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Beleggen blijft onmisbaar voor een goed pensioen

SPeO bezint zich op voorzichtiger 
beleggingsbeleid
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SPEO-directeur Fokko Covers: 
Teveel vrijheid gegeven aan vermogens-
beheerders

“Als we de afgelopen kwart eeuw 
alleen maar hadden gespaard, 
dan waren de pensioenen nu 40% 
lager,  tenzij de in te leggen pen-
sioenpremies 70% hoger waren 
geweest”, stelt Gerard Riemen, 
directeur van de Vereniging van 
Bedrijfstakpensioenfondsen. Hij 
reageert hiermee op een onder-
zoek waaruit blijkt dat veel 

Nederlanders niet willen dat er 
met hun pensioengeld wordt be-
legd. Van de ondervraagden vindt 
zelfs 61% dat pensioenfondsen 
moeten worden verplicht hun 
vermogen op een spaarrekening 
te zetten. Slechts 29% van de 
ondervraagden vindt dat pensi-
oenfondsen mogen beleggen in 
bijvoorbeeld aandelen. 

Geen notie van beheer
Dit onderzoek wijst eens temeer 
uit dat veel Nederlanders geen 
notie ervan hebben hoe hun 
pensioengelden moeten worden 
beheerd, of hiervan zelfs willen 
weten, maar zich er niettemin wel 
een oordeel over aanmeten. Dit 
gebrek aan kennis en interesse 
bleek bijvoorbeeld toen hen ge-
vraagd werd te schatten hoe de 
rendementen van pensioenfond-
sen in de afgelopen 25 jaar zijn 
geweest. Slechts 8% komt in de 
buurt van de werkelijkheid: de € 
100 van 25 jaar geleden groeide 
dankzij de beleggingen van een 
gemiddeld Nederlands pensioen-
fonds uit tot € 514. Dit dus ón-
danks de dramatische gebeurte-
nissen op de beurzen in 2002 en 
2008. Had diezelfde € 100 op een 
spaarrekening gestaan, dan was 
deze nu maar € 308 waard, met 
als gevolg een gemiddeld ruim 
40% lagere dekkingsgraad, én 
de consequentie van geen of veel 
minder pensioenindexatie. 

teveel risico’s in 
SPeO-beleggingen
Ook al is een renterekening voor 
pensioenfondsen dus geen alter-
natief, er is wel degelijk lering ge-
trokken uit begane fouten. Laten 
we het eigen pensioenfonds SPEO 
als voorbeeld nemen. Dit scoorde 

vorig jaar 8 procentpunt slechter 
dan de beurs, zo bleek uit een 
analyse van NRC-Handelsblad. 
Dat verlies kwam nog bovenop de 
reguliere beleggingsverliezen als 
gevolg van de beurspaniek eind 
2008.
“Wij hebben onze vermogensbe-
heerders teveel vrijheid gegeven”, 
reageerde SPEO-directeur Fokko 
Covers. Er bleken veel meer risico’s 
in de SPEO-beleggingen te zitten 
dan was ingecalculeerd, zoals het 
uitlenen van effecten, aanhouden 
van cashmiddelen en het risico 
op bedrijfsobligaties. Inmiddels 
staat risicoreductie noodgedwon-
gen bovenaan de agenda van het  
SPEO-bestuur. Het gewicht van de 
vastrentende waarden werd fors 

Beleggingsplan SPEO voor 2010
Het bestuur van SPEO start dit jaar een strategische heroriën–
tatie. Daarbij wordt gekeken naar het premiebeleid, indexatie-
beleid en beleggingsbeleid in relatie tot het gewenste risicopro-
fiel van het fonds. Dat het beleid minder risicovol zal worden, 
is nu al duidelijk en is al in gang gezet. SPEO kiest voor een 
gefaseerde omzetting van actieve mandaten aan vermogensbe-
heerders naar passieve. Beheerders met de minst slechte resul-
taten krijgen hierbij wat langer het voordeel van de twijfel. Bij 
de afwegingen spelen ook nu nog onduidelijke kwesties zoals 
het verhogen van de AOW-leeftijd.en de vraag of Reed Elsevier 
een aanvullende storting doet in het fonds. Deze storting is 
afhankelijk van de dekkingsgraad per 31 december 2009 die 
van 84% eind 2008 toen naar 97% was geklommen. Ook wordt 
bekeken of de bovengrens voor volledige indexatie (bij 130%) 
naar beneden bijgesteld zou kunnen worden. 

Sinds de financiële crisis is de vrees voor verkeerd beleggen toege-
nomen bij werknemers en pensioenfondsen. Ook SPeO heeft hier 
lering uit getrokken. Ingelegde premies alleen op een rentereke-
ning zetten, zoals veel nederlanders blijkbaar willen, is echter een 
onverstandig alternatief.  
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verhoogd ten koste van de risico-
volle zakelijke waarden. Mede op 
aandrang van DNB vindt dit jaar 
bij SPEO een grondige heroriën-
tatie plaats (zie ‘Beleggingsplan 
SPEO voor 2010’).   

