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In deze Kern
In deze Kern, de allerlaatste uit een lange reeks, staat de overgang van Pensioenfonds
Stork naar PME centraal. Wat kunt u de komende tijd verwachten, waar kunt u terecht
voor meer informatie? Diverse mensen laten in deze Kern hun licht over de overgang
schijnen, van bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Stork Han Thoman tot een aantal
collega’s en oud-collega’s.
De redactie van De Kern neemt op deze plek graag afscheid van u. We hebben dit blad
met veel plezier gemaakt, tot dit laatste nummer aan toe, en we hopen dat u het met
plezier hebt gelezen.

Vragen over uw pensioen?
Bel met de Stork helpdesk PME: 088 007 98 88
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Communicatiekalender: wat kunt u wanneer verwachten?

De eindstand 2011 van beide fondsen. En wat kunt u van
PME aan crisismaatregelen verwachten?

‘Ik heb het wel omschreven als een duivels dilemma.’

Collega’s en oud-collega’s over de overgang naar PME.

Jubileum in beeld.

De meestgestelde vragen over de overgang naar PME.

Column Eric Uijen
Laatste uitgave van De Kern
Voor u ligt de laatste uitgave van De Kern. Na 130 jaar houdt Pensioenfonds Stork op te
bestaan en gaan we verder onder de vlag van het Pensioenfonds van de Metalektro (PME).
Een memorabel moment voor ons als fonds, maar zeker ook voor u als deelnemer of gepensioneerde. Velen van u zijn vele jaren aangesloten geweest bij Pensioenfonds Stork.
De overgang heeft vanzelfsprekend veel vragen opgeroepen. We hebben zo goed mogelijk
getracht iedereen persoonlijk te informeren over de gevolgen voor hem of haar. Ongeveer 125
pensioenfondsen staan er op dit moment niet goed voor, waaronder Pensioenfonds Stork
en PME. U zult er dan ook rekening mee moeten houden dat PME kan besluiten om in 2013
de pensioenen te verlagen. Uw pensioenaanspraken of pensioenrechten worden bij de overdracht van Pensioenfonds Stork naar PME verhoogd, daarover wordt u later dit jaar uitgebreid
geïnformeerd. Die verhoging verzacht een mogelijke korting op uw pensioen in de toekomst.
Onze deuren zijn overigens nog niet gesloten. Pensioenfonds Stork blijft tot 1 augustus 2012
de pensioenuitkeringen voor de gepensioneerden verzorgen. Daarmee blijven we tot die tijd
voor hen het aanspreekpunt. Over andere onderwerpen proberen we u zo goed mogelijk de
weg te wijzen naar de juiste contactpersoon bij PME. Dit betekent dat tot en met de zomer
medewerkers van Pensioenfonds Stork nog aan het werk zijn in Amersfoort. Dit aantal wordt
wel steeds kleiner, aangezien de werkzaamheden steeds minder worden.
Dat we veel vragen kregen over de toekomst van de medewerkers van Pensioenfonds Stork
heeft ons goed gedaan. Voor ons is het een teken van uw betrokkenheid bij het fonds en
zijn medewerkers. Veel medewerkers hebben gelukkig al een nieuwe baan gevonden, met
of zonder onze hulp. Een aantal daarvan gaat aan de slag bij MN, de pensioenuitvoerder van
PME. Velen vertrekken met pijn in het hart, ze hadden graag nog veel langer uw pensioen
willen verzorgen. Hopelijk wacht iedereen desondanks een mooie toekomst.
Ook u wens ik een mooie toekomst. Zeker wat betreft uw pensioen. Het zijn momenteel
moeilijke tijden voor de pensioenfondsen. Ik ben ervan overtuigd dat juist in deze tijd de
overgang naar PME een goede keuze is geweest.
Een dergelijk groot bedrijfstakpensioenfonds
biedt meer bestendigheid en maakt u minder
afhankelijk van uw eigen (ex-)werkgever. MN
heeft ontzettend veel georganiseerd om alle
Stork-deelnemers een goede manier te kunnen
verwelkomen en te helpen bij hun pensioenzaken. Ik hoop dat u daar nu en de in de toekomst
profijt van heeft!
Eric Uijen
Directeur Pensioenfonds Stork

Eric Uijen, Directeur Pensioenfonds Stork
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Alles over de overgang naar PME
Onlangs is besloten dat Stork en de andere bij Pensioenfonds Stork aangesloten
ondernemingen vanaf 1 januari 2012 de pensioenregeling zullen onderbrengen
bij het bedrijfstakpensioenfonds PME (Pensioenfonds van de Metalektro).
Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft met instemming van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan besloten ook de opgebouwde pensioenrechten over te dragen aan PME.
In december 2011 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) aangegeven hiertegen
geen bezwaar te hebben. De kogel is daarmee door de kerk: zowel de in de
toekomst op te bouwen pensioenen als de al in het verleden opgebouwde
pensioenen gaan per 1 januari 2012 over naar PME. Pensioenfonds Stork bestaat
over enige tijd niet meer. Toezichthouder DNB ziet nauwkeurig toe op dit proces.

Vragen over uw pensioen?
Bel met de Stork helpdesk PME:
088 007 98 88
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Wat k u nt u wa n n e e r ve rwachte n ?
Pensioenregelingen
Pensioenfonds Stork en PME
De pensioenregelingen van Pensioenfonds Stork

Februari
Welkomstpakket PME / Uitkeringenoverzicht 2011.

