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130 jarig jubileum 
Pensioenfonds Stork

h e t  ( b i j n a )  o u d s t e  p e n s i o e n f o n d s  v a n  n e d e r l a n d

→  akkoord bereikt
   Alles over de overgang 
 van uw pensioen naar PME

Pensioenfonds in zwaar weer: pensioenen mogelijk verlaagd
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Op de lange termijn zijn we beter af
Het is en blijft een vreemd gevoel: we vieren deze maand het 130 jarig bestaan van ons pen-
sioenfonds en tegelijkertijd weten we dat het de laatste verjaardag zal zijn. Als het goed is gaan 
we per 1 januari 2012 op in PME, het pensioenfonds van onze bedrijfstak, en daarmee houdt 
Pensioenfonds Stork dan op te bestaan. Als deelnemersraad hebben we ons het afgelopen 
jaar intensief beziggehouden met deze overgang. We zagen de noodzaak: de onderneming 
Stork splitst zich al jaren stapje voor stapje steeds verder op in meerdere ondernemingen en 
het pensioenfonds dreigt ernstig te vergrijzen. Tegelijkertijd wilden we er scherp op toezien 
dat we onder de meest gunstige voorwaarden overgaan naar PME. Ik denk dat we wat dat 
betreft tevreden kunnen zijn. We krijgen straks allemaal een verhoging van ons pensioen, 
betaald uit de hogere dekkingsgraad die wij ten opzichte van PME hebben. Maar wat het 
allerbelangrijkst is: bij PME hebben we op de lange termijn meer zekerheid voor ons pen-
sioen. De basis is steviger.
Maar ook wat dat betreft hebben we op dit moment een wat dubbel gevoel. We gaan over 
naar een fonds dat door de financiële crisis waarschijnlijk genoodzaakt is begin 2012 een 
voorgenomen besluit te nemen om de pensioenen te verlagen. Dit is nog maar zelden gebeurd 
in de pensioengeschiedenis van Nederland. Maar het geldt natuurlijk niet alleen voor PME. 
Heel veel fondsen staan er zo slecht voor dat ze naar deze maatregel moeten grijpen. Ook 
Pensioenfonds Stork zal waarschijnlijk een besluit gaan nemen over het verlagen van de 
pensioenen (al zal dat alleen betekenis hebben als de overgang naar PME toch niet doorgaat). 
Of het daadwerkelijk tot een verlaging van de pensioenen komt is nog niet te zeggen. Het 
gaat voorlopig om een voornemen. Pas als eind 2012 de situatie nog niet verbeterd is, zal 
het besluit definitief worden. En dan wordt de verlaging pas in april 2013 daadwerkelijk 
doorgevoerd. Het lijkt me echter juist om er rekening mee te houden dat het echt zo ver zal 
komen. Maar we blijven hopen dat de financiële situatie van de pensioenfondsen in de 
tussentijd nog verbetert. Als de rente iets omhoog gaat, ziet de wereld er wat dat betreft al 
weer heel anders uit.
Voor de korte termijn helpt de overgang naar PME ons niet om de huidige financiële proble-
men van de pensioenfondsen op te lossen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat we op de 
lange duur bij PME beter af zullen zijn.

Tineke Eilander

    

pensioenfondsstork

c o l u m n

De deelnemersraad vindt…

Tineke Eilander (68) is voorzitter van de deelnemersraad van Pensioenfonds Stork. 
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Hoe staat Pensioenfonds Stork ervoor?
Verlagen pensioenen dichtbij

Pensioenfonds Stork over naar PME
De belangrijkste zaken op een rij

Bestuur Pensioenfonds Stork over 
overgang naar PME
‘Als je het nuchter bekijkt, heeft het vooral voordelen.’

PME-directeur Hans van der Windt
‘Overgang pensioenen goed voor de hele sector.’

Jubileum & boek: Pensioenfonds Stork 
bestaat 130 jaar

Wilt u ook weten hoe het zit met uw 
pensioen?
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Een Kern vol contrasten
Is er een groter contrast denkbaar? Pensioenfonds Stork viert op dit moment een historisch 
jubileum: we bestaan 130 jaar en zijn daarmee een van de oudste pensioenfondsen in 
Nederland. En tegelijkertijd weten we ook bijna zeker dat het ons laatste jubileum zal zijn: 
ons fonds gaat per 1 januari 2012 op in het bedrijfstakpensioenfonds PME. We weten het 
bijna zeker, maar dus nog niet helemaal: De Nederlandsche Bank, de toezichthouder van de 
pensioenfondsen, moet zijn toestemming nog geven. Maar verder is de kogel door de kerk.

Het zal u niet verbazen: deze Kern is geheel gewijd aan beide onderwerpen: de overgang naar 
PME en het jubileum. Als de overgang naar PME doorgaat, zal er ook aan de lange geschiedenis 
van De Kern een eind komen. U zult in januari 2012 nog een afscheidsnummer ontvangen, en 
dan zit het er ook voor dit blad op. In de toekomst gaat u het magazine van PME ontvangen.

Een hartelijke groet,

redactie De Kern

i n h o u d



De pensioenfondsen in Nederland hebben de afgelopen maanden flink geleden onder de 

financiële crisis. Ook Pensioenfonds Stork heeft zijn dekkingsgraad zien dalen. We begon-

nen het jaar met een dekkingsgraad van 98,2%. Begin november was dat 92,8%. Daarmee 

wordt elke euro aan pensioenverplichtingen gedekt door minder dan 93 eurocent aan vermogen. Dat 

is te weinig. We zijn wettelijk verplicht een dekkingsgraad van minstens 104,4% aan te houden, met 

daar bovenop nog aanzienlijke extra buffers om tegenvallers op te kunnen vangen. We liggen op dit 

moment ook achter op ons herstelplan. Net als heel veel andere pensioenfondsen zullen we daarom 

waarschijnlijk aanvullende maatregelen moeten nemen.  

