen van onze 
gepensioneerden is zo’n 600 euro in de 
maand. Als je dat minder zou zien wor-
den, al is het maar een paar tientjes, dan 
gaat dat echt pijn doen. Het overslaan 
van indexatie wordt ook echt gevoeld 
door de gemiddelde gepensioneerde. En 
wat de overgang naar PME betreft: men 
hoopt dat we er goed uitspringen. En 
er is ook nostalgie. Het langzaam aan 
verdwijnen van de naam Stork doet veel 
oudere leden pijn.’ 

Heeft zo’n dag meerwaarde voor de 
mensen?
 ‘Ja zeker. Naast de gezelligheid die zo’n 
bijeenkomst ook oplevert, soms is het 
een stukje reünie, hebben onze leden 
het erg gewaardeerd dat medewerkers 
van Pensioenfonds Stork uitleg gaven 
op deze middagen. Ze hebben ook veel 
vragen beantwoord. Dat is informatie uit 
de eerste hand. Het bestuur van de VGS 
spreekt dan ook hiervoor zijn dank uit.’ 

Regiobijeenkomsten 
Vereniging Gepensioneerden Stork

Tentoonstelling 130 jaar Pensioenfonds Stork

Mogen wij uw 
herinneringen lenen?

Dit jaar bestaat Pensioenfonds Stork 130 jaar. Dit jubileum vieren 
we met een tentoonstelling, die in november wordt geopend in 
het Werkspoormuseum in Amsterdam. Voor deze tentoonstelling 
zijn we op zoek na voorwerpen, documenten en verhalen die iets 
vertellen over de manier waarop Stork en Werkspoor hun sociale 
rol als werkgever invulden. Wat regelden zij voor hun werknemers, 
naast het salaris? Was u bijvoorbeeld lid van het muziekgezel-
schap Armonia? Speelde u mee in de revue ’t Stork Nus (het ooie-
vaarsnest). Of woonde u in een van de tuindorpen Het Lansink 
(Hengelo) of Elinkwijk (Utrecht Zuilen)? Of misschien heeft u op 
andere manieren gebruik gemaakt van personeelsvoorzieningen 
van Stork of Werkspoor? 

Heeft u nog fotomateriaal, een eerste pensioenboekje, zwem-
badpas of een anekdote die wij mogen gebruiken?

Stuurt u ons dan even een mailtje, dan nemen wij graag contact 
met u op. Bellen kan natuurlijk ook. Wij zijn blij met al uw tastbare 
herinneringen.

Pensioenfonds Stork p/a Hilde Cammel
Conservator Werkspoormuseum
Oostenburgergracht 77
1018 NC Amsterdam
(020) 625 51 37
e-mail: hilde.cammel@stork.com

Gerrit Maas is lid van het bestuur van de VGS en van de deelnemersraad van Pen-
sioenfonds Stork. Hij werkte 40 jaar lang bij Stork in Hengelo, waar hij begon als 
pijpbewerker. In 2001 ging hij met de vut.

pensioenfonds stork
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Een jaar in het kort
Onlangs verscheen ons jaarverslag over 2010, een buiten gewoon roerig jaar voor pensioen-
fondsen. U kunt het verslag downloaden op onze website. Op deze pagina’s geven wij u 
graag een kort overzicht van de belangrijkste feiten, cijfers en achtergronden.
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De eindstand van 2010
Hoe is het Pensioenfonds Stork vergaan in 2010? We begonnen 
het jaar met een dekkingsgraad van 96,6% en sloten het af op 
98,2%. Dik anderhalf procent erbij dus. En dat ondanks twee 
forse tegenvallers. 

>  De eerste: de extreem lage rente, waardoor we meer geld 
opzij moesten zetten voor de pensioenen. 

>  De tweede: we hebben in 2010 opnieuw extra geld opzij moeten 
zetten vanwege de gestegen levensverwachting. Dat we toch in de 
plus eindigden, kwam door de beleggingsopbrengsten. Die waren 
in 2010 bovengemiddeld goed.

Op de volgende pagina leest u er meer over: het jaar in 6 punten.