Passief beleggingsbeleid
Tijdens de VGEO-jaarvergadering 
in april zal Covers, voor wie agen-
daruimte is gereserveerd, onge-
twijfeld ingaan op het inmiddels 
fors bijgestelde beleggingsbeleid 
van SPEO. De uit het recente ver-
leden getrokken lering zal niet 
ontbreken. Kernbegrip van de 
nieuwe aanpak is passiever be-
heer. In simpel Nederlands minder 
risico’s nemen door bijvoorbeeld 
in staatsobligaties deel te nemen. 
Niet langer vermogensbeheerders 
de ruimte geven met extra risico 
een mooie slag te slaan op de 
beurs; ‘prudent’ heet dat in vak-
jargon.
De door SPEO gemaakte fouten 
zijn koren op de molen van VGEO-
leden die uitbesteding van het het 
SPEO-vermogensbeheer een foute 
beslissing vonden. Dit uitbesteden 
vond mede onder druk van de 
Engelse topleiders binnen Reed 
Elsevier plaats. Als het aan hen 
had gelegen had SPEO voor 80% 

in aandelen belegd. Met wellicht 
nog rampzaliger gevolgen.

Schrale troost
Het is een schrale troost dat veel 
meer pensioenfondsen dan SPEO 
dezelfde fouten maakten. Pensi-
oenfondsen hadden structureel te 
weinig aandacht voor het risicobe-
heer en maakten vage afspraken 
met vermogensbeheerders. Dit is 
een van de uitkomsten van het 
onderzoek naar het beleggings-
beleid van pensioenfondsen door 
de commissie-Frijns, neergelegd 
in het rapport ‘Pensioen: onzekere 
zekerheid’ dat aan minister Don-
ner van Sociale Zaken werd over-
handigd. Ook volgens De Neder-
landsche Bank (DNB) oefenden 
bestuurders van pensioenfondsen 
te weinig controle uit op de beleg-
gingen. Mede daardoor kon het 
gebeuren dat de fondsen in 2008 
bijna € 112 mld op hun beleg-
gingen verloren. Daar kwam nog 
eens bij dat als gevolg van de da-
lende rente de verplichtingen met 
bijna € 108 mld stegen. 
DNB is inmiddels bezig om de 
zorgvuldigheidseisen verder aan 
te scherpen. 

Harry Nijhuis
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COmmentAAr

Samen met een 
ander 

pensioenfonds?
Het zijn nog steeds barre tijden voor pensioenfondsen 
en hun besturen. Ook al kruipt de economie - met val-
len en opstaan - weer langzaam omhoog. Het woordje 
‘curatele’ wordt zorgvuldig vermeden, maar laten we 
het er op houden dat De Nederlandsche Bank pensi-
oenfondsen streng controleert. Zolang dit maar niet 
ontaardt in een doel op zich, zoals bij meer overheids-
instanties, en die controle beter is geregeld dan bij de 
DSB-bank. Het gaat er uiteindelijk om dat een fonds 
goed bestuurd en beheerd wordt, en er niét om de 
controleurs op een verkeerde manier aan het werk te 
houden. Er wordt een beroep gedaan op het gezonde 
verstand bij pensioenfondsen. Aan de inkomenskant 
betekent dit niét overmoedig of zelfs roekeloos wor-
den in tijden dat het goed gaat met de economie. We 
weten inmiddels waar zulke doldriestheden op kun-
nen uitlopen. SPEO is nu wijselijk de weg ingeslagen 
van een ‘prudent’ beleggingsbeheer. Anderzijds is té 
voorzichtig ook niet goed, want alle aandelen inruilen 
is net zomin verstandig. En dan komen onze reken-
meesters ook terecht aan de uitgavenkant, wat valt 
daar te besparen? Zou samengaan met een ander pen-
sioenfonds in de uitgeverijwereld voordeel kunnen op-
leveren? Minder uitvoeringskosten bijvoorbeeld? Het 
onderwerp is bij SPEO nog niet openlijk aan de orde 
gesteld. ‘Maar alle opties zijn open’ zouden politici 
zeggen. Ik ben benieuwd. 

Harry Nijhuis 
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Prof. dr  Harrie Verbon:
“Werkgevers blijken niet 
bereid te investeren in 

oudere werknemers. Dat 
is ook mijn angst bij de 
verhoging van de AOW-

leeftijd.” 

uiteenlopende uitvoeringskosten 
bij fondsen
uit een onderzoek van de Auto-
riteit Financiële Markten (AFM) 
blijkt dat de uitvoeringskosten 
van pensioenfondsen en -verzeke-
raars flink uiteenlopen. Deze vari-
eren van nul cent tot 35 cent per 
aan het fonds af te dragen premie. 
Wat overblijft na gemaakte kosten 
hangt mede af van het type fonds. 
Het gemiddelde percentage aan 
premie dat overblijft voor de 
pensioenopbouw ligt het laagste 
(74%) bij verzekeraars. Voor on-

dernemingspensioenfondsen - zo-
als SPEO - ligt dit het gunstigst op 
87%, bedrijfstakpensioenfondsen 
komen er met 81% slechter af. 
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langer leven is extra strop voor 
pensioenfondsen 
Pensioenfondsen lopen tegen een nieuwe financiële tegenvaller 
aan nu blijkt dat nederlanders in de toekomst veel langer zullen 
leven. doordat pensioenen langer moeten worden uitgekeerd, 
moeten de pensioenfondsen gezamenlijk € 24 mld meer uitkeren 
dan geraamd. 
SPeO hield hiermee overigens altijd al rekening en bouwde een 
reserve op voor het ouder worden van zijn deelnemers.