In dit artikel kunt u lezen welke maatregelen dit 
kunnen zijn. Er is echter één ding dat u zich hier-
bij moet realiseren. Pensioenfonds Stork heeft het 
voornemen om per 1 januari 2012 op te gaan in het 
bedrijfstakpensioenfonds PME. We wachten alleen 
nog op instemming van De Nederlandsche Bank. 
Als de overgang doorgaat, hebben onze financiële 
maatregelen voor u geen betekenis meer. U valt 
dan onder PME, en dus gelden voor u dan ook de 
maatregelen die het bestuur van PME neemt (want 
ook PME staat er op dit moment niet goed voor).

Mogelijke maatregelen Pensioenfonds 
Stork (alleen van toepassing als de overgang 
naar PME op 1 januari 2012 niet doorgaat)
Het bestuur  van Pensioenfonds Stork gaat op basis 
van de eindstand van dit jaar beslissen welke maat-
regelen er nodig zijn. Als er sprake is van onderdek-
king (dekkingsgraad lager dan 104,4%) kan uw 
pensioen in ieder geval niet worden geïndexeerd, 
dus niet worden beschermd tegen koopkrachtverlies. 
Maar waarschijnlijk is er meer nodig. Zoals het er nu 
uitziet zal het bestuur naar een zwaarder middel te 
grijpen: het verlagen  van de pensioenen. 

Pensioenfonds Stork staat daarin niet alleen. U 
zult al wel in de krant hebben gelezen dat op dit 
moment heel veel fondsen voor deze uitzonder-
lijke maatregel staan. Dat geldt ook voor PME, 
het bedrijfstakpensioenfonds van de Metalek-
tro, waar Pensioenfonds Stork als het goed is per  
1 januari 2012 in opgaat. PME staat er zelfs nog 
iets minder gunstig voor dan wij, en zal daardoor 
mogelijk de pensioenen nog iets sterker moeten 
verlagen dan Pensioenfonds Stork.

Hoe staat Pensioenfonds Stork ervoor?

Verlagen pensioenen dichterbij

v e r l a g e n  p e n s i o e n e n

pensioenfonds stork
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Op dit moment (begin november) heeft het bestuur 
van Pensioenfonds Stork al een voorlopig besluit 
genomen om alle pensioenen te verlagen met een 
percentage tussen 5 en 8  procent. Maar een echt 
besluit zal pas genomen worden op basis van de 
eindstand van 2011. En tot eind december kan onze 
dekkingsgraad immers nog veranderen. 

Heel belangrijk om te weten is dit: als het bestuur 
besluit om de pensioenen te verlagen, is dit een 
voorgenomen besluit. Dat wil zeggen: het wordt niet 
onmiddellijk uitgevoerd. Er wordt eerst gewacht tot 
31 december 2012: als dan de dekkingsgraad nog 
steeds onvoldoende is, dan pas wordt het besluit 
definitief. De echte korting zal dan pas per 1 april 
2013 worden doorgevoerd. Mocht de financiële posi-
tie tegen die tijd verbeterd zijn, dan kan er alsnog 
worden besloten tot een geringere verlaging of zelfs 
worden afgezien van de verlaging. Overigens: een 
verlaging geldt voor alle pensioenen, dus zowel van 
de werkenden als de pensioengerechtigden en de 
ex-deelnemers.

Als de overgang naar PME doorgaat
Als de overgang van Pensioenfonds Stork naar PME 
op 1 januari 2012 doorgaat, geldt het besluit van 
Pensioenfonds Stork om de pensioenen te verlagen 
niet meer. Uw pensioen wordt dan dus niet door 
Pensioenfonds Stork verlaagd. U draait vanaf dat 
moment namelijk volledig mee in PME. Dat betekent 
dat u wel valt onder een eventueel kortingsbesluit 
van PME. PME staat er zoals gezegd op dit moment 
ook niet goed voor, en ook bij hen worden de pen-
sioenen waarschijnlijk verlaagd. Ook bij PME gaat 
het dan om een voorgenomen besluit: de korting 
wordt pas op 1 april 2013 uitgevoerd als de situatie 
dan nog niet is verbeterd.

Heel belangrijk om te weten: u valt óf onder het 
kortingsbesluit van Pensioenfonds Stork (als de 
overgang naar PME niet doorgaat) óf  onder dat 
van PME (als de overgang wel doorgaat). In geen 
geval gelden beide kortingsbesluiten voor u – uw 
pensioen wordt dus niet twee keer verlaagd!

Er is nog iets dat heel belangrijk is om te weten. Op 
dit moment is de dekkingsgraad van Pensioenfonds 
Stork iets beter goed dan die van PME. Dat ‘extra’ 
geld komt ten goede aan de deelnemers, gepensio-
neerden en ex-deelnemers van Pensioenfonds Stork. 
Het wordt bij de overgang naar PME gebruikt om uw 
pensioen te verhogen. Als de overgang naar PME 
doorgaat, krijgt u er in 2012 dus eerst pensioen bij. 
Als gevolg van nagekomen herstelbetalingen van 
Stork wordt in de periode 2013-2015 uw pensioen 
ook nog verhoogd. Mogelijk wordt u per 1 april 2013 
geconfronteerd met een verlaging van uw pensioen 
waardoor u weer wat pensioen moet inleveren.

Maatregelen niet uitstellen
We begrijpen dat deze situatie complex is. Wij heb-
ben net als alle pensioenfondsen te maken met 

een ernstige crisis en we zijn gedwongen de maat-
regelen te nemen die nodig zijn om het fonds goed 
door deze moeilijke tijd te loodsen. Het uitstellen 
van maatregelen zou uiteindelijk tot nog grotere 
problemen kunnen leiden. Ondanks de zorgelijke 
financiële situatie bij beide pensioenfondsen blij-
ven we ervan overtuigd dat het opgaan in PME voor 
onze deelnemers en gepensioneerden op de lange 
termijn meer (pensioen)zekerheid biedt. Daarover 
leest u meer in dit nummer van De Kern.