Maart

en PME zijn in grote lijnen hetzelfde. Wel is het

Informatie over voorlopige compensatie verschil in dekkings-

nodig voor de overgang dat wij de pensioen-

graad met PME.

regeling zo vormgeven, dat deze aansluit op

April/mei

de regeling van PME. Voor bepaalde onderdelen van de pensioenregeling betekent dat een
aanpassing. Indien van toepassing wordt u hier
individueel over geïnformeerd. Financieel zal u
er niet op achteruit gaan. Zoals bekend krijgt u
vanwege het verschil in dekkingsgraad tussen
Pensioenfonds Stork en PME een verhoging van
uw pensioen. Maar let wel: mogelijk zal PME

Uniform Pensioenoverzicht 2011 verstrekt door Pensioenfonds
Stork.

Augustus
Lopende pensioenuitkeringen gaan ook over naar PME.

September
Overzicht slotstand van Pensioenfonds Stork, waarbij het

als crisismaatregel volgend jaar (in april 2013)

Storkpensioen is omgezet naar PME pensioen.

de pensioenen van iedereen moeten verlagen.

Overzicht beginstand PME. Deze kunt u vergelijken met de slot-

Daarover leest u meer op pagina 6 van deze Kern.

stand van Pensioenfonds Stork.

pensioenfonds stork

Voor de meestgestelde vragen over
de overgang naar PME: kijk op pagina 14
van deze Kern of op www.pensioenstork.nl
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Eindstand 2011 Pensioenfonds
Stork: dekkingsgraad 94%

D

e dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork heeft, net als die van de andere pensioenfondsen in
Nederland, zwaar onder druk gestaan het afgelopen jaar. Pensioenfonds Stork heeft 2011 afgesloten met een dekkingsgraad van 94%. Eind 2010 bedroeg de dekkingsgraad nog 98%. Ook PME

heeft zijn dekkingsgraad zien dalen. PME eindigde het jaar op 90%. PME heeft aangekondigd maatregelen
te moeten nemen: als de situatie niet verbetert zullen de pensioenen op 1 april 2013 verlaagd worden.

Bij zowel Pensioenfonds Stork als PME gaat het om voorlopige cijfers. Dat betekent dat het verschil in de
dekkingsgraad tussen Pensioenfonds Stork en PME op dit moment nog niet precies bekend is. Dat verschil
is van belang omdat op basis daarvan wordt vastgesteld hoeveel extra pensioen de gepensioneerden,
deelnemers en slapers van Pensioenfonds Stork erbij krijgen bij de overgang naar PME. Zoals in de vorige
Kern is geschreven ontvangt u dit extra pensioen niet meteen. Pas na de zomer (als alle cijfers definitief
zijn) ontvangt u een gedeelte van dit extra pensioen. Het overige ontvangt u in de periode 2013-2015.

pensioenfonds stork
Met een dekkingsgraad van 94% loopt Pensioenfonds Stork eind 2011 ver achter op het herstelplan
dat eerder is ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens dat herstelplan hadden we op 101%
moeten zitten, we hebben dus een achterstand van 7%. Overigens is bij de berekening van de dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork rekening gehouden met de versoepeling die DNB tijdelijk toestaat.
Pensioenfondsen mogen eind 2011 hun dekkingsgraad berekenen met de gemiddelde rentestand
over het laatste kwartaal van dat jaar. Deze gemiddelde rentestand is hoger dan de rentestand per 31
december 2011. Voor de eindstand van 2011 pakt dat gunstig uit. Volgens de oude methode komt de
dekkingsgraad voor Pensioenfonds Stork uit op 91,6%; op basis van de nieuwe berekeningswijze op
circa 94%. Maar ook dat is nog veel te laag.
Pensioenfonds Stork houdt op te bestaan. Daarom hoeft het fonds geen maatregelen meer te nemen
om de dekkingsgraad te verbeteren. Die zouden wel aan de orde zijn bij voortbestaan van het fonds,
net als nu bij PME. PME heeft aangekondigd de pensioenen te moeten verlagen (zie hiernaast). Als
Pensioenfonds Stork zou blijven bestaan zou uw pensioen ook moeten worden verlaagd.

Goed rendement en toch armer
Veel mensen denken dat de problemen van pensioenfondsen komen door
verliezen op de beleggingen. Op zich is dat begrijpelijk: u heeft in de kranten
kunnen lezen dat er in 2011 miljarden zijn verdampt op de aandelenbeurzen.
De AEX daalde het afgelopen jaar circa 13%. Van de belangrijke beurzen
scoorde alleen Wall Street een hele kleine plus.
Toch zijn het niet de beleggingsresultaten die ons in 2011 parten hebben
gespeeld. Pensioenfonds Stork behaalde in 2011, ondanks de negatieve
aandelenbeurzen, een positief rendement van 7,8%. Dat komt omdat wij niet
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alleen in aandelen beleggen. We spreiden ons vermogen over verschillende
soorten beleggingen en over verschillende regio’s. Aan het rendement over
2011 ziet u nog maar eens hoe belangrijk spreiding is.
Hoe komt het dan wel dat onze dekkingsgraad achteruit is gegaan? Het antwoord: het komt vooral door de lage rente. Bij een lage rente moeten wij meer
geld in huis hebben om de toegezegde pensioenen nu en in de toekomst te
kunnen betalen. De rentedaling in 2011 heeft ons ongeveer 11% aan dekkingsgraad gekost.

