
4.986 25.268 26.42
15.017  14.979  14.
284.2 86 638.528 7
5.792 12.675 8.901
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| 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
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 Jaarbedragen 2010 2009	 2008	 2007	 2006 

 (bedragen x € 1 miljoen)

 

Premies     

Kostendekkende premie 69 81 69 89 77

Gedempte premie 65 70 78 86 -

Feitelijke premie 65 70 78 86 94

Herstelpremie 18 35 - - -

     

Beleggingsopbrengsten 282 246 -316 -9 167

     

Uitkeringen     

Ouderdomspensioen 75,7 72,3 68,8 64,8 61,2

Nabestaandenpensioen 29,2 29,1 28,6 27,8 26,5

Wezenpensioen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Vroegpensioen 6,4 6,2 6,0 5,7 4,9

Arbeidsongeschiktheidspensioen 2,4 2,4 2,9 2,9 2,8

Afkoopsommen 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8

     

Waardeoverdrachten (x € 1.000)     

Inkomend -7871  465 46.804 14.321 5.428

Uitgaand 1.056 1.387 75.766 19.359 9.697

     

     

 Kerngegevens 2011  2010	 2009	 2008	 2007

 (bedragen x € 1)  

     

Maximum pensioengevend salaris (€) 153.405 150.906 148.300 143.963 138.044

Franchise (€) 13.787 13.562 13.328 12.938 12.406

     

Premie over grondslag (%) 24,6 24,3 25,8 25,7 25,8

Premie over pensioengevend salaris (%) 9,3 4,2 6,6 6,6 7,5

Toeslag actieve deelnemers (%) 0,0 0,0 0,0 4,29 1,72

Toeslag gepensioneerden en 

gewezen deelnemers (%) 0,0 0,0 0,0 1,29 1,72

1 De negatieve waarde voor inkomende waardeoverdrachten wordt nader toegelicht in de jaarrekening onderdeel 

(19) op pagina 71.
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| Voorwoord

2010 was voor Pensioenfonds Stork een hectisch jaar. Het lage renteniveau en de hogere levens-

verwachting zetten de waardering van de verplichtingen fors onder druk. Echter, dankzij een goed 

rendement kon Pensioenfonds Stork het hoofd boven water houden. Het nemen van een voorlopig 

kortingsbesluit was niet nodig. Wel geldt dat Pensioenfonds Stork zich nog steeds in een situatie 

van herstel bevindt. De dekkingsgraad (ultimo 2010: 98,2%) zal verder moeten stijgen om de door 

de toezichthouder vereiste dekkingsgraad (ultimo 2010: 118,8%) te bereiken. Veel aandacht voor het 

risicomanagement is om die reden gerechtvaardigd. In 2010 is dit bij Pensioenfonds Stork verder 

geoptimaliseerd, waardoor integraal kan worden gestuurd op de dekkingsgraad. In de risicobeheer-

singstrategie wordt ingezet op het zoveel mogelijk beschermen van de koopkracht van deelnemers. 

Het fonds spant zich in om deelnemers en andere stakeholders goed te informeren over de finan-

ciële situatie van het fonds. Die transparantie speelt ook op andere terreinen. Zo heeft Stork het 

voornemen uitgesproken de pensioenregeling onder te brengen bij Pensioenfonds van de Metalektro 

(PME). In 2010 is gestart met het in kaart brengen van de consequenties van een dergelijke over-

gang. Uitgangspunt is dat de deelnemers en gepensioneerden er niet op achteruit gaan.

In het verslagjaar liep daarbij - gezien de situatie van onderdekking - de discussie over de vordering 

van de herstelpremie bij de aangesloten ondernemingen verder door. Het bestuur en de medewer-

kers van het pensioenfonds hebben er veel energie in gestoken om met Stork tot een oplossing te 

komen. Na een aantal mislukte pogingen is uiteindelijk in april 2011 overeenstemming bereikt. 

In een overeenkomst, die is getekend op 18 april 2011, is vastgelegd dat Stork alle verschuldigde 

herstelpremies voor de jaren 2009 – 2011 voldoet. Ook is vastgelegd dat de uitvoeringsovereen-

komst wordt aangepast en dat alle partijen zich volledig inzetten om de overgang naar PME moge-

lijk te maken. Het bestuur is ervan overtuigd dat het bereikte resultaat in het belang is van allen die 

bij het pensioenfonds zijn betrokken. 

Een mogelijke overgang naar PME en de perikelen rond de betaling van de herstelpremie hebben 

in 2010 in de externe communicatie veel aandacht gekregen, zodat deelnemers en gepensioneerden 

kunnen weten wat er speelt en wat de gevolgen zijn. 

De bovengenoemde onderwerpen hebben veel gevraagd van het bestuur en de uitvoeringsorgani-

satie. Desondanks zijn zij erin geslaagd Pensioenfonds Stork in 2010 verder te professionaliseren. 

Het fonds blijft er alles aan doen om de pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren voor alle 

belanghebbenden. 

mr. H.J. Thoman, voorzitter bestuur

J.C. Plat, secretaris bestuur
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“Transparant: open, helder 
en eerlijk over alles wat je 
doet en gedaan hebt.” 

24.986 25.268 26.420 26.901
 15.017  14.979  14.951 14.949
8.842 8.676 8.528 8.427
 5.388  5.466  5.509  5.53

8

Han Thoman | voorzitter bestuur Pensioenfonds Stork
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1 | Financiële positie

1.1 | Dekkingsgraad
De dekkingsgraad is de verhouding tussen het beschikbare pensioenvermogen en de voorziening 

die nodig is voor de huidige en toekomstige pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van 

Pensioenfonds Stork is in 2010 gestegen van 96,6% naar 98,2%, ondanks de toename van de 

pensioenverplichtingen. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van het vermogen en 

de verplichtingen getoond:

 Ontwikkeling dekkingsgraad

 Bedragen x € 1 miljoen 2010	 2009 verschil 

 Pensioenvermogen 2.605 2.362 243

 Voorziening pensioenverplichtingen 2.653 2.446 207

 Dekkingsgraad 98,2% 96,6% 1,6%

De voorziening pensioenverplichtingen steeg in 2010 met € 207 miljoen tot € 2.653 miljoen. 

Deze stijging is mede veroorzaakt door:

•  de dalende rente: eind 2010 bedroeg de gemiddelde rente 3,4% (2009: 3,8%);

•  het bestuursbesluit om in de verslaglegging ultimo 2010 over te gaan op de nieuwe prognose-

tafels AG 2010-2060 (inclusief fondsspecifieke correctiefactoren op sterftekansen), waardoor de 

voorziening met € 50,2 miljoen is toegenomen.

De invloed van veranderingen die van invloed zijn op de stijging van 1,6% van de dekkingsgraad 

zijn opgenomen in de onderstaande grafiek.
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De verandering bij overig (M6) bestaat uit een toevoeging aan de voorziening pensioenverplichtin-

gen van 2,32% (in aanvulling op de bijstelling in 2009 van 5%) opgenomen vanwege de overgang 

naar de prognosetafels AG 2010-2060 inclusief fondsspecifieke correctiefactoren op de sterftekansen. 

Het overige verschil (0,38%) wordt veroorzaakt door wijzigingen in het deelnemersbestand.

Het pensioenvermogen steeg in 2010 met € 243 miljoen tot € 2.605 miljoen. Deze stijging is het 

saldo van de beleggingsopbrengsten, de in rekening gebrachte pensioenpremies en de verrichte 

pensioenuitkeringen. Het rendement over het belegd vermogen bedroeg in 2010 12,2% (2009: 11,7%).

1.2 | Herstel
In 2008 raakte Pensioenfonds Stork in een dekkingstekort en stelde daarom begin 2009 een her-

stelplan op. Hierbij moet de financiële positie van het fonds in vijf jaar verbeteren tot de minimaal 

vereiste dekkingsgraad (eind 2010: 104,4%) en in vijftien jaar aangroeien tot de vereiste dekkings-

graad (eind 2010: 118,8%). Wanneer het fonds de vereiste dekkingsgraad bereikt, is het fonds uit de 

tekortsituatie. In onderstaande grafiek wordt de bijdrage van de risicocategorieën aan de vereiste 

dekkingsgraad getoond en het effect van de diversificatie op de vereiste dekkingsgraad.
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K	 Verloop van de dekkingsgraad over de afgelopen twee jaar in relatie tot de minimaal vereiste 

 dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad en het (in het herstelplan) beoogde herstelpad

In het in 2009 ingediende herstelplan was de stijging van de verplichtingen door de hogere levens-

verwachting nog niet voorzien. Ondanks de extra voorzieningen die hiervoor zijn opgenomen - met 

een negatief effect op de dekkingsgraad van 7,32% - loopt de dekkingsgraad eind 2010 0,4% voor 

op het herstelpad.

In het herstelplan is ook bepaald dat in ieder geval in de eerste drie jaar van tekort een aanvul-

lende herstelpremie wordt geheven. Deze herstelpremie vloeit voort uit de uitvoeringsovereenkomst 

van het fonds met de aangesloten ondernemingen. Ook in 2010 is deze premie - in totaal € 18 

miljoen - geheven. Dit had een positief effect op de dekkingsgraad van 0,75%.

1.3 | Communicatie over financiële positie 
Om de deelnemers en gepensioneerden goed inzicht te bieden in de financiële positie van het 

fonds, is halverwege 2010 begonnen met het maandelijks publiceren van de dekkingsgraad op 

de website. Zo hebben deze doelgroepen snel de beschikking over de meest actuele informatie. 

Ook wordt informatie over de financiële positie van het fonds gepubliceerd in De Kern, het informa-

tieblad voor deelnemers en gepensioneerden. 

dec - 2008 juni - 2009       dec - 2009  juni - 2010     dec - 2010

120 %

115 %

110 %

105 %

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

Verwacht herstelpad

Dekkingsgraad

Vereiste dekkingsgraad

Minimaal vereiste dekkingsgraad



12

“Bij transparantie denk ik 
aan openheid en leesbare 
dan wel begrijpelijke, voor 
iedereen toegankelijke 
informatie.” 

24.986 25.268 26.420 26.901
 15.017  14.979  14.951 14.949
8.842 8.676 8.528 8.427
 5.388  5.466  5.509  5.53

12

Jan Plat | secretaris bestuur Pensioenfonds Stork
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2 | Risicobeheersing

2.1 | Risicomanagementbeleid en risico’s 
Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan 

geconfronteerd met onzekerheden. Onzekerheid biedt zowel risico’s als kansen, met de potentie om 

waarde te verlagen of te verhogen. Risico’s zijn gebeurtenissen met een mogelijk negatief effect, die 

waardecreatie kunnen voorkomen of bestaande waarde kunnen uithollen. Eenvoudig gezegd: risico 

is het gevaar van schade of verlies.

Onder risicomanagement wordt het integrale, continue en cyclische proces verstaan waarbinnen 

risico’s worden geïdentificeerd, geanalyseerd, gemonitord en geëvalueerd. Dit resulteert in de ac-

ceptatie, mitigatie of het vermijden van risico’s. Binnen het pensioenfonds is daarom een eerste 

aanzet gemaakt voor het beleidskader voor risicomanagement. De focus is hierbij gericht op een 

integrale sturing op de dekkingsgraad aan de hand van het - door De Nederlandsche Bank (DNB) 

voorgeschreven - zogeheten dekkingsgraadsjabloon. In 2011 wordt het beleidskader voor risico-

management verder verfijnd en wordt gestart met de hieronder genoemde bestuurlijke commissies 

in hun hernieuwde vorm.

Risicomanagement loopt door het gehele fonds en het streven is om dat integraal te beoordelen. 

Het aantoonbaar maken, vastleggen en verantwoorden van risico’s is daarbij van groot belang. 

Het risicomanagement binnen Pensioenfonds Stork is onder te verdelen in:

•   ex ante risicomanagement (vooruitkijken en anticiperen op de toekomst);

•   ex post risicomanagement (terugkijken, monitoren en meten);

•   compliance (voldoen aan wet- en regelgeving).

De onderverdeling en scheiding van functies is in 2010 in zowel de uitvoeringsorganisatie als de 

bestuurlijke gremia verder geformaliseerd en geëffectueerd. De Beleggingscommissie en het Audit 

committee zijn gecontinueerd onder een nieuwe naam, respectievelijk de commissie Balans- en 

risicobeheer en het Risk- en audit committee. Beide commissies hebben een nieuw reglement 

gekregen. De bestuurlijke commissie Balans- en risicobeheer houdt zich bezig met het ex ante 

risicomanagement; het Risk- en audit committee met het ex post risicomanagement. Tot slot valt 

compliance onder het Compliance committee. 

In de rapportages en het bestuurlijk overleg van het fonds heeft risicomanagement een vaste plek 

gekregen. In 2010 is voor de commissie Balans- en risicobeheer een nieuwe ‘performance- & risico-

rapportage’ ontwikkeld.

2.2 | Risicobeheersingstrategie
Pensioenfonds Stork is een ‘ageing giant’; een fonds waarvan het grootste deel van het pensioen-

vermogen is bestemd voor pensioenen die al zijn ingegaan of die binnen tien jaar ingaan. Daarmee 

is de beleggingshorizon kort, evenals het vermogen om te herstellen van negatieve beleggingsresul-

taten. Dit maakt het risicobeheer van het fonds extra belangrijk. Een pensioenfonds in de uitbe-

jaarverslag 2010
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talingsfase met een lage dekkingsgraad is namelijk veel gevoeliger voor negatieve rendementen. 

Bij het herstel van markten worden goede rendementen over steeds minder vermogen gemaakt en 

dragen deze steeds minder bij.

Vanuit dit oogpunt heeft het bestuur in 2010 haar risicobereidheid verder expliciet gemaakt en 

besloten het neerwaarts risico van de dekkingsgraad te beperken. Hiervoor is in de tweede helft van 

het jaar met een risicomanagementadviseur een derivatenstrategie ontwikkeld. Randvoorwaarde is 

het behoud van voldoende opwaarts potentieel om de koopkracht van de pensioenen van deelne-

mers en gepensioneerden zoveel mogelijk te beschermen. De strategie heeft tot doel de kans op 

extreme korting van rechten in de komende drie jaar te reduceren. Dit heeft als gevolg dat de kans 

op snelle verhoging van de dekkingsgraad eveneens reduceert. In een stagnerende economie mag 

de risicobeheersingstrategie niet voor een te groot dekkingsgraadverlies zorgen.

In dit kader zijn meerdere strategieën geanalyseerd en een aantal daarvan is getoetst in een Asset 

Liability Management (ALM)-studie. Op basis daarvan besloot het bestuur te kiezen voor de vol-

gende strategie (zie ook pagina 20):

•   het afdekken van 75% van de aandelenportefeuille met aandelencollars. Een collar is een combi-

natie van een put optie als bescherming tegen dalende markten, die wordt gefinancierd door het 

verkopen van een call optie. Door de call optie is de winst bij een stijgende markt begrensd;

•   het aanpassen van de renteafdekking. Naast dat 60% van het renterisico van de verplichtingen 

blijft afgedekt met swaps en obligaties, wordt 20% afgedekt met swaptions. Swaptions hebben 

de eigenschap dat bij een rentedaling de bescherming verder toeneemt. Bij een rentestijging 

neemt de effectieve renteafdekking juist af. De dekkingsgraad herstelt dan sneller. 

2.3 | Compliance
Voor Pensioenfonds Stork is compliance het geheel van maatregelen dat zich richt op de imple-

mentatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving en de interne procedures en 

gedragsregels. Doel van de maatregelen is te voorkomen dat de reputatie en integriteit van 

Pensioenfonds Stork wordt aangetast. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor het 

compliant zijn en blijven van het fonds. Het legt hierover verantwoording af aan het verantwoor-

dingsorgaan en de visitatiecommissie. De compliance officer van Pensioenfonds Stork faciliteert, 

adviseert en toetst bestuur en management bij het implementeren en onderhouden van de 

compliance.
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“Pensioen is als kobaltblauw 
water, duik er in en alles 
wordt helder.” 

24.986 25.268 26.420 26.901
 15.017  14.979  14.951 14.949
8.842 8.676 8.528 8.427
 5.388  5.466  5.509  5.53

Pim van Dorp | plaatsvervangend voorzitter bestuur Pensioenfonds Stork
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3 | Balansmanagement

3.1 | Algemeen
Het beleggingsbeleid kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van de verplichtingen. 

Balansmanagement is de benaming voor deze beoogde integrale aanpak. Pensioenfonds Stork 

maakt onderscheid tussen balansmanagement (portefeuilleconstructie en risicobudgettering) en 

de implementatie daarvan, de wijze van beheer. 

Belangrijk analyse-instrument hierbij is de ALM-studie, waarbij ontwikkelingen in de beleggingen 

en verplichtingen in onderlinge samenhang worden geanalyseerd. Deze wordt aangevuld met een 

kortere termijn risico- en scenarioanalyse. Het beleggingsdoel van Pensioenfonds Stork is om met 

een voor het fonds acceptabel beleggingsrisico (binnen de risicobeheersingstrategie, zoals die in 

voorgaand hoofdstuk is gedefinieerd) een zo hoog mogelijk rendement te behalen om de continuï-

teit van de pensioenregeling zo goed mogelijk te waarborgen. 

3.2 | Strategische beleggingsmix
Het beleggingsplan 2010 van Pensioenfonds Stork bevat de beleidswijzigingen die hebben geresul-

teerd in een nieuwe normportefeuille. De belangrijkste zijn:

Inrichting hedgeportefeuille

In het verleden bleek dat de renteafdekking niet altijd even effectief was. Om dit te verbeteren is 

de hedgeportefeuille ingericht met als enige doel het zo goed mogelijk benaderen van 70% van de 

effecten van de renteveranderingen op de pensioenverplichtingen. Hiervoor is een verplichtingen-

benchmark in de vorm van een mandje van swaps geïntroduceerd. De hedgeportefeuille bestaat uit 

staatsobligaties, renteswaps en swaptions. 

Inrichting rendementsportefeuille

De rendementsportefeuille is de bron waaruit het extra rendement voor de benodigde dekkings-

graadstijging moet komen. Volgens het herstelpan dient de dekkingsgraad per eind 2013 gestegen 

te zijn naar 104,5%. De hoogrentende obligaties zijn in 2010 uit de vastrentende waarden overge-

heveld naar de rendementsportefeuille. Deze aanpassing zorgt voor een lagere volatiliteit van de 

dekkingsgraad met eenzelfde verwacht eindniveau ten opzichte van de oude situatie. Binnen de 

aandelenportefeuille is de belangrijkste wijziging de invoering van een lage volatiliteitstrategie. 

Doel hiervan is op de lange termijn een gelijk aandelenrendement met een lager risico te realiseren. 

Bij alternatieve beleggingen is de allocatie naar hedgefondsen (fund of hedge funds) nagenoeg afge-

bouwd. De strategische weging van alternatieve beleggingen is verlaagd naar 4%. Binnen vastgoed 

waren geen belangrijke wijzigingen.

jaarverslag 2010
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De normverdeling van Pensioenfonds Stork ziet er als volgt uit:

 Strategische beleggingsmix in 2010 
      

        Percentage Bandbreedte

        portefeuille

         in %  in %  

 

Hedge     

     

 Vastrentende waarden / Euro staatsobligaties   35 32 - 38 

     

 Swap overlay    

     

Rendement     

     

 Aandelen     35 30 - 40 

 -   Wereld - Index  22,5   

 - Wereld - Lage volatiliteit 7,5   

 -   Opkomende markten 5   

 

 Hoogrentende obligaties   10 7 - 13

 

 -   Bedrijfsobligaties  6   

 -   High Yield   2   

 -   Opkomende markten 2

    

 Vastgoed     16 13 - 19 

 -   Nederland niet-beursgenoteerd 7   

 -   Europa niet-beursgenoteerd 4   

 -   Europa beursgenoteerd 2   

 -   Verenigde Staten  2   

 -   Infrastructuur   1   

     

 Alternatieve beleggingen   4  2 - 6  

     

Overlay     

     

 Amerkaanse dollar  3 maands valuta-termijncontracten     90%  

     

 Duration    Waardeontwikkeling VPV       70%  

Voor de normverdeling over regio’s staat de thuismarkt Europa centraal met een totale weging van 

ongeveer 70% over alle categorieën. De tweede grote regio is de Verenigde Staten (circa 25%). 

Hier loopt Pensioenfonds Stork een valutarisico. In beginsel wordt de werkelijke positie in Ameri-

kaanse dollars voor circa 90% afgedekt. Andere belangen in vreemde valuta worden niet afgedekt. 
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3.3 | Beleggingsovertuigingen 
Beleggingsovertuigingen bepalen hoe Pensioenfonds Stork tegen de financiële markten aankijkt. 

Deze zijn in 2009 geformuleerd en onder meer tot stand gekomen op basis van de leerpunten uit 

eerdere jaren. De beleggingsovertuigingen van Pensioenfonds Stork zijn:

1.  Pensioenfonds Stork is een pensioenbelegger. Het fonds belegt om pensioenverplichtingen te 

financieren; er is geen risicoloze mogelijkheid om de pensioenverplichtingen na te komen. 

  Het fonds kiest ervoor het minimaal benodigde risico te nemen voor het vereiste rendement om 

gemiddeld de pensioenaanspraken van:

 •  deelnemers voor ten minste 80% aan te passen aan de loonontwikkeling;

 •  gewezen deelnemers en de ingegane pensioenuitkeringen van de pensioengerechtigden voor 

ten minste 80% aan te passen aan de prijsontwikkeling. 

  Naarmate de buffers en reserves hiertoe aanleiding geven, verschuift de strategische beleggings-

mix naar een conservatievere strategie.

2.  Diversificatie is één van de belangrijkste sturingsinstrumenten van het pensioenfonds. Er ontstaan 

nieuwe strategieën en de karakteristieken veranderen in de loop van de tijd. Er zijn altijd moge-

lijkheden om diversificatie te verbeteren. Voor Pensioenfonds Stork betekent dit een vergelijkbaar 

rendement tegen een lager risico. De effectiviteit neemt toe door een aantal deels overlappende 

strategieën te concentreren. 

3.  Actief management voor pensioenfondsen verschilt van actief management voor vermogensbe-

heerders. De toevoegde waarde in het beheer van het fonds ligt op het stabieler maken van de 

portefeuille met een vergelijkbaar rendement, niet in het halen van extra rendement ten opzichte 

van de benchmark. Pensioenfonds Stork kiest voor de invulling die de gewenste exposure het 

beste realiseert tegen de laagste kosten. Daarbij kiest het voor aanvullende strategieën die 

waarde toevoegen. 

4.  Pensioenfonds Stork streeft ernaar mandaten te concentreren om kostenvoordelen te blijven 

genereren. Funds of funds en strategieën met hoge kostenstructuren worden zoveel mogelijk 

vermeden. Het fonds is niet tegen hoge kostenstructuren, maar de argumenten voor een hoger 

verwacht bruto rendement moeten dan wel overtuigend zijn. Naast de voorwaarden voor toe- en 

uittreding zijn ook de indirecte kosten essentieel.

5.  De uitdaging is de fondsdoelen te realiseren door het beleid in te richten op de lange termijn, 

maar te sturen op de korte termijn. Op de lange termijn kunnen de risicopremies worden gerea-

liseerd. Allocatiebeslissingen worden genomen vanuit een herbalancerings- en risicomanagement 

perspectief. Hierbij wordt het beleid en de horizon van het fonds in ogenschouw genomen.

6.  Pensioenfonds Stork moet risico’s nemen om het vermogen op te bouwen voor de pensioen-

toezegging. Het is zich ervan bewust dat risico niet altijd wordt beloond; de verhouding tussen 

rendement en risico is niet lineair. Risicopremies zijn bovendien tijds- en contextafhankelijk. 

Risicopremies die een te groot strategisch risico voor de pensioentoezegging betekenen, worden 

vermeden.

7.  Er wordt niet belegd in instrumenten en strategieën die Pensioenfonds Stork niet begrijpt, 

waarop het niet kan bijsturen en waarvan het fonds te weinig kennis heeft. Bij de selectie en 

implementatie van strategieën is kennisoverdracht van externe partijen een pre, vooral als dat 

strategieoverschrijdende kennis is. Dit helpt in de sturing van de gehele portefeuille. 



20

3.4 | Balansmanagement: doelstellingen en realisatie
De kwetsbaarheid van de dekkingsgraad voor rente- en aandelenschommelingen bleek ook weer 

in 2010. Gedurende het jaar nam Pensioenfonds Stork daarom een aantal maatregelen om de 

dekkingsgraad te stabiliseren.

Inrichting van de hedgeportefeuille 

De effectiviteit van de renteafdekking is verbeterd door de inrichting van de hedgeportefeuille. 

De tracking error ten opzichte van de verplichtingen is hierdoor in 2010 aanzienlijk kleiner gewor-

den. Toch is de afdekking niet volledig, want de afdekking in de hedgeportefeuille vindt op dit 

moment plaats door obligaties, swaps en swaptions, terwijl de verplichtingen verdisconteerd worden 

tegen de swapcurve. 

Beperking van het implementatierisico in de rendementsportefeuille 

Met de implementatie van de beleggingsovertuigingen in 2010 is de afwijking ten opzichte van de 

benchmark verminderd. De overgang naar meer passief beheer en de concentratie van strategieën 

levert meer transparantie en beheersbaarheid van de portefeuille op. Per eind 2010 is de strategi-

sche verdeling van de portefeuille als volgt:

1. Volledig passief: 63% van de beleggingen.

 •  De hedgeportefeuille en circa 80% van de aandelenportefeuille worden passief beheerd.

