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 → Doe mee aan de 
Stork-pensioenquiz 

en win een iPod!

Kennismaken
→ Guus Janssen nieuw in bestuur

→ Samenwonen? 
Meld uw partner aan 

voor partnerpensioen 

→ Ben Kruitbosch speurt 
in Stork-verleden

 

Volgens de overheid weten Nederlanders te weinig van hun pensioen. Bijna 70% van 
de Nederlanders schat de hoogte van hun pensioen (veel) te positief in. En bijna  
niemand weet wat er geregeld is voor hun partner als ze overlijden. 

Wat weet u van  
uw pensioen?

Bezoek onze nieuwe website voor al uw vragen over 
uw pensioen www.pensioenfondsstork.nl
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Even voorstellen: 
Guus Janssen,  nieuw werknemerslid  
in  bestuur 

Test uw 
pensioenkennis 
en win een iPod
Bent u voorbereid op uw financiële toekomst?

Ben Kruitbosch (74) 
beheert het Stork- 
erfgoed in Boxmeer

Samenwonen? 
Meld uw partner dan aan voor 
partnerpensioen

i n  d i t  n u m m e r
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  Financieel herstel iets voor op schema
ontwikkeling dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een indicator voor de financiele gezondheid van een pensioenfonds. 

Het geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen. Bij 

een dekkingsgraad van 100% is het vermogen precies even hoog als de verplichtingen. 

Daarbovenop moet een pensioenfonds echter nog ruime reserves aanhouden.
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Eric Uijen

nieuwe directeur van Pensioenfonds Stork.

  Directiewisseling bij 
Pensioenfonds Stork
Pensioenfonds Stork krijgt een nieuwe directeur. Na een periode 
van zes jaar heeft Gerard Rutten besloten een functie buiten 
het fonds te aanvaarden. Gerard Rutten zal per 1 april worden 
benoemd als Managing director van DSM Pension Services. In 
die hoedanigheid vervult hij tevens de functie van directeur 
Pensioenfonds DSM. Het bestuur en de medewerkers van Pen-
sioenfonds Stork kijken terug op een prettige en succesvolle 
samenwerking met Gerard Rutten. 

Het fonds heeft inmiddels ook al een opvolger voor Gerard 
Rutten gevonden. Per 1 april 2010 wordt Eric Uijen benoemd 
tot directeur van Pensioenfonds Stork en Stork PSD B.V. Tot die 
tijd is Eric Uijen nog werkzaam als programmadirecteur bij Mn 
Services. Daarvoor was hij directeur van Pensioenfonds Horeca 
en Catering. Eric Uijen heeft een grote staat van dienst in de 
pensioensector en wij zijn dan ook verheugd dat hij ons fonds 
komt versterken.

De financiële positie van Pensioenfonds Stork is in 2009 verbeterd. Dat 
komt vooral doordat het uiteindelijk een goed jaar werd voor de beleg-
gingen. Het fonds boekte een rendement van 12% op de beleggingen. In 
2008 werd er nog een verlies geleden van 13%.
De dekkingsgraad van het fonds was eind 2009 gestegen naar 101%. Dat 
betekent dat er voor elke euro aan pensioenverplichtingen € 1,01 aan vermo-
gen was. Daarmee zijn de buffers van het fonds nog lang niet op het vereiste 
niveau (van 105%), maar het is wel een stap voorwaarts in vergelijking met 
de dekkingsgraad van 90% eind 2008. Voor een gezonde financiële positie 
streeft het fonds naar een dekkingsgraad van ten minste 120%. 
Het herstel van de buffers ligt voor op het schema zoals het pensioenfonds 
dat in het herstelplan heeft opgenomen dat we hebben moeten indienen bij 
De Nederlandsche Bank. Hierin was voor eind 2009 een dekkingsgraad van 
94% voorzien. Er moet echter wel bedacht worden dat de dekkingsgraad 
een momentopname is. De vooruitzichten voor 2010 voor de economie en 
beurzen zijn erg onzeker. Niemand weet of het herstel ook daadwerkelijk 
door zal zetten. Daarnaast moet het pensioenfonds de pensioenverplich-
tingen gaan berekenen met andere sterftetafels: mensen leven gemiddeld 
langer en dus zal er langer pensioen uitgekeerd moeten worden. Dit zal de 
dekkingsgraad van eind 2009 nog negatief beïnvloeden.