PME: verlagen pensioenen lijkt onvermijdelijk
Ook PME heeft te kampen met een te lage dekkingsgraad. De dekkingsgraad bedroeg eind 2011 ongeveer
90%. Dat is 6% minder dan nodig om op de lijn van het herstelplan te lopen. PME heeft bekendgemaakt
dat het bestuur in februari 2012 gaat besluiten welke maatregelen er genomen moeten worden. U moet
er rekening mee houden dat u te horen krijgt dat uw pensioen verlaagd zal moeten worden. Op basis
van de dekkingsgraad van eind 2011 gaat het dan volgens PME om een verlaging van de pensioenen
met circa 6%, afhankelijk van eventuele andere maatregelen. Het gaat dan om alle pensioenen, dus
de ingegane pensioenen van de pensioengerechtigden en de tot nu toe opgebouwde pensioenen van
de werkenden en slapers. Maar let op: de verlaging van de pensioenen zal niet direct ingaan, maar pas
op 1 april 2013. Als de situatie voor die tijd nog verbetert, kan het zijn dat tegen die tijd besloten kan
worden om de pensioenen minder of zelfs helemaal niet te verlagen.

Meer weten over de financiële positie van uw nieuwe pensioenfonds PME?

Ga naar de website www.metalektropensioen.nl
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De mening van... Han Thoman

Overgang naar PME goede zaak:
uiteindelijk meer zekerheid voor
belanghebbenden

Bestuursvoorzitter Han Thoman

Proces

‘Het bestuur heeft moeilijke afwegingen moeten maken. Ik heb
het wel omschreven als een duivels dilemma. We moesten niet
alleen beoordelen of de overgang naar PME goed was voor de
deelnemers en gepensioneerden, maar we hebben ook de
alternatieven tegen elkaar moeten afwegen. Dat hebben we bij
tegenslagen in het proces steeds weer gedaan: is dit nog steeds
de beste weg? Ik kan als onafhankelijk voorzitter wel zeggen dat
ik dit bestuur heb ervaren als toegewijd, deskundig en bewust
van hun verantwoordelijkheden. Ook de samenwerking met de
deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan vond ik heel
bijzonder. Het bestuur heeft hen steeds in staat gesteld goed
geïnformeerd over alles mee te denken. En de deelnemersraad
en het verantwoordingsorgaan hebben van hun kant discussies
met het bestuur gevoerd, die ons ook weer verrijkt hebben. Ik
vond het wat dat betreft echt een voorbeeldig proces.’

D

e overgang van Pensioenfonds Stork naar PME is
het eindpunt van een lang traject voor het bestuur.
Han Thoman is er als onafhankelijk voorzitter van

het bestuur van Pensioenfonds Stork intensief bij betrokken
geweest. We vroegen hem naar zijn ervaringen.

8 de kern

Dekkingsgraad
‘Toen op 12 december 2011 het besluit om over te gaan naar PME
definitief werd, wist het bestuur dat er een grote kans was dat
PME de pensioenen op 1 april 2013 zou moeten gaan verlagen.
Onze deelnemers en gepensioneerden krijgen wel een extra
stukje pensioen vanwege het verschil in dekkingsgraad, maar
dat wordt door die verlaging voor een deel weer weggenomen.
Toch vond het bestuur dat onze deelnemers en gepensioneerden door de overgang in een betere positie terecht zouden
komen. Bij PME komen ze bij een groter fonds met een breder
draagvlak en dat biedt op de lange termijn meer zekerheid.
Bovendien, het alternatief was veel en veel slechter. Stork had
nu eenmaal besloten de verdere pensioenopbouw bij PME onder
te brengen. Als we de reeds opgebouwde pensioenen niet ook
naar PME hadden overgebracht, hadden we als een gesloten
fonds zonder verdere premie-inkomsten door moeten gaan.
Dat was een buitengewoon onaantrekkelijk en onrealistisch
alternatief. Stork had in dat geval overigens ook onmiddellijk
de tekorten moeten aanvullen en dat was niet haalbaar. Er was
dus geen echt alternatief voor PME. Daarbij speelde natuurlijk
het positieve dekkingsgraadverschil, waardoor onze mensen
een stuk in het verleden gemiste indexatie in konden halen. Het

Han Thoman is onafhankelijk voorzitter van het
bestuur van Pensioenfonds Stork. Dat betekent dat
hij niet namens een van de geledingen (werkgevers,
deelnemers of gepensioneerden) in het bestuur zit. Hij
blikt op persoonlijke titel terug op het proces dat hij
de afgelopen periode van dichtbij heeft meegemaakt.

Han Thoman

precieze verschil is op dit moment nog niet bekend, omdat
de definitieve cijfers van PME er nog niet zijn, maar zelfs als
het wat lager zou uitvallen is het nog altijd voldoende om
het besluit over te gaan naar PME verantwoord te noemen.’

Dissonant

‘Er is voor mijn gevoel in het hele proces één grote dissonant
geweest, en dat is de rol van de werkgever. Ik stel vast dat de
verhouding tussen het fonds en Stork de afgelopen jaren zeer
moeizaam was. Het is teleurstellend te moeten constateren
dat de onderneming in het hele proces het laken wel erg
naar zich heeft toegetrokken. Eigenlijk vind ik dat het sociale
hart, waar Stork altijd zo om werd geroemd, een infarct heeft
opgelopen. De onderneming zegt wel dat de economische
omstandigheden hen met de rug tegen de muur heeft gezet,
maar er zijn tal van momenten en dossiers geweest waarop
ze, in mijn optiek, water bij de wijn hadden kunnen doen.
Ze hebben wel erg naar hun eigen belang gekeken. Ik heb
vaak genoeg gedacht en gezegd: die deelnemers van ons zijn
wel dezelfde mensen als jullie werknemers! Nog steeds zijn
sommige dossiers niet afgehandeld. Het bestuur staat zelfs
andermaal voor de keus of we niet naar de rechter moeten
gaan om ons gelijk te halen. Zo hoog is het opgelopen. Ik
vind dat buitengewoon teleurstellend.’