Beleggingen 

Veel mensen denken dat pensioenfondsen er niet goed voorstaan doordat 
ze veel geld hebben verloren met beleggen. Maar is dat waar? Ons fonds 
heeft in 2008, het jaar waarin de storm van de kredietcrisis op z’n hevigst 
was, inderdaad veel geld zien verdampen. Maar in 2009 boekten we een 
rendement van 11,7%. En in 2010 zelfs 12,2%. Daarmee zijn de verliezen van 
2008 goedgemaakt. Ons vermogen is weer groter dan voor de crisis. Dat we 
er financieel toch slechter voorstaan heeft andere redenen, die we hieronder 
bespreken. We moeten ons ondanks de beleggingsresultaten van 2009 en 
2010 niet rijk rekenen. De economische vooruitzichten blijven onzeker en de 
beurskoersen kunnen zomaar weer omlaag gaan. 

We leven langer  

Het afgelopen jaar hebben het CBS en het actuarieel genootschap (de reken-
meesters van de pensioenfondsen) vastgesteld dat wij Nederlanders nog 
langer gaan leven dan gedacht. Op zich is dat natuurlijk geweldig nieuws. 
Maar voor ons betekent dit dat we uw pensioen langer moeten gaan uitbe-
talen dan waar we in de premie rekening mee hebben kunnen houden. Voor 
het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd, gaan we u daar niet extra 
premie voor laten betalen. We zullen dat financieren vanuit ons vermogen. 
Die rekening kunnen we niet naar de toekomst verschuiven. In 2009 hebben 
we er al extra geld voor opzij gezet en in 2010 opnieuw. In totaal heeft ons 
dat ruim 7% aan dekkingsgraad gekost.

Iets voor op herstelplan  

Met een dekkingsgraad van 98,2% had ons fonds eind 2010 nog steeds 
onderdekking. Elke euro aan pensioen was gedekt door ruim 98 eurocent 
aan vermogen. Dat is te weinig. De absolute ondergrens is voor ons een 
dekkingsgraad van 104,4%. Maar daarbovenop moeten we nog extra buffers 
aanhouden om tegenvallers op te kunnen vangen. Pas bij 118,8% voldoen 
we ook aan die eis.
We lopen wel iets voor op het herstelplan dat we in 2009 hebben ingediend. 
Daarin gaven we aan hoe en in welk tempo we binnen vijf jaar weer boven 
de rode streep zouden komen. Eind 2010 liepen we een klein beetje (0,4%) 
voor op dat plan. Dat lijkt weinig. Maar toen we het plan opstelden wisten we 
nog niet dat we zo’n 7% dekkingsgraad zouden moeten inleveren vanwege 
de gestegen levensverwachting.

Korten? Nee, toch niet…  

Veel mensen maken zich zorgen over hun pensioen. Krijg ik straks wel waar 
ik op heb gerekend? Veel onrust ontstond toen minister Donner aan het eind 
van de zomer van 2010 aankondigde dat 14 fondsen er zo slecht voorstonden 
dat ze moesten gaan korten op de pensioenen. Afstempelen dus! Ons fonds 
behoorde niet tot die groep. Maar op een gegeven moment stonden ook wij 
er door de lage rente zo slecht voor dat we moesten overwegen dit uiterste 
middel ook in te gaan zetten. De laatste maanden van het jaar klom de rente 
echter weer wat op en daardoor, maar ook door de goede beleggingsresultaten, 
steeg onze dekkingsgraad weer. Het korten van uw pensioen is nu dus niet 
aan de orde. Wel hebben we uw pensioen in 2011 niet kunnen indexeren, dus 
beschermen tegen de gevolgen van de inflatie.

