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| Voorwoord
Het jaar 2015 was voor Pensioenfonds Stork in liquidatie (hierna: Pensioenfonds Stork) het vierde jaar
waarin er vanwege het liquidatiebesluit uit 2011 geen reguliere werkzaamheden meer werden verricht.
Evenals in eerdere jaren stond alles in het teken van de vereffening van deze liquidatie.
Toen indertijd het liquidatiebesluit werd genomen was de verwachting dat de afronding van de liquidatie
uiterlijk in 2014 gerealiseerd kon worden. Vanwege lopende juridische dossiers, waarvan de belangrijkste
inmiddels een rechtsgang kent tot aan de Hoge Raad, is dit niet mogelijk gebleken. Toch zijn er in 2015
belangrijke stappen gezet om deze fase af te ronden. Dit was uitermate belangrijk omdat de verhoging van de
pensioenrechten- en aanspraken, zoals deze was afgesproken bij de overgang naar PME, in 2015 voor het
laatst kon worden toegekend. Het was daarom van belang om alle dossiers in 2015 af te hechten en zodoende
een finale verhoging voor de Stork populatie te kunnen bewerkstelligen.
Dit alles is gerealiseerd met het afsluiten van een afrondende overeenkomst met PME waarin de gemaakte
afspraken over de nog lopende zaken zijn vastgelegd. Hoewel de afronding van de liquidatie daarmee formeel
nog geen feit is, zal Pensioenfonds Stork na 2015 enkel nog blijven bestaan ten behoeve van de rechtszaak in
het kader van de BTW-claim. Om deze reden zal ook de invulling van de verschillende colleges worden
aangepast aan het doel waartoe Pensioenfonds Stork in de komende jaren zal blijven voortbestaan.
Vereffenaars zijn alle bij Pensioenfonds Stork betrokkenen erkentelijk voor hetgeen in het afgelopen jaar aan
inspanning is gedaan.
Namens het college van vereffenaars,
mr. W.F. van Dorp, plaatsvervangend voorzitter
J.C. Plat BBA, secretaris
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1 | Afwikkeling Pensioenfonds Stork
1.1 | Pensioenfonds in liquidatie
Bestuursbesluit tot liquidatie
Nadat in 2011 tussen Stork c.s., Pensioenfonds van de Metalektro (PME) en Pensioenfonds Stork een
overeenkomst (de driepartijen-overeenkomst) was gesloten om de pensioenverplichtingen en het daaraan
toe te rekenen vermogen over te dragen aan PME, heeft het bestuur van Pensioenfonds Stork op 12 december
2011 besloten het fonds te liquideren. Het tot dan toe bestaande doel van Stichting Pensioenfonds Stork in
liquidatie was het nu en in de toekomst verstrekken van uitkeringen aan gepensioneerden en nabestaanden
ter zake van ouderdom en overlijden; tevens verstrekte het pensioenfonds uitkeringen aan
arbeidsongeschikte deelnemers. Met de liquidatie van het pensioenfonds is dit doel komen te vervallen.
Vereffening en duur liquidatie
Nadat het bestuur had besloten tot liquidatie van het fonds, zijn vereffenaars benoemd om de vereffening van
het fonds af te wikkelen. Zoals statutair is bepaald, treden de bestuursleden op als vereffenaars. De
werkzaamheden van alle bij het fonds betrokken personen zijn in 2015 primair gericht geweest op de
vereffening van het fonds.
Alle dossiers, op één na, zijn in 2015 gesloten. Het enige nog lopende dossier betreft een conflict met de
Belastingdienst inzake terug te vorderen BTW. Dit dossier is inmiddels tot een rechtsgang bij de Hoge Raad
ontwikkeld. Om die reden kan de liquidatie niet worden afgesloten en is begin 2016 besloten de invulling van
het bestuurscollege aan te passen aan de voor de komende jaren te verwachten werkzaamheden.

1.2 | Financiële positie
Vanwege de vermogensoverdracht per 1 januari 2012 resteerde er bij Pensioenfonds Stork nog slechts een
relatief gering bedrag aan middelen, afgestemd op de werkzaamheden die nodig waren om de vereffening te
verwezenlijken. Gedacht moet worden aan gelden die nodig zijn voor de afronding van enkele nog lopende
dossiers en vergoedingen die moeten worden verstrekt aan degenen (oud-medewerkers) die nog bij het
fonds zijn betrokken om zo het college van vereffenaars bij de vereffening te ondersteunen.
Op 27 november 2015 is met PME een overeenkomst gesloten waarin is bepaald dat alle op dat moment voor
Pensioenfonds beschikbare middelen werden overgedragen aan PME. Slechts een gering bedrag dat nodig is
om de werkzaamheden in het kader van de afwikkeling van de BTW-zaak te kunnen verrichten blijft bij
Pensioenfonds Stork achter.
Betalingen door werkgevers
In verschillende overeenkomsten tussen Stork c.s en Pensioenfonds Stork zijn afspraken gemaakt over
(aanvullende) betalingen door werkgevers. Deze (aanvullende) betalingen bedragen in totaal € 110 miljoen.
Werkgevers hoefden deze bedragen niet in één keer per 1 januari 2012 te betalen. Afgesproken is dat de
betalingen gespreid over een periode van vier jaar mochten worden voldaan. Op het moment dat de latere
betalingen (€ 58,2 miljoen inclusief rente) door PME worden ontvangen, worden deze omgezet in een
pensioenverhoging voor de overgekomen groep deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds
Stork. In verband met de afwikkeling en beëindiging van Pensioenfonds Stork werden deze vorderingen
gecedeerd aan PME.
Tussen PME en toezichthouders van Pensioenfonds Stork zijn afspraken gemaakt met betrekking tot
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rapportages aan de hand waarvan toezichthouders (en in het verlengde daarvan ook het college van
vereffenaars) de afwikkeling van de betalingen kunnen volgen. Voor 2015 was afgesproken dat een bedrag
van € 14,6 mln. aan PME zou worden betaald (voor 2013 en 2014 € 28,9 mln. respectievelijk € 14,7 mln.; in
totaal € 58,2 mln.). Toezichthouders, belast met het toezicht op een juiste en tijdige betaling van deze
bedragen door Stork c.s. en verwerking daarvan door PME in verhoging van pensioenrechten- en aanspraken
voor de Stork-populatie, hebben vastgesteld dat betaling van de bedragen door Stork c.s. daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden.