Niet altijd helder

‘Ik weet dat er mensen zijn die tijdens het proces hebben
gezegd: waarom vertellen jullie nu niet concreter wat er staat
te gebeuren. Ik heb daar ook begrip voor. Ik kan zeggen
dat we ons hebben ingespannen om zo helder en zo vroeg
mogelijk te communiceren, maar we konden niet altijd alles
al zeggen. Daarvoor waren er op veel momenten nog te veel
onduidelijkheden, bijvoorbeeld in de positie van PME, Stork
of van De Nederlandsche Bank. We hebben er daarom voor
gekozen u in ieder geval op de hoogte te houden van het
proces. Ik snap het dat onze berichtgeving voor gepensioneerden en deelnemers niet altijd bevredigend is geweest.
Maar nu meer bekend is en besluiten definitief zijn, kunnen
we ook beter communiceren.’

De mensen van het pensioenfonds

‘Ik heb enorm veel waardering voor het werk van de mensen
van het pensioenfonds, en dan bedoel ik de uitvoeringsorganisatie en het bestuursbureau. Zij hebben de afgelopen
maanden met ouwe getrouwen en met mensen in tijdelijke dienst onder moeilijke omstandigheden een enorme
prestatie neergezet. Dat meen ik echt. Het bestuur komt lof
toe, maar wat deze mensen aan werk verzet hebben is echt
uitzonderlijk.’

Toezicht

‘De kogel is nu dus door de kerk, maar daarmee is het proces
niet ten einde. Nu moet alles zorgvuldig worden overgedragen aan PME. Dat vergt nog heel wat werk. En: we houden
er toezicht op. Er worden drie toezichthouders vanuit het
bestuur benoemd die er scherp naar gaan kijken of alles goed
gaat en of de afspraken met PME goed worden nagekomen.
Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat de belangen
van onze deelnemers en gepensioneerden dus goed in de
gaten worden gehouden.’

Tevreden

‘Ik ben al met al zeer tevreden over het proces. Maar belangrijker is: hoe is het voor de gepensioneerden, deelnemers en
slapers. Kunnen zij tevreden zijn? Ik denk het wel. Natuurlijk
moet ik een slag om de arm houden: ik kan niet in de toekomst kijken en weet niet hoe het verder zal gaan bij PME. De
problemen rondom de pensioenen zijn met deze overgang
ook de wereld niet uit. Het zal voorlopig nog een spannende
tijd zijn. Komt er herstel in de economie en op de financiële
markten? Komt er snel duidelijkheid over de toekomst van
ons pensioenstelsel? Ik kan wel zeggen dat ik in de loop van
dit proces een goed gevoel heb gekregen over PME. En ik kan
ook zeggen dat je pensioen er op de lange termijn zekerder
is dan wanneer we waren doorgegaan met Pensioenfonds
Stork. Het betekent wel dat een einde is gekomen aan een
periode van meer dan 130 jaar ‘Pensioenregeling Stork’.’

pensioenfonds stork
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Wat vinden zij ervan..?

Collega’s en oud-collega’s over Pensioenfonds Stork en de overgang naar PME
Ron de Wolf, 60 jaar

werkt als facilitymanager in Papendrecht

Marion van Schaijk, 37 jaar
programmamanager bij Fokker

‘Toen ik voor Stork begon te werken, was ik 24 jaar.
Ik hoefde toen nog geen bijdrage te betalen voor
het pensioenfonds. Dat hoefde pas na je 25ste. Dat
was wel een verschil. De premie bij Pensioenfonds
Stork was best hoog. Vrienden van mij klaagden
wel eens over hun pensioenpremie. Die moesten
dan voor het eerst een paar tientjes mee gaan
betalen. Hoezo een paar tientjes? Bij ons is het
veel meer!
Ik weet met al die berichten niet of ik echt kan rekenen op een goed pensioen later. Pensioenfonds
Stork stond er op het laatst niet echt goed voor
en volgens mij is het met PME zelfs nog slechter
gesteld. Ik denk dat het pensioenfonds doet wat
het kan doen, maar ik geloof niet dat ze echt heel
goed voor mij gaan zorgen.
Die overgang naar PME snap ik wel. Pensioenfonds
Stork is te klein. Maar ik vond het wel stoer dat het
pensioenfonds van Stork het een na oudste van
heel Nederland is. Dat is geen argument om het
overeind te houden, dat snap ik ook wel, maar het
is wel jammer dat het weg gaat. Het zegt namelijk
wel iets over een bedrijf. Stork liep 130 jaar geleden
voorop met het goed zorgen voor werknemers. Dat
is een leuke uitstraling.’
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‘Dit is mijn 43ste jaar bij Fokker. Ik ben begonnen als leerling vliegtuigkunststofbewerker. Nu ben ik
facilitymanager. Met een beetje geluk kan ik over twee jaar stoppen. De langste tijd heb ik bij het Fokkerpensioenfonds gezeten. Daar was ik vanuit
de ondernemingsraad ook lid van de deelnemersraad. Het was een van de betere pensioenfondsen in Nederland. Bij de overgang naar
Pensioenfonds Stork bleven we in een stevig
fonds. Op het moment dat Stork bedrijven ging
verkopen en na de splitsing lag het wel voor de
hand dat er wat met het pensioenfonds zou gaan
gebeuren. De keuze om ons pensioen onder te
brengen bij een groter en goed georganiseerd
pensioenfonds is natuurlijk heel logisch. En
gezien de sector waarin wij zitten is de PME
ook een logische keuze. Ik ga er vanuit dat de
hele grote pensioenfondsen op een goede wijze
geleid worden. Er blijft natuurlijk altijd discussie
over de keuze van het soort beleggingen en wat
voor rendement het oplevert. En ja, zo’n crisis
zoals we nu hebben, hebben we nooit eerder
meegemaakt. Het komt allemaal wel dichterbij,
maar het heeft geen zin om me daar druk over te
maken. Maar een ding is wel duidelijk: mensen
zullen steeds meer voor zichzelf moeten gaan
zorgen.’