We zullen u de komende tijd goed op de hoogte 
houden van alle ontwikkelingen en de gevolgen 
daarvan voor uw pensioen.

Lees ook: Overgang naar PME: de stand van zaken!
Pagina 6

Dekkingsgraad gedaald: hoe komt het?

Het is crisis in Europa. De staatsschulden in sommige eurolanden zijn zo hoog opgelopen, dat het 
de hele Europese economie onder druk zet. Daarbij: ook de Verenigde Staten heeft zorgwekkend 
hoge staatsschulden. Dat zet wereldwijd de beurzen in de min. Daarnaast is de rente extreem 
laag. Dat komt simpel gezegd omdat beleggers vertrouwen hebben in de Nederlandse overheid 
en minder in die van zuidelijke Europese landen. Van die twee zaken hebben met name de Neder-
landse pensioenfondsen veel last.

Beleggingen

Zoals gezegd: de beurzen stonden de afgelopen maanden fors onder druk. Pensioenfonds Stork 
is een voorzichtige belegger, maar ook wij hebben last van dalende beurskoersen. We haalden 
dit jaar tot nu toe (eind september) een rendement van 4,2%. Daarmee is het tot nu toe een matig 
beleggingsjaar. In 2010 haalden we nog een rendement van 12,2%.

Rente

Nog meer dan van de tegenvallende beleggingsopbrengsten hebben we last van de lage rente. Bij 
een lage rente moeten wij meer geld hebben om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen 
betalen. Dat komt doordat we moeten doen alsof ons vermogen de komende jaren aangroeit met 
die rente (in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo - we hebben ons geld immers niet op de bank 
staan). We worden dus op papier armer. Dat scheelt enorm veel. Als nu de rente met één procent 
zou stijgen, dan stijgt onze dekkingsgraad ongeveer 4,2%.

Y

Geen overgang naar PME

Y

Wel overgang naar PME
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Onlangs is besloten dat Stork en de andere bij Pensioenfonds Stork aangesloten ondernemingen vanaf 1 januari 2012 de pensioen-

regeling willen gaan onderbrengen bij het bedrijfstakpensioenfonds PME. Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft met instem-

ming van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan besloten ook de opgebouwde pensioenrechten over te dragen aan PME.  

De kogel is dus door de kerk: zowel de nieuw op te bouwen pensioenen als de al opgebouwde pensioenen gaan over naar PME.  

Pensioenfonds Stork houdt dan op te bestaan. Er is nog één mits: de toezichthouder van de pensioenfondsen, De Nederlandsche Bank, 

moet zijn goedkeuring nog geven. Een uitspraak daarover volgt hopelijk eind december.

Als de goedkeuring is verleend, gaat Pensioenfonds Stork per 1 januari 
2012 over in PME. Wat moet u daar op dit moment over weten? We zetten 
de belangrijkste zaken op een rij:

→  De dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork is iets hoger dan die 
van PME: op dit moment zo’n 4%. Omdat de financiële huishouding 
tussen beide fondsen op elkaar is afgestemd, blijft dit verschil naar 
verwachting in stand. Deze 4% extra van Pensioenfonds Stork ten 
opzichte van PME komt geheel ten goede aan de deelnemers, pen-
sioengerechtigden en ex-deelnemers van Pensioenfonds Stork. 

→  De laatste jaren hebben deelnemers en gepensioneerden van 
Pensioenfonds Stork wat minder indexatie ontvangen dan de deelne-

mers en gepensioneerden van PME. Voorwaarde voor de overgang is 
dat tenminste 80% van het indexatieverschil als gevolg van de over-
gang goedgemaakt zou worden. De verwachting is dat dit kan worden 
gehaald met het geld uit de hogere dekkingsgraad van Pensioenfonds 
Stork ten opzichte van PME (zie het vorige punt). 

→  Zowel Pensioenfonds Stork als PME staan er op dit moment niet goed 
voor. Bij beide fondsen hangt het verlagen van de pensioenen in de 
lucht (zie ook pagina 4). De overgang naar PME lost het probleem van 
de lage dekkingsgraad niet op. Toch zijn het bestuur en de deelne-
mersraad van Pensioenfonds Stork ervan overtuigd dat de overgang 
naar PME de zekerheid voor iedereen op de lange termijn vergroot. We 
komen bij een veel groter fonds. Daarmee wordt het draagvlak breder. 



Pensioenfonds Stork  over naar PME
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→  De pensioenregelingen van Pensioenfonds Stork en PME zijn in grote 
lijnen hetzelfde. Wel is het nodig dat wij onze pensioenen zo vormge-
ven, dat die in de regeling van PME passen. Voor bepaalde onderdelen 
van de pensioenregeling betekent dat een aanpassing. Dat gaan we 
vóór de overgang regelen en aan u laten weten. Financieel mag u er 
niets van merken.

→  U ontvangt binnenkort informatie over wat de overgang voor u per-
soonlijk gaat betekenen. U krijgt een vaststelling van uw aanspraken 
bij Pensioenfonds Stork en van uw nieuwe aanspraken bij PME. U ziet 
dan ook wat u ‘extra’ aan pensioen krijgt uit als gevolg van de hogere 
dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork. Als u in de APR heeft gespaard 
voor extra pensioen, krijgt u ook te horen wat er met uw APR-saldo 
gaat gebeuren. Gepensioneerden ontvangen in december informatie 
over de uitbetaling van hun pensioen.

Lees ook: ‘Als je nuchter kijkt, heeft het vooral voordelen’ – interview met 
bestuursleden Pensioenfonds Stork op pagina 8.

2,7 miljard euro
In totaal zal er ongeveer 2,7 miljard euro vanuit Pensioenfonds 
Stork worden overgedragen aan PME. Dit is circa 10% van de 
omvang van PME. PME krijgt er met de overgang 8.600 actieve 
deelnemers (medewerkers van Stork en de andere aangesloten 
ondernemingen), 15.000 gepensioneerden en 24.500 oud-deel-
nemers met pensioenaanspraken bij. PME heeft op dit moment 
124.000 actieve deelnemers en 151.000 pensioengerechtigden 
en 345.000 oud-deelnemers.