1.3| Liquidatiesaldo
Door de liquidatie van het fonds ontstaat er na de overdracht van de opgebouwde pensioenverplichtingen en
het daarbij behorende vermogen, en na afwikkeling van alle vorderingen en schulden, een liquidatiesaldo.
Conform de statuten van het fonds dient dit liquidatiesaldo te worden aangewend voor de doelen van het
fonds. Daaraan wordt invulling gegeven door het liquidatiesaldo om te zetten in een verhoging van de
pensioenaanspraken van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van Pensioenfonds Stork.

1.4 | Bestuurlijke structuur
Vanwege de liquidatie van het fonds is de governance-structuur van Pensioenfonds Stork in 2012 gewijzigd.
Deze gewijzigde governance-structuur is in 2013, 2014 en 2015 gecontinueerd. Nu de werkzaamheden sterk
afnemen is er voor gekozen om de diverse colleges van het fonds sterk in te krimpen. Hiertoe is begin 2016
een besluit genomen.
Vereffenaars
Bij de liquidatie van het fonds zijn de bestuursleden, zoals ook in de statuten is aangegeven, aangewezen als
vereffenaars. Per 12 december 2011, de datum waarop het bestuur het liquidatiebesluit heeft genomen, zijn
zij in functie getreden als vereffenaars. Het handelen van de vereffenaars is erop gericht om de liquidatie
conform het liquidatiebesluit te laten verlopen. Het college van vereffenaars wordt op het moment van
feitelijke liquidatie, ontbonden.
Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan heeft aangegeven om gedurende de gehele periode van liquidatie in dezelfde
samenstelling te willen blijven functioneren. Ook voor dit college geldt dat het op het moment van de
feitelijke liquidatie wordt ontbonden.
Klankbordgroep
De deelnemersraad is nauw betrokken geweest bij de besluitvorming rond de overgang naar PME. Om de
actualiteit zo snel mogelijk te delen met de deelnemersraad, was al eerder een vertegenwoordiging uit deze
raad aangewezen als klankbordgroep. Deze klankbordgroep wordt gedurende de gehele periode van
liquidatie op de hoogte gehouden van de verdere afwikkeling van Pensioenfonds Stork.
Toezichthouders
Een deel van de betalingen die zijn overeengekomen bij de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst zijn
door Stork c.s. na de liquidatie van Pensioenfonds Stork betaald. Deze vorderingen zijn aan PME gecedeerd en
werden betaald in de periode van 2012 tot en met 2015. Zodra deze bedragen door PME zijn ontvangen
werden ze aan het einde van het kalenderjaar omgezet in extra pensioen voor de voormalige Storkdeelnemers en -pensioengerechtigden. Om er op toe te zien dat dit proces goed is verlopen zijn vanuit de
vereffenaars drie toezichthouders benoemd; één uit elk der geledingen (werkgevers, werknemers en
gepensioneerden).
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2 | Verloop vereffening
Juridische issues
In de afgelopen periode, hebben bij de vereffening verschillende juridische dossiers op de voorgrond gestaan.
In dit hoofdstuk gaan wij in op de ontwikkelingen in deze dossiers.