Extra zekerheid  

Je hoort het de laatste tijd veel zeggen: pensioenfondsen hebben te weinig 
oog gehad voor risico’s. Het is een beetje wijsheid achteraf (want wie heeft 
dat vóór de crisis gezegd?), maar dat neemt niet weg dat ook wij onze lessen 
hebben geleerd. Vooropgesteld: op onze beleggingen moéten we risico nemen. 
Zonder risico halen we een te laag rendement en dan wordt uw pensioen onbe-
taalbaar. Het gaat er natuurlijk om: hoe houden we de risico’s beheersbaar? We 
hebben het afgelopen jaar alle risico’s voor ons fonds in kaart gebracht (niet 
alleen op beleggingsgebied) en er een passend antwoord op geformuleerd. 
Hoe gaan we ermee om? Wat de beleggingen betreft: we zijn nog voorzichtiger 
gaan beleggen. Ons fonds heeft veel ouderen en gepensioneerden, en dat 
betekent dat we een relatief korte beleggingshorizon hebben. We zijn dus 
gevoeliger voor koersdalingen. Vandaar onze defensievere houding. Dat heeft 
natuurlijk wel een keerzijde: als de beurzen aantrekken, profiteren wij daar 
ook minder van. Om de kans klein te maken dat wij moeten gaan korten op 
de pensioenen, kiezen we nu voor extra zekerheid en stabiliteit.

Rente 

Pensioenfondsen hadden in 2009 erg veel last van de lage rente. Bij een lage 
rente moeten we volgens de verplichte rekenregels meer geld opzij zetten om 
de opgebouwde pensioenen uit te kunnen betalen. Waarom? Simpel gezegd 
omdat we er bij een lage rente vanuit moeten gaan dat we op de ingelegde 
pensioenpremie minder rendement zullen behalen. Uw pensioenpremie groeit 
dus langzamer aan. We hebben dus wel meer vermogen dan voor de crisis maar 
omdat onze verplichting door de lage rente nog sterker zijn gegroeid, zijn we er 
op papier toch op achteruit gegaan. Om u een idee te geven van wat de rente 
voor ons betekent: een rentedaling van 1% kost ons 13% aan dekkingsgraad. 
Maar omdat we het renterisico hebben afgedekt is dit in de praktijk 4%.

+ −

−

V e r k o r t  j a a r V e r S l a g

Een jaar in       punten6 De dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork 
steeg anderhalf procent. Maar wat was het  
een turbulent jaar.

+

+ +
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Een jaar in cijfers → Financiële positie bedragen x € 1 miljoen

→ dekkingsgraad in procenten

→ beleggingsrendement in procenten

Meer in kas
Hier ziet u dat zowel ons vermogen als 
onze verplichtingen het afgelopen jaar 
zijn toegenomen. Onder verplichtingen 
verstaan we: dat wat we nu in kas moeten 
hebben om de opgebouwde pensioen-
aanspraken nu en later uit te kunnen 
betalen. De verplichtingen groeiden 
vooral door de lagere rente.

Dekkingsgraad
De dekkingsgraad geeft de financiële 
gezondheid van een pensioenfonds 
aan. Bij een dekkingsgraad van 100% 
is het vermogen precies even groot als 
de verplichtingen. Elke euro pensioen 
is dan dus gedekt door een euro aan 
vermogen. De minimaal vereiste dek-
kingsgraad is voor ons 104,4%, en pas 
bij 118,8% voldoen we aan alle eisen. 
Hier ziet u hoe de dekkingsgraad zich 
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Wat leverde beleggen ons op?
Pensioenfonds Stork belegt voor de lan-
ge termijn. Een euro pensioenpremie die 
nu wordt ingelegd, hoeft vaak pas over 
decennia als pensioen uitgekeerd te 
worden. We weten dat we in die periode 
goede en slechte beleggingsjaren zullen 
hebben. Daar houden we in ons beleid 
dus ook rekening mee. Hier ziet u hoe 
onze beleggingen het de laatste vijf jaar 
hebben gedaan. Het gemiddelde rende-
ment over de afgelopen 5 jaar bedroeg 
3,1% en over de afgelopen 10 jaar 4,0%.

Spreiding van risico’s
Een van de belangrijkste manieren om 
de risico’s op onze beleggingen beheers-
baar te houden is spreiden. Hier ziet u 
hoe onze beleggingen eind 2010 ver-
deeld waren over verschillende beleg-
gingscategorieën en wat die opleverden.