2. Gedeeltelijk actief: 23% van de beleggingen. 

 •  Naast de passieve beleggingen wordt binnen aandelen een lage volatiliteitstrategie aangehou-

den. Deze strategie wordt gevolgd om het aandelenrisico terug te brengen.

 •   Vastgoedbeleggingen moeten een beperkt risicoprofiel hebben, passief beheer is niet mogelijk 

door het ontbreken van goede benchmarks. 

3. Actief: 14% van de portefeuille. 

 •   De hoogrentende obligaties worden actief aangestuurd. Volledig passief heeft als consequen-

tie dat er een hoge weging ontstaat in landen en bedrijven die flinke schuldposities hebben. 

Deze landen en bedrijven hebben immers het grootste gewicht in de benchmark omdat die 

opgebouwd is naar uitstaande schuld. Strategieën die deze ‘verliezers’ vermijden, verbeteren 

het portefeuilleprofiel.

 •   De alternatieve beleggingen vallen hieronder.

Implementatie van de risicobeheersingstrategie

De implementatie van de 75% aandelencollar en de toevoeging van 20% swaptions in ruil voor 10% 

van de swaps vond eind 2010 in een aantal stappen plaats. Daarmee werd het timingrisico beperkt. 

Bij derivaten is het gebruikelijk om onderpand uit te wisselen om de waarde van de derivaten af te 

dekken. Dit gebeurde voorheen intern bij Pensioenfonds Stork. De externe partij die is ingeschakeld 

voor de swaptions en opties draagt nu ook zorg voor het dagelijks uitwisselen van onderpand. Ook 

fungeert deze partij als ‘executie desk’ voor de intern beheerde swaps. De risicoafdekkingstrategie 

wordt dagelijks gemonitord en is geïntegreerd in het rapportagesysteem.

De risicobeheersingstrategie beoogt het neerwaartse dekkingsgraadrisico in het deflatiescenario 

sterk te verminderen. De aandelencollars leveren hieraan de belangrijkste bijdrage. De toevoeging 

van 20% swaptions reduceert het renterisico bij kleine rentebewegingen ongeveer net zoveel als 

hedging met 10% swaps. Het renterisico wordt bij grote negatieve rentebewegingen beter afgedekt. 

Bij grote positieve rentebewegingen wordt het renterisico minder afgedekt, zodat de impact van 

een stagflatiescenario wordt verkleind. De dekkingsgraad wordt hiermee robuuster voor diverse 

scenario’s, zodat de kans op extreme korting van de pensioenrechten sterk wordt teruggebracht. 

De risicobeheersingstrategie heeft een horizon van drie jaar en een tactisch karakter.
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3.5 | Marktontwikkelingen en vertaling naar portefeuilleresultaten
Het rendement van Pensioenfonds Stork bedroeg over 2010 12,2%. De strategische benchmark 

behaalde over dezelfde periode een rendement van 11,9%. De hedgeportefeuille realiseerde door de 

rentedaling een sterke waardestijging, maar heeft geen rendementsdoelstelling. De rendementspor-

tefeuille is voor dit doel ingericht en behaalde een resultaat van 9,9%. Dit is gelijk aan het resultaat 

van de benchmark.

 Portefeuille             Wegingen ultimo 2010 (%)                  Rendement 2010 (%)

	 x €	1 mln portefeuille benchmark portefeuille benchmark

 Hedgeportefeuille

 - Vastrentend 922  35,9  35,0   7,4  -

 - Swaps -40  -1,5  -   -  -

 - Swaptions 27  1,0  -   -  -  

 Totaal hedgeportefeuille  909  35,4  35,0 14,6 11,2

 Aandelenportefeuille            

 - Aandelen 931  36,2  35,0   19,4 19,0

 - Aandelen opties 13  0,5  -   -   -  

 Totaal aandelen 944  36,7  35,0  15,9 15,4

 

 - Hoogrentend 332  12,9  10,0  9,9 10,5

 - Vastgoed 309  12,0  16,0  3,6 8,7

 - Alternatief 57  2,2  4,0  36,4 2,8

 - Liquide middelen 3  0,1  -   - -  

 - Valuta overlay 17  0,7  -  -2,2 -

 Totaal rendementsportefeuille  1.662  64,6  65,0 9,9 9,9 

 Totaal  2.571  100,0  100,0  12,2 11,9

Hedgeportefeuille

De vastrentende waarden behaalden een positief resultaat in 2010. De Europese swaprente daalde 

over de gehele yieldcurve met gemiddeld circa 0,4%. In het lange segment was de daling het 

grootst. In augustus daalde de rente met maar liefst 0,7% door serieuze angst voor het ‘dubbele 

dip’-scenario in de Verenigde Staten. Ook voor Europa zag het er slecht uit. Toen er zicht kwam op 

een tweede ronde van kwantitatieve verruiming door de Fed steeg de rente weer. Binnen de Euro-

pese obligatiemarkten waren de verschillen groot. Zo lieten de Nederlandse en Duitse obligatiemarkt 

in 2010 een totaal rendement zien van rond de 6%, terwijl Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland 

fors negatieve rendementen behaalden. Beleggers eisten een steeds hogere rente op de staatslenin-

gen van deze landen.
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K		Swaprente per ultimo 2009 en 2010

Sinds 1 januari 2010 bestaat de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds Stork uit een hedge-

portefeuille en een rendementsportefeuille. De hedgeportefeuille bestaat uit obligaties, swaps en 

een tactische belegging in swaptions. Samen dekken ze voor een belangrijk deel de cashflows en 

waardeveranderingen van de verplichtingen af. De obligaties in deze portefeuille zijn voor meer dan 

90% belegd in AAA-landen, zoals Duitsland, Frankrijk, Nederland en Finland. De hedgeportefeuille 

behaalde over 2010 een rendement van 14,6%, terwijl de swapbenchmark een rendement van 11,2% 

realiseerde. Dit komt voornamelijk doordat de obligatiemarkten beter presteerden dan de swap-

markt.

Rendementsportefeuille

Hoogrentend

De hoogrentende obligaties maken sinds begin dit jaar deel uit van de rendementsportefeuille. High 

Yield en Emerging Markets debt lieten rendementen zien van beide 23%, geholpen door de stijging 

van de Amerikaanse dollar. De Europese credits - en dan met name financiële waarden - hadden last 

van de slechte resultaten van de zwakkere landen in de EMU; het rendement was 2,8%. De Euro-

pese bedrijfsobligaties worden duration neutraal beheerd. De kredietkwaliteit is gemiddeld hoog.

 Kredietrating: verdeling & spread

    % spreads ultimo 2010

 AAA  68,3 79

 AA   12,7 140

 A   1,8 187

 BBB  10,9 285

 BB   6,3 472

 B   - 667

 <B   - 1.471

 Cash (AAA) - 79

 Totaal  100 
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Aandelen 

Aandelen kenden een zeer goed jaar en behaalden een rendement van 15,9%. De bedrijfswinsten 

stegen en bedrijven hadden hun balansen over het algemeen op orde. Het jaar werd echter geken-

merkt door sterke koersschommelingen en zorgen over overheidsfinanciën en economisch herstel. 

De markten begonnen het jaar wisselvallig. Na een aantal positieve maanden sloeg de stemming 

in mei sterk om met het uitbreken van de crisis in Griekenland. Die breidde zich uit naar zorgen 

over de financierbaarheid van de overheidstekorten in Portugal, Spanje en Ierland. Het vertrouwen 

bereikte een dieptepunt in augustus, toen er een algemene vrees was voor een ‘dubbele dip’ in de 

economie. Pas toen de Fed na augustus bereid bleek de economie te blijven stimuleren om het de-

flatiescenario te vermijden, vonden de beurzen hun weg weer omhoog. Het jaar werd afgesloten met 

een klassieke eindejaarsrally in december. De opkomende markten hadden minder last van de crisis 

en waren de best presterende regio’s, terwijl Europa het minst hoge rendement realiseerde.

In de eerste helft van 2010 stond het portefeuillebeheer in het teken van de omzetting van actief 

naar passief beheer en de inrichting van een lage volatiliteitstrategie. Vooruitlopend op de invoering 

van de risicobeheersingstrategie, is in mei besloten de aandelenweging tijdelijk terug te brengen ten 

gunste van liquide middelen, totdat de strategie geïmplementeerd zou zijn. Directe aanleiding voor 

het terugbrengen van het aandelenrisico was de onrust die ontstond over Griekenland. Pensioenfonds 

Stork vond de kwetsbaarheid van de dekkingsgraad op dat moment te groot en koos voor de maxi-

male onderweging van aandelen.

Vastgoed

De vastgoedmarkt in Europa en de Verenigde Staten kenmerkte zich in 2010 door een stabilisatie 

van de prijzen van gebouwen. Daarbij is wel een tweedeling te maken in risicocategorieën. Onroe-

rend goed op goede locaties met weinig leegstand en lange huurcontracten is over het algemeen 

sterk hersteld, terwijl risicovoller vastgoed nog steeds slecht presteert. En terwijl de prijzen voor 

hoge kwaliteit vastgoed stegen, vond er in de markt een afname plaats van de totale huurinkom-

sten. Dit wordt veroorzaakt door lagere huren en een hogere leegstand. 

Het rendement op de categorie vastgoed was in 2010 positief met circa 3,6%. In de portefeuille 

heeft Nederland een grote overweging. De fondsen met Nederlands vastgoed presteerden over het 

jaar in lijn met de Europese beleggingen. Er is wel een duidelijk onderscheid te maken tussen de 

categorieën. Winkels hebben zowel in Nederland als in Europa het best gepresteerd. De portefeuille 

heeft ook geprofiteerd van de allocatie naar vastgoedaandelen. Beursgenoteerde aandelen laten 

over het algemeen meer verwachtingswaarde zien en die verwachtingen zijn in 2010 nog positiever 

geworden. De vastgoedportefeuille bleef in 2010 achter bij de benchmark. Terwijl de brede Ameri-

kaanse vastgoedindex fors steeg, bleef de directe portefeuille van enkele objecten in het zuiden van 

de Verenigde Staten hierbij achter. 

Alternatieve beleggingen

Het resultaat van alternatieve beleggingen (+36%) werd gedomineerd door de bijdrage van een 

enkele manager die belegt in illiquide credits. Dit is het tweede jaar van sterk herstel na de extreme 

afwaardering in 2008; de lage startwaarde van de onderliggende beleggingen verklaart voor een 

groot deel het hoge rendement. Ook de belegging in microfinanciering was met 5,8% positief.

Valuta

De euro verzwakte dit jaar. Dit had te maken met de schuldenproblematiek in het eurogebied. 

Pensioenfonds Stork dekt 90% van zijn dollarposities af. Bij een stijgende dollar draagt dit negatief 

bij aan het resultaat. De sterke schommelingen op de valutamarkten werden ook veroorzaakt door 

de spanningen tussen China en de Verenigde Staten. De goedkope yuan geeft volgens Washington 

een oneigenlijk concurrentievoordeel, waardoor de werkloosheid in de Verenigde Staten hoog blijft. 

De valuta-afdekking kan nauwkeuriger, zo bleek in 2010. Sinds het vierde kwartaal van 2010 kiest 
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Pensioenfonds Stork dan ook voor afdekking van de werkelijke dollarposities in de portefeuille in 

plaats van die van de benchmark. Op die manier wordt voorkomen dat bij afwijkingen van de strate-

gische weging direct een valutarisico wordt gelopen door over- of onderhedge. 

Liquiditeiten

Door de rentedaling ontstond er veel waarde in de swaps. Deze waarde werd tussentijds afgeroomd. 

Samen met de vrijkomende gelden uit de afbouw van aandelen en vastgoed, resulteerde dit in een 

tijdelijk hogere weging van liquide middelen gedurende het jaar. Eind van het jaar is de weging 

weer teruggebracht naar neutraal.

Legacyportefeuille

Met de legacyportefeuille worden illiquide beleggingen vanuit het verleden bedoeld. De afwikkeling 

van deze portefeuille heeft in 2010 hoge prioriteit gekregen. Bij een aantal strategieën ging dat re-

latief eenvoudig: hypotheken, onderhandse leningen en enkele deelnemingen zijn volledig verkocht. 

De verkoop van het directe vastgoed in de Verenigde Staten en Nederland blijkt echter complex en 

vergt ook in 2011 nog veel aandacht.

Bandbreedtes

De omzettingen in de portefeuille hadden tijdelijke overschrijdingen van de bandbreedtes tot 

gevolg. Omdat het illiquide beleggingen betrof, werd gekozen voor het tijdelijk bijstellen van de 

bandbreedtes voor vastgoed, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. In 2011 wordt het band-

breedtebeleid herzien in samenhang met herbalancering en risicobudgettering.

3.6 | Uitvoering en beheer 
De mate waarin het feitelijke beleggingsresultaat afwijkt van de normportefeuille heeft alles te 

maken met de uitvoering van het strategische beleggingsbeleid. Bij de beheersing van het imple-

mentatierisico spelen duidelijke doelstellingen, risicobeheer, deskundigheid en beloningsstructuur 

een belangrijke rol. 

Pensioenfonds Stork heeft het beheer van zijn beleggingen uitbesteed aan externe vermogensbe-

heerders, met uitzondering van de hedgeportefeuille die deels intern wordt beheerd. Bij de selectie 

van vermogensbeheerders wordt eerst vastgesteld hoe de belegging moet gaan bijdragen aan de 

doelstellingen van het pensioenfonds. De afspraken met de beheerder moeten vervolgens een prik-

kel geven om deze doelstellingen te realiseren, zonder dat er extra risico’s worden genomen. Ook 

moet Pensioenfonds Stork de mogelijkheid hebben het contract op korte termijn te beëindigen. In 

de praktijk is dat meestal binnen een maand. 

De selectie en monitoring van externe vermogensbeheerders verloopt volgens een standaardproce-

dure en een uitgebreide set criteria. Ook de beoordeling van de interne beheersing van de beheerders 

aan de hand van SAS70 en haar opvolger ISAE3402 vindt tenminste jaarlijks plaats. De commissie 

Balans- en risicobeheer toetst minimaal op kwartaalbasis de selectie en de monitoring van de 

beheerders.

Pensioenfonds Stork is lid van Eumedion, een platform van institutionele beleggers voor de bevor-

dering van goed ondernemingsbestuur in Nederland. Verder stemt het fonds volgens de richtlijnen 

van ISS en Eumedion. In het beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen is het 

fonds tot nu toe terughoudend geweest. 
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3.7 | Speerpunten beleggingsbeleid  
Voor het jaar 2011 heeft Pensioenfonds Stork de volgende speerpunten in het beleggingsbeleid 

benoemd:

1. Balansmanagement

  In voorgaande jaren werden veranderingen in het beleggingsbeleid geënt op verwachte ontwikke-

lingen in individuele beleggingscategorieën. Voor 2011 is gekozen voor een risicobudgetterings-

studie. Doel is een betere sturing van de dekkingsgraad op kortere termijn, als aanvulling op de 

lange termijn ALM-studie. Wijzigingen vanuit het nieuwe interne normenkader voor risicomanage-

ment zijn ook opgenomen.

2. Minder inzetten op intern beheer

  Bij de focus op balansmanagement past het ook om minder in te zetten op intern beheer. 

  Daarmee kan meer aandacht worden besteed aan de sturing en monitoring van het balans-

  risico. In 2011 wordt bekeken of de hedgeportefeuille nog voldoende efficiënt intern kan worden 

uitgevoerd. Het doel is de huidige methodiek van portefeuille-inrichting te behouden vanwege 

 de nauwkeurigheid van de afdekking. De uitvoering van beheer en administratie wordt dan 

 eventueel uitbesteed.

3. Afbouw van de legacyportefeuille

  Legacyportefeuilles - strategieën die in een eerdere fase zijn beëindigd, maar nog niet volledig 

zijn afgebouwd door economische of contractuele redenen - zijn in 2010 beter in kaart gebracht 

en de afbouw ervan is als speerpunt benoemd. Dit wordt voortgezet in 2011.

 

4. Bestuursrapportages

  Een speerpunt blijft de voortdurende verbetering van de performance- en risicorapportages aan 

het bestuur. Ook wordt meer aandacht besteed aan de ondersteuning van bestuurders bij de 

inhoudelijke verdieping op het gebied van balans- en risicobeheer. 

5. Kostenbeheersing

  De versterkte focus op kostenbeheersing in het beheer van de beleggingen wordt in 2011 voort-

gezet.



26

24.986 25.268 26.420 26.901
 15.017  14.979  14.951 14.949
8.842 8.676 8.528 8.427
 5.388  5.466  5.509  5.53

Theo Bruinsma | bestuurslid Pensioenfonds Stork
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“Transparantie betekent voor mij 
een handelswijze die uitgaat van 
het met elkaar omgaan in openheid, 
de bereidheid en wil te hebben hier 
open en tijdig over te communiceren, 
en volledig kunnen worden 
aangesproken op de gevolgen!” 
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4 | Verplichtingen

4.1 | Ontwikkeling pensioenverplichtingen
De verplichtingen van een pensioenfonds bestaan uit de pensioenuitkeringen die het op basis 

van het pensioenreglement in de toekomst aan (gewezen) deelnemers en gepensioneerden doet. 

Hiervoor houdt het fonds een voorziening aan die wordt gewaardeerd op basis van de actuariële 

grondslagen zoals opgenomen in de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Deze voorziening 

wijzigt door mutaties in het deelnemersbestand, wijziging van de actuariële veronderstellingen en 

door resultaten als gevolg van de afwijking tussen verwachting en waarnemingen.

De ontwikkeling van de pensioenverplichtingen in 2010 is in onderstaande tabel opgenomen 

(x € 1.000).

   2010 2009

 Stand per 1 januari 2010  2.446.456  2.360.038 

 

 Toevoegingen:

 Aanspraken en risicopremies 54.197  64.342

 Toeslagen  -  -

 Benodigde interest (inclusief mutatie marktrente) 225.238  9.747

 Overgenomen pensioenverplichtingen 171  324

 In verband met toekomstige kosten 978  1.175

 Correcties en overige mutaties -  16.014

 Wijziging actuariële grondslagen 50.173 113.849

  

 Onttrekkingen:

 Uitkeringen -116.504 -112.450

 Overgedragen pensioenverplichtingen -1.498 -1.955

 Resultaat op kanssystemen -3.184  -2.126

 Vrijval van kosten -2.591 -2.502

 Correcties en overige mutaties -296 -

 Stand per 31 december 2.653.140 2.446.456

In bovenstaand overzicht is eveneens het verloop van de voorziening voor rekening en risico van de 

deelnemer betrokken (ultimo 2010 € 57,4 miljoen; ultimo 2009 € 55,6 miljoen).

  

jaarverslag 2010
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Belangrijke mutaties in de getroffen voorzieningen ten opzichte van voorgaand jaar

Voor de waardering van de voorziening pensioenverplichtingen maakt Pensioenfonds Stork gebruik 

van een door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur. De aanpassing van de voorziening aan de 

per ultimo 2010 geldende rentestand (€ 190,1 miljoen) is opgenomen onder ‘Benodigde interest’.

Vanwege de geconstateerde verhoging van de levensverwachting moesten de door Pensioenfonds 

Stork gehanteerde grondslagen worden aangepast. Het bestuur heeft dan ook besloten over te gaan 

op de nieuwe door het Actuarieel Genootschap gepubliceerde overlevingstafels, de prognosetafels 

AG 2010-2060 waarbij fondsspecifieke correctiefactoren worden toegepast.

Vooruitlopend op de feitelijke aanpassing van de actuariële grondslagen had het bestuur al eerder 

besloten de technische voorziening in 2009 met 5% te verhogen. Voor de aanpassing aan de nieuwe 

grondslagen was in 2010 een extra dotatie van 2,32% nodig. Deze benodigde extra dotatie van 

€ 50,2 miljoen (2009: € 113,9 miljoen) is verantwoord onder ‘Wijziging actuariële grondslagen’.
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4.2 | Resultaatbepaling naar actuariële component 
Het resultaat van het fonds kan worden geanalyseerd naar actuariële oorzaken. Dit is opgenomen in 

de resultaatbepaling naar actuariële component (x e 1.000). 

   2010 2009

 Resultaat op beleggingsopbrengsten, interest en indexatie 

 Beleggingsopbrengsten 281.548  245.912

 Benodigde interest -225.238 -9.703

 Indexatie

 •   deelnemers - -

 •   gewezen deelnemers en gepensioneerden - -

   

   56.310 236.209

De beleggingsopbrengsten zijn gelijk aan de in de jaarrekening verantwoorde opbrengsten. De lasten 

voor indexatie en de benodigde interesttoevoeging aan de voorziening pensioenverplichtingen 

worden gefinancierd uit de beleggingsopbrengsten. De lasten van de indexatie betreffen de kosten 

van de inkoop van de toegepaste verhoging van de pensioenaanspraken per 1 januari volgend op 

het verslagjaar. In 2011 en 2010 zijn de pensioenaanspraken van zowel deelnemers als gewezen 

deelnemers niet verhoogd.

 

 Resultaat op premie

 Beschikbare premie 82.998 105.061

 Actuarieel benodigde premie -58.182 -67.846

   

   24.816 37.215

De totale pensioenlasten bestaan uit de kosten van een pensioenopbouw, toegekende overgangs-

garanties, de actuarieel benodigde rente en de voorwaardelijke jaarlijkse toeslag. De jaarlijkse

pensioenpremie wordt vooraf, op basis van een gedempte disconteringsvoet, als doorsneepremie

vastgesteld. Voor de pensioenopbouw in het verslagjaar wordt jaarlijks vooraf een actuarieel beno-

digde premie berekend. Het verschil tussen deze actuarieel benodigde premie en de beschikbare (in 

rekening gebrachte) doorsneepremie vormt het resultaat op premie. Dit resultaat is beschikbaar voor 

het bereiken of in stand houden van het vereiste eigen vermogen.

De kostendekkende premie bedroeg in 2010 € 68,9 miljoen (2009: € 80,7 miljoen). De gedempte 

premie bedroeg in 2010 € 64,9 miljoen (2009: € 69,7 miljoen). De in het verslagjaar verantwoorde 

feitelijke premie bedroeg € 83,0 miljoen (2009: € 105,1 miljoen), waarvan € 18,1 miljoen herstel-

premie. 

De kosten die samenhangen met een pensioenopbouwjaar en toegekende overgangsmaatregelen 

worden daarmee volledig gedekt door de ontvangen pensioenpremie. 

 

 Resultaat op kosten 

 Beschikbaar uit premie en voorziening 5.598  4.831

 Werkelijke kosten -5.225 -5.396

    

   373 -565
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In de pensioenpremie is een opslag inbegrepen om de kosten voor de uitvoering van de pensioen-

regeling te dekken. In de voorziening pensioenverplichtingen is hiervoor eveneens een opslag 

inbegrepen die beschikbaar komt bij de uitkering van pensioenen. De werkelijke kosten betreffen 

de in de jaarrekening verantwoorde kosten.

   2010 2009

 Resultaat op sterfte

 Werkelijke vrijval en beschikbaar uit premie 69.692 66.456

 Verwachte vrijval en benodigd vanwege overlijden -66.583 -65.763

   3.109 693

Binnen de financiering van de pensioenregeling wordt rekening gehouden met een sterfteverwachting. 

Doordat het werkelijke overlijden van deelnemers en gepensioneerden afwijkt van deze verwachting, 

ontstaat een sterfteresultaat. In 2010 was er sprake van een sterftewinst van € 3.109 (2009: € 693).

 

 Resultaat op arbeidsongeschiktheid

 Beschikbaar voor arbeidsongeschiktheidspensioen 248 232

 Beschikbaar voor premievrije voortzetting 1.947 1.858

 Benodigde toevoeging -2.120 -657

   75 1.433

In de premiestelling is een opslag inbegrepen voor de kosten van de regeling die voorziet in een 

arbeidsongeschiktheidspensioen en het verlenen van premievrijstelling. Daartegenover staat de toe-

voeging aan de voorziening pensioenverplichtingen om deze onderdelen te financieren. Het resultaat 

op arbeidsongeschiktheid geeft aan in hoeverre de hiervoor bestemde premie de kosten dekt.

 Overige resultaten

 Resultaat op uitkeringen 1.358 1.097

 Resultaat op waardeoverdrachten -516 709

 Wijziging actuariële grondslagen -50.173 -113.849

 Overigen en correcties 309 -16.441

   -49.023 -128.484

Onder ‘Overige resultaten’ valt onder meer het resultaat op uitkeringen. Dit resultaat geeft aan in 

hoeverre de werkelijke uitkeringen afwijken van het te verwachten uitkeringenpatroon. Ook het re-

sultaat op waardeoverdracht valt hieronder, dat ontstaat doordat pensioenen worden overgedragen 

op basis van andere dan de fondsgrondslagen. Tot slot worden de overige resultaten en correcties 

hier verantwoord. Daaronder vallen ook de mutaties in technische voorzieningen die onderdeel 

uitmaken van de voorziening pensioenverplichtingen en mutaties door de wijziging van de actuariële 

grondslagen.

 Totaal resultaat 35.660 146.501
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“Transparantie wordt meestal beloofd 
als de informatie voor de ontvanger 
of doelgroep niet duidelijk was. 
Vaak wordt dan wel erg gemakkelijk 
beloofd om in het vervolg transpa-
ranter te zijn. Maar als je niet bereid 
bent om werkelijk open te zijn in 
alle zaken, zal dat niet lukken.”