Pensioenfonds Stork houdt op te bestaan 
en alle pensioenen gaan over naar PME. Dat 
is nogal een beslissing.
guus janssen: ‘Daarom is alles ook heel zorgvuldig 
overwogen. Niet alleen door ons als bestuur, maar 
bijvoorbeeld ook door de deelnemersraad. We 
hebben er met z’n allen bovenop gezeten en zijn 
zeer kritisch geweest. We zijn ons ervan bewust dat 
we iets doen dat vijftigduizend mensen raakt. Het 
gaat om hun geld, om hun oudedagsvoorziening. 
Wij staan voor de belangen van de deelnemers, 
gepensioneerden en ex-deelnemers. Ze komen nu 
in een ander pensioenfonds. Dat betekent dat er 
andere risico’s zijn. De positie van deelnemers en 
gepensioneerden mag niet verslechteren.’

Zijn er andere opties overwogen?
jean damad: ‘We hebben álle opties over-

wogen. Stork en de andere onder-
nemingen hebben besloten om 
de pensioenregeling vanaf 2012 
onder te brengen bij PME. Daar 
hebben wij als pensioenfonds-
bestuur niets over te zeggen. Wij 
gaan wel over de pensioenen 
die tot nu toe bij ons zijn opge-
bouwd. De vraag was: wat gaan 
we daarmee doen? We hadden 

kunnen besluiten een slapers-
fonds te worden. Dan beheren 

we het geld en betalen daarvan de 
opgebouwde pensioenen uit zonder 

dat er nog nieuwe opbouw bijkomt. 
Maar dat is niet verstandig, zeker 
niet als er zoals nu sprake is van 

onderdekking. De risico’s zouden 
te groot zijn. Naar een verzekeraar 
is ook een optie die is overwogen, 

maar dit was niet te realiseren door de grootte van 
Pensioenfonds Stork en de situatie van onderdek-
king. Daarom lag de keuze voor een overgang naar 
PME voor de hand, mits de voorwaarden daarvoor 
goed waren.’

We krijgen er straks allemaal pensioen bij. 
Hoe zit dat?
janssen: ‘PME heeft de laatste jaren wat meer 
indexatie toegekend dan Pensioenfonds Stork. Als 
we opgaan in PME kunnen onze deelnemers en ge-
pensioneerden dat verschil in indexatie niet meer 
inhalen. Ze lopen vanaf dat moment immers mee 
in de indexatietoekenningen van PME. Wij hebben 
vanaf het begin de voorwaarde geformuleerd dat 
minstens 80 procent van het indexatieverschil 
tussen Pensioenfonds Stork en PME moest worden 
goedgemaakt bij de overgang. Dat gaat ook luk-
ken zoals het er nu uitziet. Pensioenfonds Stork 
heeft een iets hogere dekkingsgraad dan PME. 
Het verschil komt ten goede aan onze deelnemers, 
gepensioneerden en ex-deelnemers. Het huidige 
verschil is voldoende om 80 procent van het indexa-
tieverschil goed te maken. In de praktijk betekent 
het dat onze mensen er straks in één klap een paar 
procent pensioen bij krijgen.’

Moeten we nu blij zijn met de overgang 
naar PME?
damad: ‘Qua pensioenregeling blijft het nagenoeg 
gelijk. Maar de zekerheid van de pensioenen neemt 
toe. We gaan op in een veel groter pensioenfonds. 
Dat mag je zien als een steviger fundament. Daar-
door zijn de risico’s op de lange termijn kleiner. 
Voor Pensioenfonds Stork waren de toekomstper-
spectieven minder gunstig. De onderneming Stork 
splitst zich op en de verhouding tussen het aan-
tal werkenden en gepensioneerden wordt steeds 

Bestuur Pensioenfonds Stork over overgang naar PME

‘ Als je nuchter kijkt, heeft het 
vooral voordelen.’

Hoe kijkt het bestuur van Pensioenfonds Stork aan tegen de overgang naar PME. Wat zijn de 
voordelen? En zijn er ook punten van zorg? We vroegen het aan de bestuursleden Jean Damad 
en Guus Janssen.

d u b b e l i n t e r v i e w

Jean Damad vertegenwoordigt de gepensioneerden in het bestuur van Pensioenfonds Stork

pensioenfonds stork
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Bestuur Pensioenfonds Stork over overgang naar PME

‘ Als je nuchter kijkt, heeft het 
vooral voordelen.’

Guus Janssen is bestuurslid namens de werknemers.

ongunstiger. Het fonds vergrijst. Bovendien: er 
worden steeds zwaardere eisen gesteld aan het 
toezicht en de deskundigheid bij pensioenfond-
sen. Ik snap het best dat sommige mensen het 
emotioneel lastig vinden dat ons goede oude pen-
sioenfonds gaat verdwijnen, maar de tijden ver-
anderen en verandering hoort bij het leven. Als je 
nuchter kijkt, heeft de overgang vooral voordelen.’ 

Maar PME staat er niet goed voor. 
janssen: ‘Dat geldt voor alle pensioenfondsen op 
dit moment. Natuurlijk, op dit moment lijkt het erop 
dat ook PME niet zal ontkomen aan het verlagen 
van de pensioenen. Maar dat geldt voor heel veel 
fondsen. Ook voor het nog veel grotere ABP. En ook 
voor Pensioenfonds Stork. De overgang naar PME 
zorgt er niet voor dat de problemen rondom de 
financiering van ons pensioen in een klap opgelost 
zijn. Maar de toekomstperspectieven voor ons 
pensioen gaan er wel op vooruit.’ 