De mensen voor wie we het doen
Actieve deelnemers:  8.594 
Ex-deelnemers met 
pensioenaanspraken:  24.479
Pensioengerechtigden:  15.001
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Wilt u meer cijfers en feiten van uw pensioenfonds, over onze financiële positie, de resultaten 
van 2010, ons beleggingsbeleid of risicomanagement? Kijk dan op onze website. Daar kunt u 
ook het volledige jaarverslag 2010 downloaden. Het adres: www.pensioenstork.nl

Deel van vermogen Rendement 2010

Vastrentende waarde 35,4% 14,6%

Aandelen 36,7% 15,9%
Hoogrentende obligaties 12,9% 9,9%
Vastgoed 12,0% 3,6%
Alternatieve beleggingen 2,2% 36,4 %
Valuta afdekking 0,8% -2,2%
Totaal 100% 12,2%

pensioenfonds stork
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V e r k o r t  j a a r V e r S l a g
jaarverslag 2010

5555

| Kengetallen en kerncijfers
 

 Aantallen per 31 december 2010 2009	 2008	 2007	 2006

     

Aangesloten ondernemingen 38 38 38 42 47

     

Deelnemers     

•   Actieve deelnemers 8.594 8.846 9.354 10.517 11.612

     

•   Ex-deelnemers 24.479 24.986 25.268 26.420 26.901

     

•   Gepensioneerden 15.001 15.017 14.979 14.951 14.949

 -   Ouderdomspensioen 8.952 8.842 8.676 8.528 8.427

 -   Nabestaandenpensioen 5.279 5.388 5.466 5.509 5.530

 -   Wezenpensioen 141 137 138 143 171

 -   Vroegpensioen 123 120 117 130 130

 -   Arbeidsongeschiktheidspensioen 506 530 582 641 691

     

Gemiddelde leeftijd actieven 47,1 46,9 46,7 46,8 46,5

     

     

 Financiële gegevens per 31 december 2010 2009	 2008	 2007	 2006

 (bedragen x € 1 miljoen) 

     

Dekkingsgraad (%) 98,2 96,6 90,1 123,7 121,7

     

Beschikbaar vermogen 2.605 2.362 2.129 2.510 2.545

     

Pensioenvoorzieningen 2.653 2.447 2.360 2.028 2.092

 -   Voorziening pensioenverplichtingen 

  voor risico fonds 2.596 2.391 2.308 1.963 2.025

 - Voorziening pensioenverplichtingen

  voor risico deelnemers 57 56 52 65 67

     

Marktrente (%) 3,4 3,8 3,6 4,8 4,3

     

Belegd vermogen 2.573 2.354 2.137 2.500 2.567

 -   Vastrentende waarden 1.259 1.031 937 1.061 1.062

 -   Aandelen 931 814 609 921 966

 -   Vastgoed 309 306 353 374 360

 -   Alternatieve beleggingen 17 99 138 164 173

 -   Derivaten 57 104 100 -20 6

Rendement (%)     

1 jaar  12,2 11,7 -13,0 -0,3 7,2

     

Gewogen gemiddeld rendement 

per jaar (%)     

Afgelopen 5 jaar 3,1 3,6 3,0 7,9 6,6

Afgelopen 10 jaar 4,0 3,0 3,2 5,7 7,4

de kern 10
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Pensioenfonds Stork viert dit jaar zijn 
130ste verjaardag. Het is waarschijnlijk 
ook zijn laatste verjaardag. Zoals het 
er nu uitziet zal het fonds eind dit jaar 
ophouden te bestaan. We gaan dan met 
z’n allen, dus deelnemers en gepensio-
neerden, over naar het bedrijfstakpen-
sioenfonds PME. 
In de deelnemersraad hebben we de 
besluitvorming nauwlettend gevolgd. We 
hebben er veel over gesproken, ook met 
het bestuur van het pensioenfonds, en 
uiteindelijk zijn we bijna unaniem posi-
tief over de overgang. Sterker nog: we 
willen dat de overgang zo snel mogelijk 
tot stand komt. PME is een veel groter 
pensioenfonds en biedt daardoor op de 
lange termijn bezien een veiligere haven 
voor onze pensioenen. Daar zijn we dus 
beter af. We snappen ook dat Stork van 
het eigen pensioenfonds af wil. Het is  
echt moeilijk voor de onderneming dat ze 
bij moeten springen als er tekorten zijn 
bij het pensioenfonds. Dat is niet goed 
voor Stork, niet goed voor de werkgele-
genheid en dus uiteindelijk ook niet voor 
de werknemers. 
Waarom willen we dat de overeenkomst 
zo snel mogelijk tot stand komt? Omdat 
de dekkingsgraad van Pensioenfonds 
Stork nu wat hoger is dan die van PME. 