Dinie Mengerink, 66 jaar

is weduwe van Wim Krukkert die in 1989 overleed
‘Mijn man was werkzaam bij Stork. Hij was er timmerman en is
in 1968 in dienst gekomen. Hij is al op zijn vijftigste overleden,
nadat hij drie jaar kanker had. Twee broers van mij, een zwager
en een neef werkten ook bij Stork. Mijn man was slager geweest
en wilde iets anders gaan doen. Hij is toen op aanraden van hun
naar werk gaan vragen bij Stork. Ik weet niet of hij daar de opleiding voor timmerman heeft gevolgd of dat hij dat zelf al had gedaan.
Ik heb na zijn overlijden twee maanden moeten overbruggen, maar
daarna kreeg ik altijd netjes op tijd het nabestaandenuitkering. Ik
was toen 44 en had nog drie kinderen thuis. Vanaf vorig jaar krijg
ik AOW en krijg het pensioen van mijn man van Stork er extra bij.
Ik heb nergens klachten over. Je kon ze altijd bellen als je vragen had. Ik had een telefoonnummer, dus dat was prima in orde.
Dat ze nu overgaan in PME en zo groot worden allemaal… Ik weet niet wat
ik ervan moet vinden en hoe dat zal worden. Je moet maar afwachten.
Pensioenfonds Stork is vast niet over een nacht ijs gegaan, maar ik kan
er nu nog niks zinnigs over zeggen.’

‘Dat Pensioenfonds Stork naar
een andere club overgaat,
vind ik helemaal niet erg.’
Theo van Bergen, 81 jaar

was werkzaam op de tekenkamer in Boxmeer

Geert Hofstede, 83 jaar

emeritus hoogleraar aan de Universiteit Maastricht,
werkte ooit als ingenieur bij Stork.
‘Ik was bij Stork in Hengelo in dienst van 1955 tot 1960. Over die periode
ontvang ik een bescheiden pensioen. Mijn grootvader was een vooraanstaand
schoolmeester in Hengelo, B.P. Hofstede. Hij was een leeftijdgenoot van D.W.
Stork en adviseerde de Heren Stork en Dikkers bij de ontwikkeling van hun
personeel. Hij stond aan de wieg van de fabrieksschool, de Fabrieksbode
waarin hij soms schreef, de personeelsverenigingen Hercules en Armonia
en de Leesavond, een soort volksuniversiteit voor iedereen die hij vaak zelf
doceerde. Zijn rol stamt uit de sociale bewogenheid bij de ondernemers
die ook leidde tot de oprichting van de Kern, een van Nederlands eerste
ondernemingsraden, het pensioenfonds en de ziekenvoorzieningen. Mijn
vader was zijn oudste zoon; na de middelbare school werkte hij als stagiair
bij Stork en kreeg toen van de fabriek een lening om voor ingenieur te studeren in Zwitserland. Na zijn studie heeft hij enkele jaren voor Stork gewerkt,
maar is al spoedig zelf ook in het onderwijs gegaan. Na mijn eigen studie in
Delft kreeg ik als vanzelf een baan bij Stork aangeboden, maar na vijf jaar
ben ik mijn eigen weg gegaan. Over de overdracht van het pensioenfonds
heb ik geen sterke gevoelens. De tijden veranderen en voor het oude komt
het nieuwe. De rol van de Gebroeders Stork in de sociale geschiedenis van
Nederland blijft voor altijd bestaan, en ik ben er trots op dat mijn grootvader
daaraan ook heeft bijgedragen.’

‘Eén ding is duidelijk: mensen
zullen steeds meer voor zichzelf
moeten gaan zorgen.’