PME is de laatste tijd negatief in het nieuws 
geweest. Hoe kijken jullie daar tegenaan? 
damad: ‘PME heeft kritiek van De Nederlandsche 
Bank gekregen op het beleggingsbeleid en de 
risico’s die daarin werden gelopen. Eigenlijk geldt 
die kritiek voor alle fondsen. Maar PME is door 
de toezichthouder onderzocht en omdat het een 
erg groot fonds is krijgt dat veel aandacht in de 
pers. Alle kritiek geldt echter voor zaken die voor 
2008 zijn gebeurd. Sinds die tijd is er veel ten 
goede veranderd bij PME, in de samenstelling 
van het bestuur, in het beleggingsbeleid en in 
het risicomanagement.  Wij hebben geprobeerd 
steeds opnieuw uit te leggen hoe het zit en de 
ongerustheid hierover weg te nemen, bijvoorbeeld 
bij voorlichtingsbijeenkomsten van De  Vereniging 
van Gepensioneerden Stork (VGS).’

Zijn er wel punten van zorg of twijfel?
janssen: Een punt van zorg is de dienstverlening. 
Die was en is bij Pensioenfonds Stork heel erg goed. 
Je werd er altijd zeer snel en goed geholpen. Ik ben 
bang dat bij PME dat niveau niet wordt gehaald. 
Dat weten we uit ervaringen uit het verleden. We 
oefenen nog wel druk uit op dat punt. Het zou 
bijvoorbeeld een goede zaak zijn als er een speci-
ale helpdesk komt voor onze mensen. Het proces 
houdt immers niet op 1 januari 2012 op. Daarna 
komen de vragen.’

damad: ‘Een ander punt van zorg is de inspraak van 
met name gepensioneerden. Bij Pensioenfonds 
Stork was wat dat betreft het democratisch gehalte 
hoog, met twee gepensioneerden in het bestuur. 
Bij PME is dat niet het geval. De VGS maakt zich 
daar zorgen over en ze bekijkt hoe zij toch meer 
invloed kunnen krijgen. Er wordt overwogen een 
‘Vereniging van Gepensioneerden PME’ op te 
richten. Ik snap de zorg en vind het ook 
niet van deze tijd dat gepensioneer-
den geen directe stem in het bestuur 
hebben. Maar ook de VGS ziet dat 
de voordelen van de overgang 
naar PME ruimschoots opwegen 
tegen de nadelen. Dat geldt ook 
voor de deelnemersraad, die 
de instemming met de over-
gang met applaus bekrach-
tigd heeft. Wat de inspraak 
betreft: als mensen zich 
daar zorgen om maken, 
probeer dan via de juiste 
kanalen dingen voor 
elkaar te krijgen. Trek 
aan de bel bij de vak-
bond bijvoorbeeld.’
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PME-directeur Hans van der Windt:

PME-directeur Hans van der Windt

‘Overgang pensioenen goed voor 
de hele sector’

Pensioenfonds Stork gaat op in het bedrijfstakpensioenfonds PME. 

Hoe kijkt PME daar tegenaan? En wat kunnen de Stork-deelnemers en 

 gepensioneerden van PME verwachten? We vroegen het aan Hans van 

der Windt, algemeen directeur bij PME.

Blij dat Pensioenfonds Stork aanschuift bij 
PME?
Hans van der Windt: ‘Zeker. De grote winnaar is de sector 
Metalektro. Het is goed voor de arbeidsmobiliteit binnen 
onze sector. Mensen werken niet meer 40 jaar bij één 
baas. Het helpt als je daarbij in hetzelfde pensioenfonds 
kunt blijven. Het was ook een onhandige situatie. Pen-
sioenfonds Stork is allang niet meer het pensioenfonds 
van één bedrijf, maar van een conglomeraat van bedrijven. 
Het is daarmee een soort bedrijfstakpensioenfonds naast 
het echte bedrijfstakpensioenfonds. Dat kan soms lastig 
zijn. Voor ons, omdat wij wettelijk een aantal taken heb-
ben op dit gebied, en ook voor Stork, bijvoorbeeld bij de 
verkoop of aankoop van bedrijven.’

Heeft PME er financieel voordeel bij?
‘Nee, dat gerucht kan ik direct ontzenuwen. PME wordt er 
geen cent rijker of armer door. Pensioenfonds Stork heeft 
een iets hogere dekkingsgraad dan wij, maar dat surplus 
komt helemaal ten goede aan de deelnemers en gepensio-
neerden van Pensioenfonds Stork. Natuurlijk hebben wij 
er wel op gelet dat onze deelnemers en gepensioneerden 
er niet op achteruit gaan, maar we verdienen er niet aan. 
We dragen zelfs bij in de kosten van de overgang.’

Wat betekent het voor de mensen van Stork? 
Komen ze bij een solide fonds?
‘Ja. We zijn niet zo oud als Pensioenfonds Stork, maar we 
draaien ook al 65 jaar mee. We zijn in grootte het vijfde 
pensioenfonds van Nederland. Ik snap het best als er bij 
sommige deelnemers of gepensioneerden een zekere 
koudwatervrees is om over te gaan naar een pensioen-
fonds dat veel groter is. Als je naar de feiten kijkt, moet 
je zeggen: ze gaan er zeker niet op achteruit. Krijgen ze 
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de kern 10

i n t e r v i e w



nu een slechter pensioen? Nee. Een beter pensioen? Misschien 
wel. De indexatie, de koopkrachtbescherming van het pen-
sioen, is de laatste jaren bij ons beter geweest. Wat men zich 
wel moet realiseren: er is op dit moment veel discussie over 
de houdbaarheid van ons pensioenstelsel. Pensioenfondsen 
staan er niet goed voor, ook PME niet. Dat verandert door deze 
overgang allemaal niet. Het blijven spannende tijden rond dek-
kingsgraden, herstelplannen en mogelijk pijnlijke maatregelen. 
Ik denk wel dat de situatie voor de populatie van Pensioenfonds 
Stork er uiteindelijk stabieler op wordt in een groter fonds.’