Bij de overgang naar PME komt dat ver-
schil ten goede aan de deelnemers, sla-
pers en gepensioneerden. Dat zou bete-
kenen dat je er pensioen bij krijgt.
Zijn er dan geen nadelen? Jawel. Bij 
Pensioenfonds Stork was de inspraak 
voor deelnemers en gepensioneerden 
erg goed geregeld, in het bestuur maar 
bijvoorbeeld ook via onze deelnemers-
raad. Ook PME heeft een deelnemersraad, 
maar die is toch meer ingevuld door de 
vakbonden. Wij zullen ons de komende 
tijd sterk maken om ook in de toekomst 
invloed uit te kunnen oefenen. Verder zijn 
er nog zaken die ingevuld moeten wor-
den, bijvoorbeeld over het vroegpensioen. 
Maar ik neem aan dat het allemaal op een 
goede manier geregeld wordt.
Er zijn mensen die het emotioneel vin-
den, het verdwijnen van Pensioenfonds 
Stork. Zelf voel ik dat ook wel zo. Maar 
zakelijk gezien zijn er eigenlijk alleen 
maar argumenten vóór. Er is maar een 
groep mensen voor wie dat misschien niet 
geldt, en dat zijn de mensen die nu bij  
het pensioenfonds werken. Voor hun is  
het echt ingrijpend. Ik hoop dat ze  
allemaal heel snel een nieuwe goede plek 
zullen vinden. Daarmee wensen we ze  
heel veel succes.

Jacob van de Velde

Over naar PME? 
Wij zijn vóór!Rekent u 

zich rijk?

d e  d e e l n e m e r S r a a d  V i n d t …P e n S i o e n o P b o u W

Jacob van de Velde is lid van de deelnemersraad 
van Pensioenfonds Stork. Hij is logistiek mede-
werker bij Fokker in Woensdrecht. Ook zit hij in 
de medezeggenschapsraad bij Fokker.

Het is het grootste misverstand over pensioenen. Nog 
steeds denken veel mensen dat hun pensioen automatisch 
70% van hun laatstverdiende salaris wordt.

Helaas - het klopt niet. Want al doet u mee aan een prima 
pensioenregeling, het hangt toch van heel veel dingen af 
hoe hoog uw pensioen wordt. Bijvoorbeeld van hoe lang 
u pensioen opbouwt. 

Wilt u weten waar u aan toe bent? U ontvangt ieder jaar 
van Pensioenfonds Stork een pensioenoverzicht. Neem 
eens de tijd om dat goed te bekijken. U kunt ook op de 
pensioenplanner op onze website zien hoe uw pensioen 
ervoor staat.

Heeft u nog ergens anders pensioen opgebouwd? 
Kijk dan op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar 
kunt u met uw DigiD-code naar een overzicht van al uw 
pensioen.*

*Dit geldt alleen voor pensioenen die nog niet zijn ingegaan.

pensioenfonds stork
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Meer weten over uw pensioen? 
Ga naar www.pensioenstork.nl
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n o g  e e n  P a a r  d a g e n  W e r k e n

‘Ik ben hier op dit terrein in 1968 begonnen als timmerman. Ik had net de LTS 
af. Het zag er hier toen wel anders uit. Er werkten toen bij Stork zo’n vijfdui-
zend man. We hadden de gieterij, waar ze gietwerk maakten voor de grote 
scheepsmotoren. Nu zit daar het ROC in, een grote scholengemeenschap. We 
hadden de ketelmakerij, die is er nu nog. En we hadden de pijpenbuigerij. 
Dat is allemaal weg, daar staan nu woningen in het nieuwe Hart van Zuid.’