24.986 25.268 26.420 26.901
 15.017  14.979  14.951 14.949
8.842 8.676 8.528 8.427
 5.388  5.466  5.509  5.53

Tineke Eilander | voorzitter deelnemersraad
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5 | Organisatie

5.1 | Bestuursorganen
Pensioenfonds Stork heeft een bestuur dat zich terzijde laat staan door een externe adviserend 

actuaris, een externe accountant en enkele bestuurscommissies. Daarnaast zijn er adviserende en/of 

controlerende gremia, zoals de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en de visitatiecommis-

sie. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bij Pensioenfonds Stork betrokken organen 

zijn beschreven in de statuten van het fonds.

 

Het bestuur heeft de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur overgenomen. Het fonds en bestuur 

worden kritisch gevolgd door het verantwoordingsorgaan, dat ieder jaar een oordeel afgeeft. Voor 

het interne toezicht is een visitatiecommissie ingesteld. Deze commissie heeft onder andere tot taak 

om minimaal één keer in de drie jaar de beleids- en bestuursprocedures, bestuursprocessen en de 

‘checks and balances’ binnen het fonds te beoordelen. 

Bestuur

Pensioenfonds Stork heeft een paritair samengesteld bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers 

van werkgevers en werknemers. In 2010 heeft de Raad van Bestuur van Stork twee nieuwe bestuurs-

leden benoemd die onafhankelijk zijn van de werkgevers en werknemers. Zij hebben een brede 

ervaring op het terrein van pensioenen. Hiermee is een extra impuls gegeven aan het realiseren van 

een grote deskundigheid binnen het bestuur. Daarnaast heeft het bestuur in 2010 gekozen voor het 

model van een bestuur met een onafhankelijke voorzitter. De onafhankelijke voorzitter heeft geen 

stemrecht. Deze wijziging van de bestuurssamenstelling is vastgelegd in een statutenwijziging. Op 

17 juni 2010 is de eerste onafhankelijke voorzitter, de heer H.J. Thoman, door het bestuur benoemd. 

Financiële situatie

De discussie over de betaling van herstelpremies en de financiële situatie van het fonds maakte het 

voor het bestuur noodzakelijk om zeer frequent (twintig keer) bij elkaar te komen. Daarnaast is er 

het gehele jaar een zeer intensief contact geweest tussen het bestuur en de directie van het fonds. 

In het begin van het verslagjaar heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van het in 2009 

vastgestelde herstelplan. Geconcludeerd werd onder meer dat het herstel in 2009 voorspoediger 

verliep dan voorzien. Het gunstige resultaat in 2009 werd echter al snel voor een groot deel teniet 

gedaan door het toenemen van het langlevenrisico. Het bestuur concludeerde dat er een noodzaak 

bestond om het neerwaarts risico te beperken. Eind 2010 is besloten om het neerwaarts risico af te 

dekken door het omzetten van swaps in swaptions en het introduceren van put- en callopties om de 

aandelenbelangen te beschermen. 

Naast de reguliere onderwerpen, zoals het vaststellen van het jaarverslag, de vaststelling van de 

premie en de toeslag voor 2011 en het beleggingsplan 2011, zijn kwartaalrapportages besproken 

en heeft het bestuur de stand van de incasso van de premies nauwgezet gevolgd. Verschillende 

malen heeft het bestuur zich gebogen over de problematiek rondom de mogelijke korting van de 

pensioenen. De dekkingsgraad ultimo 2010 gaf geen aanleiding om een voorlopig besluit tot korten 

te nemen. 

jaarverslag 2010
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Actuarieel

Met het vaststellen van de jaarrekening over 2010 heeft het bestuur besloten over te gaan op de 

nieuwe overlevingstafels, de prognosetafels 2010-2060, van het Actuarieel Genootschap onder 

toepassing van fondsspecifieke correctiefactoren. Deze overgang maakte het nodig, naast de eerdere 

toevoeging van 5% per ultimo 2009 en 2% in de loop van 2010, een extra voorziening aan de voor-

ziening pensioenverplichtingen te doen van 0,32%.

Ook is het bestuur in 2010 overgegaan tot de benoeming van een nieuwe certificerend actuaris van 

een ander kantoor dan de adviserend actuaris. Hiermee is gerealiseerd dat er een duidelijke schei-

ding bestaat tussen de adviserend en certificerend actuaris. 

Herstelpremie en arbitrage

In de uitvoeringsovereenkomst met de aangesloten ondernemingen is vastgelegd dat in een situatie 

van onderdekking de aangesloten ondernemingen een herstelpremie moeten voldoen. Net zolang 

totdat het fonds weer uit een situatie van dekkingstekort is. Evenals in het vorige verslagjaar 

stonden veel bestuursvergaderingen in het teken van de besprekingen met Stork over de betaling 

van de herstelpremie. Nadat het niet was gelukt om met mediation tot een oplossing te komen, is 

in april 2010 besloten om het geschil met Stork via arbitrage te beslechten. In gezamenlijk overleg 

zijn drie arbiters aangesteld. In de maanden daarna zijn de partijen in de gelegenheid gesteld hun 

standpunt toe te lichten. Op 22 november 2010 vond een mondelinge behandeling in deze arbitrage 

plaats. Daarna hebben de partijen opnieuw een poging gedaan overeenstemming te bereiken. In de 

tussentijd is aan de arbiters gevraagd hun oordeel aan te houden tot 1 februari 2011. Partijen zijn 

voor die datum opnieuw niet tot overeenstemming gekomen en Pensioenfonds Stork heeft daarom 

op 1 februari 2011 aan de arbiters gevraagd een uitspraak te doen in het geschil. 

In de daarop volgende periode is het toch gelukt met Stork tot overeenstemming te komen over de 

betaling van de herstelpremies. Op 18 april 2011 hebben Pensioenfonds Stork en de aangesloten 

werkgevers een overeenkomst getekend waarin de condities zijn vastgelegd voor de betaling van 

de herstelpremies. Daarnaast maken ook een model voor de nieuwe uitvoeringsovereenkomst en 

de door alle partijen gewenste overgang naar PME deel uit van deze overeenkomst. Als aan alle 

voorwaarden met betrekking tot de betaling van de herstelpremies is voldaan, wordt de arbitrage-

procedure definitief beëindigd. 

Het geschil over de vordering van de herstelpremie had enkel betrekking op Stork en de tot haar 

belangensfeer behorende ondernemingen. De overige aangesloten ondernemingen hebben de ver-

vallen termijnen van de herstelpremie wel betaald of met hen is een betalingsregeling getroffen.

Agenda-/remuneratiecommissie

Het bestuur heeft in 2010 besloten een agenda-/remuneratiecommissie in te stellen. Deze commis-

sie bestaat uit een afvaardiging uit het bestuur en stelt de agenda voor de bestuursvergaderingen 

samen. De commissie houdt zich eveneens bezig met de arbeidsvoorwaarden en de doelstellingen 

van de directie van het pensioenfonds.

Commissie Balans- en risicobeheer

De rol van de Beleggingscommissie is veranderd door de inbedding van risicomanagement in de 

beleggingsprocessen. Daardoor is de oorspronkelijke Beleggingscommissie omgevormd tot de com-

missie Balans- en risicobeheer. Deze commissie initieert beleid en geeft gevraagd en ongevraagd 

advies aan het bestuur over onderwerpen als het risicomanagementbeleid, balansmanagement, 

beleggingen, compliance, monitoring, rapportage en evaluatie. De commissie Balans- en risicobeheer 

adviseert het bestuur over het beleggingsplan voor het komend jaar en controleert de uitvoering 

van het beleggingsbeleid. De commissie wordt bijgestaan door drie externe deskundigen.
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De commissie Balans- en risicobeheer is in 2010 zes keer bijeen gekomen. Tijdens deze vergade-

ringen kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: de aanbevelingen van de commissie Frijns, 

het beleggingsplan 2011, de voortgang van het strategisch beleggingsplan en de monitoring van 

de externe managers. De aanbevelingen van de commissie Frijns en de situatie van het pensioen-

fonds zijn voor de commissie aanleiding geweest zich nader te concentreren op een derisking van 

het beleid om een adequate bescherming van de dekkingsgraad te realiseren. De commissie heeft 

daarvoor een intensief traject doorlopen met behulp van externe adviseurs op het gebied van ver-

mogensbeheer. Doel was te bepalen hoe een adequate risicomanagementstrategie geïmplementeerd 

zou kunnen worden. Verdere verdieping op het gebied van risicobeheersing stelde het bestuur in 

staat om de achtergronden van de voorgestelde strategie te doorgronden. Het bestuursbesluit tot 

implementatie van die strategie heeft in september 2010 plaatsgevonden. Van alle bijeenkomsten 

van de commissie Balans- en risicobeheer wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. 

Risk- en audit committee

Ook de rol van het Audit committee is veranderd door de inbedding van het risicomanagement in 

de beleggingsprocessen. Deze bestuurscommissie, waarvan de naam is gewijzigd in Risk- en audit 

committee, is verantwoordelijk voor de monitoring en bijsturing van het integrale risicoraamwerk. De 

Risk- en audit committee initieert beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur 

over onder andere de instelling, handhaving en werking van de interne risicobeheersing- en controle-

systemen, het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en de procedures voor 

het opstellen van het jaarverslag. 

De Risk- en audit committee is in 2010 drie keer bijeen geweest. Aan de orde kwamen onder meer 

de jaarrekening 2009, de controleaanpak 2010 en voorstellen tot wijziging van de ABTN. Daarnaast 

is in het kader van het verder invullen van het compliance programma voor Pensioenfonds Stork 

een klokkenluiders- en incidentenregeling geïntroduceerd. Van alle bijeenkomsten van de Risk- en 

audit committee wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

Klachten- en geschillencommissie

In het geval van een klacht of een geschil kan een belanghebbende zich wenden tot de Klachten- en 

geschillencommissie van Pensioenfonds Stork. In 2010 kwam de commissie één keer bijeen om een 

drietal klachten te behandelen. De commissie is bevoegd om namens het bestuur een uitspraak te 

doen over de gegrondheid van klachten over de uitvoering van de pensioenregeling en over geschil-

len over de uitleg ervan. De Klachten- en geschillencommissie is paritair samengesteld. 

Commissie Toekomstverkenning Pensioenfonds Stork

Stork heeft het fonds geïnformeerd over haar voorkeur om de pensioenregeling in de toekomst 

onder te brengen bij het bedrijfstakpensioenfonds PME. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur 

een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van het pensioenfonds. Deze is voorbereid door de 

bestuurscommissie Toekomstverkenning Pensioenfonds Stork. Deze commissie bestaat uit een 

representatieve afvaardiging van het bestuur van het fonds en enkele medewerkers van de uitvoe-

ringsorganisatie. De commissie begeleidt het verdere proces van een mogelijke overgang naar PME. 

Daarbij adviseert zij het bestuur over de mogelijkheden de bestaande uitvoeringsovereenkomst 

met de aangesloten ondernemingen aan te passen. Het gaat dan met name om de betaling van de 

herstelpremies en de wijze waarop de aansluiting bij Pensioenfonds Stork kan worden beëindigd. 

Het vervallen van de openeindfinanciering is daarbij het belangrijkste onderwerp van onderzoek 

geweest. Met het bereiken van overeenstemming hierover in april 2011, wordt de taakstelling van de 

commissie aan de resultaten van deze overeenkomst aangepast.
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Compliance committee

Naar aanleiding van de vele ontwikkelingen in de afgelopen periode, is begin 2010 een zogeheten 

Compliance committee opgericht. Deze commissie bestaat uit de voorzitter van het bestuur, de 

voorzitter van de Risk- en audit committee en de externe accountant. De Compliance committee 

bespreekt alle relevante ontwikkelingen op het gebied van compliance en bekijkt of er aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn. De Compliance committee kwam in 2010 twee keer bijeen en advi-

seerde het bestuur over een incidenten- en klokkenluidersregeling. Beide regelingen vloeien voort 

uit het in 2009 door het bestuur vastgestelde compliance charter.

De compliance officer faciliteert, adviseert en toetst het bestuur en het management bij het im-

plementeren en onderhouden van compliance. De onafhankelijke toetsing op het bestaan en de 

werking van de compliance functie is een taak voor de externe accountant. De compliance officer 

rapporteert minstens twee keer per jaar rechtstreeks aan de Compliance committee. 

Verklaring compliance officer

De compliance officer gaf over 2010 de volgende verklaring af:

“Aan mij, in mijn hoedanigheid van compliance officer, zijn door bestuurders of andere verbonden 

personen geen zaken gemeld die aantoonbaar in strijd zijn met de verschillende door Pensioenfonds 

Stork gehanteerde gedragsregels. Ook anderszins is mij niet aantoonbaar gebleken van zaken, die 

als strijdig met de doelstellingen van de gedragscode kunnen worden beschouwd. 

 

In 2010 hebben zich geen incidenten voorgedaan.”

A.J.H.N. van de Wiel, opvolger van mr. J. Kerkhof als compliance officer per 22 maart 2011.

Deelnemersraad

De deelnemersraad bestaat uit achtentwintig leden. In de deelnemersraad zijn de deelnemers en de 

pensioengerechtigden op basis van onderlinge getalsverhoudingen evenredig vertegenwoordigd. 

De deelnemersraad adviseert het bestuur desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden 

die Pensioenfonds Stork betreffen.

In 2010 liep de zittingsduur van de gehele deelnemersraad af en is een nieuwe deelnemersraad 

benoemd. De onderlinge getalsverhouding tussen deelnemers en gepensioneerden bij het pensioen-

fonds is inmiddels veranderd. Daarmee is ook de samenstelling van de deelnemersraad gewijzigd. 

Die bestaat nu uit tien vertegenwoordigers vanuit de deelnemers en achttien vertegenwoordigers 

vanuit de gepensioneerden.

In 2010 is de deelnemersraad zes keer bijeengekomen, waarvan drie bijeenkomsten gezamenlijk met 

het bestuur. In de vergaderingen is de deelnemersraad onder meer geïnformeerd over de mogelijke 

overgang naar PME, de beleggingsplannen voor 2010 en 2011 en het strategisch beleggingsplan.

De deelnemersraad heeft een positief advies gegeven over de voorgenomen indexatiebesluiten van 

het bestuur om per 1 januari 2010 en per 1 januari 2011 geen toeslag te verlenen. In de vergadering 

van 27 mei 2010 heeft de deelnemersraad een positief advies over het concept jaarverslag 2009 

gegeven. Verder is de stand van zaken van de vordering van de herstelpremie en het herstelplan 

met het bestuur bediscussieerd. Een voorstel tot wijziging van de statuten is na enkele aanvullin-

gen van de deelnemersraad goedgekeurd. De statutenwijziging betrof onder meer de wijziging van 

de bestuurssamenstelling door de instelling van een onafhankelijk voorzitter, de mogelijkheid tot 

benoeming van een waarnemend bestuurslid en stemming bij volmacht.
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Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden die de deelnemers, pensioengerechtigden en de 

aangesloten werkgevers vertegenwoordigen. Het bestuur legt aan het verantwoordingsorgaan verant-

woording af over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Het verantwoordingsorgaan heeft 

daarvoor in het verslagjaar drie keer met het bestuur vergaderd. In de vergaderingen is de stand 

van zaken van de vordering van de herstelpremie en de algehele situatie rondom een mogelijke 

overgang van het pensioenfonds naar het bedrijfstakpensioenfonds PME aan de orde gekomen. 

Verder heeft het verantwoordingsorgaan een diepgaande review van de beleggingsmodellen met het 

bestuur bediscussieerd. Het verantwoordingsorgaan heeft daarbij zijn steun uitgesproken voor de 

door het bestuur gekozen risicobeheersingstrategie en goedkeuring verleend aan het beleggingsplan 

voor 2011.

Het verantwoordingsorgaan heeft in 2010 ook een evaluatie van het in 2009 vastgestelde communi-

catiebeleidsplan besproken. De leden van het verantwoordingsorgaan zijn van mening dat een goede 

communicatie met de achterban van het pensioenfonds onontbeerlijk is.

5.2 | Directie en uitvoeringsorganisatie

Directie

De dagelijkse leiding van Pensioenfonds Stork ligt in handen van de directie, die wordt ondersteund 

door een managementteam. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie zijn 

vastgelegd in een afzonderlijk directiereglement. In het verslagjaar verliet de heer G.M.A. Rutten het 

pensioenfonds per 1 april in verband met de aanvaarding van een functie elders. Als opvolger heeft 

het bestuur de heer E.A.W.M. Uijen benoemd.

Medewerkers

Ultimo 2010 bestond het personeelsbestand van Pensioenfonds Stork uit 49 medewerkers (2009: 

45 medewerkers). Gedurende het verslagjaar steeg het aantal fulltime equivalents (fte’s) van 39,2 

naar 41,5.

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten bedroegen in 2010 € 7,7 miljoen (2009: € 6,9 miljoen). De oorzaak van de 

stijging ligt met name in een toename van de adviseurskosten vanwege de problematiek rondom 

de inning van de herstelpremie. Ook verrichtten de accountant en actuaris extra werkzaamheden 

voor het controleren van het jaarverslag 2009. Daarnaast heeft het onderzoek naar een eventuele 

overgang van het pensioenfonds naar PME extra kosten met zich meegebracht.

Digitalisering pensioenarchief 

In september 2010 is binnen Pensioenfonds Stork gestart met de digitalisering van het pensioen-

archief. Daarmee wordt de betrouwbaarheid en inzichtelijkheid van de pensioendossiers vergroot. 

Nieuwe binnenkomende post wordt vanaf het eind van het verslagjaar ook gedigitaliseerd, zodat de 

papieren dossiers bij het fonds kunnen verdwijnen. 

Communicatie

In het licht van de in- en externe ontwikkelingen is in 2010 veel aandacht besteed aan communica-

tie. Een overzicht van de communicatiemiddelen en -activiteiten in het verslagjaar:

•    inzet van de Infodesk voor de beantwoording van de persoonlijke pensioenvragen van (gewezen) 

deelnemers, gepensioneerden en werkgevers;

•   drie uitgaven van De Kern, het informatieblad voor deelnemers en gepensioneerden; 
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•    mailings voor (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en de HR-functionarissen van de aange-

sloten ondernemingen. Hierin werd ingegaan op de financiële situatie van het fonds en de 

mogelijke overgang naar PME; 

•    verschillende FAQ-lijsten (frequently asked questions) over de eventuele overgang naar PME en 

de financiële situatie van het fonds;

•   tijdens vier regiobijeenkomsten van Vereniging van Gepensioneerden Stork (VGS) heeft 

  Pensioenfonds Stork informatie gegeven over de financiële situatie van het fonds en andere 

relevante ontwikkelingen;

•    introductie van een pensioenplanner waarmee pensioendeelnemers inzicht krijgen in hun 

 pensioensituatie. Deze planner trok in 2010 3.636 bezoekers;

•   de website van Pensioenfonds Stork is in november uitgebreid met de portal ‘Over 

  Pensioenfonds Stork’. Belangrijk onderdeel van de portal vormt de informatie over de 

  dekkingsgraad. De website is in 2010 bezocht door 16.511 bezoekers. Het bezoekersaantal 

 laat een stijgende lijn zien. 

Nieuw organisatiemodel

Pensioenfonds Stork is een zogenaamd ‘zelfadministrerend fonds’. In het najaar van 2010 is ervoor 

gekozen de organisatiestructuur van Pensioenfonds Stork te wijzigen. Aan dit besluit is een intensief 

traject voorafgegaan, waarbij uitvoerig het effect van de verschillende toekomstige ontwikkelingen 

op de organisatie zijn onderzocht. Door de keuze voor een nieuw organisatiemodel zijn de rollen en 

verantwoordelijkheden tussen het bestuursbureau en de uitvoeringsorganisatie duidelijker gewor-

den. De aanpassing van de organisatiestructuur zorgt ervoor dat het bestuursbureau zich meer kan 

concentreren op het beleid van het pensioenfonds, de strategische en tactische kaders. De uitvoe-

ringsorganisatie kan zich beter richten op de kwaliteits- en continuïteitsborging van de uitvoering 

van het gestelde beleid.

Beëindiging Stichting Bedrijfsspaarregelingen Stork

De bedrijfsspaarregeling van Stichting Bedrijfsspaarregelingen Stork werd uitgevoerd door

Pensioenfonds Stork. Al langer bestond de wens om deze uitvoering te beëindigen. Na een tender 

- georganiseerd door Pensioenfonds Stork in nauw overleg met werkgevers - werd op 10 november 

2010 door Centraal Beheer Achmea en Stichting Bedrijfsspaarregelingen Stork een intentieverklaring 

getekend. Alle oude spaartegoeden van Stichting Bedrijfsspaarregelingen Stork zijn per 1 februari 

2011 naar Centraal Beheer Achmea overgegaan, ook de tegoeden van de niet-actieve spaarders. 

CEM Benchmarking 

Pensioenfonds Stork heeft in 2010 voor het eerst een kostenvergelijking met andere pensioen-

fondsen volgens de zogenaamde CEM Benchmarking-methode laten uitvoeren. De referentiegroep 

van de meest vergelijkbare pensioenfondsen bestaat uit vijftien Nederlandse ondernemings- en 

bedrijfstakpensioenfondsen met een omvang van minder dan € 10 miljard. Uit de analyse blijkt dat 

Pensioenfonds Stork over 2009 relatief iets meer kosten maakte voor het externe vermogensbeheer 

dan de referentiegroep. Deels kwam dit door prestatiebeloning: vermogensbeheerders in hoogren-

tende obligaties kenden een zeer goed jaar. Meer structureel van aard was de bijdrage van de vaste 

kosten van beleggingen in relatief dure actieve beleggingsstrategieën. In 2010 is de portefeuille-

samenstelling ingrijpend gewijzigd en zijn de vaste beheerkosten sterk teruggebracht met circa 

€ 2,5 miljoen ten opzichte van 2009. Voor 2011 blijft kostenbeheersing een belangrijk uitgangspunt. 

De doelstelling is te komen tot een kostenniveau dat vergelijkbaar is met dat van de referentie-

groep.
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Ook voor de pensioenuitvoering is een kosten- en servicevergelijking gemaakt voor het jaar 2009. 

Daarvoor is het kosten- en serviceniveau van Pensioenfonds Stork vergeleken met dat van enkele 

andere relevante ondernemingspensioenfondsen in Nederland. Uit die vergelijking kwam naar voren 

dat het kostenniveau van de pensioenuitvoering van het pensioenfonds als gemiddeld mag worden 

aangemerkt. Een groot deel van die kosten kan overigens worden toegerekend aan beleidsontwik-

keling en bestuursondersteuning. In het verslagjaar was deze toerekening bij Pensioenfonds Stork 

relatief hoger dan bij andere vergelijkbare fondsen.

Het serviceniveau lag iets onder de resultaten van de referentiegroep. Met het opvolgen van de in 

de rapportage aangegeven aanbevelingen, die tijdens het onderzoek al deels in gang waren gezet, 

mag worden verwacht dat het serviceniveau bij een volgende meting op een gemiddeld niveau 

uitkomt. De aanbevelingen betreffen onder andere het houden van een klanttevredenheidsonder-

zoek, het interactief maken van de website en het ontwikkelen van een pensioenplanner. Deze 

laatste aanbeveling is met de introductie van een pensioenplanner in het tweede kwartaal van 2010 

gerealiseerd.

5.3 | Boetes en dwangsommen
Het afgelopen jaar zijn aan Pensioenfonds Stork geen dwangsommen of boetes opgelegd. Er zijn 

door DNB geen aanwijzingen aan Pensioenfonds Stork gegeven. Ook is er geen bewindvoerder 

aangesteld of is de bevoegdheidsuitoefening van organen van het pensioenfonds gebonden aan 

toestemming van de toezichthouder. 
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“Transparantie: eerlijk, 
duidelijk, volledig en tijdig, 
dan wijkt de duisternis.”

24.986 25.268 26.420 26.901
 15.017  14.979  14.951 14.949
8.842 8.676 8.528 8.427
 5.388  5.466  5.509  5.53

Henk Duijst | voorzitter Risk- en audit committee

40
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6 | Vooruitblik

6.1 | Mogelijke overgang naar PME 
Stork heeft het voornemen uitgesproken de pensioenregeling onder te brengen bij PME. Voor Stork 

liggen de redenen hiervoor in het schaalvoordeel van participatie in een bedrijfstakpensioenfonds, 

meer zekerheid en stabiliteit en daarmee meer continuïteit. Bovendien is bij een mogelijke overgang 

van ondernemingen door acquisitie of verkoop het onderwerp pensioen geen kwestie meer.

De werkgevers zijn verantwoordelijk voor de pensioentoezegging. Daarmee hebben de aangesloten 

ondernemingen het recht om de pensioenregeling te laten uitvoeren door een andere uitvoerder. 

Voor wat betreft de overdracht van de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenen 

ligt de verantwoordelijkheid bij het bestuur van het pensioenfonds. Het pensioenfonds begrijpt de 

wensen van Stork en de andere aangesloten ondernemingen. Het bestuur van Pensioenfonds Stork 

heeft zich uitgesproken voor een overgang naar PME. Het wil dan ook op een proactieve manier bij-

dragen aan die overgang. Uitgangspunt is dat de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden er niet 

op achteruit gaan in rechten of zekerheden. Het bestuur heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. 

Een dergelijke overdracht vergt grote procedurele zorgvuldigheid. Daarbij speelt DNB als toezicht-

houder een relevante rol. Of het inderdaad lukt om Pensioenfonds Stork op te laten gaan in PME is 

op dit moment nog niet zeker. Verschillende factoren kunnen dit proces versnellen of vertragen. 