Het SPEO-bestuur besloot onlangs 
om met terugwerkende kracht per 
31 december 2009 rekening te 
houden met een opslag van 4% 

Gezonder oud worden, 
is een mythe
dat mensen tegenwoordig gezonder.oud worden, is een mythe. 
tot deze conclusie komt dorly deeg, directeur van de lASA 
(longitudinal Aging Study Amsterdam). Volgens haar is zelfs het 
omgekeerde het geval. 

op de pensioenverplichtingen. 
Dit in verband met de toegeno-
men levensverwachting. Het zal 
voor veel fondsen lastig worden 

de pensioenen de komende jaren 
aan te passen aan de inflatie. uit 
de cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) blijkt 
dat gepensioneerden in 2050 
gemiddeld 1,5 jaar langer leven. 
De prognose is dat mannen dan 
gemiddeld 83,2 jaar worden en 
vrouwen 85,5 jaar. De meeste 
pensioenfondsen en verzekeraars 
baseren hun berekeningen tot nog 
toe nog op cijfers van begin 2007. 
Onlangs kwamen er actuelere 
cijfers van het Actuarieel Genoot-

schap. Daarmee moeten de pensi-
oenfondsen nu rekening houden. 
Pensioenfondsen waren ge-
wend aan een stijging van de 
levensverwachting van een paar 
procent in vijf jaar. Een van de 
belangrijke oorzaken is de ver-
beterende behandeling van 
hart- en vaatziekten. Hierdoor 
blijven meer mensen tussen de 
40 en 70 leven, volgens Arnold 
Jager, verzekeringswiskundige 
bij pensioenadviesbureau Hewitt. 

Het LASA-onderzoek wijst uit dat mensen van 55 jaar tot 65 jaar te-
genwoordig meer problemen hebben dan die leeftijdsgroep tien jaar 
geleden had. Deze bevindingen worden ondersteund door CBS-cijfers. 
Het LASA-onderzoek is langdurend en in opdracht van het ministe-
rie van VWS. Weliswaar bereiken relatief meer mensen de 65-jarige 
leeftijd dan enkele decennia geleden, maar hun levensverwachting 
is minder gegroeid dan werd gedacht. Velen krijgen te maken met 
ziekten, beperkingen en depressieve klachten. Dit treft vooral de 
grote groep sociaal minder bevoorrechte ouderen en mensen zonder 
partner. Vastgesteld is dat mensen met een chronische ziekte wel-
iswaar langer blijven leven, maar dat de zorg fors is achtergebleven. 
Dorly Deeg is hoogleraar Epidemiologie van de veroudering aan het 
Vu medisch centrum te Amsterdam. Gezien het voorgaande vindt 
zij het verhogen van de AOW- en pensioenleeftijd naar 67 jaar on-
verstandig. “De discussie gaat voorbij aan het belangrijkste gege-
ven: de levensverwachting in goede gezondheid. Eerst moeten we 
er maar voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen tot 65 jaar kunnen 
doorwerken. Als de AOW-leeftijd omhoog gaat, terwijl veel men-
sen niet kunnen werken, worden het voor velen echt barre tijden”. Dorly Deeg, 

directeur van de LASA (Longitudinal Aging Study Amsterdam)

VGeO-Jaarvergadering over beleggingen en mantelzorg
De VGEO-jaarvergadering - 
14 april a.s. in Nijkerk - biedt 
gevarieerde onderwerpen. Na 
de jaarvergadering en vóór de 
lunch voert SPEO-directeur Fokko 
Covers het woord. Hij gaat hier 
onder andere in op het aange-

paste beleggingsbeleid (zie ope-
ningsartikel). Na de lunch voert 
Freek Gillissen het woord over 
‘Mantelzorg’. Gillissen is verpleeg-
kundig consulent (afdeling poli-
kliniek Neurologie) aan de Vu te 
Amsterdam. Hij helpt onder meer 

bij de ondersteuning van mantel-
zorgers. Beide inleidingen bieden 
ruimte voor vragen en discussie. 

Prof. rien t. Seegers, hoogleraar 
en directeur van het Centre for 

Japanese Studies van de 
ru Groningen: 

“Op het Verenigd Koninkrijk 
na, is het bedrijfsleven in 
Nederland het meest in de 

greep gekomen van de 
Anglo-Amerikaanse bedrijfs-

cultuur.”
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er is veel in positieve zin veranderd      tilly de Wilde neemt 
na 14 actieve jaren afscheid van VGeO
tilly de Wilde treedt tijdens de komende jaarvergadering af als 
VGeO-bestuurslid. Zij maakte zich zo’n 14 jaar zeer verdienstelijk 
voor onze belangenorganisatie. Zij behoort tot de VGeO-ers die van 
de elsevierdirectie hoorden dat ex-werknemers niet meer interessant 
waren voor het bedrijf. mede door haar inzet is sindsdien veel in 
positieve veranderd. 