Toch is PME de laatste tijd negatief in het nieuws 
geweest. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft kritiek 
gehad op het beleggingsbeleid. 
‘Ja, dat is zo en dat is heel vervelend. Maar je moet goed kijken 
wat er aan de hand is. Naar aanleiding van de kredietcrisis heeft 
DNB een aantal fondsen geselecteerd om het beleggingsbeleid 
tegen het licht te houden. Daar hoorden wij bij, vandaar dat er 
over ons in de media is bericht. Maar wij hebben het niet slechter 
gedaan dan andere pensioenfondsen. Onze beleggingsresulta-
ten lopen in de pas met die van andere fondsen. Wij nemen ook 
niet meer risico dan andere fondsen. Integendeel, van de grote 
fondsen beleggen wij met het minste risico. De kritiek van DNB 
ging over de risico’s in een bepaald deel van onze beleggingen. 
Wij vonden dat DNB daar niet over moet oordelen: zij moeten 
kijken naar het risico van onze totale beleggingsportefeuille. 
Wat we binnen die portefeuille op bepaalde onderdelen doen, 
dat is naar onze mening een zaak van ons bestuur. ‘

Er is ook gezegd dat jullie beleggingskosten te hoog 
zijn.
‘Ik denk niet dat onze kosten hoger zijn dan bij andere fondsen. 
Het probleem is dat niet alle fondsen hun beleggingskosten op 
dezelfde manier definiëren. Wat reken je mee en wat niet? Wij 
zijn altijd erg transparant geweest over onze kosten. In de media 
worden de verhalen over te hoge kosten vaak uit hun verband 
getrokken. Wij beleggen 25 miljard. Als je dan 0,5% aan kosten 
hebt, heb je het in absolute zin inderdaad over enorm veel geld. 
Maar is dat té veel? Dan moet je toch ook meewegen wat het je 
oplevert. Uiteindelijk gaat het om het rendement. Natuurlijk is 
het goed om over kosten te praten, maar wel op basis van de 
juiste feiten. Wat me niet bevalt, is de suggestie dat als pen-
sioenfondsen maar minder kosten maken, ons pensioenstelsel 
ineens van alle zorgen verlost is. Dat is echt niet zo. Het is echt 
niet zo dat we straks met z’n allen niet langer door hoeven te 
werken als wij maar wat minder kosten zouden maken.’

Het klinkt toch een beetje alsof  u zegt: alle kritiek is 

onterecht. Hebben jullie geen lessen geleerd uit de 
crisis? 
‘O zeker wel. Maar dat staat eigenlijk los van het conflict met 
DNB. De lessen uit de crisis hadden we toen al doorgevoerd. 
We zijn als pensioensector, inclusief De Nederlandsche Bank, 
door de crisis anders tegen risico’s aan gaan kijken. We heb-
ben dingen meegemaakt, die niemand ooit had meegemaakt 
en die niemand voor mogelijk had gehouden. Ook DNB niet. 
Dat heeft geleid tot allerlei maatregelen en bijstellingen in ons 
beleggingsbeleid.’

Heeft PME hardere klappen van de crisis gekregen 
dan andere fondsen?
‘Nee. Voor de crisis was onze dekkingsgraad lager dan die van 
de meeste andere fondsen. Wij zaten zo rond de 135%. Dat 
komt niet doordat we het minder goed gedaan hebben, maar 
het is het gevolg van doelbewuste keuzes in ons beleid. We 
hebben minder risicovol belegd dan veel andere fondsen. Dan 
heb je minder uitschieters naar boven en beneden. Tijdens de 
crisis zijn we ook wat minder scherp teruggezakt dan sommige 
andere fondsen.’ 

Nog even terug naar de grootte van het fonds. Wor-
den de Pensioenfonds Stork-deelnemers en gepen-
sioneerden niet een nummer in zo’n groot fonds?
‘Daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Wij zijn erop ingesteld om 
een grote groep mensen optimaal te bedienen. We hebben een 
uitstekende helpdesk. We hebben pensioenconsulenten die het 
land doortrekken om persoonlijke voorlichting te geven. Service 
en klantgerichtheid, daar zetten wij sterk op in.’

‘Of PME er financieel voordeel 

bij heeft? We worden er geen 

cent rijker van.’
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Pensioenfonds Stork 
bestaat 130 jaar
Dit jaar bestaat Pensioenfonds Stork 130 jaar. Dat vieren we  
ondermeer met de uitgave van een jubileumboek over onze  
geschiedenis en een kleine tentoonstelling. In deze Kern vieren  
we het feestje natuurlijk mee.

j u b i l e u m

Charles Theodoor Stork
In de 19e eeuw was er nog nauwelijks iets geregeld voor de oude dag. Je ging al jong werken en werkte 
normaal gesproken door tot je echt niet meer kon. Daarna was je afhankelijk van je kinderen (een groot 
aantal kinderen krijgen was een soort verzekering) of van de incidentele genade van een werkgever. 
Velen waren ook aangewezen op het armenhuis. De opkomst van de eerste pensioenfondsen, waaronder 
dat van de Machinefabriek van Gebr. Stork en Co. te Hengelo, was dan ook van niet te onderschatten 
belang. Charles Theodoor Stork en zijn zoon Dirk Willem waren vooruitstrevende ondernemers. Zij 
vonden dat het bedrijf de plicht had goed voor zijn werknemers te zorgen. Dat was niet alleen uit soci-
aal gevoel. Ze kwamen er altijd onomwonden voor uit dat het bedrijf er zelf ook veel baat bij had. Met 
goede arbeidsvoorwaarden kon je het personeel aan je binden en aanzetten tot grotere prestaties. Het 
motto van de fabriek luidde: ‘Allen voor elkaar, geen strijd maar samenwerking.’