6.2 | Continuering Pensioenfonds Stork
De beoogde overgang naar PME is onzeker. Het bestuur zal in 2011 - mocht dat nodig zijn - verder 

nadenken over alternatieve scenario’s, zoals de multi OPF, om ervoor te zorgen dat het pensioen-

fonds zo solide mogelijk blijft voortbestaan.

6.3 | Pensioenfonds Stork 130 jaar
Pensioenfonds Stork bestaat in 2011 130 jaar en is daarmee één van de oudste bestaande pensioen-

fondsen in Nederland. In het jubileumjaar wordt de geschiedenis van het fonds zoveel mogelijk in 

kaart gebracht, onder meer met behulp van archiefdocumenten, zodat die niet voor het nageslacht 

verloren gaat. 

jaarverslag 2010
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7 | Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
(bedragen x € 1.000)

     2010	 	 2009

ACTIVA     

     

Beleggingen voor risico pensioenfonds     

- Vastrentende waarden (1) 1.221.399  992.535

- Aandelen (2) 917.597  802.268

- Vastgoedbeleggingen (3) 302.605  300.438

- Overige beleggingen (4) 56.815  99.008

- Derivaten (5) 60.188  115.904

 

Totaal beleggingen risico pensioenfonds   2.558.604  2.310.153

     

Beleggingen voor risico deelnemers     

- Vastrentende waarden (1) 38.054  38.097

- Aandelen (2) 13.418  12.192 

- Vastgoedbeleggingen (3) 5.898  5.343

Totaal beleggingen risico deelnemers (6)  57.370  55.632

     

Vorderingen en overlopende activa     

- Premies  37.789  27.737

- Overige vorderingen  5.885  9.236

Totaal vorderingen en overlopende activa (7)   43.674  36.973

     

Overige activa     

- Liquide middelen  5.618  13.355

- Overige activa  626  1.058

  

Totaal overige activa (8)  6.244  14.413

     

Totaal activa   2.665.892  2.417.171
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     2010	 	 2009

PASSIVA     

     

Reserves     

- Algemene reserve  -546.243  -558.348

- Vereiste reserve  497.679  474.124

Totaal reserves (9)  -48.564  -84.224

     

Technische voorzieningen     

- Voorziening pensioenverplichtingen 

  voor risico van het pensioenfonds  2.595.770   2.390.824

- Voorziening pensioenverplichtingen 

  voor risico van de deelnemers  57.370  55.632

Totaal technische voorzieningen (10)  2.653.140  2.446.456

     

Overige voorzieningen (11)  37  36

     

Verplichtingen inzake derivaten (12)  42.865  11.412

     

Overige schulden en overlopende passiva (13)  18.414  43.491

     

Totaal passiva   2.665.892  2.417.171

jaarverslag 2010
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010
(bedragen x € 1.000)

     2010	 	 2009

BATEN     

     

Premiebijdragen risico pensioenfonds (14) 81.030  102.862

Premiebijdragen risico deelnemers (15) 1.968  2.199

Beleggingsresultaten risico pensioenfonds (16) 277.903  240.592

Beleggingsresultaten risico deelnemers (16) 3.645  5.320

Overige baten  36  82

     

Totaal baten   364.582  351.055

     

     

LASTEN     

     

Uitkeringen (17)  115.146  111.353

     

Mutatie VPV voor risico pensioenfonds     

- Pensioenopbouw  53.207  63.318 

- Toeslagen  -  - 

- Rentetoevoeging  30.909  58.787 

- Onttrekkingen voor uitkeringen  -118.811  -114.676 

- Wijziging marktrente  190.684  -54.404 

- Wijziging uit hoofde van waarde-

  overdrachten  -1.327  -1.631 

- Overige mutaties   50.284  131.650

 

Totaal mutatie voorziening

pensioenverplichtingen (18)  204.946  83.044

     

Saldo van overdracht van rechten (19)  1.843  922

Pensioenuitvoeringskosten (20)  5.225  5.396

Wijziging voorziening voor risico 

deelnemers (21)  1.738  3.374

Overige lasten   24  465

     

Totaal lasten   328.922  204.554

     

Saldo van baten en lasten   35.660  146.501

     

     

Verdeling fondsresultaat     

Algemene reserve   12.105  133.984

Vereiste reserve   23.555  12.517

     

     35.660  146.501
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KASSTROOMOVERzICHT 2010
(bedragen x € 1.000)

     2010	 	 2009

Premies  74.161  94.352 

Saldo waardeoverdrachten  -24.413  -965 

Uitgekeerde pensioenen  -115.202  -111.348 

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten  -4.272  -4.278 

Overige mutaties  -586  - 

    

Totale kasstroom uit pensioenactiviteiten   -70.312  -22.239

    

Beleggingsactiviteiten    

Onttrekkingen uit beleggingen  71.970  38.783 

Directe beleggingsopbrengsten  300  597 

Aankopen van beleggingen  -6.702  -12.000 

Kosten van vermogensbeheer  -2.954  -1.869 

Overige mutaties  -39  2.016 

    

Totale kasstroom uit 

beleggingsactiviteiten   62.575  27.527

    

Mutatie in geldmiddelen   -7.737  5.288

    

    

De mutatie in geldmiddelen bestaat uit de balanspost liquide middelen:   

 

    

Liquide middelen    

Stand per einde boekjaar  5.618  13.355 

Stand per einde vorig boekjaar  13.355  8.067 

    

Mutatie kasstroom   -7.737  5.288

jaarverslag 2010
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Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals deze zijn vermeld 

in Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige uitspraken van de Richtlijnen uitgege-

ven door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), in het bijzonder Richtlijn 610, Pensioenfondsen. 

Volgens artikel 146 van de Pensioenwet is het aanhouden van een herwaarderingsreserve zoals ge-

noemd in artikel 390 Titel 9 Boek 2 BW niet verplicht. Een eventueel van toepassing zijnde herwaar-

deringsreserve wordt geacht te zijn begrepen in het minimum vereiste vermogen.

Grondslagen voor de balans

Algemeen

De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde. De marktwaarde of directe opbrengstwaar-

de geeft een nadere invulling van het actuele waardebegrip per beleggingsobject. De overige activa 

en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Waar nodig 

wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Vorderingen, schulden en liquide middelen 

die direct aan de beleggingen kunnen worden toegerekend, zijn onder de betreffende beleggings-

categorie opgenomen. Alle bedragen zijn vermeld in euro en activa en passiva zijn, tenzij anders 

aangegeven, gewaardeerd op reële waarde. Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend naar euro 

tegen de valutakoersen per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende het boekjaar 

worden verwerkt tegen de valutakoers op het moment van afwikkeling. 

Presentatiewijzigingen

De beleggingen van SNS Microfinance Fund zijn geherclassificeerd van vastrentende waarden naar 

overige beleggingen. De vergelijkende cijfers over 2009 zijn hiervoor niet aangepast, omdat het 

SNS Microfinance Fund volgens de beoordeling in 2009 nog onder de vastrentende waarde viel. 

De herclassificatie heeft geen invloed op de hoogte en de samenstelling van het eigen vermogen.

Voor de vaststelling van de voorziening pensioenverplichtingen per 31 december 2010 heeft het 

bestuur ervoor geopteerd de AG Prognosetafel 2010-2060 toe te passen. Door toepassing van deze 

tafel wordt rekening gehouden met de langere levensverwachting van mannen en vrouwen. Het 

financieel effect van het toepassen van deze prognosetafel, dat wordt aangemerkt als een schat-

tingswijziging, bedraagt e 50,2 miljoen.

Methodiek bepaling marktwaarde beleggingen

Bij de waardering van de beleggingen van het fonds wordt voor het grootste deel gebruik gemaakt 

van marktnoteringen, met uitzondering van derivaten, vastgoedbeleggingen en overige beleggingen 

die op basis van waarderingsmodellen en -technieken zijn gewaardeerd. 

Opgemerkt moet worden dat schattingen naar hun aard subjectief zijn en dat de geschatte actuele 

waarden van financiële instrumenten daarom inherent onderhevig zijn aan onzekerheden en waar-

deoordelen ten aanzien van volatiliteit, rentestand en kasstromen. Deze schattingen zijn moment-

opnames, gebaseerd op de marktomstandigheden en de op dat moment beschikbare informatie. De 

belangrijkste waarderingsmethoden die gehanteerd zijn bij het schatten van de reële waarde van 

financiële instrumenten waarvoor geen directe of afgeleide marktnoteringen voorhanden zijn:

•   gecontroleerde jaarrekeningen (intrinsieke waarde);

•   taxatierapporten van waarderingsspecialisten (directe vastgoedbeleggingen);

•   mededelingen van gerenommeerde derdepartijen, zoals banken, brokers en custodians 

 (transactieprijzen);
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•   door de markt geaccepteerde en te verifiëren waarderingsmodellen als Black & Scholes (opties);

•   due-diligence waarderingsrapporten.

Vastrentende waarden

Obligaties worden gewaardeerd op marktwaarde, zijnde de beurswaarde inclusief opgelopen rente.

Aandelen

Beursgenoteerde aandelen en participaties in beursgenoteerde aandelenfondsen worden gewaar-

deerd tegen de beurskoers per balansdatum. Niet-beursgenoteerde aandelenfondsen worden 

gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde op balansdatum van de onderliggende aandelen. Parti-

cipaties in private equity worden gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van de onderliggende 

beleggingen op balansdatum. 

Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen bestaan uit beleggingen in Nederlands en Amerikaans direct vastgoed en 

participaties in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. Vastgoedbeleggingen 

worden gewaardeerd op marktwaarde. Dit is voor Amerikaans direct vastgoed de taxatiewaarde. 

Voor participaties in beursgenoteerde vastgoedfondsen is dit de beurskoers. Participaties in niet-

beursgenoteerde vastgoedfondsen worden gewaardeerd op marktwaarde op basis van het evenredig 

deel van het vermogen van het fonds waartoe het pensioenfonds gerechtigd is. 

Derivaten

Derivaten (afgeleide financiële instrumenten) worden gewaardeerd tegen reële waarde. Die wordt be-

paald op basis van objectieve waarderingsmodellen en -technieken. Strategisch worden interest rate 

swaps ingezet ter afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen. Valutatermijntrans-

acties worden ingezet om het valutarisico op de dollar strategisch af te dekken. Swaptions worden 

strategisch ingezet ter afdekking van het renterisico van de pensioenverplichtingen. Aandelenopties 

worden tactisch ingezet voor het afdekken van een deel van het aandelenexposure. 

Tactisch worden derivaten uitsluitend gehanteerd voor zover deze passen binnen het beleggings-

beleid, om efficiënte aanpassingen van de (geografische) allocatie en/of duration te realiseren. 

Positieve waarderingen van derivaten worden opgenomen onder de balanspost ‘Derivaten’ en 

negatieve waarderingen worden opgenomen onder de post ‘Verplichtingen inzake derivaten’.

Overige beleggingen 

De overige beleggingen van het fonds bestaan uit investeringen in microfinanciering en fund of 

hedge fondsen. De beleggingen van het fonds zijn gewaardeerd tegen de intrinsieke waarde van de 

onderliggende beleggingen per balansdatum. Over het algemeen is het mogelijk en gebruikelijk om 

de actuele waarde binnen een aanvaardbare bandbreedte van schattingen vast te stellen. Voor de 

overige beleggingen kan voor de meerderheid van de onderliggende waarden geen gebruik gemaakt 

worden van marktnoteringen. De waarderingen van de fund of hedge fondsen zijn vastgesteld op 

basis van ‘beste schatting’ per balansdatum door de fondsmanager. Een door een externe accoun-

tant goedgekeurde jaarrekening is ten tijde van het opstellen van de jaarrekening voor deze beleg-

gingsfondsen nog niet beschikbaar. De ‘beste schatting’ van de fondsmanager is door het pensioen-

fonds geëvalueerd. Deze evaluatie heeft niet tot aanpassingen geleid.

Beleggingen voor risico deelnemers

Beleggingen voor risico deelnemers zijn integraal onderdeel van de beleggingsportefeuille en 

worden toegerekend op basis van beursindices die zijn berekend op basis van de beurskoersen per 

balansdatum. De gestorte gelden worden opgehoogd met berekende rendementen van de op de 

gelden van toepassing zijnde individuele beleggingsmixen. Deze rendementen worden bepaald aan 

de hand van algemeen beschikbare marktindices. 
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Vorderingen en overlopende activa

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte 

voorzieningen.

Overige activa

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte 

voorzieningen.

Liquide middelen

Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Liquide middelen in vreemde valuta worden omge-

rekend tegen de valutakoersen per balansdatum.

Eigen vermogen

Voor het eigen vermogen zijn het minimaal eigen vermogen, de vereiste reserve en de restitutie-

grens, zoals gedefinieerd in de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN), van belang. 

Het eigen vermogen bestaat uit een vereiste reserve (vastgesteld volgens de standaardtoets van 

De Nederlandsche Bank (DNB)) en een algemene reserve. Het minimaal vereist eigen vermogen 

wordt berekend volgens de voorgeschreven berekeningsmethode van DNB.

Algemene reserve

Het fondsresultaat over 2010 is, na aftrek van de vereiste reserve, ten gunste gebracht van de alge-

mene reserve.

Vereiste reserve

De vereiste reserve wordt door het pensioenfonds berekend met behulp van de standaardtoets 

van DNB. Hierbij wordt voor de samenstelling van de beleggingen uitgegaan van zowel de feitelijke 

beleggingsmix als de strategische beleggingsmix. De hoogste uitkomst wordt als vereiste reserve 

opgenomen. Door het pensioenfonds is besloten geen herwaarderingsreserve (conform artikel 2:390 

lid 1 BW) op te nemen, omdat dit op grond van artikel 146 van de Pensioenwet niet verplicht is voor 

pensioenfondsen.

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 

De voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds wordt vastgesteld volgens 

de ‘opgebouwde rechten’-methode en berekend op basis van grondslagen die zijn vastgelegd in 

de ABTN. De pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds worden gewaardeerd op 

marktwaarde, waarbij bij de berekening gebruik wordt gemaakt van de rentetermijnstructuur zoals 

gepubliceerd door DNB.

In 2009 werd bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het 

pensioenfonds gebruikgemaakt van de overlevingskansen van een prognosetafel 2005-2050 

inclusief sterftetrend zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap. De starttafel ultimo 

2009 was 2007-2012.

Bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds in 

2010 is gebruikgemaakt van de overlevingskansen van een prognosetafel 2010-2060 zoals gepubli-

ceerd door het Actuarieel Genootschap. De starttafel ultimo 2010 is 2010-2012. In 2010 is met een 

langlevenstudie onderzoek uitgevoerd naar de ervaringssterfte (dit in samenhang met het totaal 

van de grondslagen). Op basis hiervan is besloten over te gaan op de nieuwe prognosetafels AG 

2010-2060, gebruikmakend van fondsspecifieke correctiefactoren. In verband hiermee was ultimo 

2010 een extra toevoeging aan de technische voorziening nodig van 2,32% naast de al eerder in 

2009 getroffen 5%. 
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Aangenomen wordt dat 90% van de (gewezen) deelnemers gehuwd is. Bij gepensioneerden wordt 

de werkelijke burgerlijke staat in aanmerking genomen. Voor de gewezen deelnemers en gepensio-

neerden wordt een leeftijdsverschil tussen man en vrouw van drie jaar verondersteld. Voor deelne-

mers wordt een leeftijdsverschil van tweeënhalf jaar verondersteld en wordt gebruik gemaakt van 

sekseneutrale levensverwachtingen. Ook is een opslag voor toekomstige excassokosten van 2% 

opgenomen. 

Jaarlijks wordt door het bestuur bepaald of een toeslag gegeven kan worden. Het toekennen van de 

toeslag is altijd voorwaardelijk. Een eventuele toeslag wordt verleend op opgebouwde aanspraken 

van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden inclusief de al verleende toeslagen, voor zover de 

middelen van het fonds dit toelaten. Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2011 geen toeslag te 

verlenen. 

Binnen de voorziening pensioenverplichtingen is een voorziening voor zieke deelnemers opgenomen 

voor de dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen en de voortzetting van pensioenopbouw 

bij arbeidsongeschiktheid. Deze voorziening is gelijk aan de som van tweemaal de jaarlijkse risico-

premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen en de daarmee verband houdende premievrijstel-

ling.

Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers 

Voor aanvullende pensioenopbouw kunnen deelnemers geld inleggen in een default life cycle-rege-

ling. Het ingelegde geld wordt belegd voor rekening en risico van de deelnemer. De aanwending is 

uitsluitend bestemd voor de inkoop van een aanvullend pensioen. Daarom wordt deze voorziening 

betrokken bij de toetsing van het vermogen versus de verplichtingen. De waarde van deze voorzie-

ning is gebaseerd op de rendementsontwikkeling van de beleggingsmix die hoort bij de leeftijds-

afhankelijke beleggingsklasse die op de individuele deelnemer van toepassing is. 

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

Overige voorzieningen 

De voorziening bestaat uit een voorziening voor toekomstige uitkeringen bij jubilea. 

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 

worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn.

Premie 

Bij de vaststelling van de premie wordt uitgegaan van de actuariële grondslagen van het fonds 

zoals omschreven in de ABTN, die geldt op het moment van vaststelling en waarbij rekening wordt 

gehouden met een gedempte disconteringsvoet van 4,2%. In aanvulling hierop is voor de pensioen-

premie 2010 uitgegaan van een opslag van 0,7% van de pensioengrondslag vanwege de overgang 

op nieuwe overlevingstafels (prognosetafels 2010-2060).

Beleggingsresultaten 

De inkomsten uit beleggingen worden als volgt opgenomen:

•   vastgoedbeleggingen: de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten;

•   vastrentende waarden: de aan het boekjaar toe te rekenen rentebedragen;

•   aandelen: de in het boekjaar gedeclareerde dividenden;



50

•   derivaten: de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten;

•   overige beleggingen: de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten.

De kosten van vermogensbeheer en effectenbewaring worden op de directe beleggingsopbrengsten 

in mindering gebracht.

Indirecte beleggingsopbrengsten

Hieronder worden de op het boekjaar betrekking hebbende gerealiseerde en ongerealiseerde koers- 

en valutaresultaten verantwoord. De aan deze beleggingsopbrengsten gerelateerde transactiekosten 

en provisies zijn met deze opbrengsten verrekend.

Pensioenuitkeringen

De uitkeringen betreffen de opeisbare uitkeringen inzake ouderdoms-, partner- en wezenpensioen en 

arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premiebijdragen (van werkgever en werknemers)

Hieronder zijn opgenomen de aan het boekjaar toe te rekenen werkgevers- en werknemersbijdragen 

en eventuele verschuldigde herstelpremies in het geval van een dekkingstekort. 

Premiebijdragen risico deelnemers

De aan het boekjaar toe te rekenen vrijwillige bijdragen van deelnemers met de daarbij behorende 

werkgeversbijdragen in het kader van de Aanvullende pensioenrekening (APR).

Saldo overdracht van rechten

De overgenomen pensioenverplichtingen en overgedragen pensioenverplichtingen worden berekend 

volgens de regels die van toepassing zijn bij het wettelijke recht op individuele waardeoverdracht.

Overige baten en lasten

Overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Onderscheid wordt gemaakt 

tussen kasstromen uit pensioenactiviteiten en kasstromen uit beleggingsactiviteiten.
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RISICOPARAGRAAF
(bedragen x € 1.000)

In het bestuursverslag is ingegaan op de strategische en operationele risico’s en op het beleid voor 

de beheersing van de risico’s. Onderstaand wordt meer kwantitatieve informatie over risico’s weerge-

geven.

Solvabiliteitsrisico

Het pensioenfonds wordt bij het beheer van de pensioenverplichtingen en de financiering daarvan 

geconfronteerd met risico’s. Voor het realiseren van de belangrijkste doelstelling van het fonds, het 

nakomen van de pensioentoezeggingen, wordt gestreefd naar een toereikende solvabiliteit op basis 

van de contante waarde van de pensioenverplichtingen.

Een belangrijk risico voor het fonds is het solvabiliteitsrisico, ofwel het risico dat het fonds niet 

beschikt over voldoende vermogen ter dekking van de pensioenverplichtingen. De solvabiliteit wordt 

niet alleen berekend op basis van algemeen geldende normen, maar ook op basis van specifieke 

normen die door de toezichthouder zijn opgelegd. Indien de solvabiliteit van het fonds zich negatief 

ontwikkelt, bestaat het risico dat het fonds de premie voor de onderneming en de deelnemers 

moet verhogen en dat er geen ruimte beschikbaar is voor een eventuele indexatie van opgebouwde 

pensioenrechten. In het uiterste geval kan het noodzakelijk zijn dat het fonds verworven pensioen-

aanspraken en pensioenrechten van de deelnemers moet verminderen. De toezichthouder DNB 

hanteert de FTK-standaardtoets om te beoordelen of er voldoende eigen vermogen aanwezig is om de 

risico’s op te vangen. Bij de berekening van de vereiste buffer past het pensioenfonds het standaard-

model van DNB toe. Voor de samenstelling van de beleggingen moet daarbij worden uitgegaan van 

de beleggingsmix die de hoogste uitkomst geeft. In 2010 was dit evenals in 2009 de strategische 

beleggingsmix. Voor de afdekking van het valutarisico en het renterisico worden derivatencontracten 

afgesloten. Hiermee is bij de bepaling van de vereiste buffers rekening gehouden. Voor het afdekken 

van het aandelenrisico zijn sinds oktober 2010 aandelen collars afgesloten. Deze opties worden 

tactisch ingezet en vormen daarmee geen onderdeel van de solvabiliteitstoets om het vereist eigen 

vermogen te bepalen. Wanneer de opties wel meegenomen zouden worden, is het vereist eigen 

vermogen lager.

Marktrisico

Marktrisico is onder andere uit te splitsen in renterisico, valutarisico en prijs(koers)risico. De beleg-

gingsdoelstellingen bepalen het beleid dat het fonds volgt ten aanzien van het beleggingsrisico. 

Welke beleidsinstrumenten het bestuur op welke manier hanteert, wordt bepaald op basis van 

uitvoerige analyses van de te verwachten toekomstige ontwikkelingen van de verplichtingen en 

de ontwikkelingen op de financiële markten. Voor deze analyses worden onder andere Asset Liability 

Management-studies (ALM) gebruikt. Een ALM-studie analyseert de structuur van de pensioen-

verplichtingen en van verschillende beleggingsstrategieën en de ontwikkeling daarvan in diverse 

economische scenario’s. Op basis van de uitkomsten van deze analyses stelt het bestuur jaarlijks 

beleggingsrichtlijnen vast waarop het door het fonds uit te voeren beleggingsbeleid wordt geba-

seerd. De beleggingsrichtlijnen zetten uiteen binnen welke grenzen en normen het beleggingsbeleid 

moet worden uitgevoerd en richten zich op het beheersen van de belangrijkste (beleggings)risico’s. 

De commissie Balans- en risicobeheer ziet erop toe dat marktrisico conform de binnen het pensioen-

fonds aanwezige beleidskaders en beleggingsrichtlijnen blijft. De marktposities worden periodiek 

gerapporteerd aan het bestuur.
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Renterisico

Het renterisico is het risico dat de waarde van de vastrentende waarden en de verplichtingen wijzigt 

als gevolg van veranderingen in de rentecurve. Maatstaf voor het meten van rentegevoeligheid is de 

modified duration. Deze maatstaf is een indicator voor de procentuele marktwaardeverandering van 

de beleggingen (vastrentende waarden) en de verplichtingen bij een parallelle verschuiving van de 

rentecurve met 1 procentpunt.

 Duration balansposities  

   2010	 2009

 Duration beleggingen exclusief rentederivaten 4,7 2,3

 Duration rentederivaten 5,3 6,7

 Duration van beleggingen inclusief rentederivaten 10,0 9,0

 Duration pensioenverplichtingen 13,5 13,0

Wanneer de modified duration van de beleggingen afwijkt van de modified duration van de verplich-

tingen is er sprake van een duration mismatch. Het beleid van het fonds is gericht op het verkleinen 

van deze mismatch. Dit gebeurt door het aangaan van interest rate swaps en swaptions waarmee 

de modified duration van de beleggingen wordt verlengd. Strategisch dekt het pensioenfonds 70% 

van het renterisico van de verplichtingen af. Per ultimo 2010 is 74% (2009: 72%) van het renterisico 

afgedekt. Een interest rate swap ruilt een te ontvangen vaste lange rente (vergelijkbaar met de 

kasstroom van een langlopende obligatie) tegen een te betalen variabele korte rente 

(Euribor). Enerzijds verkleint dit de duration mismatch, anderzijds vergroot dit de afhankelijkheid 

van de ontwikkeling van de korte rente. Een swaption is een optie om aan het einde van de looptijd 

van de optie een interest rate swap te mogen afsluiten tegen een vooraf bepaalde koers. Voor de 

koper van een swaption is dit een mogelijkheid, voor de verkoper is het een plicht. De waarde van 

bijvoorbeeld een gekochte receiver swaption is afhankelijk van de kans dat de rente lager is dan de 

vooraf afgesproken rente. 