2.1 | Juridische dossiers
Fiscaal dossier BTW terugvordering
Dit betreft de terugvordering van de over de transitiekosten betaalde BTW. Het betreft hier een terug te
vorderen bedrag van ca. € 1,2 miljoen. De Belastingdienst betwist echter de rechtmatigheid van deze
terugvordering. De fiscus blijft vasthouden aan eerder ingenomen standpunten. Het college van vereffenaars
heeft echter besloten zich hier niet bij te willen neerleggen mede gezien het principiële karakter van deze
zaak. Het geschil is aanhangig gemaakt in een rechtszaak die op 15 november 2013 heeft gediend voor de
belastingrechter in Arnhem. Op 10 januari 2014 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in dit dossier die voor
het fonds negatief was. Er is besloten om in hoger beroep te gaan. Dit hoger beroep heeft op
19 november 2014 gediend bij het Gerechtshof in Arnhem waarna het Gerechtshof op 28 juli 2015 een vonnis
heeft gewezen in het voordeel van Pensioenfonds Stork. De Belastingdienst heeft evenwel gebruik gemaakt
van het recht om deze zaak voor te leggen aan de Hoge Raad. Dit leidt er vervolgens toe dat Pensioenfonds
Stork niet kan liquideren totdat een uitspraak is gedaan in deze zaak. Als Pensioenfonds Stork zou besluiten
tot afronding van de vereffening, zou dit betekenen dat er in deze zaak geen belanghebbende meer bestaat.
En dat leidt er toe dat de zaak per definitie in het voordeel van de Belastingdienst wordt beslecht. Dat een
dergelijke afronding niet de voorkeur heeft van vereffenaars is evident. Daarom is besloten niet over te gaan
tot afronding van de vereffening en Pensioenfonds Stork tot aan de uitspraak van de Hoge raad te laten
voortbestaan. Het continueren van Pensioenfonds Stork heeft dan ook vanaf 2016 het enkele doel een
uitspraak in de betreffende rechtszaak veilig te stellen.
Overige juridische dossiers
Andere (mogelijk opkomende) juridische dossiers zijn inmiddels geborgd in een tussen PME en
Pensioenfonds Stork i.l. gesloten overeenkomst.
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3 | Surplus en latere betalingen
3.1 | Verhoging pensioenaanspraken en -rechten
In de driepartijenovereenkomst is vastgelegd dat als de dekkingsgraad van Pensioenfonds Stork per
31 december 2011 hoger is dan de dekkingsgraad van PME per diezelfde datum, dit kan leiden tot
verhogingen van de pensioenaanspraken en -rechten van (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van
Pensioenfonds Stork.
Verhoging eind 2011
Per eind 2011, de datum van overgang van alle pensioenverplichtingen naar PME, was de dekkingsgraad
inderdaad hoger dan die van PME. Daarom zijn op dat moment de pensioenaanspraken en -rechten van de
Storkpopulatie verhoogd met 3,1 (deelnemers) c.q. 4,4% (gewezen deelnemers en pensioengerechtigden).
Beoogd werd een verhoging van 3,4% respectievelijk 4,8%. Deze doelstelling werd met de latere verhoging
van 2013 alsnog behaald.
De latere betalingen die werkgevers verrichtten in de periode 2013 - 2015 werden eveneens, nu rechtstreeks
door PME, omgezet in pensioenverhoging. Deze inkoop vond plaats tegen de tarieven die PME op het moment
van inkoop hanteerde. De betalingen die werden verricht in 2012 zijn betrokken in de verhoging per eind
2011.
Om te bepalen welk percentage voor welke groep gold, werd per (gewezen) deelnemer en
pensioengerechtigde bij elke verhoging steeds gekeken naar zijn status (deelnemer of pensioengerechtigde)
per eind 2011.
Verhoging eind 2013
De eerste verhoging in het kader van de latere betalingen heeft plaatsgevonden per 1 januari 2014. Deze
verhoging is door PME in de loop van 2014 geëffectueerd en bedroeg voor deelnemers 1,48% en voor
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 0,4%.
Verhoging eind 2014 en eind 2015
Het verhogen van de pensioenen voor de Storkpopulatie onder de afgesproken voorwaarden is voor de
uitvoerder van PME, MN, een complexe en daarmee kostbare uitvoering. Om die reden heeft PME verzocht
om de inkoop van de pensioenverhoging per 1 januari 2015 gelijktijdig te mogen laten plaatsvinden met de
pensioenverhoging van 1 januari 2016. Omdat het hier per (gewezen)deelnemer/pensioengerechtigde om
kleine pensioenbedragen gaat hebben vereffenaars besloten met dit voorstel in te stemmen. Door het
samenvoegen van deze twee verhogingen tot één verhoging hoeft PME minder kosten te maken. En dit komt
uiteindelijk ook de pensioenen van de Storkpopulatie ten goede.
Omdat dit de laatste keer was dat de pensioenen van de Storkpopulatie konden worden verhoogd was het het
college van vereffenaars er veel aan gelegen het uiteindelijke liquidatiesaldo, inclusief het mogelijke positieve
resultaat uit de BTW-claim, te betrekken in deze verhoging. Met die intentie is in het derde kwartaal van 2015
overleg gevoerd met PME. Dit heeft geresulteerd tot een inschatting van de positieve dan wel negatieve
effecten van alle nog lopende juridische claims en zijn er afspraken gemaakt op welke wijze deze te betrekken
in de laatste verhoging voor de Storkpopulatie.
Met name ten aanzien van de BTW-claim was dit van groot belang. Een eventuele uitspraak in die zaak laat
nog geruime tijd op zich wachten. Bij een uitspraak in het voordeel van Pensioenfonds Stork zou een batig
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saldo daarom niet meer kunnen worden aangewend voor de Storkpopulatie. Hoewel vereffenaars het volste
vertrouwen hebben in een voor Pensioenfonds Stork gunstige uitspaak, blijft deze ongewis. Daarom is met
PME afgesproken dat circa 50% van het totale bedrag in de onderhavige zaak in de verhoging van de
pensioenen van de Storkpopulatie wordt betrokken, ongeacht de uiteindelijke uitspraak door de Hoge Raad.
Dit alles is vastgelegd in een aanvullende overeenkomst tussen PME en Pensioenfonds Stork d.d.
27 november 2015. Met de totstandkoming van deze overeenkomst konden de pensioenen van de
Storkpopulatie eind 2015 worden verhoogd met 1,025% voor de deelnemers en 0,805% voor de gewezen
deelnemers en pensioengerechtigden.
Totale verhoging
In de afgelopen jaren zijn de pensioenen van de Storkpopulatie in totaal met ruim 5,6% verhoogd (zie
onderstaand schema). Eerder, op het moment van liquideren, werd de verwachting uitgesproken dat de
pensioenen van de Storkpopulatie met in totaal circa 5% zouden worden verhoogd. Vastgesteld kan worden
dat deze doelstelling gehaald is.
Verhogingspercentages Pensioenfonds Stork
Datum

Verhoging
deelnemers

Ultimo 2011
Ultimo 2013
Subtotaal
Ultimo 2013
Ultimo 2014 / 2015
Subtotaal
Ultimo 2014 / 2015

3,100%
0,300%
3,400%
1,180%
0,220%
4,800%
0,805%

Verhoging
gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden
4,400%
0,400%
4,800%
0,000%
0,000%
4,800%
0,805%