‘Ik was er bij de oprichting van Stork Boxmeer al bij. In 1947 ben ik begonnen
als draaier. Ik kwam van de technische school. Alles wat nodig was in de
melkfabriek, werd gemaakt bij Stork Amsterdam. Maar hier stonden lege
fabriekshallen en ze wisten in Amsterdam ook dat in Boxmeer een technische school stond. Er kwam toen een hele deftige meneer uit Amsterdam,
in een beige pak, meneer Edens. Hij zorgde ervoor dat we hier zijn gestart.
We hebben nog schroot moeten kruien om machines te kunnen plaatsen!
Ik heb tien jaar in de fabriek gestaan en toen heeft meneer Edens me
op de tekenkamer gezet. Daar ben ik hem altijd dankbaar voor gebleven. Je komt in een hele andere wereld terecht, hé. Dat was ongeveer in
1957, toen ook de ouderdomswet van Suurhoff erdoor kwam. Het is me
op de tekenkamer altijd heel goed bevallen. Ze kwamen op een gegeven moment me vragen deel te nemen aan het pensioenfondsbestuur.
Exact weet ik het niet meer, maar ik heb dat tien, vijftien jaar gedaan. Tot
1980, geloof ik. We vergaderden in Amersfoort. Vanuit de fabriek werden we
gevraagd. Eens in het half jaar kwam de hele club bij elkaar. Daar zaten de
grote jongens uit Amsterdam ook bij. Daar werd van alles beslist. Maar altijd
op een heel goede manier. Er werden dan voorstellen gedaan en gevraagd wat
we ergens van vonden en die Amsterdammers konden altijd beter lullen dan
wij uit Boxmeer. Maar
er werd overal eerlijk
over gestemd. Ik heb
het altijd met plezier
gedaan, maar na ruim
tien jaar ben ik uit
het pensioenfonds
gestapt. Ik had er de
tijd niet meer voor.
Dat Stork overgaat naar
een andere club vind
ik helemaal niet erg.
Het heeft geen zin om
dat als enkeling tegen
te houden. Ik heb het
heel goed bestudeerd
en zie geen punt van
bezwaar. Mijn werkleven lang heb ik voor
Stork gewerkt en ik
geniet sinds 1992 een
pensioen van ze. Ik zou
zeggen “jongens ga zo
door”.’

pensioenfonds stork
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jubileum

Pensioenfonds Stork
bestaat 130 jaar
In november vierde Pensioenfonds Stork het 130-jarig
Waar kapitaal en arbeid samenwerken

Waar kapitaal
en arbeid
samenwerken
komt wat goeds tot stand

Pensioenfonds Stork in
historisch pensioenperspec tief

jubileum. Het is het op één na oudste pensioenfonds van
Nederland. We organiseerden een jubileumbijeenkomst
waarop het boek van Pieter de Lange over de geschiedenis van
ons fonds werd gepresenteerd. Er was ook een kleine tentoonstelling met foto’s uit de rijke geschiedenis van Stork en het
pensioenfonds. Hier een kleine beeldimpressie.
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Henk Oude Brinkhuis opent de jubileumtentoonstelling ‘de mens achter de machine’

Aan Burthie Hoelaars (94), voormalig tekenaar bij Werkspoor Amsterdam, is een van de panelen
van de tentoonstelling gewijd

Onderdeel van de jubileumtentoonstelling ‘de mens achter de machine’

Jacob van de Velde (deelnemersraad) in debat met het deskundigenpanel

Een deskundigenpanel met IJmert Muilwijk (CNV jongeren), Joanne Kellermann (De Nederlandsche
Bank), prof. dr. Theo Nijman (Tilburg University) en prof. dr. Pieter de Lange spreken met elkaar
over de toekomst van het pensioenstelsel o.l.v. dagvoorzitter Han Thoman (Pensioenfonds Stork)

Henk Oude Brinkhuis (voorzitter verantwoordingsorgaan en Storkiaan in hart en nieren) tijdens
zijn speech bij de opening van de tentoonstelling
de kern 13

?
service

De meestgestelde vragen over de overgang naar PME

Hoe zit het
nou precies...?

Pensioenfonds Stork houdt op te bestaan. Uw pensioen gaat over
naar PME. We kunnen ons voorstellen dat u daar vragen over heeft.
Hier een overzicht van de vragen die ons het meest zijn gesteld.
Een compleet overzicht vindt u op www.pensioenstork.nl.
Wa n n e e r zi e i k mi j n pe ns i o e n a a nspraken bij PME terug i n h e t pe ns i o e n r eg iste r ?
Vanaf 1 januari 2012 is PME de pensioenuitvoerder. In de komende
maanden worden uw gegevens bij PME in de administratie opgenomen. Vanaf september 2012 ziet u uw aanspraken bij PME terug in
het pensioenregister en dus op de site: mijnpensioenoverzicht.nl.
Voor die tijd ontvangt u van Pensioenfonds Stork al wel het uniform
pensioenoverzicht (UPO).
Wa a rom zi e i k mi j n Stor k pe ns i o e n niet terug in het
pe ns i o e n r eg iste r ?
Uw Storkpensioen is per 1 januari 2012 overgedragen aan PME. Dat
betekent dat wij uw pensioen vanaf dat moment niet meer registreren
en aanbieden aan het pensioenregister. De overheveling van de pensioenen en de verwerking in de administratie van PME neemt enige tijd
in beslag. Zodra dit is geregeld zal PME de pensioenaanspraken aan het
pensioenregister aanbieden zodat deze voor u weer zichtbaar worden.
Uiteraard blijf u in de tussenliggende periode gewoon verzekerd (bij
PME). Voor een indicatie van uw pensioenaanspraken kunt u gebruik
maken van het laatste aan u verstrekte pensioenoverzicht (UPO).
De de k k i ngsgr a ad va n Pe ns i o e n f on ds Stork is hoger
da n di e va n PME ? Is d it n ade l i g voor mij?
Niemand mag financieel nadeel ondervinden van de overgang. Bij de
overgang krijgt u er zelfs enkele procenten bij. Let op: de financiële
situatie van PME kan ervoor zorgen dat u ook weer pensioen kwijtraakt
als het gevolg van een kortingsmaatregel.
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Wordt het
in dexatiever schil tussen
Pensioenfon ds
Stork en PME
goe dgemaak t?
PME heeft de laatste jaren wat meer
indexatie toegekend dan Pensioenfonds Stork.
Als we opgaan in
PME kunnen onze
deelnemers, slapers en gepensio-