De vastrentende waarden kunnen als volgt worden uitgesplitst naar looptijd:

 Vastrentende waarden naar looptijd

 Resterende looptijd  2010	 	 2009 

    %  %

 ≤ 1 jaar 3.343 0,27 121.616 11,80

 > 1 jaar en < 5 jaar 39.712 3,15 317.952 30,85

 ≥ 5 jaar 1.216.398 96,58 591.064 57,35

 Totaal  1.259.453 100,00 1.030.632 100,00

Het verschil in rentegevoeligheid tussen de beleggingen en de pensioenverplichtingen kan ook zicht-

baar gemaakt worden door de invloed op de dekkingsgraad van een renteschok van 100 basispun-

ten (= 1 procentpunt):

 Gevoeligheid dekkingsgraad voor veranderingen in de marktrente

 Renteschok 1% daling Stand per 31 december 2010 1% stijging

 Dekkingsgraad 93,8% 98,2% 102,4%
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Aandelen- en vastgoedrisico

Prijsrisico is het risico dat door de ontwikkeling van marktprijzen (veroorzaakt door factoren die 

samenhangen met een individuele belegging, de uitgevende instelling of generieke factoren) waar-

dewijzigingen plaatsvinden. Wijzigingen in marktomstandigheden hebben altijd direct invloed op het 

beleggingsresultaat, omdat alle beleggingen worden gewaardeerd op reële waarde waarbij waarde-

wijzigingen onmiddellijk worden verwerkt in het saldo van baten en lasten. Het fonds mitigeert het 

prijsrisico door diversificatie over verschillende beleggingscategorieën, regio’s, sectoren en bedrijven. 

In aanvulling kan het prijsrisico ook worden gemitigeerd door gebruik te maken van afgeleide finan-

ciële instrumenten (derivaten), zoals opties en futures. 

Door een sterke spreiding van de beleggingsportefeuille worden concentraties van risico’s zoveel 

mogelijk vermeden. De vastgoedbeleggingen en de aandelen kunnen als volgt naar sectoren en 

regio’s worden onderverdeeld:

 Verdeling aandelen naar regio  

   2010	 2009

 Europa 343.736 344.215

 Amerika 360.646 305.661

 Azië/Oceanië 215.132 164.584

 Afrika  11.501 -

 Totaal  931.015 814.460

 Verdeling aandelen naar sector  

   2010	 2009

 Financiële instellingen 164.093 25.526

 Handels- en industriële bedrijven 591.926 745.599

 Service organisaties 174.996 43.335

 Totaal  931.015 814.460

 Verdeling vastgoed naar regio  

   2010	 2009

 Europa 261.509 265.697

 Amerika 46.994 40.084

 Totaal  308.503 305.781

 Verdeling vastgoed naar sector  

   2010	 2009

 Kantoren 57.600 58.209

 Winkels 98.043 99.780

 Woningen 29.303 31.403

 Bedrijfsruimten 34.654 35.980

 Gemengd 30.190 26.168

 Participaties in vastgoedmaatschappijen 40.750 34.986

 Overige 17.963 19.255

 Totaal  308.503 305.781



54

Valutarisico

De verplichtingen van het pensioenfonds zijn berekend in euro’s. Valutarisico ontstaat wanneer het 

fonds posities inneemt in andere valuta dan de euro. Door veranderingen in de valutakoers kan 

de waarde van de beleggingen wijzigen. De voor het fonds belangrijkste valuta is de Amerikaanse 

dollar. De koersveranderingen van de Amerikaanse dollar worden strategisch voor 90% afgedekt. De 

overige valuta’s worden niet afgedekt.

Eind 2010 wordt voor circa 33,4% (2009: 34,8%) van de beleggingsportefeuille belegd in valuta’s 

anders dan de euro. Dit betreft in totaal een bedrag met een tegenwaarde van € 860 miljoen, waar-

van € 544 miljoen in Amerikaanse dollars. De complete portefeuille is voor 19,7% (2008: 19,4%) 

met valutatermijncontracten op de Amerikaanse dollar afgedekt. Het bedrag van de per ultimo 2010 

uitstaande valutatermijncontracten bedraagt € 506 miljoen (2009: € 456 miljoen).

 

De beleggingen in vreemde valuta kunnen per categorie als volgt worden gespecificeerd:

 Verdeling vreemde valuta naar categorie belegging

    2010	 	 2009

 Vastgoedbeleggingen    60.027  50.010

 Aandelen  634.396  491.361

 Vastrentende waarden  135.919  201.388

 Overige beleggingen    29.165  67.806

 Totaal   859.507  810.565

De valutapositie (in euro) van de beleggingen voor en na afdekking met valutaderivaten is als volgt:

 Valuta-afdekking

    2010	 	 2009

   Voor Valuta- Netto Netto

   afdekking derivaten positie (na) positie (na)

 Euro  1.696.695  523.362 2.220.057 1.999.864

 Britse pond   23.775 -  23.775 19.032

 Japanse yen 86.084 - 86.084 77.489

 Amerikaanse dollar 544.464 -506.455 38.009 240.166

 Overige 205.184 - 205.184 17.822

 Totaal  2.556.202 16.907 2.573.109 2.354.373

Kredietrisico

Kredietrisico is het risico van financiële verliezen voor het pensioenfonds als gevolg van faillisse-

ment of betalingsonmacht van tegenpartijen waarop het fonds (potentiële) vorderingen heeft. Hierbij 

kan onder meer worden gedacht aan partijen die obligatieleningen uitgeven, banken waar deposito’s 

worden geplaatst en marktpartijen waarmee Over The Counter (OTC)-derivatenposities worden aan-

gegaan. Binnen de beleggingsportefeuille wordt door het beleggen in bedrijfsobligaties kredietrisico 

gelopen om een hoger rendement te behalen. Door het aanhouden van een goed gespreide beleg-

gingsportefeuille wordt het risico van individuele titels sterk verminderd (de tabellen op pagina 55 

geven inzicht in dit kredietrisico en de spreiding over uitgevende instellingen en markten). Een voor 

beleggingsactiviteiten specifiek onderdeel van kredietrisico is het settlementrisico. Dit heeft betrek-

king op het risico dat partijen, waarmee het pensioenfonds transacties is aangegaan, niet meer in 

staat zijn hun tegenprestatie te verrichten, waardoor het pensioenfonds financiële verliezen lijdt.
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Beheersing vindt plaats door het stellen van limieten aan tegenpartijen op totaalniveau, dat wil 

zeggen met inachtneming van alle posities die een tegenpartij heeft jegens het pensioenfonds: het 

vragen van extra zekerheden zoals onderpand bij hypothecaire geldleningen en het uitlenen van 

effecten. Ter afdekking van het settlementrisico wordt door het fonds enkel belegd in markten waar 

een voldoende betrouwbaar clearing- en settlementsysteem functioneert. Het fonds loopt daarnaast 

kredietrisico op tegenpartijen van derivatentransacties. Dit risico wordt sterk verminderd door het 

transactievolume te spreiden over verschillende kredietwaardige tegenpartijen waarmee bovendien 

ISDA/CSA-overeenkomsten zijn afgesloten, zodat posities van het pensioenfonds adequaat kunnen 

worden afgedekt door ontvangst van onderpand (collateral). 

In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de beleggingen naar sector weergegeven:

 Samenstelling beleggingen naar sector

 2010	 2009

 Overheidsinstelllingen 921.561 683.536

 Financiële instellingen 219.006 148.682

 Handels- en industriële bedrijven 1.257.546 1.478.820

 Service organisaties 174.996 43.335

 Totaal 2.573.109 2.354.373

De verdeling naar regio is weergegeven in onderstaande tabel:

 Verdeling beleggingen naar regio

 2010	 2009

 Mature markets 2.322.550 2.179.344

 Opkomende markten 250.559 175.029

 Totaal 2.573.109 2.354.373

Ten aanzien van de kredietwaardigheid van de debiteuren in de vastrentende portefeuille kan het 

volgende overzicht worden gegeven:

 Kredietwaardigheid vastrentende portefeuille naar rating categorie

 2010	 2009

 AAA 881.323 486.974

 AA 17.337 147.711

 A 22.917 142.342

 BBB 139.145 125.933

 BB 198.719 89.545

 B - 623

 <B - -

 Not Rated 12 37.504

 Totaal 1.259.453 1.030.632

De categorie ‘Not Rated’ bestaat voornamelijk uit vastrentende waardeproducten (derivatenposities) 

aangehouden bij externe managers ter afdekking van rente- en kredietrisico’s.



56

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet tijdig en/of niet tegen een aanvaardbare prijs 

kunnen worden omgezet in liquide middelen, waardoor het fonds op korte termijn niet aan zijn 

verplichtingen zou kunnen voldoen. Waar de overige risicocomponenten vooral betrekking hebben 

op de langere termijn (solvabiliteit), gaat het hierbij uitsluitend om de korte termijjn. Dit risico wordt 

beheerst door in het strategische en tactische beleggingsbeleid voldoende ruimte aan te houden 

voor de liquiditeitspositie van het fonds, rekening houdend met de directe beleggingsopbrengsten 

en andere inkomsten, zoals premies. Daarnaast beschikt het fonds grotendeels over snel liquide te 

maken activa, zodat dit risico voor het fonds zeer beperkt is.

Risico marktwaardebepaling

Uitsplitsing actuele waarde naar waarderingsmethode

Op basis van de stand ultimo boekjaar kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

•   directe marktwaardering: beursnotering in een actieve markt (waarop geen prijsaanpassingen 

worden uitgevoerd);

•   afgeleide marktwaardering: geen directe beursnotering maar andere uit de markt waarneembare 

gegevens, danwel een prijs gebaseerd op een transactie in een niet-actieve markt met een niet-

significante prijsaanpassing (gebaseerd op aannames en schattingen);

•   modellen en technieken: marktwaardebepaling niet gebaseerd op marktdata, maar gebaseerd op 

aannames en schattingen die de prijs significant beïnvloeden.

 Uitsplitsing actuele waarde naar waarderingsmethode per 31 december 2010

   Level 1  Level 2 Level 3 Totaal

   Directe Afgeleide Waarderings-

   markt-  markt-  modellen en   

   noteringen  noteringen -technieken

 

 Vastrentende waarden   976.165 283.288 - 1.259.453

 Aandelen  204.340 726.675 - 931.015

 Vastgoedbeleggingen  30.189 237.564 40.750 308.503

 Overige beleggingen  - 25.691 31.124 56.815

 Derivaten  - -22.931 40.254 17.323

 Totaal beleggingen  1.210.694 1.250.287 112.128 2.573.109

Concentratierisico

In het algemeen geldt dat concentratierisico kan optreden als een adequate spreiding van activa 

en passiva ontbreekt. Concentratierisico’s kunnen optreden bij een concentratie van de portefeuille 

in regio’s, economische sectoren of tegenpartijen. Een portefeuille van leningen die sterk sector-

gebonden is, kan door deze sectorconcentratie een verhoogd risico lopen. Indien aandelen in 

dezelfde sector worden aangehouden, is er sprake van een cumulatief concentratierisico.

Grote posten kunnen leiden tot concentratierisico. Hieronder wordt verstaan iedere belegging groter 

dan 5% van de totale beleggingen of groter dan 5% van de beleggingscategorie waartoe de beleg-

ging behoort.

In 2010 en 2009 werd door het pensioenfonds niet belegd in de aangesloten ondernemingen.
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Verzekeringstechnische risico’s

Belangrijke actuariële risico’s zijn de risico’s van langleven, overlijden (kort leven) en arbeidsonge-

schiktheid. Het belangrijkste actuariële risico voor een pensioenfonds is het langlevenrisico (het 

risico dat deelnemers langer blijven leven dan gemiddeld, zoals wordt verondersteld bij de bepaling 

van de voorziening pensioenverplichtingen). Hierdoor zou de pensioenopbouw niet toereikend kun-

nen zijn voor de uitkering van de pensioenverplichting. Door toepassing van de AG-prognosetafel 

2010-2060 is het langlevenrisico nagenoeg geheel verdisconteerd in de waardering van de pensioen-

verplichtingen.

Het overlijdensrisico betekent dat het fonds in geval van overlijden een nabestaandenpensioen moet 

toekennen, waarvoor door het fonds geen voorzieningen zijn getroffen. Dit betreft het deel van het 

nabestaandenpensioen dat nog niet is opgebouwd. Dit risico wordt ingeschat en op basis daarvan 

wordt jaarlijks een risicopremie vastgesteld, die onderdeel uitmaakt van de kostendekkende premie.

Het arbeidsongeschiktheidsrisico betreft het risico dat het pensioenfonds verantwoordelijk is voor 

de effecten van premievrijstelling bij invaliditeit en het toekennen van een arbeidsongeschiktheids-

pensioen (‘schadereserve’). Voor dit risico wordt jaarlijks een risicopremie in rekening gebracht. Het 

verschil tussen de risicopremie en de werkelijke kosten wordt verwerkt via het resultaat. De actuari-

ele uitgangspunten voor de risicopremie worden periodiek herzien.

Overige risico’s

Operationeel risico

Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwer-

king van gegevens, het verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Om dit risico te vermin-

deren worden door het pensioenfonds hoge kwaliteitseisen gesteld aan de uitvoering op het gebied 

van de interne organisatie, processen en controles, procedures en geautomatiseerde systemen. Een 

voorbeeld van implementatie is functiescheiding tussen het aangaan van transacties en de afwik-

keling en registratie ervan. Daarnaast is er een aparte functie Administratieve Organisatie/Interne 

Controle binnen de uitvoeringsorganisatie. 

Systeemrisico

Systeemrisico betreft het risico dat het mondiale financiële systeem (de internationale markten) niet 

langer naar behoren functioneert. Hierdoor kunnen beleggingen van het fonds niet langer verhandel-

baar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun waarde verliezen. Net als voor andere marktpartijen is dit 

risico voor het pensioenfonds niet beheersbaar. 

Specifieke financiële instrumenten (derivaten)

Derivaten worden ingezet voor het risicobeheer of efficiënt portefeuillebeheer. De volgende produc-

ten worden gebruikt:

•   Valutatermijncontracten. Dit zijn met individuele banken afgesloten contracten waarbij de 

verplichting wordt aangegaan tot het verkopen van een valuta en de aankoop van een andere 

valuta, tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf vastgestelde datum. Door middel 

van valutatermijncontracten worden valutarisico’s afgedekt.

•   Interest rate swaps. Dit betreffen contracten afgesloten met individuele banken waarbij de ver-

plichting wordt aangegaan tot het uitwisselen van rentebetalingen over een nominale hoofdsom. 

Door middel van swaps kan het fonds de rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.

•    Opties. Dit betreffen contracten afgesloten met individuele banken waarbij een toekomstige mo-

gelijkheid bestaat tot het verkopen of kopen van onderliggende aandelen indices. Door middel 

van opties kan het fonds de aandelengevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.
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•   Swaptions. Dit betreffen contracten afgesloten met individuele banken waarbij een toekomstige 

mogelijkheid bestaat tot het verkopen of kopen van de onderliggende interest rate swaps. 

 Door middel van swaptions kan het fonds de rentegevoeligheid van de portefeuille beïnvloeden.

Ultimo 2010 zijn zekerheden (collateral) ontvangen voor de derivaten voor een bedrag van 

€ 11 miljoen (2009: € 91 miljoen). 

Uitbestedingrisico’s

Het risico dat de continuïteit, integriteit en/of kwaliteit van de aan derden (al dan niet binnen 

een groep, al dan niet aan de sponsor) uitbestede werkzaamheden dan wel door deze derden ter 

beschikking gestelde apparatuur en personeel wordt geschaad. Binnen het fonds is sprake van 

uitbesteding van ICT-diensten, salarisverwerking en beleggingen. De belangrijkste financiële risico’s 

worden gelopen bij uitbesteding van vermogensbeheer aan externe managers. Voordat wordt 

overgegaan tot de inhuur van een externe manager, wordt deze manager gescreend op zaken als 

organisatiegrootte, compliance, rapportage en performance. Wanneer eenmaal zaken worden gedaan 

met een manager, wordt deze op dezelfde punten gemonitord. Maandelijks wordt deze monitor 

intern gehouden en ieder kwartaal wordt de monitor gerapporteerd aan de commissie Balans- en 

risicobeheer.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Beleggingen voor risico pensioenfonds

Op de balans is een uitsplitsing gemaakt naar beleggingen voor risico van het pensioenfonds en 

beleggingen voor risico van de deelnemers. Aangezien de rendementen van de beleggingen voor 

risico deelnemers worden berekend op basis van op de gelden van toepassing zijnde individuele 

beleggingsmixen en het daadwerkelijk beleggingsbeleid van het fonds afwijkt van de gekozen mixen 

van de beleggingsindices, is voor onderstaande optellingen uitgegaan van het totaal van de diverse 

beleggingscategorieën. Voor de begin- en eindstanden wordt aangegeven welk deel van de beleg-

gingen voor risico van het pensioenfonds is en welk deel van de beleggingen voor risico van de 

deelnemers.

 Totaal beleggingen

     2010	 	 2009

   Risico  Risico Stand  Risico Risico Stand 

   pensioen- deel- per pensioen- deel- per  

   fonds nemers 31-12-2010 fonds nemers 31-12-2009 

 Vastrentende waarden     1.221.399 38.054 1.259.453 992.535 38.097 1.030.632

 Aandelen  917.597 13.418 931.015 802.268 12.192 814.460

 Vastgoedbeleggingen  302.605 5.898 308.503 300.438 5.343 305.781

 Overige beleggingen  56.815  - 56.815 99.008 - 99.008

 Derivaten*   17.323 - 17.323 104.492 - 104.492

 Totaal  2.515.739 57.370 2.573.109 2.298.741 55.632 2.354.373

*  Voor de derivaten is hier de marktwaarde genomen. De activa balanspost ‘Derivaten’ wordt gesaldeerd met de 

passiva post ‘Verplichtingen inzake derivaten’ op de balans. De uitsplitsing is weergegeven onder toelichting (5) 

op de balans.

jaarverslag 2010
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    2010  2009

(1) VASTRENTENDE WAARDEN    

De post vastrentende waarden bestaat uit:

    

Obligaties  1.229.423  948.223 

Hypothecaire leningen  -  1.707 

Niet-beursgenoteerde beleggings-

instellingen die beleggen in 

vastrentende waarden  2.528  2.415

 

   1.231.951  952.345

    

Overige vorderingen   24.384  13.329

Overige schulden   -5.200  -291

Liquide middelen   8.318  65.249

Waarde 31 december   1.259.453  1.030.632

De tussentelling is weergegeven ten behoeve van de aansluiting op onderstaand verloopoverzicht 

van de beleggingen.

    

Het verloop van de vastrentende waarden is als volgt:

Waarde 1 januari  952.345  970.080 

Aankopen  1.671.215  3.869.202 

Verkopen  -1.415.080  -3.960.535 

Waardeontwikkeling  49.162  69.463 

Overige mutaties  -25.691  4.135

 

Waarde 31 december   1.231.951  952.345

De post overige mutaties bestaat volledig uit de herclassificatie van het SNS Microfinance Fund.

    

De verdeling van de vastrentende waarden naar valuta is als volgt:

Euro  1.123.535  829.244 

Britse pond  1  -147 

Japanse yen  -  7 

Amerikaanse dollar  135.869  195.568 

Overige  48  5.960

 

Totaal waarde vastrentende waarden   1.259.453  1.030.632
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   2010  2009

(2) AANDELEN    

De post aandelen bestaat uit:

    

Aandelen  202.141  132.976 

Private equity aandelen  1.857  1.837 

Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde   

aandelenbeleggingsfondsen  724.782  678.225

 

   928.780  813.038

Overige vorderingen    428  242

Overige schulden   -  -181

Liquide middelen   1.807  1.361

Waarde 31 december   931.015  814.460

De tussentelling is weergegeven ten behoeve van de aansluiting op onderstaand verloopoverzicht 

van de beleggingen.

    

Het verloop van de aandelen is als volgt:

Waarde 1 januari  813.038  606.640 

Aankopen  756.574  195.390 

Verkopen  -839.977  -210.416 

Waardeontwikkeling  199.145  221.427 

Overige mutaties  -  -3

 

Waarde 31 december   928.780  813.038

    

De verdeling van de aandelen naar valuta is als volgt:

Euro  296.620  323.099 

Britse pond  14.324  11.682 

Japanse yen  86.083  77.482 

Amerikaanse dollar  332.436  392.764 

Overige  201.552  9.433

 

Waarde 31 december   931.015  814.460
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    2010  2009

(3) VASTGOEDBELEGGINGEN    

De post vastgoedbeleggingen bestaat uit:

    

Directe vastgoedbeleggingen 40.750  34.986 

Indirecte vastgoedbeleggingen 

(participaties in beleggingsinstellingen) 264.461  268.284 

Vastgoedbeleggingen in ontwikkeling 417  400

 

    305.628  303.670

Overige vorderingen   2.325  1.819

Liquide middelen  550  292

Waarde 31 december  308.503  305.781

De tussentelling is weergegeven ten behoeve van de aansluiting op onderstaand verloopoverzicht 

van de beleggingen.

    

Het verloop van de vastgoedbeleggingen is als volgt:

Waarde 1 januari 303.670  349.360 

Aankopen 24.658  31.383 

Verkopen -51.428  -69.921 

Waardeontwikkeling 28.728  -7.152

 

Waarde 31 december  305.628  303.670

 

De verdeling van de vastgoedbeleggingen naar valuta is als volgt:

Euro  248.475  255.771 

Britse pond 9.450  7.497 

Amerikaanse dollar 46.994  40.084 

Overige 3.584  2.429

 

Waarde 31 december  308.503  305.781
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    2010  2009

(4) OVERIGE BELEGGINGEN    

De post overige beleggingen bestaat uit:

    

Hedgefondsen 30.251  99.008 

Microfinanciering 26.564  -

 

Waarde 31 december  56.815  99.008

     

Het verloop van de overige beleggingen is als volgt:

Waarde 1 januari 99.008  138.065 

Aankopen 1.500  - 

Verkopen -88.479  -64.605 

Waardeontwikkeling 19.095  25.548

Overige mutaties 25.691  -

 

Waarde 31 december  56.815  99.008

De post overige mutaties bestaat volledig uit de herclassificatie van het SNS Microfinance Fund.

     

(5) DERIVATEN    

De post derivaten bestaat uit:

    

Interest rate swaps -  75.217 

Valutatermijncontracten 18.857  27.219 

Swaptions 26.771  - 

Aandelenopties 14.560  - 

Futurc  -  13.468

 

    60.188  115.904

Verplichtingen inzake derivaten  -42.865  -11.412

Waarde 31 december  17.323  104.492

De contractomvang van derivaten is weergegeven in onderstaande tabel:

 Contractomvang derivaten

    2010  2009

 Swaps  534.000  917.500

 Valutatermijncontracten  523.362  481.737

 Swaptions  491.000  -

 Opties  669.000  -

 Totaal   2.217.362  1.399.237
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Op de balans is een uitsplitsing gemaakt voor beleggingen voor risico van het pensioenfonds en be-

leggingen voor risico van de deelnemers. De laatste categorie betreft geen specifieke beleggingen, 

maar maakt deel uit van de totale beleggingsportefeuille. De gestorte gelden worden opgehoogd 

met berekende rendementen van op de gelden van toepassing zijnde individuele beleggingsmixen. 

Deze rendementen worden bepaald aan de hand van algemeen beschikbare marktindices. Bij 

pensionering of uitdiensttreding worden voor het uitstaande bedrag verplicht pensioenaanspraken 

ingekocht. Dit is ook de reden dat deze voorziening voor rekening en risico van deelnemers uit 

prudentieoverwegingen door het fonds wordt meegenomen onder het totaal van de technische voor-

zieningen en daarmee ook in de dekkingsgraad.

Aangezien de rendementen worden berekend op basis van op de gelden van toepassing zijnde 

individuele beleggingsmixen en het daadwerkelijke beleggingsbeleid van het fonds afwijkt van de 

gekozen mixen van beleggingsindices, is ervoor gekozen om de werkelijke totale beleggingen in de 

onderstaande verloopstaten van het totaal en de diverse beleggingscategorieën te presenteren.

    2010  2009

(6) BELEGGINGEN VOOR RISICO DEELNEMER

Het verloop van de aandelen is als volgt:

Waarde 1 januari 55.632  52.258 

Aankopen 1.968  2.199 

Verkopen -3.899  -4.368 

Belegginsresultaten risico deelnemers 3.645  5.320 

Overige mutaties 24  223

 

Waarde 31 december  57.370  55.632

   

(7)  VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 

De post vorderingen en overlopende activa bestaat uit:

Reguliere premies 2.432  3.581 

Herstelpremie 35.357  24.156

 

Totaal premies  37.789  27.737

    

Vorderingen uit hoofde van waardeoverdrachten 5.400  8.700 

Overlopende activa 485  536

 

Totaal overige vorderingen  5.885  9.236

    

Waarde 31 december  43.674  36.973

De vorderingen en overlopende activa hebben normaliter een looptijd van korter dan één jaar. Aan-

gezien waardeoverdrachten bij een dekkingsgraad van lager dan 100% niet zijn toegestaan, is voor 

deze post geen inschatting te maken van de uiteindelijke looptijd.
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    2010  2009

(8) OVERIGE ACTIVA    

De post overige activa bestaat uit:

    

Liquide middelen 5.618  13.355 

Overige activa 626  1.058

 

Waarde 31 december  6.244  14.413

   

Het verloop van de overige activa is als volgt:

Waarde 1 januari 1.058  1.187 

Investeringen 143  246 

Afschrijvingen -575  -375

 

Waarde 31 december  626  1.058

De afschrijvingen zijn in 2010 sterk toegenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2009 een posi-

tieve correctie heeft plaatsgevonden van € 175.000 in verband met een dubbele afschrijving op de 

HP9000-configuratie (een serie werkstations en servers van Hewlett Packard).

jaarverslag 2010
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PASSIVA

    2010  2009

(9) RESERVES    

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Waarde 1 januari -558.348  -692.332 

Aandeel fondsresultaat 12.105  133.984

 

Totaal   -546.243  -558.348

Het verloop van de vereiste reserve is als volgt:

Waarde 1 januari 474.124  461.607 

Aandeel fondsresultaat 23.555  12.517

 

Waarde 31 december  497.679  474.124

Solvabiliteit en dekkingsgraad     

Aanwezig eigen vermogen  -48.564  -84.224

Minimaal vereist eigen vermogen  116.738  110.091

Vereist eigen vermogen  497.679  474.124 

    

Dekkingsgraad (%)  98,2  96,6

De vermogenspositie van het pensioenfonds is zodanig dat er sprake is van een dekkingstekort. 