 Pensioenen in 2010 gelijk aan 2009
Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft besloten de pensioenen in 2010 niet te verhogen. De 
verhoging, ook wel indexatie genoemd, kan alleen worden toegekend als de financiële positie van 
het fonds dat mogelijk maakt. Dat is op dit moment nog niet het geval. De opgebouwde pensioenen 
van de werknemers blijven daarmee ongewijzigd. En ook de bruto uitkering voor gepensioneerden 
blijft hetzelfde als in 2009. Overigens was de inflatie in 2009 0%. De koopkracht van de pensioenen 
is wat dat betreft dus niet achteruit gegaan. 

i n  d i t  n u m m e r
k o r t e  b e r i c h t e n



 

 Pensioenoverzicht
Eind maart 2010 ontvangen actieve deelnemers (werknemers) hun pensioenoverzicht van Pensioen-
fonds Stork. Hierop krijgen zij ondermeer antwoord op twee belangrijke vragen: op welk pensioen kom 
ik uit als ik tot mijn pensionering in dienst blijf, en wat is er voor mijn partner geregeld als ik overlijd?

Het pensioenoverzicht is opgezet volgens de standaard die alle pensioenfondsen daar sinds kort voor 
moeten gebruiken. De officiële benaming is dan ook: uniform pensioenoverzicht. Het heeft als voordeel 
dat u gemakkelijker pensioenoverzichten van verschillende fondsen met elkaar kunt vergelijken. Dat 
is handig als u ook elders pensioen heeft opgebouwd of als uw partner ook pensioen opbouwt. U kunt 
de verschillende pensioenen zo makkelijker bij elkaar optellen, zodat u een goed totaalbeeld krijgt.

We hebben getracht het pensioenoverzicht zo duidelijk mogelijk te maken. We kunnen ons echter voor-
stellen dat u er nog vragen over heeft. Op onze website www.pensioenfondsstork.nl vindt u het antwoord 
op de meestgestelde vragen. U kunt ook bellen met onze Infodesk: 033 – 479 87 22.

Hoezo ingewikkeld?
Veel mensen denken dat pensioen ingewikkeld is. Maar eigenlijk hoef je 
er maar twee dingen over te weten: wat krijg je als je straks stopt met 
werken en wat krijgt je partner als je nu zou overlijden?

Twee vragen waarop wij u elk jaar een klip en klaar antwoord geven. 
U vindt het op uw pensioenoverzicht. Lees het goed en bewaar het! 

En hebt u dan nog meer vragen over uw pensioen? 
Ga dan naar onze vernieuwde website: www.pensioenfondsstork.nl

  Plaatjes kijken voor indexatie
Wat gebeurt er met de koopkracht van uw pensioen als in de toekomst de prijzen stijgen? Vanaf 1 april van dit 

jaar moeten pensioenfondsen dat duidelijk gaan maken met een plaatje, het zogeheten indexatielabel. Op 

het plaatje kunt u aan de hand van muntjes zien hoe de kansen zijn dat uw pensioen de komende 15 jaar kan 

meegroeien met de prijsstijgingen. Er worden daarbij twee scenario’s getoond: wat kunt u verwachten onder 

normale omstandigheden, en wat als het economisch tegenzit. Hoe meer ‘muntjes’, des te meer kans heeft 

u op bescherming tegen koopkrachtverlies. Garanties geeft het label niet: pensioenfondsen besluiten ieder 

jaar opnieuw of hun buffers groot genoeg zijn om de indexatie toe te kennen. 

Het indexatielabel zegt alleen wat over de kansen op indexatie van uw pensioen, maar niets over de kwaliteit 

van de pensioenregeling. U kunt er niet aan zien of u in een pensioenregeling zit waarin u meer of minder 

pensioen opbouwt. Een label met veel muntjes betekent dus niet dat u op een ‘ goed’ pensioen uitkomt. En 

een label met weinig muntjes kan toch een goed pensioen betekenen.

   

Hier ziet u hoe het label er uitziet dat Pensioenfonds Stork in 2010 gaat gebruiken voor de pensioenen van deelnemers.
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Stork
‘Sinds 2006 werk ik in Papendrecht bij Fokker Aerostructures. 
Daarvoor heb ik 26 jaar lang voor Stork in Amsterdam gewerkt. 
Mijn vakgebied is mechanica. Ik beoordeel structuren op onder 
andere sterkte en stijfheid. Kan het de vereiste belasting aan? Ik 
ben betrokken geweest bij de handleiding voor schadebehande-
ling van de Airbus 380 (wanneer is een schade nog toelaatbaar 
en is een reparatie weer voldoende sterk) en werk momenteel 
in het Gulfstream ontwikkelproject.’ 

Pensioenfonds
‘Ik zit al een tijdje in de ondernemingsraad van Stork, zowel in 
Papendrecht als in de centrale ondernemingsraad, waarvan ik 
vice voorzitter ben. Daarin heb ik ook de recente discussies over 
het pensioenfonds gevolgd. Er speelt de laatste tijd nogal wat. 
Niet alleen door de financiële crisis, maar ook door de ontwik-

kelingen bij Stork. Wat betekent de afslanking van Stork voor 
de toekomst van de pensioenvoorziening? Ik vind het meer dan 
interessant om bij die discussies betrokken te zijn. Pensioen 
is een ontzettend belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het gaat om 
het inkomen en toekomstige inkomen van veel mensen. Daar 
zet ik me graag voor in.’