Tijdens bestuursvergaderingen blonk Tilly de Wilde (bij 
Elsevier Science beter bekend als Tilly Sijpesteijn) uit door 
haar actieve en positief-kritische inbreng. Namens het VGEO-
bestuur stak zij veel energie in fondsen–werving bij Elsevier-
directies. Dat kwam de VGEO-kas en de jaarlijkse uitstapjes 
zeer ten goede. Als lid van de VGEO PR-commissie was haar 
inbreng aanzienlijk, onder meer bij het organiseren van 
uitstapjes en bij onze jaarvergaderingen. 

eerder stoppen
Haar motivatie om op te komen voor ieders pensioenbelangen 
ontstond toen in 1990 het zogenoemd ‘Barber-arrest’ eiste 
dat ook vrouwen pas met 65 jaar (i.p.v. 60 jaar) met pensioen 
mochten. Dat was een streep door haar rekening.  
Tilly: “Zelf wilde ik eerder stoppen met werken omdat 
mijn man vroeg gepensioneerd werd, en ik daardoor de 
periode tot mijn (pre)pensioen moest zien te overbruggen. 
Welke tegenargumenten wij vrouwen ook aandroegen … 
de pensioenregeling werd veranderd. Het bleek mij toen al 
dat er weinig werknemers waren die wat van pensioenen 
afwisten. De voorlichting was ook matig. Werden we niet een 
beetje dom gehouden?” Ondanks het Barber-arrest stopte 
Tilly toch met werken toen zij 57 jaar werd. Daarna werd ze 
vrij spoedig lid van de VGEO en vanwege haar interesses in 
het bestuur gevraagd. 

Hemelsbreed verschil
Dat er veel veranderde in pensioenland maakte zij ook in 
familiekring mee. “Mijn grootouders en ouders hadden geen 
pensioen opgebouwd. Mijn opa ‘trok van Drees’, en mijn 
moeder werkte tot haar 73e in haar eigen bedrijfje. 
Ze zei altijd ‘waarom zou ik stoppen, koningin Juliana werkt 
toch ook nog’. Daarna had ze alleen nog maar AOW.”
De beginperiode van VGEO verliep moeizaam. De enkele 
leden die zitting hadden in de raad van Deelnemers en het 
SPEO-bestuur moesten knokken om bij werknemers en 
directie begrip te krijgen. Tilly heeft nog veel respect voor 
deze pioniers. Het verschil tussen toen en nu is hemelsbreed. 
Tilly herinnert zich dat de VGEO in het begin totaal niet 
werd geaccepteerd door de Raad van Bestuur. De vereniging 
mocht ook geen gebruikmaken van Elsevier-faciliteiten, laat 
staan meedenken over pensioenzaken. 
“Gelukkig is die houding door de decentralisatie naar de 
divisies sterk veranderd. Momenteel mogen we wel gratis 
gebruikmaken van de Reed-Elsevier faciliteiten, zoals 
vergaderruimten, huisdrukkerij en postverzending.”

Beter contact met SPeO
Ook het contact met SPEO zag ze aanzienlijk verbeteren. 

 ,,Het heeft wel wat jaartjes geduurd, 
maar we worden nu wel geaccepteerd.’’

“Het heeft wel wat jaartjes geduurd, maar we worden 
nu wel geaccepteerd. Onze vertegenwoordigers hebben 
goede contacten met het SPEO-bestuur en in de raad 
van Deelnemers. Ook de medewerking van de SPEO-
administratie is prettig.”
Zelf zat Tilly korte tijd in het SPEO-bestuur als plaats–
vervangend werknemervertegenwoordiger. In die periode 
is bereikt dat de indexatie van de pensioenopbouw voor 
actieven en gepensioneerden gelijkgesteld werd. 
Ook werd binnengehaald dat onder bepaalde condities 
indexeringen achteraf alsnog worden verrekend en (met 
rente) worden nabetaald. “Daar hebben we in 2008 van 
mogen profiteren!”

Steeds meer betrokken
De achterban voelt zich volgens haar steeds meer betrokken 
bij de VGEO. Mede door de Nieuwsbrief en de VGEO-website. 
Ze stelt vast dat de tijden nogal zijn veranderd, de toekomst 
onzekerder is, en we steeds meer gepensioneerden krijgen. 
“Daarom is de communicatie met onze achterban en 
met onze vertegenwoordigers in SPEO en de raad van 
Deelnemers essentiëel. 
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Wat vindt u daar nou van? 