neerden deze indexatie bij Pensioenfonds Stork niet meer inhalen. Voor
de overgang gold vanaf het begin de voorwaarde dat minstens 80%
van het indexatieverschil moest worden goedgemaakt bij overgang.
Pensioenfonds Stork heeft een iets hogere dekkingsgraad dan PME.
Het verschil komt ten goede aan de aangeslotenen van Pensioenfonds
Stork. Dit verschil is hopelijk voldoende om 80% van het indexatieverschil goed te maken. Als dat niet direct lukt bij de overgang dan zal dat
alsnog in de jaren 2013 tot en met 2015 gaan lukken omdat in die jaren
er nog betalingen door Stork worden gedaan die worden gebruikt op alle
pensioenen van bij Pensioenfonds Stork aangeslotenen te verhogen.
Mag alleen de vakbon d de we rknemersle den benoemen
voor het bestuur van PME ?
Ja, bij een bedrijfstakpensioenfonds wijzen de vakbonden de werknemersvertegenwoordigers aan.
H ebben gepensioner den invloe d bij PME?
Gepensioneerden hebben geen directe inspraak, maar zijn wel vertegenwoordigd in de deelnemersraad. Namens Stork worden hier twee
personen aan toegevoegd. FNV Bondgenoten benoemt een werknemerslid namens Stork en CNV een gepensioneerd lid namens Stork.
Is het N abestaan denpensioen bij PME gelijk aan dat
van Pensioenfon ds Stork?
Uw nabestaandenpensioen bij Pensioenfonds Stork gaat één op één
over naar PME. Ook als er een andere verdeling tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen is afgesproken dan de gebruikelijke
100-70 blijft deze ongewijzigd.
Wat zijn de bel angrijkste verschillen tussen het pen sioen van Pensioenfon ds Stork en dat van PME?
De pensioenregelingen van Pensioenfonds Stork en PME zijn in grote
lijnen hetzelfde. Wel is het nodig dat we de pensioenregeling zo vormgeven dat die in de regeling van PME past. Voor bepaalde onderdelen
van de regeling betekent dat een aanpassing. Dat gaan we vóór medio
februari 2012 regelen en aan u laten weten. Financieel mag u er niets
van merken.
Ik krijg nu een uitkering van PME en Pensioenfon ds
Stork. Wor den deze uitkeringen samengebracht?
In augustus 2012 krijgt u alle uitkeringen van PME. Voor zover ons
bekend worden alle pensioenbedragen die u van PME ontvangt (dus
ook “oudere” pensioenen) bij elkaar geteld en aan u uitgekeerd.
We hebben een collectieve ziek tekostenverzekering
en korting bij Centraal B eheer. Houdt dit nu ook op?
Deze verzekeringen lopen via de werkgever. Dit staat dit los van het
pensioenfonds. Er is voor zover ons bekend geen reden om aan te
nemen dat dit stopt.

Heeft u meer vragen? Bijvoorbeeld over de APR?
Kijk dan op www.pensioenstork.nl

Aan het woord... Arie

van de Wiel

Het ga u goed!
In 1996 presenteerden wij voor u het eerst het informatieblad De Kern. Vanaf dat moment heb ik regelmatig
– meestal zonder dat u dat wist – het woord tot u mogen
richten in de vorm van wetenswaardigheden over het
fonds of met inhoudelijke artikelen over de pensioenregeling. In deze laatste Kern neem ik de vrijheid om
namens de uitvoeringsorganisatie van Pensioenfonds
Stork me in een persoonlijk woord tot u te richten.

‘Wij geven u nu over in handen
van medewerkers van PME
hebben er alle vertrouwen in dat
zij het estafettestokje op een
goede wijze overnemen.’
In november van het vorig jaar vierden we het 130-jarig
jubileum van Pensioenfonds Stork. Het was een jubileum met twee gezichten. Enerzijds was het fonds in
feestelijke stemming vanwege de viering van een
bijna anderhalve eeuw bestaand pensioenfonds. Anderzijds was het de opmaat tot het
onvermijdelijke einde van datzelfde fonds.
Het hart van Pensioenfonds Stork wordt
gevormd door de uitvoeringsorganisatie. Daar
werden niet alleen de pensioenvermogens
bewaakt maar ook de pensioenen
en verplichtingen geadministreerd en toegekend.
Maar meer nog fungeerde het als de brug
tussen de deelnemer
of gepensioneerde
en het fonds. Vanuit
die functie hebben
we met velen van
u contact gehad.
Vaak ging het
om afhandeling
van vragen over