Het (minimaal) vereist eigen vermogen wordt berekend met een standaardmodel. De dekkingsgraad 

van het pensioenfonds bedraagt per 31 december 2010: 98,2% (31 december 2009: 96,6%) en is 

daarmee in vergelijking met vorig jaar toegenomen. De dekkingsgraad wordt berekend door het 

eigen vermogen plus de voorzieningen pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds 

en voor risico van de deelnemers te delen door de pensioenverplichtingen voor risico van het 

pensioenfonds en voor risico van de deelnemers.

Omdat er sprake is van een dekkingstekort, ontstaan in 2008, is een herstelplan ingediend bij DNB. 

Dit herstelplan voorziet erin dat de financiële positie van het fonds zodanig herstelt, dat eind 2013 

een dekkingsgraad van 104,5% wordt bereikt. Eind 2010 zou een dekkingsgraad van 97,8% moeten 

zijn bereikt, terwijl die in werkelijkheid 98,2% bedraagt. Daarmee wordt op dit moment aan de doel-

stelling in dit herstelplan voldaan en wordt een eventuele kortingsmaatregel niet overwogen.
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(10) TECHNISCHE VOORzIENING

Hieronder is een uitsplitsing van de opbouw van de voorziening voor risico van het pensioenfonds 

naar aantal en omvang van de soort deelnemer weergegeven.

    2010  2009

   

   Aantal E Aantal E

Actieve deelnemers 8.594 790.675 8.846 725.980

Pensioengerechtigden 15.001 1.313.993 15.017 1.230.998

Gewezen deelnemers 24.479 491.102 24.986 433.846

Totaal  48.074 2.595.770 48.849 2.390.824

Het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds is als 

volgt:

Waarde 1 januari 2.390.824  2.307.780 

Pensioenopbouw 52.229  62.143 

Toevoeging in verband met kosten 978  1.175 

Benodigde interest 30.909  58.787 

Saldo waardeoverdrachten -1.327  -1.631 

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -116.504  -112.450 

Vrijgevallen voor kosten -2.307  -2.226 

Wijziging rentetermijnstructuur 190.684  -54.404 

Wijziging actuariële grondslagen en/of  

methoden 50.173  113.849  

Overige mutaties 111  17.801 

Waarde 31 december  2.595.770  2.390.824

Het verloop van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van de deelnemer is als volgt:

Waarde 1 januari 55.632  52.258 

Spaarbijdragen 1.968  2.199 

Beleggingsopbrengsten 3.645  5.364 

Saldo waardeoverdrachten -  - 

Vrijgevallen voor kosten -284  -276 

Overige mutaties -3.591  -3.913 

Waarde 31 december  57.370  55.632

Bij de bepaling van de voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds wordt 

gebruikgemaakt van de overlevingskansen van een prognosetafel 2010-2060 van het Actuarieel 

Genootschap inclusief sterftetrend zoals gepubliceerd door het Actuarieel Genootschap. 

De duration van de voorziening pensioenverplichtingen is 13,5 jaar (2009: 13,0 jaar).

jaarverslag 2010
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(11) OVERIGE VOORzIENINGEN

De post overige voorzieningen betreft een voorziening voor toekomstige uitkeringen bij jubilea van 

medewerkers van het pensioenfonds en bedraagt over 2010 € 37.000 (2009: € 36.000).

    2010  2009

(12) VERPLICHTINGEN INzAKE DERIVATEN    

De post verplichtingen inzake derivaten bestaat uit:

  

Valutatermijncontracten 1.950  1.524 

Futures -  9.729 

Opties 1.077  - 

Interest rate swaps 39.838  159

 

Waarde 31 december  42.865  11.412

    

(13) OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

De post overige schulden en overlopende passiva bestaat uit:

  

Waardeoverdrachten 6.391  32.316 

Pensioenuitkeringen 2.978  3.030 

Premie-egalisatie 3.529  2.523 

Overige schulden en overlopende passiva 5.516  5.622

 

Waarde 31 december  18.414  43.491

De overige schulden en overlopende passiva hebben normaliter een looptijd van korter dan één jaar.

De premie-egalisatie betreft een voorziening ter dekking van de eventuele verschillen tussen de 

vooraf vastgestelde doorsneepremie en de achteraf vastgestelde kostendekkende premie. Deze post 

is gemaximaliseerd op een bedrag van € 5 miljoen. Zodra de premie-egalisatie dit bedrag heeft 

bereikt, vindt er geen verdere dotatie aan deze post plaats.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Naast de in de balans opgenomen verplichtingen heeft Pensioenfonds Stork verplichtingen van 

€ 0,8 miljoen (2009: € 1,0 miljoen) variërend van één tot en met vijf jaar als gevolg van lease- en 

huurcontracten.

In het kader van eerder gemaakte financieringsafspraken over het onroerend goed project 

Schuytgraaf, heeft Pensioenfonds Stork een voorwaardelijke achtergestelde lening toegezegd van 

€ 1,6 miljoen. De lening kan worden ingeroepen bij faillissement van de grondexploitatiemaatschap-

pij Schuytgraaf. Met de overige aandeelhouders zijn inmiddels besprekingen begonnen die moeten 

leiden tot het terugtreden van Pensioenfonds Stork als aandeelhouder.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010
(bedragen x € 1.000)

BATEN

De omzet, zijnde de premie en de directe beleggingsopbrengsten, bedraagt € 139,7 miljoen (2009: 

€ 161,9 miljoen), waarvan de directe kosten al zijn afgetrokken.

    2010  2009

(14) PREMIEBIJDRAGEN RISICO PENSIOENFONDS

De post premiebijdragen risico pensioenfonds bestaat uit:

  

Werkgeversdeel -  - 

Reguliere premie 32.373  36.195

Herstelpremie 18.089  35.398

Werknemersdeel 30.568  31.269

Totaal   81.030  102.862

De premiebijdragen van werkgever en werknemers bedragen in totaal 24,3% (2009: 25,8%) van de 

pensioengrondslag. De feitelijke premie bestaat uit de premiebijdragen van werkgevers en werk-

nemers (€ 81,0 miljoen waarvan € 18,1 miljoen herstelpremie) plus de premiebijdragen voor risico 

deelnemers (€ 2,0 miljoen). 

De herstelpremie voor 2010 is gebaseerd op artikel 10 van de uitvoeringsovereenkomst. Daarin is 

bepaald dat in het tweede jaar waarin voor het pensioenfonds een herstelplan geldt, een herstel-

premie kan worden gevraagd van 0,75% van de voorziening pensioenverplichtingen. Op basis van 

de betreffende voorziening per ultimo 2009 (€ 2.445 miljoen) bedraagt deze herstelpremie € 18,1 

miljoen. 

De kostendekkende, gedempte en feitelijke premie zijn als volgt (conform artikel 130 Pensioenwet):

    2010  2009

 Kostendekkende premie  68.886  80.687

 Feitelijke premie*  82.998  105.060

 Gedempte premie  64.909  69.663

* De feitelijke premie is inclusief de premiebijdragen voor risico deelnemers.

   

De aan het boekjaar toe te rekenen feitelijke premie is als bate in de staat van baten en lasten 

verantwoord. De kostendekkende premie is als volgt samengesteld:

Benodigd voor pensioenopbouw en 

risicopremies 54.739  57.322

Spaarbedragen, premie arbeidsongeschiktheid, 

kostenopslagen e.d. 3.443  2.975 

Inhaalpremie backservice -  7.549 

Beschikbaar ten behoeve van solvabiliteit 10.704  12.841 

Totaal   68.886  80.687

jaarverslag 2010
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    2010  2009

(15) PREMIEBIJDRAGEN RISICO DEELNEMERS

De post premiebijdragen risico deelnemers bestaat uit:

  

Werkgeversdeel 543  529

Werknemersdeel 1.425  1.670

Totaal   1.968  2.199

(16) BELEGGINGSOPBRENGSTEN

De post beleggingsopbrengsten bestaat uit:

  

Beleggingsresultaat risico pensioenfonds 277.903  240.592

Beleggingsresultaat risico deelnemers 3.645  5.320

Totaal   281.548  245.912

De beleggingsopbrengsten (op de fondsportefeuille) kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 Beleggingscategorie  

    2010    2009

 Direct Indirect Kosten Totaal Direct Indirect Kosten Totaal

 resultaat resultaat   resultaat resultaat 

 Vastrentende waarden 37.827 44.459 -2.510 79.776 28.413 68.762 -3.448 93.727

 Vastgoedbeleggingen 13.367 -142 -2.744 10.481 16.960 -38.033 -3.146 -24.219

 Aandelen 5.454 154.917 -2.181 158.190 9.446 175.678 -2.261 182.863

 Derivaten 5.434 9.988 -18 15.404 11.728 -36.206 -101 -24.579

 Overige beleggingen 4.060 15.657 -2.020 17.697 2.426 18.843 -3.149 18.120

 Totaal  66.142 224.879 -9.473 281.548 68.973 189.044 -12.105 245.912
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LASTEN

    2010  2009

(17) PENSIOENUITKERINGEN

De post pensioenuitkeringen bestaat uit:

  

Ouderdomspensioen 75.826  72.332 

Partnerpensioen 29.201  29.133 

Wezenpensioen 251  255 

Arbeidsongeschiktheidspensioen 2.378  2.388 

Afkopen 1.068  1.018 

Overige uitkeringen 6.422  6.227

 

Totaal   115.146  111.353

(18) MUTATIE VPV VOOR RISICO PENSIOENFONDS

De post mutatie VPV voor risico pensioenfonds bestaat uit:

  

Pensioenopbouw 52.229  62.143 

Toevoeging vanwege kosten 978  1.175 

Benodigde interest 30.909  58.787 

    

Onttrekking voor pensioenuitkeringen -116.504  -112.450 

Vrijgevallen voor kosten -2.307  -2.226 

Wijziging rentetermijnstructuur 190.684  -54.404 

Wijziging actuariële grondslagen en/of methoden 50.173  113.849 

Saldo waardeoverdrachten -1.327  -1.631 

Overige mutaties 111  17.801

 

Totaal   204.946  83.044

De post benodigde interestvergoeding betreft de rentetoevoeging aan de voorziening aan het begin 

van het jaar. Hiervoor wordt de 1-jaarsrente uit de rentetermijnstructuur ultimo vorig boekjaar gehan-

teerd. Voor 2010 bedraagt deze rente 1,303% (2009: 2,544%).

(19) SALDO OVERDRACHT VAN RECHTEN

De post saldo overdracht van rechten bestaat uit:

  

Inkomende waardeoverdrachten 787  -465 

Uitgaande waardeoverdrachten 1.056  1.387

 

Totaal   1.843  922

Het negatieve bedrag aan inkomende waardeoverdrachten betreft een correctie op al in eerdere 

boekjaren doorgevoerde inkomende waardeoverdrachten. 

jaarverslag 2010
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    2010  2009

(20) PENSIOENUITVOERINGSKOSTEN

De post pensioenuitvoeringskosten bestaat uit:

  

Salarissen en sociale lasten 3.042  2.818 

Overige personeelskosten 405  822

 

Totaal personeelskosten  3.447  3.640

Bestuurskosten 169  88 

Contributies en bijdragen 135  153 

Accountant 205  211 

Actuaris 336  419 

Adviseurs 1.561  787 

Huisvesting 371  366 

Automatisering 1.005  830 

Administratiekostenvergoeding 342  282 

Uitvoering excasso 118  111

 

Totaal overige kosten  4.242  3.247

    

Totaal exploitatiekosten  7.689  6.887

Beheervergoeding beleggingen voor rekening   

en risico deelnemers   -274  -266

  

Subtotaal  7.415  6.621

Toewijzing aan kosten vermogensbeheer  -2.190  -1.225

Totaal   5.225  5.396

De kosten van de adviseurs zijn toegenomen ten opzichte van 2009 door arbitragekosten en onder-

zoekskosten voor de overgang naar PME en de discussies rond de herstelpremie.

De automatiseringskosten zijn in 2010 gestegen als gevolg van een wijziging in de wettelijke af-

schrijvingstermijnen. In 2009 was hierdoor een incidenteel positief resultaat te zien.

HONORARIA EXTERNE ACCOUNTANT

De externe accountant is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Op grond van artikel 382a Titel 9 

Boek 2 BW is de vermelding van de honoraria van de accountant als volgt:

Controle jaarrekening 194  200 

Andere controleopdrachten 11  11 

Andere niet-controle diensten 116  332

 

Totaal   321  543

De kosten voor controle van de jaarrekening en andere controleopdrachten zijn opgenomen onder 

de post Accountant. De kosten van andere niet-controle diensten zijn opgenomen onder de post 

Adviseurs bij de pensioenuitvoeringskosten en hebben met name betrekking op het overleg over het 

herstelpremietraject en de mogelijke overgang naar PME.
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Bestuurdersbeloning

Tot op heden was aan de functie van bestuurslid geen bezoldiging verbonden. Het bestuur heeft 

vanwege het grote tijdsbeslag besloten om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 aan 

bestuursleden een vergoeding van € 5.000 per jaar beschikbaar te stellen. Voor bestuursleden die 

participeren in twee of meer bestuurscommissies is een extra vergoeding van € 5.000 ter 

beschikking gesteld. Met de onafhankelijke voorzitter zijn afzonderlijke afspraken gemaakt.

    2010  2009

(21) MUTATIE VPV VOOR RISICO DEELNEMERS

De post mutatie VPV voor risico deelnemers bestaat uit:

  

Spaarbijdragen 1.968  2.199 

Beleggingsopbrengsten 3.645  5.364 

Saldo waardeoverdrachten -  - 

Vrijgevallen voor kosten -284  -276 

Overige mutaties -3.591  -3.913

 

Totaal   1.738  3.374

 Actuariële verklaring van het resultaat

    2010  2009

 Resultaat op premie  24.816  37.215

 Resultaat wijziging rentetermijnstructuur  -190.684  54.404

 Resultaat op kosten  373  -565

 Resultaat beleggingsopbrengsten  246.994  181.761

 Resultaat op uitkeringen  1.358  1.097

 Resultaat op kanssystemen  3.184  2.126

 Resultaat op toename overlevingskansen  -49.877  -129.863

 Resultaat op reglementswijziging  -  -

 Resultaat op waardeoverdrachten  -516  709

 Overige resultaten  12  -383

 Fondsresultaat  35.660  146.501

jaarverslag 2010
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“Transparantie: helder, 
duidelijk en voor iedereen 
begrijpelijk.”

24.986 25.268 26.420 26.901
 15.017  14.979  14.951 14.949
8.842 8.676 8.528 8.427
 5.388  5.466  5.509  5.53

Henk Oude Brinkhuis | voorzitter verantwoordingsorgaan
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8 | Overige gegevens

8.1 | Controleverklaring onafhankelijk accountant
 

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Pensioenfonds Stork te 

Amersfoort gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de 

staat van baten en lasten over 2010 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de 

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 

vermogen en het saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstel-

len van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 

geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en met inachtneming van het bepaalde in artikel 146 Pensioen-

wet. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzake-

lijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder 

de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk 

van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de ri-

sico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmer-

king die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, 

gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 

effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren 

van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijk-

heid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het 

algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

jaarverslag 2010
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Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 

het vermogen van Stichting Pensioenfonds Stork per 31 december 2010 en van het saldo van baten 

en lasten over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende 

Burgerlijk Wetboek (BW) met inachtneming van het bepaalde in artikel 146 Pensioenwet.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn 

gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b 

tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag, 

voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 

2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 6 juni 2011

M. van Ginkel RA 

verbonden aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

8.2 | Actuariële verklaring

Opdracht

Door Stichting Pensioenfonds Stork te Amersfoort is aan Mercer Certificering B.V. de opdracht ver-

leend tot het afgeven van een actuariële verklaring als bedoeld in de Pensioenwet over het boekjaar 

2010.

Gegevens

De gegevens waarop mijn onderzoek is gebaseerd, zijn verstrekt door en tot stand gekomen onder 

de verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Voor de toetsing van de fonds-

middelen en voor de beoordeling van de vermogenspositie heb ik mij gebaseerd op de financiële 

gegevens die ten grondslag liggen aan de jaarrekening.

In overeenstemming met de richtlijn ‘Samenwerking tussen accountant en actuaris ter zake van de 

controle van verantwoordingen van verzekeringsinstellingen’ heeft de accountant van het pensioen-

fonds mij geïnformeerd over zijn bevindingen ten aanzien van de betrouwbaarheid en de volledig-

heid van de administratieve basisgegevens en de overige uitgangspunten die voor mijn oordeels-

vorming van belang zijn.

Werkzaamheden

Ter uitvoering van de opdracht heb ik onderzocht of is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 

140 van de Pensioenwet. De door het pensioenfonds verstrekte administratieve basisgegevens en 

de bevindingen van de accountant ten aanzien hiervan zijn zodanig dat ik die gegevens als uit-

gangspunt voor mijn beoordelingswerkzaamheden heb aanvaard. 

Als onderdeel van de werkzaamheden voor de opdracht

•   heb ik onder meer onderzocht of de technische voorzieningen, het minimaal vereist vermogen 

 en het vereist eigen vermogen toereikend zijn vastgesteld, en

•   heb ik mij een oordeel gevormd over de vermogenspositie van het pensioenfonds.
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Mijn onderzoek heb ik zodanig uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 

dat de resultaten geen onjuistheden van materieel belang bevatten. Ik heb mij een oordeel gevormd 

over de waarschijnlijkheid waarmee het pensioenfonds de tot balansdatum aangegane verplichtin-

gen kan nakomen, mede in aanmerking nemend het financieel beleid van het pensioenfonds.

De beschreven werkzaamheden en de uitvoering daarvan zijn in overeenstemming met de binnen 

het Actuarieel Genootschap geldende normen en gebruiken, en vormen naar mijn mening een 

deugdelijke grondslag voor mijn oordeel.

Oordeel

De technische voorzieningen zijn, overeenkomstig de beschreven berekeningsregels en uitgangs-

punten, als geheel bezien, toereikend vastgesteld. Het eigen vermogen van het pensioenfonds is op 

balansdatum lager dan het wettelijk minimaal vereist eigen vermogen. Gemeten naar de wettelijke 

maatstaf is ten aanzien van de verplichtingen, aangegaan tot balansdatum, sprake van een dek-

kingstekort.

Met inachtneming van het voorafgaande heb ik mij ervan overtuigd dat is voldaan aan de artikelen 

126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 131 (minimaal vereist eigen 

vermogen), artikel 132 (vereist eigen vermogen) en artikel 133 (dekking door waarden), alle in ver-

band met het negatief eigen vermogen.

De vermogenspositie van Stichting Pensioenfonds Stork is naar mijn mening slecht, vanwege een 

dekkingstekort.

Amstelveen, 6 juni 2011

R. van Dam AAG

verbonden aan Mercer Certificering B.V.

8.3 | Oordeel verantwoordingsorgaan en reactie bestuur

Inleiding

Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft per 1 januari 2008 een verantwoordingorgaan ingesteld 

conform Hoofdstuk B1 van de Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur (Pension Fund 

Governance). De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in artikel 9 van de 

statuten van het pensioenfonds.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: twee leden uit de kring van deelnemers, twee uit 

de kring van pensioengerechtigden en twee vanuit de aangesloten ondernemingen. 

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over:

•  het handelen van het bestuur aan de hand van het jaarverslag, de jaarrekening en andere 

 relevante informatie;

• het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar;

• beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben.



78

Als uitgangspunt bij de beoordeling is vooral van belang of het bestuur bij de genomen besluiten 

op een evenwichtige wijze met de belangen van alle belanghebbenden rekening heeft gehouden.

Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan kwam in het verslagjaar acht keer bijeen. Er waren vier bijeenkomsten

zonder het bestuur en drie bijeenkomsten met het bestuur. Daarnaast werd het visitatierapport met 

de visitatiecommissie in een aparte vergadering besproken.

Besproken onderwerpen:

• herstelplan en herstelpremies;

• kwartaalrapportages;

• rapport visitatiecommissie;

• voortgang mediation en arbitrageproces;

• relatie bestuur versus verantwoordingsorgaan;

• oordeel verantwoordingsorgaan bestuursbeleid 2009;

• communicatieplannen;

• premie- en indexatiebeleid;

• doelstelling remuneratiecommissie;

• risicobeheersingstrategie;

• financiële review van beleggingsmodellen.

Geadviseerd over:

• onkostenvergoeding bestuur;

•  extra aandacht voor consistentie van modelmatige berekeningen die als uitgangspunt dienen 

voor het opstellen van beleggingsplannen;

• deelname onafhankelijke adviseurs of experts in de diverse belangengroepen;

• evaluatie meerwaarde externe adviseurs.

Goedgekeurd:

• beleggingsplan 2011.

Bevindingen

Algemeen

Ook in 2010 heeft het bestuur veel tijd, aandacht en energie gestoken in het uitvoeren van het her-

stelplan om de gewenste dekkingsgraad te realiseren. De betaling van de, ingevolge de uitvoerings-

overeenkomst, door de onderneming (Stork) te betalen herstelpremies bleven nog voor het grootste 

deel achterwege. Ook het inschakelen van de mediators leverde geen resultaat op. Toezichthouder 

DNB werd regelmatig geïnformeerd. 

Ten slotte werd door partijen een arbitrageprocedure gestart. De uitspraak van deze procedure is 

tussentijds opgeschort omdat partijen de verwachting hadden tot onderlinge overeenstemming te 

komen. Inmiddels is op 18 april 2011 een vaststellingsovereenkomst getekend. Het aantal onder-

werpen waarover overeenstemming moest worden bereikt was gedurende 2010 nogal toegenomen. 

Naast de achterstand in het betalen van de herstelpremie, kwam er vanuit de onderneming de wens 

tot het wijzigen van de uitvoeringsovereenkomst. Ook gaf de onderneming te kennen de uitvoering 

van de pensioenregeling eventueel onder te willen brengen bij PME. Hierdoor zou het betalen van 

herstelpremies in de toekomst kunnen worden voorkomen.
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Door deze ontwikkelingen moest het bestuur nog intensiever vergaderen en werd het geconfron-

teerd met nog meer ingewikkelde portefeuilles die geweldig veel aandacht vroegen. Een commissie 

vanuit het bestuur heeft zich separaat bezig gehouden met het ‘Verkennen van de toekomst’.

Het verantwoordingsorgaan is verheugd dat het bestuur ook aandacht heeft gegeven aan de bij het 

oordeel over 2009 gegeven adviezen door het verantwoordingsorgaan. Zo werd in 2010 overgegaan 

tot het benoemen van een onafhankelijke bestuursvoorzitter en zijn namens de werkgever twee 

bestuursleden benoemd die niet werkzaam zijn bij een van de aangesloten ondernemingen.

De modellen die dienden als uitgangspunt bij het opstellen van het beleggingsplan werden uitvoerig 

geïnventariseerd en beoordeeld. Daarbij kwam vast te staan dat de gebruikte modellen op zichzelf 

wel goed waren, maar dat de voorspellende waarde ervan is overschat. De analyse heeft geleid tot 

nieuwe keuzes en regels voor het werken met de gebruikte modellen. Het verantwoordingsorgaan 

is uitvoerig geïnformeerd over de genoemde analyse. De informatie en de berichtgeving naar het 

verantwoordingsorgaan is in 2010 duidelijk verbeterd.

Overige risico’s

Onder de overige risico’s scharen wij tegenpartij, uitbesteding, liquiditeit, concentratie, opera-

tioneel en systeem, IT en calamiteiten, integriteit en juridische risico’s. De uitvoeringsorganisatie 

voldoet aan de verwachtingen met betrekking tot wat gedaan moet worden om de overige risico’s 

af te dekken. Dit blijkt ook uit de rapportage van de visitatiecommissie. Systeemtechnisch is alles 

aanwezig om de risico’s zoveel mogelijk af te dekken en de organisatie bestaat uit professionele 

medewerkers. Aandachtspunt is dat enkele belangrijke posities door nieuwe externe professionals 

zijn ingenomen. Het zwaartepunt ligt op de uitbestedingrisico’s. Met name de implementatie van 

de risicomanagementstrategie, waarbij de uitvoering daarvan grotendeels bij een externe partij is 

komen te liggen, is een belangrijke wijziging die in 2010 is geïmplementeerd. Hierbij is de monito-

ring van de prestaties van de externe partijen belangrijk om eventuele risico’s vroegtijdig te kunnen 

onderkennen. Wij hebben hier vertrouwen in omdat hiervoor een capabele bemensing en meetsyste-

men aanwezig zijn. In 2011 zal een trackrecord worden opgebouwd. Een noemenswaardige wijziging 

in 2010 is nog dat de organisatie is gestopt met het traject dat zou leiden tot SAS70-certificering 

van het pensioenfonds. Dit traject zou worden vervangen door het introduceren in 2011 van een 

‘In control statement’. Dit statement zal weliswaar extern worden beoordeeld, maar heeft minder 

status dan het SAS70-certificaat.

Beleggings- en risicobeleid

Door de in 2009 ingezette richting en aanpak verder te verbeteren en aan te scherpen is het beleg-

gings- en risicobeleid (dat in samenhang wordt uitgevoerd) in 2010 op een hoger niveau gebracht.