pensioenfonds stork
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een wijze raad van C.t.  Stork
De vijfde aandeelhoudersvergadering van het pensioenfonds viel samen met het 50-jarige jubileum van Charles Theodoor 
Stork als fabrikant. C.T. Stork (1822- 1895) zag de oplossing van het ‘sociale conflict’, anders dan de sociaal-democraten, in 
een goede samenwerking tussen kapitaal en arbeid. In zijn feestrede toonde hij omstandig aan hoe de levensomstandighe-
den van werklieden de laatste vijftig jaar waren verbeterd. Hij liet niet na te benadrukken hoe groot de rol van investeerders 
was geweest voor zijn succes als ondernemer. Daarom wilde hij in plaats van de sinds Karl Marx zo populair geworden leuze 
‘Weg met het kapitaal’ liever spreken van ‘Leve het kapitaal’. Tot slot had Stork ook nog een wijze les voor zijn toehoorders. 
‘Nu wil ik u den raad geven, dien mijn vader mij gaf, toen ik voor vijftig jaar mijn zaak begon. “Jongen, zei hij, gij zult veel 
menschen ontmoeten in uw leven, die het beter hebben dan gij. Vergelijk nooit uw lot met het hunne, maar vergelijk uw 
eigen bestaan met dat van hen, die het minder goed hebben dan gij en gij zult tevreden en daardoor gelukkig zijn.” Ik heb 
mij aan dien raad gehouden en druk u allen op het hart, dien te volgen en dien ook in te prenten aan uw kinderen, opdat 
zij gelukkige menschen worden.’

Hoe kwam het dat Stork al 130 jaar geleden als een 
van de eerste fabrieken in Nederland een eigen pen-

sioenvoorziening kreeg, in een tijd waarin het ongebrei-
delde kapitalisme over het algemeen nog maar weinig 
oog had voor de behoeften van de werklieden? En hoe 
ging het daarna verder met het pensioenfonds? Hoe 
groeide het mee met de onderneming Stork en hoe 
reageerde het op de grote veranderingen in het sociale 
landschap van Nederland?

De geschiedenis van Pensioenfonds Stork is een belang-
rijk hoofdstuk in de sociale geschiedenis van Nederland. 
Ter ere van 130 jaar Pensioenfonds Stork is er een prach-
tig boek over verschenen. Het vertelt het verhaal van het 
pensioenfonds en van de onderneming Stork tegen de 
achtergrond van de sociale ontwikkelingen in Nederland.
Het boek is geschreven door Pieter de Lange en heet Waar kapitaal 
en arbeid samenwerken komt wat goeds tot stand. U kunt het boek 
bestellen via www.kluwer.nl/shop. Tot 31 december kost het € 30,36, 
na die tijd € 37,95. 

WWW.KLUWER.NL

Waar kapitaal   
  en arbeid 
samenwerken

Als je de Dikke van Dale erop na slaat en kijkt wat 
er onder het lemma pensioen staat, dan vind je 
daar het volgende:

pen•si•oen
 /pens’un/,  /pensj’un/
het; -en; -tje
 ‘lijfrente, bezoldiging’ ‹Fr. pension (jaargeld).

Een tamelijk summiere verklaring, die in niets 
verraadt welke afwegingen er aan het einde 
van de negentiende eeuw gemaakt zijn bij 
de invulling en invoering van een van de 
eerste Nederlandse pensioenfondsen: die van 
Pensioenfonds Stork.

Of pensioen een uitgestelde beloning was 
–geheel op initiatief van de werkgever– of dat 
het uitgesteld loon was dat door de werknemer 
zelf opzij gezet diende te worden, is een 
vraag waar Dirk Willem Stork aan het einde 
van de negentiende eeuw weliswaar mee 
geconfronteerd is, maar wat uiteindelijk een 
detailvraag moet zijn geweest.  

De bestuurders van Stork wilden namelijk meer 
doen dan alleen maar een machinefabriek 
beheren. Stork stelde dat: ”Naar mijnen meening 

W
aar kapitaal en arbeid sam

enw
erken

komt wat goeds tot stand
Pensioenfonds Stork in 
historisch pensioenperspectief

in den tegenwoordigen tijd een fabrikant  met 
de betaling van loonen alleen niet kan volstaan.”. 
Zodoende participeerde men actief in het 
scheppen van een belangengemeenschap 
tussen werkgever en werknemer, tussen arbeid 
en kapitaal, waarbij de bloei van de zaak in ieders 
belang was. Ook bij het idee “om den arbeiders 
een gewaarborgde toekomst te verschaffen”, 
speelde die belangengemeenschap een 
primaire rol. Zo is het inrichten van een van de 
eerste pensioenregelingen van Nederland niet 
alleen een daad van altruïsme die “gebrek en 
behoeftigheid” probeerde te voorkomen, maar 
ook een hele slimme zet wat de firma zelf ook  
liet bloeien.

De visie van Stork, de sociaal-politieke 
overtuiging dat maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (avant la lettre) en geld verdienen 
een uitstekende combinatie is, vertaalt zich in 
dit prettig leesbare en buitengewoon leerzame 
boek van de hand van prof. dr. Pieter de Lange 
(emeritus hoogleraar pensioenrecht). Het werk is 
doorspekt met historische feiten uit het ‘Umfeld’ 
van de machinefabriek, zodat de ontwikkeling 
van dat pensioenfonds kan worden gelezen in  
de maatschappelijke context van de tijd.

9 7 8 9 0 1 3 0 9 9 2 8 7
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Wilt u kans maken op een gratis exemplaar van het boek over 130 jaar Pensioenfonds 
Stork? Ga dan naar www.pensioenstork.nl. Op de volgende pagina leest u hoe.
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Pensioenfonds Stork bestaat 130 jaar
130 jaar Pensioenfonds Stork in jubileumboek

j u b i l e u m

Gratis jubileumboek voor snelle mailers!

Pensioenfonds Stork geeft 600 exemplaren 

van het jubileumboek gratis weg. Wilt u er 

een? Stuur dan snel een mailtje naar 

communicatie@pensioenstork.nl. 