Totaal

5,605%

5,605%

Deze verhogingen vonden plaats conform het door het bestuur vastgestelde schema waarbij de verhoging van
deelnemers respectievelijk gewezen deelnemer en gepensioneerden als eerste -voor zover mogelijk- tot het
niveau van 3,4% respectievelijk 4,8% werd gebracht, daarna de verhoging van de deelnemers werd gebracht
op 4,8% en vervolgens een gelijke verhoging voor alle groepen werd toegepast. De overweging dat een
verhoging voor de pensioengerechtigden direct een bestedingseffect heeft en voor de deelnemers een
uitgesteld effect -bij pensionering-, heeft het bestuur destijds doen besluiten tot deze volgordelijkheid van
verhogen.
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4 | Verplichtingen
4.1 | Ontwikkeling pensioenverplichtingen
De verplichtingen van een pensioenfonds bestaan uit de pensioenuitkeringen die het fonds, op basis van het
pensioenreglement, in de toekomst verwacht uit te keren aan (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.
Vanwege de liquidatie van het fonds zijn alle pensioenverplichtingen overgedragen aan PME en enkele
andere pensioenverzekeraars. Door deze overdracht per 1 januari 2012 heeft Pensioenfonds Stork per
31 december 2015 geen pensioenverplichtingen meer op de balans staan.
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5| Organisatie
5.1 | Bestuursorganen
Besturen van een fonds in liquidatie
Na de overdracht van verplichtingen en vermogen per 1 januari 2012, was, evenals voorgaande jaren, ook dit
jaar de aandacht van vereffenaars gericht op de afronding van enkele nog openstaande dossiers. Zoals
statutair bepaald, bestond het college van vereffenaars uit de leden van het voormalige bestuur.
De vereffenaars laten zich terzijde staan door een (externe) onafhankelijke accountant. Daarnaast is er een
controlerend gremium, het verantwoordingsorgaan. Tevens is er een klankbordgroep, geformeerd uit de
vroegere deelnemersraad, die door de vereffenaars wordt geïnformeerd over de afloop van de vereffening.
Vereffenaars
De vergaderingen van vereffenaars, evenals het voormalig bestuur paritair samengesteld, werden tot 1
juni 2015 geleid door de technisch vergadervoorzitter, de heer Uijen. Hij was geen lid van het college van
vereffenaars en had geen stemrecht. Nadat de heer Uijen begin 2015 aangesteld als algemeen directeur /
uitvoerend bestuurslid van PME heeft hij zijn betrokkenheid per genoemde datum beëindigd. Vanaf dat
moment worden de vergaderingen geleid door de plaatsvervangend voorzitter van het fonds, de heer W.F.
van Dorp. Het college van vereffenaars spreekt zijn dank uit voor de inzet van de heer Uijen gedurende de
afgelopen jaren.
De voornaamste zaken die op de agenda van het college van vereffenaars stonden waren de beraadslagingen
over de verschillende nog lopende dossiers en de vaststelling van het jaarverslag 2014.
Zo kwam het college van vereffenaars op 22 mei 2015 bijeen om de volgende onderwerpen te bespreken: de
financiële situatie van het fonds, de afwikkeling van enkele juridische dossiers, met name de BTW-claim, en
het jaarverslag over 2014.
Op 28 oktober 2015 is het college van vereffenaars bijeen gekomen om de mogelijke overdracht van lopende
dossiers aan PME te bespreken. Op de agenda stond dan ook de met PME af te sluiten overeenkomst. inzake
deze dossiers. Het college stemde in met deze overeenkomst die vervolgens op 27 november 2015 is
ondertekend.
Klankbordgroep
Na het liquidatiebesluit bleven alleen het college van vereffenaars en het verantwoordingsorgaan bestaan.
Een klankbordgroep is in de plaats gekomen van de deelnemersraad. De vereffenaars stemmen de zaken die
voor deelnemers en gepensioneerden van belang zijn met deze klankbordgroep af.
Toezichthouders
Naast de vereffenaars zijn er drie toezichthouders benoemd die tot taak hebben te controleren dat de
afspraken die tussen Stork c.s., Pensioenfonds Stork en PME zijn gemaakt, nauwgezet worden nagekomen.
Met name werd erop toegezien dat de betalingen die door Stork c.s. na 1 januari 2012 (tot en met 2015) tijdig
en volledig werden afgedragen aan PME en door PME werden omgezet in verhogingen voor de
verzekerdenpopulatie die per 1 januari 2012 is overgegaan naar PME.
Toezichthouders zijn ook in 2015 bijeengekomen. De belangrijkste onderwerpen ter bespreking waren de
betalingen door Stork c.s. en de afspraken rond de verhoging van de pensioenen van de Storkpopulatie.
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Toezichthouders hebben vastgesteld dat alle door Stork c.s. verschuldigde betalingen inmiddels zijn voldaan
en dat de verhogingen door PME conform afsprak zijn uitgevoerd. Aandachtspunt bij dit laatste was de
communicatie omtrent de doorgevoerde verhogingen in de richting van met name pensioengerechtigden.
Agenda-/remuneratiecommissie
Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van de vereffenaars en stelt de agenda voor de
vereffenaarsvergaderingen op. De commissie hield zicht voorheen eveneens bezig met de
arbeidsvoorwaarden en de doelstellingen van de directie van het fonds. In 2015 is de taak beperkt tot de
voorbereiding van de vergaderingen.
Verklaring compliance officer
De compliance officer faciliteert, adviseert en toetst vereffenaars en management bij het implementeren en
onderhouden van compliance. De onafhankelijke toetsing op het bestaan en de werking van de compliance
functie is een taak voor de externe onafhankelijke accountant. Vanwege de huidige status van het fonds
rapporteert de compliance officer rechtstreeks aan de vereffenaars.
De compliance officer gaf over 2015 op 11 januari 2016 de volgende verklaring af:
“Aan mij, in mijn hoedanigheid van compliance officer, zijn door vereffenaars of andere verbonden personen geen
zaken gemeld die aantoonbaar in strijd zijn met de verschillende door Pensioenfonds Stork i.l. gehanteerde
gedragsregels. Ook anderszins is mij niet aantoonbaar gebleken van zaken, die als strijdig met de doelstellingen van
de gedragscode kunnen worden beschouwd.
In 2015 hebben zich geen incidenten voorgedaan.”
A.J.H.N. van de Wiel, compliance officer
Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Zij vertegenwoordigen de vroegere deelnemers,
pensioengerechtigden en werkgevers. De vereffenaars leggen aan het verantwoordingsorgaan
verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Het verantwoordingsorgaan is in het
verslagjaar tweemaal bijeengekomen met de vereffenaars. In deze vergaderingen is de afronding van de
liquidatie van Pensioenfonds Stork onderwerp van gesprek geweest. Het verantwoordingsorgaan heeft een
positief oordeel uitgesproken over het tot dan toe door het bestuur gevoerde beleid. Ook oordeelde het
verantwoordingsorgaan positief over het jaarverslag 2014.
Het verantwoordingsorgaan kent thans 3 vacatures. Gezien de situatie waarin het fonds zich thans bevindt, is
ervoor gekozen deze vacatures niet in te vullen.

5.2 | Directie en uitvoeringsorganisatie
Directie
De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door het voormalige managementteam van Pensioenfonds
Stork, ondersteund door een secretarieel medewerker. Het managementteam blijft, zolang dat nodig is, actief
voor Pensioenfonds Stork.
Medewerkers
Pensioenfonds Stork had in 2015 geen werknemers in dienst.
11

Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten bedroegen in 2015 € 77.000 (2014: € 180.000).
Kantoorpand
Pensioenfonds Stork heeft geen kantoor. Het kantooradres is het huisadres van één van de MT-leden.