Kennis
‘Door mijn werk in de ondernemingsraad heb ik al wel redelijk wat 
algemene kennis op pensioengebied, maar die zal ik de komende 
tijd gaan verdiepen. De toezichthouder stelt ook serieuze eisen 
aan de kennis en kunde van pensioenfondsbestuurders. Natuur-
lijk hoeft niet iedereen beleggingsspecialist te zijn. Maar op alle 
onderdelen moet in het bestuur voldoende kennis aanwezig 
zijn. We worden ook ondersteund door de specialisten van het 
pensioenbureau en door externe deskundigen. Maar we moeten 
op z’n minst voldoende kennis hebben om hen de goede vragen 
te kunnen stellen en volwaardige gesprekspartners te zijn. Het 
is een serieuze taak, die ik ook heel serieus neem. Ik ben eerlijk 
gezegd wel geschrokken van de hoeveelheid leeswerk.’

‘Ik zit in het bestuur namens de COR, maar als bestuurslid moet 
je over de grenzen van je eigen achterban kijken. Ik hoorde 
vanochtend iemand op de radio zeggen: in discussies moet je 
je niet op een onwrikbaar standpunt stellen, maar luisteren en 
met argumenten alle belangen afwegen. Dat spreekt me aan.’

Risicobeheersing
‘Ik wil eerst een heel goed beeld krijgen van wat de belangen van 
alle betrokkenen zijn en hoe die door het beleid van het fonds 
ondersteund worden. Welke risico’s zijn er voor die verschil-
lende belangen?  Risicomanagement is heel belangrijk voor 
een pensioenfonds. Ik wil die risico’s goed in beeld krijgen en 
leren afwegen. Het is wel vergelijkbaar met risicobeheersing 
bij projecten in mijn eigen werk. Sommige risico’s moet je echt 
fundamenteel uitsluiten, omdat  gevolgen van falen te groot zijn.’ 

Zelf met pensioen
‘Ik word in mei 59. Ik zou er volgens mij op 61 jaar en 5 maan-
den uitmogen. Misschien is ook deeltijdpensioen wat voor mij. 
Niet ineens stoppen, maar een beetje langzaam wennen aan 
een bestaan met minder verplichtingen. Wat ik na mijn pen-
sioen ga doen? Daar heb ik nog niet aan gedacht. Ja, langer op 
vakantie. En ik krijg meer tijd voor muziek. Ik zit in het bestuur 
van een harmonie, waarin ik basklarinet speel. Als we binnen 
spelen tenminste. Buiten speel ik op een gewone klarinet. Een 
basklarinet is te zwaar om lopend mee te musiceren.’

n i e u w  i n  b e s t u u r  p e n s i o e n f o n d s  s t o r k

Guus Janssen zit sinds januari van dit jaar namens de Cen-
trale Ondernemingsraad van Stork als werknemerslid in het 
bestuur van Pensioenfonds Stork. 

Even kennismaken met... Guus Janssen
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n i e u w e  w e b s i t e  |  p e n s i o e n q u i z

Pensioen ingewikkeld? Dat hoeft helemaal niet. Wij leggen het u allemaal graag helder uit. Wilt u iets weten 

over uw pensioen of over het pensioenfonds, bezoek dan onze vernieuwde website. Nog completer en nog 

gemakkelijker.

Binnenkort is ook de nieuwe pensioenplanner actief. Hiermee kunt u in een oogwenk allerlei berekeningen 

maken met uw eigen pensioen. Wat scheelt het u bijvoorbeeld als u een jaartje eerder wilt stoppen met wer-

ken? En wat als u en uw partner het partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen? 

Meer weten over uw pensioen?
www.pensioenfondsstork.nl
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→ En wat nou als ik straks een 
jaartje eerder wil stoppen? 

→ Wat is er voor me geregeld 
als hij zou wegvallen...?
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✁

Wat weet u van uw pensioen? Doe mee aan de pensioenquiz van Pensioenfonds Stork. Vul uw naam en adres in en 
beantwoord de vragen. Onder de inzenders met de meeste goede antwoorden worden drie iPods verloot. Deze prijsvraag 
houden wij om de introductie van onze nieuwe website luister bij te zetten. Als u goed zoekt (en dat is heel makkelijk op 
de nieuwe site) kunt u daar alle antwoorden vinden. Maar misschien weet u de antwoorden zo wel.

Knip deze bon uit en stuur hem in een envelop naar Pensioenfonds Stork, t.a.v. redactie De Kern, Antwoordnummer 949,
3800 VB Amersfoort. Een postzegel is niet nodig.                                              Medewerkers van Pensioenfonds Stork zijn uitgesloten van deelneming.