Op die manier kunnen 
we onze belangen zo goed 
mogelijk behartigen. We 
worden niet alleen meer 
gezien als het ‘clubje’ dat 
uitjes verzorgt, hoewel 
het sociale contact zeer 
belangrijk gevonden wordt.”
Zelf vond ze het bezoek aan 
Dordrecht het leukst. “Er 
was toen de keuze uit een 
wandeling, een vaartocht 
en een bezoek aan een 
museum. Maar ook een 
gezellig samenzijn met een 
kopje koffie en dergelijke. 
Ik heb, maar ook velen met 
mij, bij Elsevier prettig 
gewerkt. De creativiteit en de 
samenwerking met collega’s 
door het bedrijf heen was 
goed. Dit resulteerde in veel 
goede en nieuwe producten 
waar we allemaal profijt 
van hadden. Daarom is het 
zo leuk om je ex-collega’s 
te ontmoeten. Er worden 
dan veel verhalen uit het 
verleden opgehaald.”

Tilly vindt het erg leuk om 
bij de VGEO haar steentje 
te hebben  bijgedragen. Zij 
denkt een goede vervangster 
te hebben gevonden die 
tijdens de komende jaar–
vergadering wordt voorge–
dragen. Tenslotte bedankt zij 
haar medebestuursleden“en 
ook degenen die inmiddels 
gestopt zijn en waaraan ik 
ook goede herinneringen 
heb” voor de prettige samen–
werking.

tamelijk onverwacht staan de landelijke verkiezin-
gen voor de deur. Wat moeten politieke partijen 
voor de groep ouderen vooral gaan betekenen? 
de antwoorden zijn deels eigenbelang, maar de 
toekomstige generatie wordt zeker niet verge-
ten. 

mevr. roels, Amsterdam
“Eigenlijk hebben alle ouderen dezelfde ideeën, 
maar je hoort haast niets meer van de ouderenpartij. 
Oud-politici zoals Kok en Lubbers zouden de ouderen 
moeten vertegenwoordigen. Nu is de zorg voor ou-
deren treurig. Maar ik stem op D66 voor mijn klein-
kinderen, er zijn weinig alternatieven. Wij hebben 
het redelijk goed, wij zijn nog de tevreden ouderen. 
Ik ben kwaad op de graaiers. Wij zijn toen ook bij 
de Raad van Bestuur achtergesteld waar ik secreta-
resse was. Ik ben gewoon boos, je kunt er weinig aan 
doen. Ik werk nog steeds, nu bij de Hoge School van 
Amsterdam. Ben nu 70 en verdien nog wat bij om te 
kunnen reizen.”

r.A. Broens, Amsterdam
“Ik kan drie prioriteiten van de toekomstige rege-
ring opnoemen. Ten eerste de gezondheidszorg, ten 
tweede het niveau van opleidingen en ten derde de 
veiligheid. Ik kies voor onderwijs, want dat is het be-
langrijkste punt voor mijn nageslacht. De jongeren 
zullen veel beter onderwijs moeten hebben. Ik denk 
meer aan de jeugd die de toekomst moet hebben. Zij 
zijn ook met minder. Voor de gezondheidszorg blijft 

voor ons dan ook nog wat over.”

mevr. faust, rotterdam
“Oh, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Ik heb 
al een bepaalde leeftijd. In het algemeen moet het 
socialer worden en blijven. Het zijn vooral degenen 
die al veel hebben die financieel aan zichzelf denken. 
Iedereen moet weliswaar zijn zaakjes zelf regelen, 
maar niet iedereen heeft alle mogelijkheden. Je 
moet veel dingen opzij zetten om ergens te komen. 
Het opschuiven van de AOW leeftijd is wel logisch, 
maar de manier waarop mist tolerantie. Het wordt 
doorgedrukt. De heer Wilders werkt daar niet aan 
mee, maar wérkt hij wel ergens aan mee? Hij is de 
boel alleen maar aan het opjutten. De heren Balke-
nende en Bos werken ook al niet samen, waar zijn ze 
mee bezig?”

H.J. van toly, lochem
“Mijn prioriteit is de groene kant, ik ben groen aan-
gelegd. Groene zaken hebben de toekomst. Ik stem 
op Groen Links. Ik wil de garantie dat zorgvuldig met 
de natuur en het milieu wordt omgesprongen. Voor 
mij is belangrijk hoe je een schone wereld achterlaat 
voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik hoop dat 
Groen in de regering komt. In Lochem hadden de 
Groenen wel succes, stellen misschien wel een wet-
houder beschikbaar.”

Alle interviews gehouden op 9 maart 2010 
door Hildegund Spaargaren.

“Wat heeft voor u als oudere prioriteit bij de komende verkiezingen?“

Herman van Campenhout nieuwe CeO van uSG People
Herman van Campenhout zegde zijn baan als CeO 
bij reed elsevier op. Per 1 maart jl. vervult hij op-
nieuw de functie van CeO, maar nu bij uSG Peo-
ple in Almere. deze keer geen uitgeverij maar een 
specialistische europese uitzendorganisatie. 