5.3 | Boetes en dwangsommen
In 2015 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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6 | Oordeel verantwoordingsorgaan
Inleiding
Het bestuur van Pensioenfonds Stork heeft per 1 januari 2008 een verantwoordingsorgaan ingesteld.
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. Nadat al eerder twee leden uit de
verantwoordingorgaan waren teruggetreden bestaan er, door het vertrek in 2014 van de heer Ensink (uit de
dienst van Stork), thans drie vacatures. Gezien de status waarin het fonds zich thans bevindt worden deze
vacatures niet opgevuld.
Het VO 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.
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.
Pensioenfonds Stork is momenteel in liquidatie. Het verantwoordingsorgaan heeft ervoor gekozen om tijdens
het proces van liquidatie volledig in functie te blijven om zo te kunnen toezien op een juiste afwikkeling van de
liquidatie en vereffening.
Situatie Pensioenfonds Stork
Vanaf eind 2012 bevindt Pensioenfonds Stork zich in de afrondingsfase van de liquidatie. Het belangrijkste doel
van de vereffenaars (het voormalig bestuur van de stichting) is om tijdens de periode dat het fonds in liquidatie
is, deze liquidatie te begeleiden tot de vereffening volledig heeft plaatsgevonden. Daarbij is het van belang dat
vereffenaars erop toezien dat alle afspraken die zijn gemaakt voorafgaand aan de liquidatie goed en volledig
worden nagekomen.
De eerdere verwachting was dat in 2015 een afronding aan de liquidatie kon worden gegeven. Dit was
ingegeven door het feit dat de rechtsgang inzake de BTW-vordering een positieve ontwikkeling kende vanwege
een positieve uitspraak van het Gerechtshof Arnhem. Toen bleek dat de Belastingdienst de gang naar de Hoge
Raad maakte werd duidelijk dat Pensioenfonds Stork niet kon liquideren volgens een eerder geschetst tijdspad.
Immers, het wegvallen van Pensioenfonds Stork zou betekenen dat een de kans op een positieve uitkomst in
deze rechtszaak werd opgegeven.
Voor vereffenaars was dit de reden een alternatief scenario te bedenken waarbij de deelnemers en
pensioengerechtigden optimaal zouden kunnen profiteren van de mogelijk positieve uitkomst in dit geschil.
Wij hebben vastgesteld dat vereffenaars vervolgens met PME hebben overlegd op welke wijze een mogelijk
positief resultaat in dit geschil zou kunnen worden verwerkt in de verhoging van de pensioenen van de Storkpopulatie. De uitkomst van dit overleg, nadien vastgelegd in een overeenkomst, is dat met zekerheid circa de
helft van het van de Belastingdienst gevorderde BTW-bedrag in deze laatste verhoging is verwerkt. Gegeven de
onzekerheid dat de Hoge Raad een voor Pensioenfonds Stork positieve uitspraak doet, en gegeven het feit dat
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de verhoging in kwestie de laatste mogelijkheid is om de Stork-populatie te laten meedelen in deze mogelijke
bate, kunnen wij ons vinden in de gekozen oplossing.
Verder hebben wij vastgesteld dat met PME afspraken zijn gemaakt om verdere dossiers thans volledig af te
ronden en verdere risico’s hierin over te dragen aan PME. Wij kunnen ons hierin eveneens vinden. Het
bevordert naar onze mening de spoedige afwikkeling van de liquidatie.
Bij elke stap in deze processen hebben vereffenaars de belangen van de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden van het fonds en de (financiële) impact afgewogen.
Vergaderingen van het verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan kwam in het verslagjaar twee keer bijeen. Er was één bijeenkomst zonder het
bestuur, één vergadering met het bestuur en er was één informatiebijeenkomst samen met een delegatie van de
deelnemersraad. De bijeenkomsten vonden plaats in mei en oktober 2015.
Tijdens deze bijeenkomsten stonden de volgende onderwerpen op de agenda:
• voortgang liquidatieproces van Pensioenfonds Stork;
• jaarrekening en verklaringen certificerend actuaris en accountant;
• oordeel verantwoordingsorgaan over het beleid van het bestuur / vereffenaars in 2014.
Beoordeling
Het verantwoordingsorgaan heeft ook dit jaar het handelen van vereffenaars nauwgezet gevolgd. Op basis
daarvan oordeelt zij dat vereffenaars op zorgvuldige wijze zijn omgegaan met de belangen van alle stakeholders
van het fonds en met die van de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden in het bijzonder. Het
verantwoordingsorgaan geeft dan ook over 2015 een positief oordeel af en spreekt zijn waardering uit voor de
wijze waarop door vereffenaars en bestuursbureau is gecommuniceerd met de colleges die dit proces
nauwgezet hebben gevolgd en aan wie verantwoording is afgelegd van de in dit proces gezette stappen.
Tot besluit
De voortzetting van Pensioenfonds Stork heeft vanaf 2016 enkel en alleen de intentie om de rechtsgang van de
BTW-zaak bij de Hoge Raad in stand te houden. Om die reden willen vereffenaars de colleges van Pensioenfonds
Stork sterk afslanken. Wij zien een voorstel daartoe met belangstelling tegemoet.
Amersfoort, 9 maart 2016
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Reactie van het college van vereffenaars op het oordeel van het verantwoordingsorgaan
De vereffenaars van Pensioenfonds Stork zijn verheugd over het positieve oordeel van het
verantwoordingsorgaan.
De oprechte belangstelling voor de bestuurlijke activiteiten en betrokkenheid van het verantwoordingsorgaan
bij het fonds dragen bij aan het correct en soepel verlopen van het liquidatieproces. De vereffenaars waarderen
deze constructieve samenwerking.
Amersfoort, 9 maart 2016
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7| Jaarrekening
BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(bedragen x € 1.000)
31 December
2015

31 December 2014

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa
- Belastingen
- Overige vorderingen
Totaal vorderingen en overlopende activa

1.263
(1)

Overige activa
- Liquide middelen

Totaal overige activa
Totaal activa

1.250
116
1.263

169

(2)

1.366

159

169

159

1.432

1.525
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31 December 2015

31 December 2014

PASSIVA

Reserves
- Algemene reserve

110

-

Totaal reserves

(3)