de pensioenregeling, het pensioenfonds of de eigen
pensioensituatie. Maar ook hadden wij met u contact
op het moment dat er sprake was van overlijden en
een nabestaandenpensioen moet worden toegekend.
Door de vele contacten hebben de medewerkers van
Pensioenfonds Stork u in meer of mindere mate leren
kennen. Niet alleen u, als deelnemer of gepensioneerde,
maar zeker ook de HR-medewerkers van de aangesloten
ondernemingen. Met sommigen was er een vluchtig
contact. Met anderen was het intensiever; dan waren
de vragen wat complexer of het dossier ingewikkelder.
In alle gevallen zagen wij het als een uitdaging om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn. En ging dat niet direct
goed, dan probeerden we daar een oplossing voor te
vinden; naar wij hopen uiteindelijk tot tevredenheid. Wij
geven u nu over in handen van medewerkers van PME en
hebben er alle vertrouwen in dat zij het estafettestokje
op een goede wijze overnemen.
Met de opheffing van Pensioenfonds Stork staan ook de
medewerkers van de uitvoeringsorganisatie voor een uitdaging. Zij moeten op één of andere manier een vervolg
geven aan hun carrière. Voor sommigen betekent dit een
overstap naar een geheel andere sector, anderen vinden
onderdak bij een collega-pensioenfonds en enkelen
maken – net als u – de overstap naar PME. Maar het
betekent in elk geval een einde aan een voor sommigen
jarenlange betrokken inzet bij de uitvoeringsorganisatie.
Helaas stopt dat nu. Ook aan 130-jaar Pensioenfonds
Stork komt eens een einde.
Daarom wens ik u namens alle collega’s van Pensioenfonds Stork een hartgrondig:
het ga u goed!

Arie van de Wiel, werkzaam op het bestuursbureau, werkt sinds
1983 bij Pensioenfonds Stork, onder meer als Hoofd Pensioenzaken. Hij was één van de ‘gezichten’ van het pensioenfonds.
Hoogtepunt in zijn loopbaan: ‘Een aantal administratieve en
pensioentechnische mijlpalen, zoals de turbulente maar succesvolle lancering van de nieuwe pensioenregeling in 1999 en de
ontsluiting van de pensioenadministratie in 2004. Maar bovenal:
de contacten met deelnemers en gepensioneerden in Hengelo,
Sneek, Boxmeer, Utrecht en wherever.’

Arie van de Wiel was o.a. Hoofd Pensioenzaken bij Pensioenfonds Stork
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Afscheid van de deelnemersraad
Veranderingen horen bij het leven. Wij als Storkianen
en oud-Storkianen kunnen het weten. We hebben
Stork in de afgelopen decennia in hoog tempo een
ware metamorfose zien ondergaan. Het oude Stork,
de industriereus van weleer, is allang niet meer.
En nu is er dan weer een verandering: ons vertrouwde
pensioenfonds houdt op te bestaan en onze pensioenen gaan over naar PME, het bedrijfstakpensioenfonds van de Metalektro.
Zoals alle verandering roept ook
deze bij velen
nostalgische
gevoelens op.
Misschien twijfelt u zelfs: is dit
nu wel een goede stap? Ik denk
dat we die vraag
alleen maar met
een volmondig
ja kunnen beantwoorden. Nadat

alle feiten op rij gezet zijn moet wel worden geconcludeerd dat de overgang voor iedereen het beste is. Bij
het veel grotere PME zijn onze pensioenen uiteindelijk
zekerder. En we hebben onder omstandigheden de
beste deal eruit gesleept. U kunt aannemen dat we
daar als deelnemersraad scherp op hebben toegezien.
Het is te begrijpen dat er ook scepsis is. Het is natuurlijk niet prettig dat we overgaan naar een pensioenfonds waarbij een zware crisismaatregel in de lucht
hangt: het verlagen van de pensioenen. Hoeveel
zekerder is je pensioen dan eigenlijk bij een groot
pensioenfonds? Maar vergeet niet: ook Pensioenfonds Stork stond er niet goed voor en het zou zeer
waarschijnlijk ook de pensioenen hebben moeten
verlagen. We hebben nu eenmaal te maken met een
enorme crisis, waarbij geen enkel pensioenfonds
buiten schot blijft. De deelnemers in pensioenfondsen
die een heel hoge dekkingsgraad hadden merken
het alleen doordat ze geen indexatie krijgen, maar
allemaal hebben ze veel lagere dekkingsgraden dan
bijvoorbeeld 4 jaar geleden.
Het blijft een spannende tijd voor alle werknemers en
gepensioneerden. We moeten hopen op een eind aan

de eurocrisis en herstel op de financiële markten. Ook
de vergrijzing speelt een rol. We zullen in Nederland
nieuwe afspraken over de pensioenen moeten maken
om ons mooie pensioenstelsel ook in de toekomst
overeind te kunnen houden. Bij het overwinnen van
alle uitdagingen hebben we als gepensioneerden en
werknemers wel een betere uitgangspositie bij een
groot fonds als PME, daarvan ben ik overtuigd.
De taak van de deelnemersraad zit er bijna op. Wij
volgen nog de correcte voortgang van de overdracht
en dienen het jaarverslag 2011 nog te behandelen
en hierover een advies uit te brengen. Medio mei zal
dat afgerond zijn. Dan is afgesproken dat een nog
te benoemen aantal leden uit de deelnemersraad als
klankbord blijft fungeren voor de vereffenaars, die
verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke liquidatie
van het fonds.
In deze laatste Kern wil ik iedereen bedanken die
zich heeft ingezet voor Pensioenfonds Stork, niet in
de laatste plaats de mensen van het pensioenbureau.
Voor hen is het einde van Pensioenfonds Stork ongetwijfeld het meest ingrijpend.
Ik wens u alle goeds.

Tineke Eilander (68) was voorzitter van de deelnemersraad van Pensioenfonds Stork.

DAG!

De medewerkers van Pensioenfonds Stork zwaaien u uit.
Achteraan: André Hoogendoorn, Klaas Oudshoorn, Eric Uijen, Arie van de Wiel en Gert van Beek
Midden: Diana Marcus, Cor van den Brom, Anne Wensink en Celeste de Quelerij
Vooraan: Natalie te Boekhorst, Ria Dasselaar en Inge van de Kamp
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