Het verantwoordingsorgaan is positief over de expliciet geformuleerde ‘overtuigingen’ waarop het 

beleid gebaseerd is. Tevens ook over de heldere uitgangspunten en doelstellingen van het gevoerde 

beleid, evenals over de wijze van terugkoppelen van het gerealiseerde resultaat. Vanwege de al lan-

gere tijd toegenomen volatiliteit in de beleggingswereld en de specifieke positie van Pensioenfonds 

Stork (dekkingsgraad, herstelplan, situatie onderneming) is de zogenaamde risicomanagement-

strategie verder aangescherpt en zijn hiervan afgeleide acties inmiddels uitgevoerd waardoor het 

neerwaartse risico beter is afgedekt. Wij beschouwen dit als een duidelijke vooruitgang.

Ten slotte merken wij op dat de lessons learned van de financiële crisis nu goed verwerkt zijn in het 

gevoerde beleid.

Communicatie

Binnen het bestaande communicatiebeleid 2009-2011 onder het motto: ‘Dichter bij de deelnemer’, 

is dit jaar - naast het aanstellen van een communicatiespecialist - een jaarplan verschenen, waarin 

het belang van een zorgvuldige communicatie naar alle belanghebbenden nog eens extra wordt 

onderstreept. In het plan wordt de aanpak van communicatie verankerd, waarbij belangrijke accen-
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ten binnen de structurele kerndoelen expliciet worden benoemd. Het streven is om onder andere zo 

transparant als mogelijk te communiceren over de financiële situatie gecombineerd met de moge-

lijke overgang naar PME. Dit jaar werd daar al veel aandacht aan besteed:

• door uitingen in De Kern;

• via mailings naar alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden; 

• door de website uit te breiden met een portal;

• via zogenaamde FAQ waarin wordt ingezoomd op vele vragen over de mogelijke overgang;

• versterking van de afdeling Communicatie en de verdere inrichting van de helpdeskfunctie. 

Het is goed te weten dat pensioencommunicatie als een belangrijk onderdeel van de bestuurs-

agenda wordt beschouwd en dat het bestuur een optimale samenwerking van het pensioenfonds 

met de werkgever daarin onderschrijft. Het streven is vooral om proactief pensioenproblematiek 

onder de aandacht van stakeholders te brengen en daarnaast maximale duidelijkheid te geven over 

de mogelijke overgang naar PME. Het verantwoordingsorgaan spreekt haar waardering uit naar het 

bestuur voor het onderkennen van een zorgvuldige communicatie naar alle betrokkenen.

Beoordeling

Zoals kan worden vastgesteld uit de diverse rapportages bij het onderdeel ‘Bevindingen’ was ook 

2010 een zeer moeilijk jaar dat vroeg om veel aandacht en zorgvuldigheid. De intensiteit van de 

vergaderingen en de gecompliceerdheid van de portefeuilles namen nog verder toe. Het verant-

woordingsorgaan hecht er aan vast te stellen dat zij grote waardering heeft voor de inzet en het 

functioneren van het bestuur in 2010. Deze waardering is ook van toepassing voor de uitvoerings-

organisatie van het pensioenfonds, die zorg droeg voor een prima ondersteuning van het bestuur. 

Verder dient vermeld te worden dat in 2010 veel aandacht is geschonken aan de communicatie 

met de deelnemersraad, het verantwoordingsorgaan en de deelnemers. Het verantwoordingsorgaan 

onderschrijft de overtuiging van het bestuur dat de vaststellingsovereenkomst, waarin afspraken zijn 

vastgelegd met betrekking tot de herstelpremie 2009-2011, de nieuwe uitvoeringsovereenkomst en 

de mogelijke overgang naar PME, van belang is voor allen die bij het pensioenfonds zijn betrokken.

Alles overwegend is het verantwoordingsorgaan van mening dat het bestuursbeleid over 2010 kan 

worden beoordeeld als beleid waarbij op een evenwichtige wijze met de belangen van alle betrok-

kenen rekening is gehouden.

Amersfoort, 26 mei 2011

Reactie van het bestuur op het oordeel van het verantwoordingsorgaan van 

Pensioenfonds Stork

Het bestuur heeft met instemming kennisgenomen van het oordeel van het verantwoordingsorgaan. 

Amersfoort, 26 mei 2011
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8.4 | Bevindingen visitatiecommissie

Stichting Pensioenfonds Stork is in november 2009 volledig gevisiteerd. In vervolg daarop heeft het 

bestuur van het pensioenfonds de visitatiecommissie (hierna VC) verzocht in april/mei 2011 een deel-

visitatie uit te voeren om een oordeel te vormen over de voortgang die het bestuur heeft geboekt 

ten aanzien van de aanbevelingen van de VC uit 2009. Het betreft de aanbevelingen over:

• de onafhankelijkheid en deskundigheid van het bestuur;

• het risicomanagement op het terrein van beleggingen en vermogensbeheer; en

• de wijze waarop de communicatie met de deelnemers en stakeholders plaatsvindt.

De algemene bevinding van de VC is dat het bestuur, de uitvoeringsorganisatie en de diverse com-

missies gedurende 2010 veel werk hebben verzet in een voor het fonds moeilijke periode. De VC is 

van mening dat op de drie aandachtspunten waarvoor de visitatie heeft plaatsgevonden sinds de 

eerste rapportage een hele slag is gemaakt.

In 2010 hebben diverse bestuurswisselingen plaats gevonden. Volgens de VC acteert het bestuur 

onafhankelijk en bezit het genoeg deskundigheid. De VC ziet het complexe proces dat het bestuur 

van het fonds zal doormaken met betrekking tot een eventuele overgang naar het bedrijfstak-

pensioenfonds PME dan ook met vertrouwen tegemoet.

De performance en de risicorapportage van de beleggingen en het vermogensbeheer zijn in 2010 

verbeterd. Het bestuur is daarmee in staat een robuust risicomanagementbeleid te voeren op het 

terrein van beleggingen en vermogensbeheer. De VC vraagt wel nadere aandacht voor de rente-

strategie.

Het in 2009 vastgestelde communicatiebeleid functioneert goed. De VC wijst wel op het belang van 

consistentie tussen de juridische documenten voor wat betreft het premie- en toeslagenbeleid. 

De bevindingen van de VC worden in de rapportage gestaafd.

Amersfoort, 17 mei 2011

A.J.E.M. (Annemiek) Vollenbroek

L.J.M. (Laurens) Roodbol

E.J.M. (Eric) Missotten

verbonden aan de visitatiecommissie
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24.986 25.268 26.420 26.901
 15.017  14.979  14.951 14.949
8.842 8.676 8.528 8.427
 5.388  5.466  5.509  5.53

“Met onze communicatiemiddelen laten we 
meer informatie op maat aan onze stake-
holders zien! Dit uit zich onder andere in 
een betere website en meer persoonlijk 
contact, zoals bijeenkomsten in het land 
voor gepensioneerden en deelnemers. 
Ze meenemen in actuele ontwikkelingen 
en dit op een begrijpelijke manier 
overbrengen staat dan voorop.”

Eric Uijen | directeur
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9 | Over Pensioenfonds Stork

9.1 | Profiel Pensioenfonds Stork
Pensioenfonds Stork is opgericht op 24 december 1912 als opvolger van het in 1881 opgerichte 

pensioenfonds van Stork. Het is daarmee één van de oudste nog bestaande pensioenfondsen in 

Nederland. De pensioenregeling wordt in eigen beheer door Stichting Pensioenfonds Stork in 

Amersfoort uitgevoerd. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 22 september 2010.

Pensioenfonds Stork is een ondernemingspensioenfonds en draagt de verantwoordelijkheid voor 

een goede uitvoering van de pensioenregelingen voor (gewezen) deelnemers en gepensioneerden 

in overeenstemming met de bestaande wet- en regelgeving. De inhoud van de pensioenregelingen 

is het resultaat van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het bestuur van het pensioenfonds wil, met het 

voeren van een gedegen en voorspelbaar beleid, deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen 

deelnemers een ouderdoms-, invaliditeits- en nabestaandenpensioen aanbieden.

De verantwoordelijkheden, bevoegdheden, rechten en (financiële) verplichtingen van de aangesloten 

ondernemingen en het pensioenfonds zijn vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten met alle aange-

sloten ondernemingen en met Stork B.V., die namens alle Stork-ondernemingen optreedt. Daarnaast 

is een aantal ondernemingen aangesloten dat niet tot Stork behoort. Het gaat om voormalige Stork-

ondernemingen die er na verkoop voor hebben gekozen bij Pensioenfonds Stork te blijven. 

Ultimo 2010 bedroeg het totaal aantal verzekerden bij Pensioenfonds Stork 48.074 (2009:48.849) 

en was het belegd vermogen € 2,6 miljard (2009: € 2,4 miljard). Het fonds behoort daarmee tot de 

grotere ondernemingspensioenfondsen in Nederland.

9.2 | Uitvoeringsopdracht

Uitvoeringsovereenkomst

De basis voor de uitvoering van de pensioenregeling vormt de pensioenovereenkomst die de 

werkgever met haar werknemers heeft afgesloten. De uitvoering van deze pensioenovereenkomst is 

opgedragen aan Pensioenfonds Stork. Deze opdracht is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst 

die tussen de verschillende ondernemingen en Pensioenfonds Stork is afgesloten.

In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de pensioenuitvoering plaats-

vindt en over de financiering van de pensioenregeling. Ook zijn afspraken gemaakt over maatrege-

len die getroffen moeten worden als Pensioenfonds Stork in een situatie van reservetekort c.q. dek-

kingstekort komt. Daarin ligt de basis voor één van de werkgever te vragen herstelpremie. In 2010 is 

in het kader van het eerder opgestelde herstelplan van deze mogelijkheid gebruikgemaakt.

Premie

Voor de financiering van de pensioenregeling wordt jaarlijks vooraf een actuarieel benodigde premie 

berekend. De inkoop van toekomstige pensioenuitkeringen wordt daarbij gewaardeerd op basis van 

de grondslagen van Pensioenfonds Stork. Daarbij wordt rekening gehouden met een (gedempte) 

disconteringsvoet van 4,2%. De benodigde premie wordt vertaald in een doorsneepremie. 

jaarverslag 2010
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Deze doorsneepremie bedroeg in het verslagjaar 24,3% van de pensioengrondslag en 4,2% van 

het pensioengevend salaris. De van de aangesloten ondernemingen gevraagde herstelpremie 

bedroeg 7,5% van de pensioengrondslag.

Een eventueel verschil tussen de vooraf vastgestelde doorsneepremie en de achteraf vastgestelde 

gedempte kostendekkende premie komt ten laste van de premie-egalisatiebuffer.

Toeslagen

De pensioenregeling kent een voorwaardelijke toeslagregeling. Jaarlijkse beslist het bestuur 

- voor zover en voor zolang de middelen van Pensioenfonds Stork dit toelaten - in hoeverre de 

pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening 

is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit het beleg-

gingsrendement gefinancierd.

Vanwege de bij Pensioenfonds Stork bestaande situatie van dekkingstekort, zijn de pensioenen in 

2010 niet verhoogd. Hiermee wordt het herstelplan gevolgd. Ook in 2011 wordt over de pensioen-

aanspraken geen toeslag verleend. De loonontwikkeling over 2010, gemeten over de periode van 

2 januari 2010 tot 1 januari 2011, bedroeg 1,66% en de prijsontwikkeling, gemeten over de periode 

van juli 2009 tot juli 2010, bedroeg 1,38%.

9.3 | Pensioenregeling Pensioenfonds Stork

De pensioenregelingen van Pensioenfonds Stork kennen een basis- en een keuzepakket. De basis-

regeling van Pensioenfonds Stork is een middelloonregeling met een voorwaardelijke indexatie.

Het basispakket is het verplichte deel van de pensioenregelingen. Daarin zijn de opbouw van 

ouderdoms- en partnerpensioen met uitruil- en flexibiliseringsmogelijkheden ondergebracht. 

Verder zijn daarin een regeling voor arbeidsongeschiktheidspensioen en een Anw-hiaatverzekering 

opgenomen. De pensioenregeling kent een pensioenleeftijd van 65 jaar.

Het keuzepakket biedt de deelnemer de mogelijkheid om via de individuele Aanvullende pensioenre-

kening (APR) extra pensioen op te bouwen. Deelnemers kunnen stortingen doen in het kader van de 

APR en de werkgever draagt daar onder voorwaarden tot een bepaald maximum aan bij. Op basis 

van gestorte premies en rendementsbijschrijving wordt het saldo op de APR bepaald. Bij beëindi-

ging van de deelneming, pensionering of overlijden wordt dit APR-saldo omgezet in een pensioen-

aanspraak.

VPL-overgangsmaatregelen

Voor deelnemers die voor 1950 zijn geboren en op 1 januari 2006 nog in dienst waren van een aan-

gesloten onderneming gelden nog de vroegpensioenregelingen. Zij blijven deelnemer aan de ‘oude’ 

Pensioenregeling 1999. De deelnemers die na 1949 zijn geboren, nemen deel aan de Pensioenrege-

ling 2006. In deze regeling is een voorwaardelijk overgangsrecht opgenomen dat de gevolgen van 

het wegvallen van vroegpensioen zoveel mogelijk compenseert. De inkoop van deze toekomstige 

rechten mag in een periode van vijftien jaar gespreid plaatsvinden. Inkoop moet uiterlijk gebeuren 

op de laatste dag van deze periode van vijftien jaar. Stork heeft ervoor gekozen gebruik te maken 

van deze termijn. 

De pensioenen die in enig jaar uit hoofde van de VPL-overgangsregeling worden toegekend, moeten 

wel direct worden ingekocht. In 2010 hebben evenwel geen deelnemers van deze regeling gebruik-

gemaakt. 
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9.4 | Statistieken

Ontwikkeling deelnemersbestand

Het deelnemersaantal nam in 2010 per saldo opnieuw af. Het daalde met 252 deelnemers van 8.846 

tot 8.594. Het aantal gewezen deelnemers nam eveneens af. Met een daling van 507 deelnemers 

kwam dit aantal uit op 24.479. De afname van het deelnemersbestand kan voornamelijk worden 

toegeschreven aan deelnemers die met pensioen gingen.

Van de 8.594 deelnemers neemt 17% deel aan de Pensioenregeling 1999. 83% neemt deel aan de 

Pensioenregeling 2006. Dit laatste aandeel neemt in de komende jaren toe tot 100% in 2015.

Saldo toe- en uittredingen

Het verloop van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden in 2010 is weergegeven in onder-

staand schema.

   Deelnemers Gewezen                      Ingegaan pensioen
    deelnemers

     Ouderdoms-  Partner- Overigen

     pensioen pensioen

 Stand per ultimo 2009 8.846 24.986  8.842  5.388  787 

 Toetreding 553  - - 275  95

 Vertrek -512  512  - - -

 Pensionering -271  -734  1.005  - -

 Overlijden -22  -103  -399  -320  -7

 Andere oorzaken - -182  -496  -64  -105 

 Waardeoverdrachten - -  - - -

 Stand per ultimo 2010 8.594  24.479 8.952  5.279  770 

 

Het aantal onder ‘Overigen’ bestaat uit wezen-, vroeg- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Onder 

‘Andere oorzaken’ zijn de afname door het verval van aanspraken, beëindiging van tijdelijke 

pensioenen, pensioenafkopen en correcties verantwoord. Het totaalbestand van (gewezen) deel-

nemers en gepensioneerden nam af met 775.
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Onderstaande grafiek geeft inzicht in de verdeling van het deelnemersbestand over de leeftijdscate-

gorieën en het geslacht.

Leeftijdsverdeling deelnemers ultimo 2010

Het relatief hogere aantal deelnemers in de leeftijdscategorie 60 tot 65 jaar wordt veroorzaakt door 

arbeidsongeschikten en personen van wie de deelneming in het pensioenfonds vrijwillig wordt voort-

gezet. Het betreft hier onder andere de periode waarin men een TOP- of vroegpensioen ontvangt.

Het deelnemersbestand bestond eind 2010 voor 89,0% (2009: 88,9%) uit mannen en voor 11,0% 

(2009: 11,1%) uit vrouwen. De gemiddelde parttimegraad is 97,2% (2009: 97,2%).

Leeftijdsopbouw deelnemers

De gemiddelde leeftijd van het deelnemersbestand is met 0,2 jaar wederom iets gestegen, naar 

47,1 jaar. Overigens bedraagt de gemiddelde leeftijd van de mannelijke deelnemer ruim 47 jaar; de 

gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke deelnemer is circa 2,5 jaar lager.

K		Gemiddelde leeftijd van de deelnemers 
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Arbeidsongeschiktheid

Het percentage arbeidsongeschikten binnen het totale deelnemersbestand bedroeg per ultimo 2010 

6,3% (2009 6,4%). Ten opzichte van vorig jaar zijn hierin nauwelijks verschuivingen opgetreden. 

Evenals voorgaande jaren is ruim 60% van de arbeidsongeschikten ouder dan 55 jaar.

De in de voorziening pensioenverplichtingen opgenomen voorziening vanwege arbeidsongeschikt-

heid (vanwege pensioenuitkeringen en premievrije pensioenopbouw) bedroeg € 33,4 miljoen (2009: 

€ 33,9 miljoen).

Pensioenuitkeringen

De pensioenuitkeringen over 2010 bedroegen in totaal € 115,1 miljoen. Dit is € 3,8 miljoen meer 

dan in 2009. De pensioenuitkeringen kunnen worden verdeeld over ouderdomspensioen, nabe-

staandenpensioen en overige pensioenen. Onder deze laatste categorie vallen onder andere wezen-, 

vroeg- en arbeidsongeschiktheidspensioen. Alle uitkeringen vertonen een stijgende trend. Wel is, 

met name voor nabestaanden- en overige pensioenen, een stabilisering waarneembaar. 

 

Aanvullende pensioenrekening

Deelnemers kunnen zelf een aanvullend pensioen opbouwen door deel te nemen aan de APR. 

De APR is een spaarregeling voor rekening en risico van de deelnemer. Het saldo bedroeg per 

ultimo 2010 € 57,4 miljoen (2009 € 55,6 miljoen). Hierin zijn de saldi van de stortingen die worden 

verricht op de prepensioenrekeningen voor de (voormalige) vroegpensioenregeling van de Fokker-

ondernemingen meegerekend. 

Het rendement op de APR-rekeningen wordt bepaald door onafhankelijke indices die de verschil-

lende beleggingscategorieën vertegenwoordigen. In onderstaande tabel is het jaarrendement in 2010 

weergegeven per leeftijdscategorie. 

 Rendementsprofiel per leeftijdscategorie Rendementspercentage 2010

 25-45  5%

 45-55  4%

 55-60  2% 

 60-65  1%
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9.5 | Lijst vermogensbeheerders

Pensioenfonds Stork werkte ultimo 2010 met de onderstaande vermogensbeheerders:

Acadian Asset Management (Boston, USA)

Altera Vastgoed (Amstelveen)

Arcus Infrastructure Partners (Londen, UK)

BlackRock (Los Angeles, USA)

BlueBay Asset Management (Londen, UK)

Capital International (Newport Beach, USA)

Cardano (Rotterdam)

Genesis Capital Partners (Dallas, USA)

Henderson Global Investors (Londen, UK)

ING Clarion (New York, USA)

ING Real Estate (Den Haag)

Morgan Stanley (Amsterdam)

PIMCO (Newport Beach, USA)

Zais (Red Bank, USA)

9.6 | Personalia

Samenstelling bestuursorganen per 31 december 2010:

Bestuur 

Voorzitter (onafhankelijk)

mr. H.J. Thoman

Aangewezen door de Raad van Bestuur Stork B.V.

mr. W.F. van Dorp (plaatsvervangend voorzitter)

ir. R.A.M. van Dijk

drs. M.W. Dijkshoorn

drs. D.J. de Beus

Aangewezen door de directies van overige aangesloten ondernemingen

T.R. Bruinsma

Aangewezen door de Centrale Ondernemingsraad Stork B.V.

J.C. Plat (secretaris)

drs. B.J.J. Eikens (via vakverenigingen)

ir. G.F.J. Janssen

Voorgedragen na verkiezingen onder gepensioneerden

H. Duijst

ir. H.B. Tuil (vanaf september 2010 waargenomen door J.J. Damad)

Op 10 maart 2011 is de heer H.B. Tuil overleden. Met zijn overlijden verliest Pensioenfonds Stork een 

kundig en zeer betrokken bestuurder.

Op 17 juni 2010 is de heer H.J. Thoman benoemd als onafhankelijk voorzitter. 
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In het verslagjaar heeft zich verder aan werkgeverszijde een aantal mutaties voorgedaan. In 2010 is 

de eerder afgetreden heer J.G.B.J. Hooge Venterink opgevolgd door de heer Th. Bruinsma, die in het 

bestuur zitting heeft genomen namens de niet-Stork ondernemingen. Aan werkgeverszijde namens 

Stork traden de heren J.C.M. Schönfeld, I.J.H. Vermeulen en H.T.A. Heijtel af. Zij zijn opgevolgd door 

de heren D.J. de Beus, R.A.M. van Dijk en M.W Dijkshoorn. Aan werknemerszijde trad per 1 januari 

2010 de heer F.H. Harmsen af. Hij is opgevolgd door de heer G.F.J. Janssen, op voordracht van de 

Centrale Ondernemingsraad. 

Het bestuur dankt alle afgetreden leden voor hun vele werkzaamheden en de grote inzet voor het 

fonds.

Samenstelling commissie Balans-en risicobeheer

drs. D.J. de Beus (voorzitter)

ir. H.B. Tuil (nu waargenomen door drs. M.W. Dijkshoorn)

J.C. Plat

mr. W.F. van Dorp

Adviseurs

prof. dr. R.A.H. van der Meer

drs. J.F. Vergunst (overleden 21 maart 2011)

drs. R. Clement

Alhoewel kort verbonden aan het fonds, heeft Pensioenfonds Stork met het overlijden van de heer 

J.F. Vergunst op 21 maart 2011 een deskundig adviseur verloren. 

Samenstelling Risk- en audit committee

H. Duijst (voorzitter)

T.R. Bruinsma

ir. G.F.J. Janssen

Samenstelling Klachten- en geschillencommissie

ir. R.A.M. van Dijk (voorzitter)

H. Duijst

In 2010 is de heer R.A.M. van Dijk de heer I.J.H. Vermeulen opgevolgd als voorzitter van de Klach-

ten- en geschillencommissie. 

Directie Pensioenfonds Stork

mr. E.A.W.M. Uijen

Compliance officer

mr. J. Kerkhof

Adviserend actuaris

De actuaris adviseert het bestuur van het fonds bij actuariële aangelegenheden. Ook controleert de 

actuaris jaarlijks of de technische voorzieningen juist zijn vastgesteld en of de voorziening pensioen-

verplichtingen op voldoende veilige grondslagen is berekend. De heer dr. B.J. Wijers van Aon Hewitt 

B.V. is benoemd als adviserend actuaris. 

Certificerend actuaris

De heer R. van Dam AAG van Mercer Certificering B.V. is in 2010 benoemd als certificerend actuaris. 
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Accountant

De externe accountant controleert de jaarrekening. De heer M. van Ginkel RA van PwC is als accoun-

tant benoemd.

Relevante nevenfuncties per 31 december 2010

mr. H.J. Thoman

Functie in bestuur  Onafhankelijk voorzitter

Zittingsperiode  2010-2012

Hoofdfunctie  Zelfstandig adviseur

Nevenfuncties   Voorzitter Bestuur Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij, 

voorzitter Auditcommissie Pensioenfonds Horeca & Catering, voorzitter 

Visitatiecommissie ABN AMRO Pensioenfonds, voorzitter Visitatiecom-

missie Pensioenfonds Fortis Bank Nederland, lid beleidscommissie 

Pensioenen van Pensioenfonds Medisch Specialisten, als zelfstandig 

en onafhankelijk adviseur in diverse rollen actief voor onder meer 

ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen en andere 

financiële instellingen.

mr. W.F. van Dorp

Functie in bestuur  Plaatsvervangend voorzitter

Zittingsperiode  2004-2012

Hoofdfunctie  Gepensioneerd   

Nevenfuncties    Voorzitter Stichting Pensioenfonds Smit, vice-voorzitter Raad van 

     Commissarissen Exin (Utrecht)

     

T.R Bruinsma   

Functie in bestuur  Bestuurslid

Zittingsperiode  2010-2013

Hoofdfunctie  Director on the Board van Marel   

Nevenfuncties   Lid van de Board van Salm Partners Denmark (Wi USA.), lid van de 

European Standaridization Committee for Food Industry

drs. M.W. Dijkshoorn

Functie in bestuur  Bestuurslid

Zittingsperiode  2010-2013

Hoofdfunctie  Zelfstandig adviseur

Nevenfuncties   Voorzitter Raad van Advies Pensioen Bestuur & Management, lid van 

de Commissie Intern Toezicht van het Pensioenfonds voor de Predikan-

ten in de Protestantse Kerk in Nederland, lid Raad van Commissarissen 

PGGM, lid Raad van Commissarissen Goudse Verzekeringen, voorzitter 

van de Raad van Commissarissen van Certens, lid Raad van Commis-

sarissen MediRisk, voorzitter Raad van Advies AEMAS (Universiteit 

van Amsterdam), voorzitter jury Johan de Witt-prijs van het Actuarieel 

Genootschap, vice-voorzitter Raad van Commissarissen ’s Heeren Loo 

Zorggroep, lid Raad van Commissarissen Monuta 

ir. R.A.M. van Dijk

Functie in bestuur  Bestuurslid

Zittingsperiode  2010-2011

Hoofdfunctie  President Fokker Services B.V.