110

-

Overige schulden en overlopende passiva

(4)

1.322

1.525

1.432

1.525

Totaal passiva
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
(bedragen x € 1.000)
2015
BATEN
Overige baten

(5)

Totaal baten

260

2014

568
260

568

77
73

180
303

Totaal lasten

150

483

Saldo van baten en lasten

110

85

Verdeling fondsresultaat
Algemene reserve

110

85

LASTEN
Pensioenuitvoeringskosten
Overige lasten

(6)
(7)

18

Kasstroomoverzicht 2015
(bedragen x € 1.000)
2015

2014

Premies

-

-

Pensioenuitvoerings- en administratiekosten

-69

-180

Overige mutaties

79

319

Totale kasstroom uit pensioenactiviteiten

10

Mutatie in geldmiddelen

139

10

139

De mutatie in geldmiddelen bestaat uit de balanspost liquide middelen:
Liquide middelen
Stand per einde boekjaar

169

159

Stand per einde vorig boekjaar

159

20

Mutatie kasstroom

10

139
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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 uitgegeven door de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ).
Grondslagen voor de balans
Algemeen
Alle bedragen zijn vermeld in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld. Met ingang van december 2011 is het
pensioenfonds in liquidatie. Vanaf die datum zijn de balansposten gewaardeerd op liquidatiewaarde.
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 beleggingscategorie
opgenomen. Alle bedragen zijn vermeld in euro en activa en passiva zijn, tenzij anders aangegeven,
gewaardeerd op liquidatie 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.
Vorderingen en overlopende activa
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte
voorzieningen.
Overige activa
Liquide middelen
Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Liquide middelen in vreemde valuta worden omgerekend
tegen de valutakoersen per balansdatum.
Reserves
Algemene reserve
Het fondsresultaat is, na aftrek van de vereiste reserve, ten gunste gebracht van de algemene reserve.

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.
Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten zodra zij voorzienbaar zijn.
Overige baten
Overige baten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Deze baten komen voort
uit het cederen van de vorderingen en de verrekening van het Tribune dossier.
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Overige lasten
Overige lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode.
RISICOPARAGRAAF
(bedragen x € 1.000)

Voor het jaar 2014 deed nog een aantal risico’s opgeld. Zo was er nog sprake van Beleggingsrisico’s zoals
prijs-, rente-, markt- en kredietrisico. Ook was er nog sprake van een concentratierisico.
Voor 2015 is er niet of nauwelijks sprake van deze risico’s. Deze risico’s worden daarom in dit jaarverslag
niet meer benoemd.
Overige risico’s
Ook voor de overige risico’s geldt dat er in 2014 meer risico’s bestonden dan in 2015. Met name het
systeemrisico en uitbestedingsrisico gelden voor 2015 niet meer. Er is nog wel een tweetal risico’s die ook
voor 2015 gelden:
Operationeel risico
Operationeel risico is het risico van een onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van
gegevens, het verloren gaan van informatie, fraude en dergelijke. Om dit risico te verminderen worden door
het pensioenfonds hoge kwaliteitseisen gesteld aan de uitvoering op het gebied van de interne organisatie,
processen en controles, procedures en geautomatiseerde systemen.
In 2014 is de organisatie teruggebracht naar een MT van vier personen, een secretarieel medewerker en een
administrateur. Deze organisatiestructuur bleef in 2015 in stand. Hiermee is afhankelijkheid van deze
functionarissen nog verder vergroot en is de functiescheiding onder druk komen te staan.
Alle functionarissen hebben hun commitment gegeven om verbonden te blijven bij het fonds tot de liquidatie
een feit is. Daarmee is de afhankelijkheid gemitigeerd.
Functiescheiding op de betalingen is gewaarborgd doordat klaarzetten van betalingen en autoriseren
(systeemtechnisch) wordt afgedwongen voor twee verschillende functionarissen. Hiermee is het proces,
welke het meest gevoelig is voor fraude, qua functiescheiding afgehecht.
Continuïteitsrisico
Door de overgang naar PME en de daarmee gepaard gaande liquidatie, loopt het fonds een continuïteitsrisico
door het vertrek van medewerkers. Om de overgang naar PME zo goed mogelijk te verzorgen en om het fonds
in liquidatie af te bouwen, zijn externe medewerkers ingehuurd. Om een goede afwikkeling van het fonds te
kunnen waarborgen is met een aantal MT leden afgesproken dat zij de liquidatie zullen begeleiden totdat
uitschrijving heeft plaatsgevonden.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA
2015

2014

(1) VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA

De post vorderingen en overlopende activa bestaat uit:

Belastingen

1.263

1.250

Overige vorderingen

-

116

Waarde 31 december

1.263

1.366

Vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:
2015

2014

Belasting vordering inzake BTW

1.263

1.250

Dividendbelasting

-

116

Waarde 31 december

1.263

1.366

2015

2014

(2) OVERIGE ACTIVA

De post overige activa bestaat uit:
Liquide middelen

169

Waarde 31 december

159

169

159

De liquide middelen staan vrij ter beschikking bij de ING Bank N.V.
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PASSIVA
2015

2014

(3) RESERVES

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
Waarde 1 januari
Aandeel fondsresultaat

110

-85
85

Waarde 31 december

110

-

2015

2014

(4) OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

De post overige schulden en overlopende passiva bestaat uit:

Overige schulden en overlopende passiva

1.322

Waarde 31 december

1.525
1.322

1.525

De overige schulden en overlopende passiva hebben normaliter een looptijd van korter dan één jaar.

Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva zijn als volgt opgebouwd:
2015

2014

Voorziening omzetbelasting
Schuld aan PME inzake dividendbelasting

1.263
18

1.250
260

Nog te ontvangen facturen
Crediteuren

9
32

15

Waarde 31 december

1.322

1.525

Voorziening omzetbelasting
De betaalde omzetbelasting op de transitiekosten is naar de mening van het fonds te vorderen van de belastingdienst.
Deze vordering staat dan ook als zodanig opgenomen op de balans. Uit voorzichtigheid is een voorziening getroffen voor
deze vordering voor het geval het fonds door de belastingdienst in het ongelijk wordt gesteld.
Schuld aan PME inzake Dividendbelasting
In de overeenkomst welke op 27 november 2015 met PME is gesloten, is voor het dossier nog te ontvangen dividend
belasting overeengekomen dat Pensioenfonds Stork deze vordering cedeert aan PME en dat deze wordt meegenomen in
de verhoging. Pensioenfonds Stork heeft een gedeelte van de vordering ontvangen op de rekening en deze dient
doorgestort te worden aan PME.
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Nog te ontvangen facturen
De post nog te ontvangen facturen betreft de accountantskosten voor het jaarwerk over het 2015.
Crediteuren
De verplichting inzake crediteuren betreft de nog te betalen leveranciers conform de crediteuren saldilijst.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Vanuit de overeenkomst die op 27 november 2015 met PME is gesloten, heeft Stichting Pensioenfonds Stork i.l de plicht
om de terug te vorderen BTW, in het geval dat de Hoge Raad de uitspraak ten gunste van Stichting Pensioenfonds Stork
i.l doet, over te dragen aan PME.
Ook de liquide middelen die resteren bij definitieve liquidatie moeten aan PME worden overgedragen.
In het geval dat de Hoge Raad de uitspraak ten gunste van de Belastingdienst doet, heeft Stichting Pensioenfonds Stork i.l
geen verplichtingen meer in de richting van PME, anders dan de overdracht van de resterende liquide middelen bij de
definitieve liquidatie van het fonds.
Voor het overige heeft Pensioenfonds Stork, naast de in de balans opgenomen verplichtingen, geen verplichtingen van
lease- en huurcontracten.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015
(bedragen x € 1.000)
BATEN

(5) OVERIGE BATEN

De post overige baten bestaat uit:
2015

2014

Overige

260

568

Totaal

260

568

Vrijval voorziening Loonbelasting
Ontvangen betaling PME

-

218
350

Vrijval voorziening Tribune

260

-

Totaal

260

568

Overige
Een overzicht van de overige baten is als volgt:
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LASTEN
2015

2014

(6) PENSIOENUITVOERINGSKOSTEN

De post pensioenuitvoeringskosten bestaat uit:
Salarissen en sociale lasten
Overige personeelskosten

32

Totaal personeelskosten

86
32

86

Bestuurskosten

-

2

Contributies en bijdragen
Accountant
Actuaris
Adviseurs

3
8
8
26

2
12
76

Huisvesting
Totaal overige kosten

-

2
45

94

Totaal uitvoeringskosten

77

180

Toewijzing aan transitievergoeding

-

-

Totaal

77

180

Personeelskosten
Overige personeelskosten
De werkzaamheden voor het fonds worden volledig door externe medewerkers uitgevoerd. De kosten betreffen het
voeren van directie, het verzorgen van de administratie, secretariële ondersteuning en het begeleiden van de juridische
dossiers. In deze kosten zitten daarnaast de kosten voor het tot stand brengen van de jaarrekening 2015.
Accountantskosten
De externe onafhankelijke accountant is PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Op grond van artikel 382a Titel 9
Boek 2 BW is de vermelding van de honoraria van de onafhankelijke accountant als volgt:
2015

2014

Controle jaarrekening
Huidig boekjaar
Voorgaand boekjaar (extra)
Andere controleopdrachten

8
-

12
-

Andere niet-controle diensten

26

72

25

34

84

Totaal
Toewijzing aan transitiekosten

-

-

Toewijzing aan adviseurskosten

-26

-72

Totaal

8

12

De kosten voor controle van de jaarrekening en andere controleopdrachten zijn opgenomen onder de post Accountant.
De kosten van andere niet-controlediensten zijn opgenomen onder de post Adviseurs bij de pensioenuitvoeringskosten
en hebben met name betrekking op het BTW dossier.
2015

2014

(7) OVERIGE LASTEN

De post overige lasten bestaat uit:
Belastingen
Voorziening inzake Tribune
Koersverschillen

14
-

38
260
5

Buitenlandse dividendbelasting

59

-

Totaal

73

303

Belastingen
De post belastingen betreft een toevoeging aan de voorziening voor de vordering op de betaalde BTW over de
pensioenuitvoeringskosten.
Buitenlandse dividendbelasting
De post dividendbelasting betreft een afboeking van de vordering buitenlandse dividendbelasting, deze vordering is
gecedeerd aan PME.
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ONDERTEKENING
Het college van vereffenaars heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld op 9 maart 2016.
De jaarrekening 2015 is getekend door:
mr. W.F. van Dorp, plaatsvervangend voorzitter
J.C. Plat BBA, secretaris
H. Duijst, plaatsvervangend secretaris
ir. R.A.M. van Dijk
drs. M.W. Dijkshoorn AAG
drs. D.J. de Beus
T.R. Bruinsma
drs. B.J.J. Eikens
ir. G.F.J. Janssen
J.J. Damad
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8 | Overige gegevens
8.1 | Bestemming resultaat
Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

8.2 | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Verklaring betreffende de jaarrekening
Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Pensioenfonds Stork (in liquidatie) op 31 december 2015 en
van het saldo van baten en lasten over 2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Pensioenfonds Stork (in
liquidatie) te Amersfoort (‘de stichting’) gecontroleerd. De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2015;
het saldo van baten en lasten over 2015; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek
2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pensioenfonds Stork (in liquidatie) zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Verantwoordelijkheden van het college van vereffenaars
Het college van vereffenaars is verantwoordelijk voor:
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en voor het opstellen van het jaarverslag,
beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor
een zodanige interne beheersing die het college van vereffenaars noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten
of fraude.
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Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons
controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van
zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen
kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers
op basis van deze jaarrekening nemen.
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze
controleverklaring.
Verklaring betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde vereisten
Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW (betreffende onze
verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de overige gegevens):
dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en
of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn toegevoegd;
dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Rotterdam, 9 maart 2016
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

M. van Ginkel RA
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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 werd in eigen beheer door Stichting Pensioenfonds Stork in Amersfoort uitgevoerd. Het
pensioenfonds is op 12 december 2011 in liquidatie getreden.
Vanwege deze liquidatie zijn per 1 januari 2012 alle pensioenverplichtingen, en het daaraan gerelateerde
vermogen, overgedragen aan onder andere Bedrijfstakpensioenfonds van de Metalektro en enkele andere
pensioenverzekeraars. Het resterend vermogen wordt gebruikt om de liquidatie verder af te wikkelen.
Ultimo 2015 kende Pensioenfonds Stork dan ook geen verzekerden meer en had het geen
pensioenverplichtingen meer.