Van Campenhout droeg de VGEO een warm hart 
toe. VGEO-bestuurslid Tilly de Wilde had regelmatig 
contact met hem ter zake van sponsorgelden. Na-
mens Reed Elsevier doneerde hij royaal vijf keer, plus 
tweemaal een extra lustrumbijdrage. Tijdens één van 
de laatste nieuwjaarsrecepties noemde hij de gepen-
sioneerden als groep vanwege hun bijdrage aan de 
groei van Reed Elsevier. Van Campenhout was sinds 
2001 werkzaam bij Reed Elsevier  Hij wordt opge-
volgd door Youngsuk Chi die zowel in Londen als in 
Amsterdam taken heeft. Vanwege deze dubbelfunc-
tie is Adriaan Roosen in Amsterdam aangesteld als 
site-manager en als het nieuwe aanspreekpunt voor 
VGEO. 
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AlS u dIt mAAr Weet
negentig procent van de werknemers valt onder een pensioenregeling. 
uit een brief die minister Piet Hein Donner naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd, blijkt dat tien procent van de werknemers geen aanvullend 
pensioen opbouwt. De minister wil met de sociale partners onderzoe-
ken of het de komende jaren mogelijk is de omvang van laatstgenoem-
de groep te verkleinen.

Werkgevers vinden doorwerken tot 67 jaar in principe een goed idee, 
maar niet voor zichzelf. uit een nog ongepubliceerd onderzoek van het 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) onder ruim 
duizend werkgevers blijkt dat werkgevers gemiddeld op hun 63e willen 
stoppen. Een enkeling wil nog wat langer door, maar slechts tien pro-

cent wil ook na zijn 65e nog actief zijn. Langer doorwerken is een nobel 
streven … maar wel voor anderen.

SPeO werkt aan betere communicatie. De eisen aan pensioenfondsen 
ter zake van communicatie zijn aangescherpt. Daarbij dreigt de Autori-
teit Financiële Markten zelfs met ingrijpen als niet aan bepaalde voor-
waarden wordt voldaan. Daarom heeft het SPEO-bestuur een commis-
sie ingesteld die een communicatieplan opstelt. 

namens werkgever reed elsevier is per 1 januari jl. André de Klerk 
benoemd tot bestuurslid van SPEO. Deze vacature ontstond door het 
vertrek van Jan Vos. Jaap Schepen blijft aan als voorzitter van SPEO. 

Goede VGeO-
vertegenwoordiging 
heeft prioriteit
een goede vertegenwoordiging 
van de VGeO bij pensioenfonds 
SPeO behoort tot de prioritei-
ten van onze organisatie. door 
ontslagen en reorganisaties bij 
reed elsevier neemt het aantal 
gepensioneerde deelnemers in 
het pensioenfonds relatief toe. 
mocht reed Business t.z.t. toch 
nog verkocht worden dan zet 
zich dit versterkt door. 

Alle zetels namens de gepensio-
neerden zijn nu bezet in de raad 
van Deelnemers en in het SPEO-
bestuur. Alleen een zetel namens 
de VuT-ters bleef sinds de vorige 

verkiezingen onbezet. Om deze 
bezet te krijgen, moet gewacht 
worden tot de komende vierjaar-
lijkse verkiezingen in 2012. De 
kans is aanwezig dat deze zetel 
ook door een gepensioneerde mag 
worden ingevuld. Vooruitlopend 
op 2012  wordt al rekening ge-
houden met het terugtreden van 
VGEO-bestuurslid Ab Pouwels als 
SPEO-bestuurslid. Een zware func-
tie die hij vele jaren vervulde en 
die veel kennis van zaken vereist. 
Daarom heeft het VGEO-bestuur 
het pensioenfonds gevraagd om 
naast Pouwels alvast een plaats-
vervangend VGEO-bestuurslid 
te laten ‘meefunctioneren’. Deze 
kan dan (zijnde ingewerkt) Pou-
wels opvolgen. Het VGEO-bestuur 
heeft hiermee ingestemd. Ge-
dacht wordt aan een periode van 
een half jaar voor het terugtreden 
van Pouwels. 

AOW en pensioenoverzicht in 2011 
op internet
Vanaf 2011 moet iedereen via internet in een pensioenregister kunnen 
checken hoeveel AOW en aanvullend pensioen hij/zij heeft opgebouwd. 
Iedereen kan dan de eigen pensioengegevens elektronisch opvragen 
met behulp van zijn burgerservicenummer en digitale handtekening 
voor overheidszaken DigiD.

reed elsevier zag 
winst met kwart 
dalen
Reed Elsevier heeft veel last 
van de crisis. Dit blijkt uit de in 
2009 behaalde resultaten. De 
grootste problemen deden zich 
voor bij de divisies vakbeurzen en 
vakbladen. Daar daalde de omzet 
in euro’s met 20%. Er zijn volgens 
de nieuwe bestuursvoorzitter 
Erik Engstrom geen plannen de 
genoemde divisies vakbeurzen en 
vakbladen volledig te verkopen. 

ed nijpels treedt af 
als ABP-voorzitter
Ed Nijpels koos eieren voor zijn 
geld en trad af als voorzitter van 
pensioenfonds ABP. Al langer 
was er binnen ABP oppositie 
tegen zijn benoeming omdat hij 
op het gebied van pensioenen 