Nevenfuncties  Geen
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drs. D.J. de Beus 

Functie in bestuur  Bestuurslid

Zittingsperiode  2010-2011

Hoofdfunctie  Zelfstandig adviseur 

Nevenfuncties   Voorzitter bestuur Pensioenfonds SNS REAAL, lid Beleggingsadviescom-

missie Pensioenfonds Gasunie (Groningen), lid Beleggingsadviescom-

missie Start Foundation, expert adviser Montae Pensioen, voorzitter 

Raad van Toezicht Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest en 

Nederlands Kamerorkest (Amsterdam), Commissaris ‘s Heeren Loo 

Zorggroep (Amersfoort), commissaris Vesteda Groep

J.C. Plat

Functie in bestuur  Secretaris

Zittingsperiode  2004-2013

Hoofdfunctie  Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Stork B.V.

Nevenfuncties   Voorzitter Groep Ondernemingsraad Stork Technical Services B.V. (STS), 

voorzitter Ondernemingsraad Electrical & Instrumentation Nederland 

(STS), voorzitter Onderdeelcommisie Electrical & Instrumentation 

Noordwest (STS), vice-voorzitter Stichting Multinationale Onder-

      nemingsraden Overleg (MNO), lid Dagelijks en Algemeen bestuur 

Bedrijf Groep Afdeling Stork FNV Bondgenoten (BGA), lid Bedrijf Groep 

Raad Metaal en Techniek FNV Bondgenoten (BGR), lid Bondsraad FNV 

Bondgenoten

drs. B.J.J. Eikens

Functie in bestuur  Bestuurslid

Zittingsperiode  2008-2011

Hoofdfunctie  HR officer Fokker Aerostructures 

Nevenfuncties  Lid ledenraad Rabobank IJsseldelta

H. Duijst

Functie in bestuur  Bestuurslid

Zittingsperiode  2004-2012

Hoofdfunctie  Gepensioneerd  

Nevenfuncties   Lid Verenigingsraad van Vereniging van Gepensioneerden Stork 

ir. G.F.J. Janssen 

Functie in bestuur  Bestuurslid

Zittingsperiode  2010-2013

Hoofdfunctie  Mechanica / FEM-specialist

Nevenfuncties   Voorzitter Groepsondernemingsraad Fokker Technologies, vice-voorzit-

ter Centrale Ondernemingsraad Stork, tweede secretaris Ondernemings-

raad Fokker Aerostructures / Fokker Landing Gear 

ir. H.B. Tuil (overleden op 10 maart 2011)

Functie in bestuur  Bestuurslid

Zittingsperiode  2008-2011

Hoofdfunctie  Gepensioneerd

Nevenfuncties   Voorzitter Vereniging van Gepensioneerden Stork
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J.J. Damad

Functie in bestuur  Waarnemend bestuurslid (voor de heer H.B. Tuil)

Zittingsperiode  2010-2011

Hoofdfunctie  Gepensioneerd

Nevenfuncties  Bestuurslid Vereniging van Gepensioneerden Stork

mr. E.A.W.M. Uijen 

Functie    Directeur Pensioenfonds Stork

Nevenfuncties   Lid van de visitatiecommissie Pensioenfonds Kasbank, voorzitter 

       Adviescommissie Certificering opleidingen voor bestuurders van

      pensioenfondsen - SPO, adviseur 4CV (adviesbureau voor besturings-

vraagstukken in de onderwijs- en medische sector)

Deelnemersraad

Technical Services 

A.H. Eulink (Stork Technical Services Nederland B.V.)

G.J.H. Goedkoop (Stork Primoteq B.V.)

A.J.W.H. Lakeman (Stork Technical Services Nederland B.V.)

drs. A.C. Nieman RA (Stork Technical Services Holding B.V.)

Aerospace

A.J. Hornstra (Fokker Services B.V.)

I.J. Kramer (Fokker Aerostructures B.V.)

J.S. van de Velde (Fokker Aircraft Services B.V.) (plaatsvervangend secretaris) 

W.M. Veldhuis (Fokker Elmo B.V.)

Niet-Stork ondernemingen

H. Hildering (Stork Food & Dairy Systems B.V.)

Th.J.M. Peters (Marel Holding B.V.) (secretaris) 

Vereniging van Gepensioneerden Stork

C. van den Berg  G. Maas 

H.P. Böck   H. Meijers

drs. R.G.C. Dierick  R. Osenga

L.G. Eilander (voorzitter) J.A. Pijnappels

R. de Haan  ing. A.J. van Rijnsoever

G. Hoogenberg  J. Ringeling 

J.P.M. Kannekens  mr. J.W. van Sandick

ir. drs. J.K. de Klerk  R. van der Wei

A. Kortenhoff  F. Wevers  

  

Verantwoordingsorgaan 

Vereniging van Gepensioneerden Stork

A.W.M. Kaandorp

H.G. Oude Brinkhuis (voorzitter) 

Centrale ondernemingsraad van Stork

B. Ensink

H.J. Helmes (secretaris) 
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Raad van Bestuur Stork

ir. H.E.H. Bouland 

mr. J.P.D.M. Lagasse

9.7 | Aangesloten ondernemingen 
Statutaire groepsindeling per 31 december 2010:

Groep 1 Aerospace (7)

Fokker Aerostructures B.V.

Fokker Aircraft Services B.V.

Fokker Elmo B.V.

Fokker Landing Gear B.V.

Fokker Services B.V.

Stork Aerospace Group B.V.

Stork Power Services B.V.

Groep 2 Technical Services en Corporate Services (24)

Conrad Stork Beheer B.V.

Friday Eurotech Beheer B.V.

HiTecs B.V.

HW Technics B.V.

Koninklijke Machinefabriek Stork B.V.

Stichting Metalektro Personeelsdiensten

Stichting Sociaal Kader

Stork B.V.

Stork Bronswerk B.V.

Stork FDO Inoteq B.V.

Stork Gears & Services B.V.

Stork Industry Specialists B.V.

Stork Intermes B.V.

Stork Materieel B.V.

Stork Primoteq B.V.

Stork PSD B.V.

Stork RMO B.V.

Stork Sales & Rental Services B.V.

Stork Special Products B.V.

Stork Technical Services Nederland B.V.

Stork Thermeq B.V.

Stork Trading B.V.

Stork Turbo Blading B.V.

Stork Turbo Service B.V.

Ondernemingen niet of gedeeltelijk behorend tot het Stork-concern (7)

GLT-PLUS v.o.f.

Marel Meat Processing B.V.

Marel Stork Poultry Processing B.V.

Marel Townsend Further Processing B.V.

Rheinmetall Nederland B.V.

Stork Food & Dairy Systems B.V.

Stork Plastics Machinery B.V.

Het aantal aangesloten ondernemingen is per ultimo 2010: 38.
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Mutaties

Met betrekking tot de aangesloten ondernemingen hebben zich in het verslagjaar de volgende 

naamswijzigingen voorgedaan:

• van Stork Industry Services B.V. in Stork Technical Services Nederland B.V.;

• van Stork SP Aerospace B.V. in Fokker Landing Gear B.V.;

•  Stork PMT B.V., Stork Titan B.V. en Stork Townsend B.V. in Marel Stork Poultry Processing B.V., 

Marel Townsend Further Processing B.V. en Marel Meat Processing B.V.
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10 | Begrippenlijst

Aandelen

Door ondernemingen uitgegeven eigendomsbewijzen. De via het uitgeven van aandelen ontvangen 

financiële middelen behoren tot het eigen vermogen van ondernemingen. Zij dragen dan ook geen 

rente, maar leveren veelal een dividenduitkering op.

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN)

Een door de wet verplicht gestelde nota, waarin het bedrijfsplan van een pensioenfonds wordt 

beschreven en waarin onder andere aandacht wordt besteed aan de pensioenregeling, de financiële 

opzet en sturingsmiddelen, de uit de verplichtingen voortvloeiende risico’s, de inrichting van de 

uitvoeringsorganisatie en de interne beheersing- en controlesystemen.

Actuariële grondslagen

De disconteringsvoet en de actuariële kanssystemen die bij de berekening van de hoogte van de 

pensioenpremie en de voorziening pensioenverplichtingen worden gehanteerd.

Actuariële kanssystemen

De veronderstellingen die op het gebied van sterfte, trouwen, arbeidsongeschiktheid en dergelijke 

worden gemaakt.

Ageing giant

Een term die aangeeft dat verouderende pensioenfondsen steeds minder herstelvermogen hebben. 

ALM-studie

Een studie waarin in onderlinge samenhang de ontwikkeling van de beleggingen en verplichtingen 

wordt geanalyseerd om het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid te toetsen.

Alternatieve beleggingen

Met deze term worden beleggingen bedoeld die een aanvullend karakter hebben op de bestaande 

beleggingsportefeuille. Dit kan zijn omdat de combinatie van risico en rendement van deze beleg-

gingen substantieel anders is, of omdat de rendementen van deze beleggingen niet gelijktijdig een 

opwaartse of neerwaartse beweging maken met de bestaande beleggingen in de portefeuille (lage 

correlatie). 

Basispunt

1/100-ste van een procentpunt.

Benchmark

Objectieve maatstaf (index) die de waardeontwikkeling van een bepaalde vermogenscategorie aan-

geeft en waartegen de prestaties van een beleggingsportefeuille worden afgezet.

Beurswaarde

De waarde van obligaties en aandelen tegen de op enig moment geldende beurskoersen.
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Collar

Een collar is een combinatie van een putoptie als bescherming tegen dalende markten die wordt 

gefinancierd door het verkopen van een calloptie. Door de calloptie is de winst bij een stijgende 

markt begrensd. 

Collateral

Onderpand in de vorm van kasgeld of effecten waarmee het kredietrisico op tegenpartijen uit 

hoofde van Over-The-Counter derivatentransacties wordt beperkt.

Credits

Credits zijn obligaties uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen met een kredietkwalifica-

tie van Standard & Poor’s van BBB of hoger.

Custodian

Bewaarbedrijf; de bewaarnemer van effecten.

Dekkingsgraad

De verhouding tussen het pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen, uitgedrukt 

in een percentage. Het geeft de mate aan waarin het fonds haar verplichtingen heeft gedekt en 

wordt gebruikt als indicator voor de financiële positie van een pensioenfonds.

Derivaten

Financiële producten, zoals opties, futures en swaps, die zijn afgeleid van effecten. De prijsontwikke-

ling is (mede) afhankelijk van de prijsontwikkeling van de onderliggende waarde. 

 

Direct, totaal en effectief rendement

Direct rendement heeft betrekking op de directe opbrengsten uit beleggingen in de vorm van rente, 

dividend en huren, uitgedrukt in een percentage van de waarde van die beleggingen. In het begrip 

totaal rendement wordt ook de waardeverandering van de beleggingen meegenomen. Bij het ef-

fectief rendement op vastrentende beleggingen wordt tenslotte ook nog rekening gehouden met het 

patroon van de nog te ontvangen aflossingen en rentebetalingen.

Disconteringsvoet

De disconteringsvoet wordt gebruikt om de huidige waarde van de toekomstige kasstromen te 

bepalen.

Diversificatie

Een aanpak waarbij verschillende beleggingen worden gecombineerd waarvan de rendementen 

waarschijnlijk niet in dezelfde richting bewegen. Het doel van diversificatie is het totale risico te 

verkleinen, met behoud van rendement.

DNB

De Nederlandsche Bank. Toezichthouder op pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. 

Duration

De gemiddelde gewogen looptijd van kasstromen.

Emerging markets debt

Obligaties van landen in opkomende markten.

Fair value

Fair value, ook wel marktwaarde of reële waarde, is gedefinieerd als het bedrag waarvoor een actief 
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kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, 

tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk van elkaar zijn.

Financieel Toetsingskader (FTK)

Door de toezichthouder opgestelde beleidsregels voor de toetsing van de financiële positie van een 

pensioenfonds.

Franchise

Het gedeelte van het salaris waarvoor de AOW/Anw in pensioen voorziet en dat niet wordt meege-

teld bij het berekenen van de pensioengrondslag.

Future

Op de beurs verhandeld termijncontract, waarbij de koper en verkoper zich verplichten op een toe-

komstige datum een vermogenstitel te (ver)kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs.

High Yield

Dit zijn obligaties uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen met een kwaliteit beneden 

investment grade, ofwel met een rating van Standard & Poor’s van BB en lager. Obligaties van 

overheden van opkomende landen zijn in kwaliteit vaak vergelijkbaar.

 

Interest rate swap

Een interest rate swap (IRS) is een afspraak tussen twee partijen om gedurende een bepaalde 

periode de rentebetalingen over een afgesproken hoofdsom met elkaar uit te wisselen. Een varia-

bele (korte) rente wordt gewisseld tegen een vaste (lange) rente. 

Kostendekkende premie

De in het Financieel Toetsingskader gedefinieerde premie die nodig is om de kosten van de 

pensioenregeling te dekken. Deze bestaat uit de actuariële premie voor de pensioeninkoop, een 

opslag voor het bereiken of in stand houden van een vereist eigen vermogen en een opslag voor 

uitvoeringskosten.

Lage volatiliteitstrategie

Aandelenstrategie waarbij de beoogde portefeuille een lager rendement heeft dan de benchmark. 

Het doel is om op langere termijn een vergelijkbaar rendement te realiseren tegen een lager neer-

waarts risico.

Legacyportefeuille

Portefeuille die wordt aangehouden na beëindiging van strategieën, maar nog niet volledig is 

afgebouwd vanwege economische of contractuele redenen.

Modified duration

Een maatstaf voor de rentegevoeligheid.

Obligaties

Bewijs van lening aan overheid of bedrijfsleven met een openbare notering. 

Optie

De koper van een calloptie heeft het recht om de onderliggende waarde van de optie gedurende de 

looptijd voor een bepaald bedrag (=uitoefenprijs) te kopen. Hiervoor betaalt de koper een premie. 

De koper van een putoptie heeft het recht gekocht om een onderliggende waarde tegen een van 

tevoren afgesproken koers te verkopen.
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Overlevingstafel

Tabel opgesteld door het Actuarieel Genootschap op basis van waarnemingen in een bepaalde 

periode, die per leeftijd de kans aangeeft om binnen het jaar te overlijden. In de tabel wordt onder-

scheid gemaakt tussen de Gehele Bevolking Mannen (GBM) en de Gehele Bevolking Vrouwen (GBV). 

Een tabel waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar geslacht vormt een unisekstabel.

Over-The-Counter (OTC) 

Over-The-Counter contracten zijn financiële contracten die buiten de beurs om worden verhandeld 

(voorbeeld: renteswaps).

Pensioengrondslag

Het deel van het vaste jaarsalaris dat resteert na aftrek van de franchise. Over de pensioengrond-

slag (ook: premiegrondslag) wordt premie geheven en worden pensioenaanspraken verleend. Voor 

de Pensioenregeling 1999 geldt een premiegrondslag die afwijkt van de pensioengrondslag.

Pension fund governance

Het geheel van regels voor bestuur van, zeggenschap over, verantwoording door en toezicht op 

pensioenfondsen.

Pensioenvermogen

Het totale belegde vermogen, vermeerderd/verminderd met de kortlopende vorderingen/schulden 

van het pensioenfonds.

Pensioenverplichtingen

De in de toekomst aan pensioengerechtigden uit te keren pensioenbedragen.

Premie-egalisatiebuffer 

Buffer die tot doel heeft om het verschil op te vangen tussen de vooraf berekende premie en de 

achteraf feitelijk vastgestelde pensioenpremie.

Prognosetafel

Overlevingstafel waarbij rekening wordt gehouden met een, over een langere periode, trendmatige 

toename van de levensverwachting.

Rentetermijnstructuur

De rentetermijnstructuur is een set van rentes voor iedere looptijd.

Spread

De maximale afwijking van de intrinsieke waarde van het fonds, zowel positief als negatief. Het 

fonds kan worden aangeboden tegen een prijs die enkele procenten boven de intrinsieke waarde 

ligt. Andersom kan een fonds worden teruggekocht tegen een prijs die enkele procenten onder de 

intrinsieke waarde ligt. Het verschil tussen koers en intrinsieke waarde noemen we afslag/opslag 

ofwel spread.

Swaption

Een optie op een swap, waarbij de eigenaar van de swaption het recht heeft (niet de verplichting) 

om een swap tegen vooraf bepaalde voorwaarden af te sluiten op of voor een bepaald tijdstip. 

Tracking error

Een indicatie van de mate waarin het rendement afwijkt van de benchmark. 
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Valutatermijncontract

Overeenkomst tussen een bank en een tegenpartij, waarin afgesproken wordt een bedrag aan 

vreemde valuta’s op termijn te verhandelen tegen een van tevoren afgesproken termijnkoers.

Vastrentende waarden

Waardepapieren, meestal (obligatie)leningen, waarop gedurende de looptijd een (meestal) vast 

rentepercentage aan rente wordt betaald door degene die het geld heeft geleend.

Vereist eigen vermogen

De buffer die het pensioenfonds moet aanhouden voor de vereiste zekerheid dat de onvoorwaarde-

lijke pensioenen ook daadwerkelijk worden uitgekeerd. Het vereist eigen vermogen wordt zodanig 

vastgesteld dat de kans dat er binnen een jaar een situatie van dekkingstekort ontstaat kleiner is 

dan 2,5%.

VPL

Afkorting van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloop-

regeling. Deze wet houdt een nieuw fiscaal regime voor vut- en prepensioenregelingen in.

Waardeoverdracht

Het overhevelen van de waarde van de bij de oude werkgever opgebouwde pensioenaanspraken 

naar de pensioenverzekeraar van de nieuwe werkgever om pensioenaanspraken in te kopen.

Waarderingsverschillen

Dit betreft de gerealiseerde en ongerealiseerde vermogensresultaten van de beleggingen. De gereali-

seerde vermogensresultaten zijn de resultaten bij verkoop. De ongerealiseerde vermogensresultaten 

bestaan uit de verantwoording van de aanpassing van de actuele waarde van de beleggingen in het 

boekjaar. 
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11 | Summary 

Financial position

The coverage ratio of ‘Pensioenfonds Stork’ (the Stork Pension Fund) increased in 2010 from 96.6% 

to 98.2%, despite the increase in pension liabilities. The provisions for pension liabilities increased 

by € 207 million in 2010 to € 2,653 million. This increase was caused in part by falling interest 

rates. At the end of 2010 the average interest rate was 3.4% (2009: 3.8%). In addition, liabilities 

increased as the result of an additional provision for higher human life expectancy. This made it 

necessary to switch to the most up-to-date life expectancy tables. In 2009 a provision had already 

been included for this in the amount of 5% of the liabilities. In 2010 an additional provision was 

included amounting to 2.32% of the liabilities. As a result, the coverage ratio fell by the same 

percentage.

Pension assets increased in 2010 by € 243 million to € 2,605 million. This increase represents the 

balance of the return on investments, pension premiums received and pension benefits paid. The 

return on invested capital in 2010 was 12.2% (2009: 11.7%).

In recent years there had been a debate between Stork and Pensioenfonds Stork concerning the 

payment of supplementary contributions that were contractually agreed between the parties for 

the case that the pension fund were to find itself in a situation of a funding deficit. In spring 2011 

this debate was finalised and agreement was reached on payment of the outstanding recovery 

contributions. In addition, agreements were made with Stork and other affiliated companies on 

a new implementing agreement in which from 2012 there is no longer any recovery contribution. 

Agreements were also made in order to arrive at a transfer from Pensioenfonds Stork to the 

foundation Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME), the industry-wide pension fund for 

metalektro.

Risk control 

Risk management refers to the integrated, continuous and cyclical process within which risks 

are identified, analysed, monitored and evaluated. This results in the acceptance, mitigation or 

avoidance of risks. Risk management operates throughout the entire pension fund and is therefore 

viewed integrally. Demonstrating, recording and accounting for risks is of great importance.

Risk management within Pensioenfonds Stork is subdivided into:

•   ex ante risk management (looking forward and anticipating the future);

•   ex post risk management (looking back, monitoring and measuring);

•  compliance (complying with legislation and regulations).

In 2010 an initial step was taken towards a risk management policy framework. This focuses on 

integral control of the coverage ratio using the so-called coverage ratio template prescribed by DNB 

(the Dutch Central Bank). In 2011 the policy framework for risk management is being further refined.

Pensioenfonds Stork can be described as an ‘ageing giant’: a fund the largest part of the pension 

assets of which is intended for pensions already in payment or payment of which will commence 
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within ten years. This means that the investment horizon is short, as is the ability to recover from 

negative investment results. This makes risk management of the fund all the more important. This is 

because a pension fund in the disbursement phase with a low coverage ratio is much more sensitive 

to negative returns. When markets recover good returns are made on lower levels of capital and 

make continually lower contributions.

For this reason, in 2010 the board indicated more explicitly its readiness to assume risk and decided 

to limit the downside risk of the coverage ratio. For this purpose in the second half of the year 

a derivatives strategy was developed in collaboration with a risk management consultant. 

A precondition is the retention of sufficient upward potential in order to protect the purchasing 

power of the participants as much as possible. The aim of the strategy is to reduce the probability 

of extreme reductions in rights over the next three years. If necessary, this may be at the expense 

of higher funding ratios, even if this increases to a limited extent the probability of less extreme 

reductions. However, in a scenario of sideways movement the risk control strategy must not be 

allowed to result in an excessive loss of coverage ratio.

Balance sheet management

The investment policy cannot be viewed separately from the liabilities. Balance sheet management 

is the name given to this envisaged integral approach. Pensioenfonds Stork differentiates between 

balance sheet management (portfolio construction and risk budgeting) and its implementation, 

the manner of management. An important analytical instrument in this context is the ALM study, in 

which developments in the interrelationships between investments and liabilities are analysed. This 

is supplemented with shorter-term risk and scenario analysis. Pensioenfonds Stork’s investment goal 

is, with a level of risk that is acceptable to the fund, to achieve the highest possible return in order 

to guarantee as effectively as possible the continuity of the pension scheme.

Pensioenfonds Stork’s 2010 investment plan contains an explanation of the policy changes that have 

resulted in a new standard portfolio. The most important changes are:

Establishment of hedge portfolio

In the past it proved that the interest rate hedge was not always consistently effective. In order 

to improve this the hedge portfolio has been established with the sole aim of approaching as 

effectively as possible 70% of the interest rate changes of the pension liabilities. For this purpose 

a liabilities benchmark in the form of a basket of swaps has been introduced. The hedge portfolio 

consists of government bonds and interest rate swaps.

Establishment of return portfolio

The return portfolio is the source from which the additional return for the required increase in 

coverage ratio has to come. According to the recovery plan the coverage ratio should have increased 

to 104.4% by the end of 2013. The high yield bonds were transferred in 2010 from the fixed interest 

securities to the return portfolio. Within equities the most important change is the introduction of a 

low-volatility strategy. The aim of this is in the long term to achieve an equal equity return with a 

lower risk. In the case of alternative investments the allocation to hedge funds (fund of hedge 

funds) has been almost fully reduced. The strategic weighting of alternative investments has been 

reduced to 4%. Within real estate there were no significant changes.

Implementation of the risk control strategy

Implementation of the 75% equity collar and the addition of 20% swaptions in exchange for 10% 

of the swaps, took place at the end of 2010 in a number of steps. This limited the timing risk. 

In the case of derivatives it is customary to exchange collateral in order to minimize the 

counterparty risk. Previously this took place internally within the pension fund. The external 
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party enlisted for the swaptions and options now also takes care of the daily exchange of collateral. 

The same party also functions as ‘execution desk’ for the internally managed swaps. The risk-

hedging strategy is monitored daily and has been integrated into the reporting system.

The risk control strategy aims to reduce strongly the downside risk of the coverage ratio in the 

deflation scenario. The equity collars make the most important contribution to this. The addition of 

20% swaptions reduces the moderate interest rate risk by approximately just as much as hedging 

with 10% swaps, but the extreme interest rate risk is somewhat better hedged. There is also a 

greater profit when interest rates increase, so that the impact of a stagflation scenario is reduced. 

This makes the coverage ratio more robust for various scenarios, so that the probability of severe 

reduction of the pension rights is strongly reduced. The risk control strategy has a three-year 

horizon and is tactical in nature.

Future

Stork has expressed the intention to transfer the pension scheme to PME, the industry-wide 

pension fund. A start was made in 2010 on charting the consequences of such a transfer. The 

starting premise is that existing and former participants and pensioners should not suffer a decline. 

The envisaged transfer to PME is far from certain. The board of the executive office is therefore also 

considering a future for the pension fund as an independent organisation.

 Participants   2010 2009	 2008	 2007	 2006

 Active participants at year end   8,594 8,846 9,354 10,517 11,612

 Former participants at year end   24,479 24,986 25,268 26,420 26,901

 Pensionable participants at year end  15,001 15,017 14,979 14,951 14,949

 Total participants at year end   48,074 48,849 49,601 51,888 53,462

     

 Pension assets and liabilities (x 1 € million)     

 Pension assets    2,605 2,362 2,129 2,510 2,545

 Pension liabilities   2,653 2,446 2,360 2,028 2,092

 based on Actuarial Principles for   

 Pension funds (in %)    98.2% 96.6% 90.1% 123.7% 121.7%

     

 Total premiums   83 105 78 86 94

 Total pensions paid   115.1 111.3 107.4 102.3 96.5

     

 Investments (x 1 € million)     

 Invested assets   2,573 2,354 2,137 2,501 2,567

 Investment proceeds   282 246 -316 -9 167
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