9.2 | Personalia
Samenstelling van de bestuursorganen per 31 december 2015:
Vereffenaars
Voorzitter (technisch vergadervoorzitter)
mr. E.A.W.M. Uijen (tot 1 juni 2015)
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 AAG
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 BBA (secretaris)
drs. B.J.J. Eikens (via vakverenigingen)
ir. G.F.J. Janssen
Voorgedragen na verkiezingen onder gepensioneerden
H. Duijst (plaatsvervangend secretaris)
J.J. Damad
Directie Pensioenfonds Stork
mr. E.A.W.M. Uijen, tot 1 juni 2015 (extern)
Compliance officer
A.J.H.N. van de Wiel (extern)
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Onafhankelijke accountant
M. van Ginkel RA (PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.)
Relevante nevenfuncties per 31 december 2015
mr. W.F. van Dorp
Functie in college
van vereffenaars
Plaatsvervangend voorzitter
Hoofdfunctie
Gepensioneerd
Nevenfuncties
Voorzitter bestuur stichting administratie VEP surplus deel
T.R. Bruinsma
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

drs. M.W. Dijkshoorn
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
Director special projects
Chairman of the Board van Salm Partners Denmakr (Wi USA)
Lid van de European Standardization Committee for Food Industry, chairman NC
34001 NEN / CEN, voorzitter werkgevers organisatie BZW regio Oost-Brabant,
voorzitter GMV/FME

Lid
Zelfstandig adviseur
Lid Raad van Commissarissen PGGM, voorzitter Raad van Commissarissen Goudse
Verzekeringen, lid Raad van Commissarissen MediRisk, lid Raad van
Commissarissen Monuta, voorzitter Raad van Advies AEMAS (Universiteit van
Amsterdam)

ir. R.A.M. van Dijk
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
Global Director Corporate Development Arcadis
Geen

drs. D.J. de Beus
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
Gepensioneerd
Geen

J.C. Plat BBA
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Secretaris
Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Stork Technical Services Holding B.V. (STS).
Voorzitter Onderdeel Commissie Stork Technical Services Noord Nederland (STS),
Vice-voorzitter Stichting Multinationale Ondernemingsraden Overleg (MNO), lid
Dagelijks en Algemeen bestuur Bedrijfsgroep Afdeling Stork FNV Bondgenoten
(BGA), lid Bondsraad FNV Bondgenoten, Lid bedrijfsgroepsraad Metalektro FNV
Bondgenoten, Voorzitter Ondernemingsraad Stork Technical Services Nederland
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B.V.
drs. B.J.J. Eikens
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

H. Duijst
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
HR officer Fokker Aerostructures
Lid ledenraad Rabobank IJsseldelta, Lid Centrale Ondernemingsraad Fokker
Technologies, Lid Ondernemingsraad Fokker Aerostructures B.V., Secretaris
Stichting Stadshagen Totaal, lid Bedrijfsgroep Afdeling Fokker FNV Bondgenoten
(BGA)

Lid
Gepensioneerd
Lid Verenigingsraad van Vereniging van Gepensioneerden Metaal, bestuurslid
Pensioenfonds voor de Metalektro (PME), Adviseur Vereniging Organisaties
Gepensioneerden PME (VOG-PME).

ir. G.F.J. Janssen
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
Gepensioneerd
Penningmeester in het bestuur van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland.

J.J. Damad
Functie in college
van vereffenaars
Hoofdfunctie
Nevenfuncties

Lid
Gepensioneerd
Geen

mr. E.A.W.M. Uijen (tot 1 juni 2015)
Functie
Directeur/voorzitter
Hoofdfunctie
Algemeen directeur, uitvoerend bestuurder Pensioenfonds van de Metalektro
(PME)
Nevenfuncties
Lid raad van advies van de Stichting Netherlands Investment Managers Forum
(NIMF), lid raad van toezicht BPF Schilders, voorzitter/lid visitatiecommissie
Pensioenfonds Kasbank, voorzitter Adviescommissie Certificering
bestuurdersopleidingen (SPO), adviseur 4CV/SynTrans (adviesbureau voor
besturingsvraagstukken in het onderwijs)
Verantwoordingsorgaan
Vereniging van Gepensioneerden Metaal
A.W.M. Kaandorp (voorzitter)
mr. J.W. van Sandick
Centrale ondernemingsraad
H.J. Helmes (secretaris)
Vacature
32

Raad van Bestuur Stork
Vacatures
Klankbordgroep
Namens werknemers Stork-ondernemingen
drs. A.C. Nieman RA (Stork Technical Services Beheer B.V.)
J.S. van de Velde (Fokker Services B.V.)
Namens werknemers niet Stork-ondernemingen
Th.J.M. Peters (Marel Holding B.V.)
Namens Vereniging van Gepensioneerden Metaal
L.G. Eilander (voorzitter)
A. Kortenhoff
F. Wevers
Deze groep vloeit voort uit de deelnemersraad en maakt het de vereffenaars mogelijk met een kleine groep
vertegenwoordigers van deelnemers en gepensioneerden te overleggen over communicatie- en andere zaken
die bij de vereffening de deelnemers raken. De groep staat onder voorzitterschap van mevrouw Eilander.
De Vereniging van Gepensioneerden Metaal is de opvolger van de Vereniging van Gepensioneerden Stork.
Toezichthouders
J.C. Plat BBA
T.R. Bruinsma
J.J. Damad
Managementteam Pensioenfonds Stork
E.A.W.M. Uijen (tot 1 juni 2015)
G. Alblas
E.H.W. Zondag
A.J.H.N. van de Wiel
J. Hoff, secretariële ondersteuning
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Colofoon
Stichting Pensioenfonds Stork in liquidatie
Suzannapolder 18
3825 LP Amersfoort
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