Pensioenpremies moeten weer op 
kostendekkend niveau
Er is in de pensioenwereld veel discussie over het al dan niet verhogen 
van de pensioenpremies die werknemers en werkgever samen betalen. 
De stemming heerst onder beide dat zij al meer dan genoeg bijdragen. 
De commissie Goudswaard wakkert dit aan door te stellen dat de 
premiestijgingen ‘historisch hoog’ zijn vergeleken met de afgelopen 
decennia. Pensioenadviseur Marc Heemskerk van pensioenconsultant 
Mercer nuanceert dit. Tussen 1965 en 1980 bedroegen de premies 
namelijk ook al 24% tot 26% (bij SPEO nu 25%, red.) van de loonsom 
bij de grootste fondsen. De commissie Goudswaard vergelijkt echter het 
huidige premieniveau met de jaren negentig, toen de aandelenmarkt 
floreerden en de pensioenfondsen enorme premiekortingen toepasten. 
Tegenwoordig is dat wettelijk verboden. De Pensioenwet schrijft voor 
dat pensioenfondsen een kostendekkende premie heffen en dat is 
ongeveer het huidige premieniveau.

Onder Crispin Davis was dit nog 
wel het geval. Dit neemt niet 
weg dat er bovenop de hier al 
doorgevoerde bezuinigingen en 
ontslagen nog meer bezuinigd 
zal worden. In zijn totaliteit zag 
Reed Elsevier de winst met een 
kwart dalen tot € 442 mln. De 
omzet bleef tamelijk stabiel op 
€ 6,8 mld (plus 1%). Alleen de 
wetenschappelijke divisie haalde 
4% meer omzet dan in 2008. 
De omzet van de juridische tak 
LexisNexis groeide doordat het 
overgenomen ChoicePoint voor 
het eerst volledig mocht worden 
meegerekend in het resultaat. 

geen enkele expertise bezat. 
Nijpels stapte nu op vanwege zijn 
omstreden rol als commissaris bij 
de failliete DSB-bank. Hij schrijft 
dat het voor hem steeds moeilijker 
wordt zijn functie adequaat uit te 
oefenen door de ‘stroom al dan 
niet accurate berichten’ over het 
onderzoek rond DSB.  



elseVier seniOren nieuwsbrief 7

Ook al zie je het op de tv, je 
gelooft je ogen niet: kinderen 
op een schoolplein met een 
spandoek ‘VOOR EEN BETER 
KLIMAAT’. Hoezo beter, wat 
mankeert er in vredesnaam aan 
ons huidige klimaat? Je kunt 
geen krant opslaan, geen poli-

tieke discussie volgen of het klimaat staat centraal. 
Bij het onzinnige af. Er wordt van ons verwacht dat 
we ‘het klimaat verdedigen’, dat we het klimaat 
dienen te ‘beschermen’, ja, zelfs te ‘redden’. 
Gevolgd door de gewetensvraag ‘Wat doet jouw 
eten met het klimaat?’. 

De klimaathysterie kent zijn weerga niet. 
We worden geïndoctrineerd en gemanipuleerd bij 
het leven. We zouden worden bedreigd door global 
warming: de aarde warmt met 4 tot 6 graden op, 
de zeespiegel stijgt met meters (Amersfoort aan 
zee), de gletsjers smelten en de ijsberen verzuipen. 
Die paniek hebben we vooral te danken aan de (op 
zijn zachtst gezegd omstreden) film ‘An inconve-
nient truth’ van Al Gore, de mislukte Amerikaanse 
presidentskandidaat die met zijn buitenhuizen, 
luxe autopark en privéjet vijftigmaal meer energie 
verbruikt dan de gemiddelde Amerikaan en vijf-
honderd maal dat van de gemiddelde wereldbur-
ger. Hij kreeg er nog de Nobelprijs voor ook. 
Die voor de vrede nota bene. Maar die kregen de 
terrorist Yasser Arafat en de in twee oorlogen ver-
wikkelde president Barack Obama ook. Aan die tot 
op het bot verpolitiekte Noorse prijs behoeven we 
dus geen enkele waarde toe te kennen.

Wat is er nu echt aan de hand? In 1897 schreef de 
beroemde Zweedse onderzoeker Svante Arrhenius 
een studie waarin hij aantoonde dat een verdub-
beling van koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer 
de temperatuur op aarde met 4 tot 6 graden zou 
doen stijgen. In 1903 ontving hij de Nobelprijs 
(voor chemie). Niet lang daarna ontdekte hij dat hij 
niet CO2 maar waterdamp had geanalyseerd. Zijn 
correctie verscheen in een Duitstalig blad en werd 
nooit opgemerkt.  

Toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw klima-
tologen een stijging van de temperatuur op aarde 

meenden waar te nemen, grepen zij terug op die 
foutieve studie van Arrhenius uit 1897. CO2 was en 
bleef de boosdoener en elk onderzoek was daarop 
gericht. Die opvatting werd overgenomen door een 
commissie van de Verenigde Naties, het IPPC 
(Intergovernment Panel on Climat Change). De 
naam alleen al symboliseert de vooroordelen: 
a) de aarde warmt op, b) dat komt door toename 
van CO2, en c) door menselijke activiteit. Studies 
die in die richting gaan, worden door politici 
gesubsidieerd en als enige waarheid gepropageerd. 
Studies die van die tunnelvisie afwijken, wor-
den verbannen naar tijdschriften van de tweede 
categorie. Het wetenschappelijke gesjoemel wordt 
steeds duidelijker. Zoals de statistische truc met de 
‘hockeystickgrafiek’ die de leidende klimaatalar-
mist Phil Jones tot aftreden dwong. Climat gate 
(klimaatfraude) was geboren. 