→  Wat voor soort pensioenregeling heeft 
Pensioenfonds Stork?

   een middelloonregeling met voorwaardelijke 
indexatie

    een eindloonregeling
   een regeling waarin de hoogte van het pensioen 

geheel afhankelijk is van de beleggingsresultaten

→  Als u eerder met pensioen wilt
   wordt uw jaarlijkse pensioenuitkering lager
   bent u verplicht nu extra bij te sparen
   u mag van de overheid niet meer eerder met pensioen

→  Als ik als werknemer nu zou overlijden, krijgt mijn 
man/vrouw van Pensioenfonds Stork

    een bedrag in één keer
   een levenslange pensioenuitkering van 70% van het 

pensioen dat ik kon bereiken als ik tot mijn pensioen 
in dienst was gebleven bij Stork

   een levenslang partnerpensioen van 70% van het 
pensioen dat ik tot nu toe had opgebouwd

→  Wat betekent: de indexatie van het pensioen is 
voorwaardelijk?

   dat u de indexatie misschien later moet terugbetalen
   dat u de indexatie alleen krijgt als het pensioenfonds 

voldoende geld heeft
   dat u de indexatie alleen krijgt als de inflatie en 

loonstijgingen in dat jaar hoog zijn.

→  Als u gaat scheiden, heeft uw partner recht op:
   niets
   partnerpensioen op het moment dat u dood gaat
   partnerpensioen plus de helft van uw eigen pensioen 

dat u tijdens uw huwelijk heeft opgebouwd

→  Wie zitten er in het bestuur van het pensioenfonds?
   vertegenwoordigers van de werkgevers en de 

directeur van het pensioenfonds
   vertegenwoordigers van de werknemers, werkgevers 

en gepensioneerden
   vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en 

De Nederlandsche Bank

Doe mee aan de pensioenquiz en win een iPod

naam

adres |  postcode |  woonpl aats

  gepensioneerd       werkt bij Stork of andere aangesloten onderneming         mijn man/vrouw heeft bij Stork of andere 
aangesloten onderneming gewerkt

Eigen website voor  Bedri j fsspaarregelingen 

Stichting Bedri j fsspaarregelingen Stork beschikt 
over  een eigen website.  Op deze site  kunt u  alle 
informatie vinden die u zoekt.  Van het downloa-
den van formulieren tot de complete brochure. 
Het adres:  www.bedri j fssparenstork.nl

Op de website van Pensioenfonds Stork vindt u 
geen informatie meer over  de Stichting Bedri j fs-
spaarregelingen Stork.

www.bedri j fssparenstork.nl



?
s e r v i c e

Heeft u ook een vraag? 
Mailt u ons dan: 
infodesk@pensioenstork.nl

U vraagt...
wij antwoorden.

Fokker vroegpensioen
Wanneer kan ik als Fokker-medewerker met vroegpensioen? Eerlijk 
gezegd snap ik niet veel van de regeling. 

We begrijpen de verwarring rondom de Fokker-vroegpensioenre-
geling. Het is inderdaad best ingewikkeld. Daarom zetten we alles 
graag even puntsgewijs op een rij:
   Fokker-medewerkers geboren vóór 1950 kunnen op 62-jarige 

leeftijd met vroegpensioen.
   De uitkeringshoogte is gericht op 80% van het laatstverdiende 

nettosalaris.

Voor het vroegpensioen heeft u zelf premie bijgedragen. In de jaren 
dat u meedoet aan de regeling, is een percentage van het salaris 
ingehouden en op een pensioenrekening gestort. Het saldo dat u 
zo opbouwt, wordt gebruikt voor de pensioenuitkering. De pen-
sioenuitkering wordt verzorgd door Pensioenfonds Stork.

Het saldo zal meestal niet 
voldoende zijn om het vol-
ledige vroegpensioen 
te betalen. Daarom 
wordt dit pensioen 
aangevuld tot de 

eerdergenoemde 80%. Maar let op: deze aanvulling geldt 
alleen als u vóór of op 1 december 1996 al in dienst was bij 
Fokker. Is dat niet het geval, dan is er alleen een vroegpen-
sioen gebaseerd op het saldo van uw pensioenrekening. Als u 
tussen 1 december 1996 en de vroegpensioendatum wel bij 
Stork heeft gewerkt, maar niet altijd bij Fokker, kunnen 
er aanvullende regelingen gelden (voor meer informatie 
kunt u terecht bij Pensioenfonds Stork).