‘In 1986 ben ik hier benoemd als huismeester. Stork was toen al opgesplitst in 
een aantal bedrijven en bedrijfjes die op dit terrein gebouwen en faciliteiten 
van Stork huurden. Als huismeester was ik verantwoordelijk voor het onder-
houden van het hele complex van 33 hectaren. Ik was de hele dag bezig met 
mensen aansturen. Er was altijd wel wat te doen. Dan was er een luchtleiding 
kapot, dan een koelwaterleiding, dan was er een daklekkage. Ik mag graag 
zelf met mijn handen werken, maar daar was niet altijd tijd voor.’ 

‘Wat over tien jaar mijn mooiste herinnering zal zijn aan mijn Storktijd? Het 
klinkt misschien gek, maar dat is dan toch de afbraak. Toen Stork kleiner werd, 
moest ik ervoor zorgen dat al die gebouwen goed opgeleverd werden voor de 
koper. Het begon met de modelmakerij. Dat is nu de brandweergarage. Ik heb 
hier aan de overkant de oude gieterij leeggehaald. Ik was de man van Stork 
die er bij wijze van spreken het licht heeft uitgedaan en de deur heeft dichtge-
trokken, zodat ze konden gaan slopen om er het ROC van te maken. Het heeft 
wel iets nostalgisch, dat het allemaal weg is. Maar het ROC is ook prachtig 
geworden. De oude spanten staan er nog, daar hebben ze omheen gebouwd. 
Het is natuurlijk jammer dat er van Stork hier zo weinig is overgebleven. Aan 
de andere kant, er zijn tientallen bedrijven en bedrijfjes uit voortgekomen 
die het hier in Hengelo en omgeving nog steeds heel goed doen.’

‘Mijn laatste klus is het leeghalen van Het wapen van Hengelo, het prachtige 
Storkrestaurant langs de weg achter het station. Ik moet daar straks nog wat 
laatste dingen doen, dan is het helemaal opgeruimd.’

‘Of ik het werk zal missen? Wat denk je? Natuurlijk zal ik het missen. Ik heb hier 
44 jaar rondgelopen. Ik heb hier altijd met plezier gewerkt. Er was altijd veel 
collegialiteit. En je kreeg je geld altijd op tijd. Daar hoefde je nooit achteraan. 
Dat is in de bouw soms wel anders. Ik ben nu 62 en kan stoppen dankzij het 
TOP. Ik heb me er niet in verdiept wat ik precies ga krijgen, zeker niet over een 
paar jaar als mijn echte pensioen ingaat. Ik heb er veel vertrouwen in. Maar 
eerst hebben we hier nog een afscheidsfeestje. Ik ga tegelijk met een collega 
weg. We gaan naar een wedstrijd van FC Twente met een etentje achteraf.’

‘Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik kan wel gaan plannen, maar dan 
wordt het misschien toch niks. Ik werk graag met m’n handen. Dus ik ga zeker 
wat klussen her en der. En mijn vrouw en ik houden van wandelen. We gaan 
veel vakantie vieren. Mijn vrouw werkt nu nog vier ochtenden in de week. 
Ze zei: ga jij maar eerst even wennen aan met pensioen zijn. Jij eerst! We 
hebben twee kinderen. Mijn zoon Patrick is getrouwd, mijn dochter Manon 
woont samen. Patrick heeft een dochtertje, Roos, mijn eerste kleinkind. Zij 
wonen bij ons in het dorp, dus daar gaan we veel tijd voor maken. En er is 
een tweede kleinkind op komst. Schitterend toch?’ <

Harrie Westerink kent het grote Stork
terrein in Hengelo als geen ander. Hij 
werkt er nu 44 jaar, waar van de laatste 
25 jaar als huis meester. Binnenkort 
gaat hij met pensioen. We spreken hem 
op het moment dat hij nog acht dagen 
Stork voor de boeg heeft.

Bijna met  pensioen
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