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

En: op = op.
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Het begin

In 1881 vond een belangrijke gebeurtenis plaats in de pensioenge-
schiedenis van Nederland. In dat jaar werd bij de machinefabriek 
Stork naast de al bestaande regeling van het ziekenfonds ook nog de 
regeling getroffen voor een pensioenfonds. En dat kwam in die tijd 
nog niet zo veel voor, behalve vooral bij de overheid. Aanvankelijk was 
de uitvoerder van deze Stork-regelingen een informele vereniging die 
werd beheerd door het ‘Bestuur van het Zieken- en Pensioenfonds”. Dat 
rechtvaardigt zeker om te constateren dat de oorsprong van de huidige 
Stichting Pensioenfonds Stork ligt op een moment dat nu inmiddels 130 
jaar achter ons ligt. Formeel-juridisch kwam de eerste uitvoerder van 
de verschillende Stork-pensioenregelingen met rechtspersoonlijkheid, 
namelijk de “Vereeniging ten behoeve van de belangen der werklie-
den, verbonden aan de Machinefabriek van Gebroeders Stork & Co te 
Hengelo” echter pas na de Koninklijke goedkeuring in 1891 tot stand. 
Maar de geschiedenis van dit fonds geeft een goed beeld van wat er 
in de afgelopen 130 jaar op pensioengebied in Nederland is gebeurd. 

SoCiaal bewogen

Heel belangrijk voor het begin was de maatschappijvisie van de 
Stork-oprichter Charles Theodorus  en zijn zoon Dirk Willem. De door 
de Storken als plicht gevoelde ondernemertaak om iets meer te doen 
dan enkel een fabriek beheren, vertaalde zich primair in de toepassing 
van hun algemene sociaal-politieke overtuiging op het functioneren 
van de machinefabriek: de samenwerkingsgedachte. Als tegenpool 
van de ondernemersverplichting moest voor het welslagen daarvan 
een bepaalde instelling van het personeel staan. Was die instelling 
(in de fabriek iets meer te zien dan enkel de plaats waar het dagelijks 

brood werd verdiend) aanwezig, dan móest in de overtuiging van de 
Storken de fabriek wel bloeien, omdat in dat geval de belangen van 
fabriek en personeelsleden parallel liepen.
En het sociale beleid? Het sociale beleid deed in deze opzet mee 
als prikkel om die gewenste instelling bij het personeel tot stand te 
brengen. 

De firma voelde het als een verplichting de materiële voorzorg niet enkel 
te stimuleren, maar daar zelf een actieve rol in te spelen. Dirk Willem 
Stork stelde in 1911 “dat naar mijne meening in den tegenwoordigen 
tijd een fabrikant met de betaling van loonen alleen niet kan volstaan; 
hij heeft den zedelijken plicht ervoor te zorgen, dat er behoorlijke 
voorzieningen getroffen worden voor behoeften, die ontstaan in geval 
van ziekte, invaliditeit en overlijden”. Dat ging zelfs zó ver, dat de 
firma het uitgangspunt hanteerde dat ieder die op de machinefabriek 
werkte onder alle omstandigheden en in welke situatie dan ook onder 
de verantwoordelijkheid van de fabriek en haar leiding viel. 

zedelijke verHeffing

De firma mikte niet alleen op het voorkomen van gebrek en behoef-
tigheid. Zij probeerde haar initiatieven tevens zo te plaatsen dat 
daarmee het onafhankelijkheidsgevoel der personeelsleden werd 
verhoogd, dat (in haar terminologie) niet enkel een stoffelijke maar 
ook een zedelijke verheffing resulteerde. Om die reden had zij een 
voorkeur voor het middel van de verzekering: daarmee werd materiële 
hulp bij ziekte, invaliditeit enzovoort geen aalmoes, maar een recht, 
omdat er premie (contributie van het loon) voor betaald was. Waar 
het verzekeringsprincipe niet kon worden doorgevoerd of diende 
te worden aangevuld, moest dan ‘bijzondere hulp’ bijspringen. De 
verzekeringen moesten dus voorop staan, omdat zij “recht in plaats 
van willekeur, aanspraak op uitkeering in plaats van liefdadigheid” 
stelden, de overige hulp kwam pas daarna. Die volgorde was voor de 
firma heel belangrijk, “omdat aalmoezen een mensch verlagen en het 
bewustzijn van zichzelf te helpen, hem verhoogt”.

In de huidige tijd van discussie over: hoe nu verder met pensioen, lijkt 
het goed om die oorsprong vooral goed vast te houden. Pensioen is 
iets van de werknemers zelf en die moeten zich bewust zijn dat dat 
zo werkt. 

Pieter de Lange, auteur van Waar kapitaal en arbeid samenwerken 
komt wat goeds tot stand.

De lange geschiedenis van het Storkpensioenfonds
Pieter de Lange schreef het jubileumboek over 130 jaar Pensioenfonds Stork. 
Wij vroegen hem voor De Kern iets over die geschiedenis te vertellen.
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??
v r a g e n

Het zijn spannende tijden voor uw 
pensioen. U leest in de krant dat de 
pensioenen geraakt worden 
door de crisis. Dat veel 
pensioenfondsen de 
pensioenen misschien 
moeten verlagen. En 
dat we straks 
allemaal langer door 
moeten werken.  
En voor u als 
deelnemer of 
gepensioneerde 
van Pensioenfonds 
Stork hangt er nog 
iets in de lucht: uw 
pensioen gaat vol-
gend jaar waarschijnlijk over 
naar het bedrijfstakpensioen-
fonds PME.

We kunnen ons voorstellen dat dit 
alles veel vragen opwerpt. Die be-

antwoorden wij graag. In deze 
Kern bijvoorbeeld, maar ook 

op onze website. Daar 
houden wij u up to date 
op de hoogte van alle 

ontwikkelingen.
 

www.pensioenstork.nl 
Alles over uw pensioen

Wilt u ook weten hoe het zit 
met uw pensioen?
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