Wie met vroegpensioen wil, moet dit eerst bespreken 
met zijn werkgever. Deze zal samen met de werknemer 
de aanvraag bij Pensioenfonds Stork regelen.
U kunt ook eerder of later met vroegpensioen. Hoe eerder 
u stopt, des te lager de uitkering. Stopt u later, dan gaat de 
uitkering omhoog. Wie niet met vroegpensioen wil, verliest 
geen aanspraken. U krijgt dan extra pensioen vanaf 65 jaar.

is pensioen meenemen niet mogelijk?
Ik heb begrepen dat het op dit moment tijdelijk niet mogelijk 
is om je pensioen mee te nemen als je van baan verandert. Hoe 
zit dat en geldt dat ook bij Pensioenfonds Stork?

Veel pensioenfondsen mogen op dit moment inderdaad niet mee-
werken aan het overdragen van pensioenen (de officiële term is 
waardeoverdracht). Dat geldt voor alle pensioenfondsen waarvan 

door de crisis de financiële buffers te laag zijn geworden. Pensioen-
fonds Stork behoort op dit moment ook tot die groep. Dat betekent 
dat nieuwe deelnemers hun pensioen van hun oude werkgever 
tijdelijk niet naar Pensioenfonds Stork kunnen laten overdragen. Ver-
trekkende deelnemers mogen evenmin hun pensioen meenemen.  
 
Dit is een tijdelijke maatregel. Uw recht om uw pensioen te laten 
overdragen vervalt niet! Als de buffers van het pensioenfonds weer 
voldoende zijn, kan de pensioenoverdracht alsnog doorgaan. Gezien 
het herstel op de financiële markten, verwachten wij dat we op niet 
al te lange termijn weer mogen meewerken aan pensioenoverdracht. 
Ondertussen kunt u uw aanvraag voor pensioenoverdracht gewoon 
insturen. U moet dit altijd doen bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. 
Als u in dienst komt bij Stork of Marel dan is dat dus Pensioenfonds 
Stork. Wij registreren uw aanvraag en gaan ermee aan de slag zodra 
het ons weer is toegestaan om waardeoverdrachten te hervatten. 
Let op: als u uw pensioen wilt meenemen, dan moet u dat binnen 
6 maanden na indiensttreding aanvragen bij uw nieuwe pensioen-
uitvoerder. Dat moet u ook doen als uw nieuwe pensioenuitvoerder 
tijdelijk niet meewerkt aan pensioenoverdracht, anders verspeelt 
u uw wettelijk recht.

meer oF minder pensioenpremie?
Ik heb gehoord dat de pensioenpremie in 2010 lager is dan in 

2009. Toch ben ik meer gaan betalen, kan dat?

De pensioenpremie voor 2010 is door het bestuur 
vastgesteld op 24,3% over de pensioengrondslag. 
Daarnaast is 4,2% verschuldigd over het salaris. 
Vorig jaar was de premie 25,8% en 6,6%. Dit betekent 

dat de premie voor uw pensioen naar beneden 
is gegaan.

De verdeling van de premie wordt 
echter bepaald in het overleg tus-
sen werkgever en vakverenigin-

gen als afgevaardigden van de 
werknemer. Die verdeling kan 
vorig jaar anders zijn geweest.
 Over hoe dit is geregeld en over 

het bedrag dat op uw salaris 
wordt ingehouden, kan uw werk-
gever u het beste informeren.
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U heeft het vast al in de krant gelezen: de 
AOW gaat van 65 naar 67 jaar. Dat heeft het 
inmiddels demissionaire kabinet in oktober 
2009 besloten. De verhoging wordt volgens 
de kabinetsplannen in twee stappen doorge-
voerd. In 2020 gaat de ingangsleeftijd van de 
AOW omhoog naar 66 jaar en in 2025 naar 
67 jaar. Er zijn wel wat uitzonderingen. Men-
sen met een lang arbeidsverleden kunnen er 
straks toch voor kiezen om vanaf 65 jaar AOW 
te krijgen. Daar staat tegenover dat ze dan 
een lagere uitkering krijgen. In 2020 geldt 
dat volgens de kabinetsplannen voor mensen 
die vóór hun 65ste tenminste 15 jaar hebben 
gewerkt. En in 2025 moet je minstens 17 jaar 
gewerkt hebben voorafgaand aan de 65ste 
verjaardag. Daarna neemt dit jaarlijks met 
een jaar toe, tot het maximum van 42 jaar is 
bereikt. Ook komt er een regeling voor mensen 
met zware beroepen. 
Bij het ter perse gaan van dit blad is nog 
niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de 
val van het kabinet Balkenende IV voor de 
AOW-plannen. 