De werkelijkheid is dat in de vorige eeuw dertig-
jarige periodes geweest zijn van temperatuurstij-
gingen en dalingen. De stijging met 0,4 graden 
tussen 1970 en 1998 leidde tot paniek, omdat in die 
periode ook het door de mens uitgestoten CO2 sterk 
toenam. In dezelfde periode steeg de temperatuur 
op de planeet Mars met 0,5 graden. Van tweeën 
een: klimaatveranderingen zijn toe te schrijven 
aan variaties in de zonne-activiteit (wat veel onder-
zoekers beweren), of alle marsmannetjes rijden in 
een Hummer. 

Als straks duidelijk wordt dat sinds 1998 de tempe-
ratuur op aarde niet meer stijgt, of zelfs licht daalt, 
(ondanks de voortdurende CO2 -toename - een nut-
tig en onschuldig gas overigens) en de zeespiegel 
maar niet wil stijgen, zal de burger zich opnieuw 
grotelijks belazerd voelen. Zoals bij eerdere bang-
makerij als de Club van Rome, de zure regen en 
het  gat in de ozonlaag. Het gevaar bestaat dat die 
burger gaat menen dat hij niet langer zuinig met  
energie hoeft om te gaan.
En dat wordt, gezien de beperkte voorraden fossiele 
brandstof, een grotere ramp dan de vermeende 
global warming. 

(Discussie: n.van.rossum@wanadoo.fr)

Nic van Rossum: dwars in ruste 

Als de aarde nou eens niet 
verder zou opwarmen ...
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nIeuWS

In memOrIAm
De volgende leden zijn ons ontvallen

A. van Woezik, Driebergen  
W.A. van Zweeden, Amstelveen 
Mevr. M.M.C. Mengelberg, Driebergen. 
R.R. Blanken, Amsterdam.

WelKOm
Als donateur heten wij van harte 
welkom

G. Wanrooij, Amstelveen

In memOrIAm 
JAn mAAS

Ons bereikte het bericht dat oud 
bestuurslid en VGEO-medeoprichter 
Jan Maas op 10 maart is overleden. 
De week ervoor bereikte hij nog 
de leeftijd van 81 jaar. Jan was al 
enige tijd ernstig ziek. Zijn overlij-
den kwam echter voor ons toch nog 
onverwachts.
Jan werkte van 1961 tot 1994 bij de 
verkoopafdeling van Elsevier Boe-
ken, waarna hij in de VuT ging en 
aansluitend met pensioen. Hij sprak 
vaak met lof over deze periode, en 
had leuke anekdotes uit die tijd.
Jan is gedurende 11 jaar een toege-
wijd bestuurslid van de VGEO ge-

weest. De VGEO heeft vanaf het be-
gin veel voor hem betekend. Hij was 
aanwezig in 1994 bij de voorberei-
dingsvergadering voor het oprichten 
van de VGEO. Na de oprichting nam 
hij in 1996 zitting in het bestuur. 
Direct werd al duidelijk dat hij be-
schikte over goede contactuele 
eigenschappen. Mede door hem 
werd besloten om een PR-commissie 
te starten. Deze kreeg als voornaam-
ste taak de banden met het concern 
te verbeteren, en leden te werven. 
Jan als voorzitter van die commissie 
heeft veel bereikt. De vergaderin-
gen van die commissie werden vaak 

bij hem thuis gehouden, waar zijn 
vrouw Nel ons verwende met koffie 
en eigengebakken cake. Menig leuk 
uitje werd door Jan bedacht. Tevens 
was hij enkele jaren onze afgevaar-
digde naar het OVGO (Overlegor-
gaan van Verenigingen van Gepen-
sioneerden van Ondernemingen), 
nu NVOG geheten.
In 2007 nam hij afscheid, maar hij is 
de VGEO nog lange tijd blijven vol-
gen. Wij wensen Nel, zijn kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte bij het 
verwerken van het verlies van deze 
aimabele man. 

Steeds minder werknemers in pensioenfonds SPeO

Het aantal gepensioneerden groeit gestaag ten 
opzichte van het aantal werknemers van Reed 
Elsevier. Grootste oorzaak hiervan zijn de ontsla-
gen die vanwege bezuiniging binnen het concern 
plaatsvonden en nog steeds plaatsvinden. Gevolg 
hiervan is dat de premie-inkomsten van SPEO ook 
zijn teruggelopen. Voor de komende jaren wordt 
een verdergaande afname van werknemers en een 
toename van gepensioneerden verwacht.  

einde jaar Gepensioneerden Werknemers

2008 1093 2738
2009 1170 2601
2010 1230 2471
2011 1280 2347
2012 1330 2230