Het is ook nog niet bekend wat dit alles gaat 
betekenen voor de aanvullende pensioenen in 
Nederland, voor u dus uw pensioen van Pen-
sioenfonds Stork. Het kabinet wil graag dat de 
ingangsleeftijd van de aanvullende pensioe-
nen mee omhoog schuift. Als dat al gebeurt, 
dan betekent dat niet dat u ineens twee jaar 
aan pensioen kwijt bent. Het pensioen met 
ingangsdatum 65 jaar zal dan worden omge-
rekend naar pensioen dat op 67 ingaat: de 
uitkering per jaar gaat dan omhoog. Aan totale 
waarde verliest u daarbij niets. Mogelijk kunt 
u ook daarna er nog voor kiezen uw pensioen 
eerder in te laten gaan. Maar het is allemaal 
nog te vroeg om daarover te spreken. Duide-
lijk is wel dat het niet Pensioenfonds Stork 
zal zijn, dat hierover beslissingen neemt. De 
overheid geeft de kaders aan voor de bedrijfs-
pensioenen en de inhoud van de regelingen 
wordt binnen die kaders vastgesteld door de 
cao-partners, dus  werkgevers en werknemers. 
Het is dus allemaal nog erg onzeker. Wat wel 
zeker is: zodra er nieuws is melden wij dit.

AOW naar 67?
Versobering AOW
Partnertoeslag verdwijnt

Behalve de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 
jaar staat er nog een belangrijke versobering van de 
AOW op stapel: de partnertoeslag gaat verdwijnen. 
Dat is de toeslag die AOW-gerechtigden krijgen als 
ze een partner hebben die nog geen 65 is (en zelf 
dus nog geen AOW ontvangt).
Als u of uw partner 65 jaar wordt op of na 1 januari 
2015 (dat is dus als u geboren bent na 1949), dan 
heeft u straks geen recht meer op partnertoeslag. 
Dat betekent dat u straks samen aanzienlijk minder 
AOW-inkomen heeft tot de jongste van u beiden ook 
65 is en zelf AOW krijgt.
Meer informatie over de AOW en de partnertoeslag 
vindt u op www.svb.nl
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Ben Kruitbosch (74) werkte van 1965 tot 1995 bij Stork in Boxmeer. Nu is hij gepensioneerd en zorgt hij samen 

met enkele collega-gepensioneerden voor de Stichting Erfgoed Stork Boxmeer. Wij zochten hem op.

Speuren in het Storkverleden

Ben Kruitbosch laat ons binnen in een gebouwtje schuin 
tegenover de ingang van Stork Food Systems in Box-

meer, waar het kleine ‘museum in wording’ en het archief 
van Stichting Erfgoed Stork Boxmeer zijn gevestigd zijn. 
Hij begint meteen te praten en stopt niet meer tot we twee 
uur later het pand verlaten. Zijn enthousiasme is aanste-
kelijk. Als we ons onder de indruk tonen van robotachtige 
machine die zo uit een Bondfilm uit de jaren ’70  lijkt te zijn 
weggeplukt, zegt hij: ‘Nee, dit is eigenlijk niet bijzonder, 
het is een deel van een redelijk recente Panklaarmachine  
en onderdeel van een Pluimvee-slachtinstallatie. Weet je 
wat mooi is?’ Hij wijst op een merkwaardig kastje op een 
tafel. ‘Dit is een tariefkaartenstempelklok, volgens ons 
een uniek exemplaar. Die hebben ze in de jaren ’50 bij 
Stork gebruikt. Weet je waar we naar op zoek zijn? Naar 
de tariefkaarten die erbij hoorden. We weten niet hoe die 
eruit zagen. Misschien kan iemand die dit leest ons eraan 
helpen?’ Het is een zinnetje dat tijdens het gesprek nog 
vaak zal klinken: ‘Weet je waar we nog naar op zoek zijn..?’ 
Terwijl de collectie al tamelijk imposant is. In de ruimte waar 
Kruitbosch ons doorheen gidst, staat 50 jaar historie van 
Stork Boxmeer uitgestald: machines, technische apparaat-
jes, sjablonen (screens) voor stofbedrukking, oude foto’s, 
kaarten, gezel- en meesterdiploma’s – het kent bijna geen 
eind. Kruitbosch benadrukt dat de tentoonstellingsruimte 
nog in ontwikkeling is. Het is nog lang niet af. Wel hebben 
hij en zijn collega’s al verschillende tijdelijke exposities 
ingericht op Stork vestigingen. ‘We krijgen enthousiaste 
reacties. Voor de oudere garde is het een feest der herken-
ning. En de jongeren zeggen: goh, ik wist niet dat we dat 
ook hebben gedaan.’

Kruitbosch en zijn collega’s zijn in 1995 begonnen met 
de verzameling. ‘Stork Boxmeer is een stuk industriële 
geschiedenis dat bewaard moet blijven. Maar wat ik 
even belangrijk vind: het is ook sociale geschiedenis. 
Wij zijn vooral op zoek naar het verhaal van mensen 
die hier hebben gewerkt. Wie waren ze? Hoe waren de 
werkomstandigheden? Hoe was het bijvoorbeeld om 
als Stork-servicemonteur over de hele wereld te wor-
den uitgezonden? De stichting was een initiatief van de 
voormalige voorzitter van de Raad van bestuur, de heer 
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Hovers. Nu, 15 jaar later, zijn we een heel eind, maar we 
hebben nog lang niet alles.’ 

Waar bent u nog naar op zoek?
‘We zijn al heel lang bezig een lijst te maken van alle 
medewerkers, vanaf het begin in 1947. Wie was bijvoor-
beeld de eerste vrouwelijke werknemer? Onze lijst is nog 
steeds niet compleet. We halen heel veel uit oude Schakels 
(personeelsblad), maar die hebben we ook niet compleet. 
Als mensen nog Schakels hebben uit de periode 1947 tot 
1960, dan houden we ons zeer aanbevolen. Al mogen 
we er maar kopietjes uit maken. Verder is eigenlijk alles 
wat met de historie van Stork Boxmeer te maken heeft 
welkom. Loonzakjes, oude brieven van monteurs in den 
vreemde, foto’s, loonzakjes, personeelsbladen… Hele 
machines mag ook.’

Waar is uw eigen interesse begonnen?
‘Kort voordat ik in de VUT ging, ben ik begonnen met het 
verzamelen van bankbiljetten uit landen waar ik voor Stork 
contact mee heb gehad. Ik heb van heel veel monteurs 
bijdragen gekregen voor die verzameling. Het zit nu in een 
map, met daarbij vermeld van wie ik ze heb. Ik begon me 
ook voor de sociale kant van geld te interesseren: wat kon 
je doen met zo’n biljet in het land van herkomst? Daar heb 
ik verhalen over opgeschreven. Bijvoorbeeld van monteurs 
die ‘s-ochtends dinars kochten om naar Joegoslavië te 
gaan en bij de terugreis drie dagen later merkten dat die 
dingen met 500% gedevalueerd waren. Of van een monteur 
die vertelde dat zijn hotel in Ethiopië per nacht evenveel 
kostte als het weekloon van de lokale monteurs waarmee 
hij samenwerkte. Ach, de hele verzameling is volgens een 
taxateur nog geen 10 euro waard, maar mensen vinden het 
leuk om te zien. Dus eh.., wie nog biljetten voor me heeft... 
Tsjaad bijvoorbeeld zou wel leuk zijn. Die heb ik nog niet. 
Maar alles is welkom. Vooral het verhaal erachter.’

Voor reacties of meer info: Stichting Erfgoed Stork Boxmeer, 
0485 599 555 of erfgoedstorkboxmeer@stork.com
Iedere donderdagmiddag zijn de medewerkers aanwezig in het 
Erfgoedmuseum, gelegen aan de Handelstraat 6 te Boxmeer. U 
bent van harte welkom!

Ben Kruitbosch

Heeft u er wel eens over nagedacht 
wat het voor het inkomen van uw 
partner betekent als u zou komen te 
overlijden? Misschien weet u het niet, 
maar of u nu voor of na uw pensione-
ring overlijdt, uw partner krijgt dan 
van Pensioenfonds Stork een partner-
pensioen. Dat is een heel belangrijke 
voorziening. Het partnerpensioen is 
automatisch voor u geregeld als u 
getrouwd bent of een geregistreerd 
partnerschap heeft. Wij krijgen de 
gegevens van uw partner dan auto-
matisch door via de gemeente. Maar 
als u ongehuwd samenwoont, moet 
u er wat voor doen: u moet zich aan-
melden bij het pensioenfonds. 

In de praktijk melden weinig samen-
wonenden hun partner aan bij het 
pensioenfonds. Dat is erg jammer. 
Als u overlijdt en uw partner is niet 
aangemeld, dan heeft hij of zij geen 
recht op partnerpensioen. Hoeveel 
dat scheelt? Veel. Het partnerpen-
sioen is een levenlange uitkering 

van 70% van het pensioen dat u zou 
bereiken als u tot uw pensioen bij 
Stork of Marel was blijven werken. 

Als uw partner zelf ook pensioen 
opbouwt, is het ook verstandig u 
aan te laten melden bij zijn of haar 
pensioenfonds. Bijna alle pensioen- 
fondsen keren namelijk alleen 
partnerpensioen uit als de partner 
is aangemeld. Uit het jaarverslag 
van de Ombudsman Pensioenen 
blijkt dat het maar al te vaak voor-
komt dat niet-aangemelde partners 
bij een pensioenfonds aankloppen 
als hun partner is overleden. In de 
meeste gevallen doen ze dat tever-
geefs. Voorkom dat en meld uw part-
ner snel aan!

U kunt uw partner aanmelden door 
een verzoek om partnerpensioen 
schriftelijk rechtstreeks in te dienen 
bij Pensioenfonds Stork. Als partner-
pensioen wordt toegekend, ontvangt 
u van het fonds een bevestiging.

Uw partner aanmelden, hoe werkt dat?
Om uw partner aan te kunnen melden voor partnerpensioen 
moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:
→  u woont volgens het bevolkingsregister meer dan 2 jaar samen 

op één adres en
→  u heeft een samenlevingsovereenkomst laten opstellen door 

een notaris en
→  u bent geen familie in de rechte lijn (ouder-kind mag niet, broer-

zus wel).

Woont u samen? 
Meld uw partner dan aan 
voor partnerpensioen!
Het biedt uw partner veel zekerheid en kost geen extra premie!
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Vertrouwen
Het is nog niet zo lang geleden dat iedereen 
een blind vertrouwen in pensioenfondsen had. 
Wij in Nederland stonden bekend vanwege het 
beste pensioensysteem ter wereld en onze pen-
sioenfondsen waren zo degelijk als de Zwitserse 
bank. Geen vuiltje aan de lucht. Dat vertrou-

wen heeft een flinke knauw gekregen. Door 
de financiële crisis zijn de pen-

sioenfondsen veel geld verlo-
ren. Mensen vragen zich af: is 
mijn pensioen nog wel veilig? 
Aan de borreltafel worden 
pen-sioenfondsen soms al 

over één kam geschoren 
met financiële instellin-

gen die negatief in het 
nieuws zijn geweest.

Laten we de zaak eens 
op een rij zetten. Het is 

waar dat de buffers van pensioen-
fondsen flink zijn geslonken. We 
hebben te maken met een crisis 
die niemand had voorzien en die 
heviger is dan we voor mogelijk 
hadden gehouden. Daar moeten 
we lessen uit trekken. Nog meer 
aandacht voor risicobeheersing 
bijvoorbeeld, waarbij ook de 
zwartste economische scenario’s 
niet als ‘onwaarschijnlijk’ mogen 
worden afgedaan. Natuurlijk mag 
je de crisis nimmer afzwakken, 
maar we moeten wel nuchter blij-
ven. In de 129 jaar dat wij als Pen-
sioenfonds Stork bestaan, hebben 
we al diverse economische crises 
en twee wereldoorlogen meege-
maakt en overleefd. En ook nu 
nog is geen enkel pensioenfonds 

omgevallen. Staatssteun is er ook niet geweest. 
Alle pensioenfondsen hebben het redelijk kun-
nen redden dankzij de buffers die ze in goede 
tijden hebben opgebouwd. Dan nog even een 
ander punt. Het fonds wordt bestuurd door 
werkgevers, werknemers en gepensioneerden, 
mensen die betrokken zijn bij Stork en de andere 
aangesloten bedrijven. Heel belangrijk is dat 
het pensioenfonds geen winstoogmerk heeft. 
Natuurlijk willen we goede rendementen boeken, 
maar die komen uiteindelijk ten goede aan de 
pensioenen. Er wordt ook heel scherp op de 
kosten gelet. Nog niet zo lang geleden heeft De 
Nederlandsche Bank onderzoek gedaan naar de 
kosten van pensioenen. Wat bleek? Wie bij een 
collectief pensioenfonds zit is van elke 100 euro 
premie veel minder kwijt dan wie een individuele 
pensioenverzekering afsluit. Ik denk trouwens 
niet dat dat u echt verrast.
Nee, ik denk dat we nog steeds best blij mogen 
zijn met onze pensioenfondsen!
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De mening van...Arie van de Wiel

Arie van de Wiel is Hoofd Pensioenzaken 

bij Pensioenfonds Stork

Dicht bij de (gepensioneerde) deelnemer
‘Ik maak me wel eens wat zorgen over de tendens dat er steeds meer pensioenfond-

sen opgaan in grote pensioenreuzen. Natuurlijk kun je zo de kosten drukken of 

heb je meer budget. Maar ik denk dat we als Pensioenfonds Stork juist dicht bij 

de deelnemers staan en zo goed kunnen inspelen op wat onze mensen willen. Dat 

geldt ook voor de service. En dat is mijn verantwoordelijkheid als Hoofd Pensioen-

zaken. Ik vind dat we juist op dat punt onze meerwaarde moeten bewijzen. Bij ons 

zijn mensen geen nummers. Iedereen kan terecht bij onze nieuwe Infodesk, zonder 

zich eerst door allerlei keuzemenu’s heen te moeten worstelen. Waar ik voor wil 

waken is dat we meer aandacht aan de buitenkant dan aan de binnenkant beste-

den. Een blitse website vind ik prachtig, maar het moet allemaal wel functioneel 

blijven en het kan niet zonder een goed ingerichte organisatie “onder de motor-

kap“. Verder kiezen we in onze communicatie niet voor ‘je en jouw’, maar wel voor 

helder en degelijk. Wat dat betreft ben ik wel wat degelijk. En dat is misschien niet 

zo’n slechte eigenschap als je bij een pensioenfonds werkt.’


