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de nederlandse pensioenfondsen zijn weer meegesleept in een vrije val 
van de financiële markten. Het kan snel verkeren.  de eerste drie maanden 
van dit jaar stegen de dekkingsgraden van nederlandse pensioenfondsen 
gemiddeld nog van 107 procent eind 2010 tot 112 procent. Blijdschap 
alom. nu zitten zelfs de grootste fondsen weer treurig onder de 100. 
Het zijn niet eens zo zeer dalende 
aandelenkoersen die pensioen-
fondsen zorgen baren. Want op de 
lange termijn zouden die aandelen 
toch weer het nodige rendement 
moeten opleveren. Het gaat meer 
om nadelige effecten op de kor-
tere termijn die pensioenfondsen 
parten spelen. Daarom maakt De 
Pensioenfederatie die de fondsen 
overkoepelt, zich meer zorgen over 
de dalende rente dan de aandelen-
beurzen. Zo daalde de swaprente 
sinds april van 4 procent naar 3,25 
procent. Dit leidt    theoretisch  tot 
een daling van circa 10 punten op 
de dekkingsgraad. ,,Als je ziet dat 
centrale banken de rente kunstma-
tig laag houden, en als je ziet hoe 
de rente fluctueert, dan kun je daar 
waarschijnlijk niet mee werken als 
pensioenfonds,’’ vindt woordvoer-
der Gert Kloosterboer. Een lage 
rente dwingt pensioenfondsen tot 
ingrijpende keuzes, zoals niet in-
dexeren van de pensioenuitkerin-
gen, wat SPEO inmiddels al twee 
jaar niet meer deed. In het ergste 
geval moeten pensioenuitkeringen 
worden gekort. 

Herstelplan
SPEO loopt inmiddels achter op 

het herstelplan dat is afgesproken 
met De Nederlandsche Bank. Eind 
juli lag de dekkingsgraad op 95% 
In het herstelplan wordt uitgegaan 
van een beoogde dekkingsgraad 
van 97% per eind 2011. Zit het 
pensioenfonds hier eind van dit 
jaar nog onder dan kan DNB aan-
vullende eisen stellen. Als uiterste 
redmiddel komt het korten op pen-
sioenen dan wederom in zicht. Dan 
te bedenken dat SPEO dit jaar al 
boven 99% dekkingsgraad zat en 
daarmee zelfs verheugd voor liep 
op het bij De Nederlandsche Bank 
ingediende herstelplan. 

dekkingsgraad
Als de rente daalt, dient een fonds 
meer geld te reserveren voor de toe-
komstige pensioenverplichtingen. 
Daardoor daalt de dekkingsgraad. 
Dit is met name een gevolg van on-
zekerheden in de markt over de fi-
nanciële positie van de Eurolanden. 
Ook de precaire financiële situatie 
in de VS speelt hierbij een rol. Dit 
zet niet alleen aandelenkoersen on-
der druk. Veel beleggers vluchten 
in relatief veilige staatsobligaties 
van met name Duitsland en Neder-
land, zodat de rente hierover daalt. 
Met gevolg dat die obligaties pen-

sioenfondsen dus ook weer minder 
opleveren. 

Heilige Graal
De dekkingsgraad is een heilige 
graal voor toezichthouder De Ne-
derlandsche Bank. Daar valt vol-
gens sommige pensioendeskun-
digen wel iets op af te dingen. De 
huidige manier van berekenen van 
de dekkingsgraad gaat namelijk uit 
van onmiddellijke liquidatie van het 
fonds. Het fonds moet in dat geval 
voldoende in kas hebben om aan 

Pensioenfondsen meegesleept in vrije val economie

SPeO loopt nu weer achter op 
herstelplan  

Pensioenkoorts door financiële 
ziekteverspreiders. 
De vraag of pensioenfondsen hun zaakjes wel op orde hebben 
wordt steeds duidelijker een verwijt in tegengestelde richting. 
De daling van de dekkingsgraad bij pensioenfondsen wordt na-
melijk vooral veroorzaakt door slechte financiële hygiëne in de 
operatiekamers van andere financiële instellingen en eurolan-
den. Het gevolg is dat een hierdoor ongecontroleerd verspreid 
ziektebeeld, zich ook in de fondsvermogens heeft genesteld. 
De dekkingsgraad vertoont daardoor in de loop der tijd het 
koortsachtig schommelende beeld van een ernstig zieke. 
Zoals blijkt uit bijgaande Pensioenthermometer. 

alle verplichtingen te voldoen. ,,Dat 
is natuurlijk gek omdat de meeste 
pensioenfondsen niet op korte ter-
mijn zullen worden opgeheven,’’ 
stelt Frank de Waardt Directeur 
Stichting Heineken Pensioenfonds. 

Aandelenportefeuille
SPEO bracht na de vorige crisis zijn 
aandelenportefeuille al terug om 
zo minder kwetsbaar te zijn. De 
aandelenportefeuille daalde in de 
maand juli met ongeveer 3% in lijn 
met de internationale markten. Bo-
vendien boekte het fonds over de 
eerste zeven maanden een negatief 
rendement op de aandelen. Met 
als gevolg een daling van ongeveer 
1%-punt op de dekkingsgraad.
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COmmentAAr
risico’s nemen 

Niemand begrijpt iets van het voorlopige pensioenak-
koord. Zelfs de velen die het beroepshalve wel dienen te 
begrijpen. Maar er is niets nieuws onder de zon. Het gros 
van de werknemers snapt namelijk ook al heel lang niets 
van het huidige pensioenstelsel. Te ingewikkeld? Gemak-
zucht? Blind vertrouwen? ,,We zien het later wel als we 
aan ons pensioen toe zijn,’’ denken velen. Daar kwam 
je vroeger mee weg maar nu niet meer. Die onwetenden 
zijn nu een speelbal geworden van speculaties, angst 
aanjagende toekomstperspectieven, betrouwbare en on-
betrouwbare analysten, economen of andere experts. En 
laten we de politici niet vergeten. Het gevolg is een onbe-
redeneerde angst voor en afkeer van een pensioenstelsel 
dat tot de besten van de wereld behoort. Een scheuring 
waarbij jongeren zich afkeren van de ,,pensioentrekkers’’ 
omdat die als profiteurs van dit systeem worden weg ge-
zet. Wat ze niet weten is dat die ouderen al sinds vele 
jaren dezelfde risico’s lopen en misschien nog wel meer 
dan zij. Jarenlang geen indexatie en in het ergste geval 
zelfs korting op de uitkeringen. Het zou treurig zijn als 
ons op basis van dit soort misverstanden en angsten een 
contraproductief nieuw systeem wordt opgedrongen.

,,Contributie’’
 Inmiddels doen allerlei suggesties de ronde. Een leeftijds-
afhankelijk beleggingsmodel waarbij jongeren meer ri-
sico’s lopen. Zij leven immers langer en hebben dus meer 
tijd om beleggingsrisico’s te nemen. Een andere gedachte 
die opgang maakt, en natuurlijk uit Amerika overwaai-
de,  is de overstap naar een systeem van zogenoemde ,,De-
fined contribution’’. In ,,ordinair’’ Nederlands een door 
de werkgever ,,Vastgestelde contributie’’. Het doel hier-
van: De werkgever draagt maandelijkse ,,contributie’’ 
aan de werknemer af. Een soort premie dus. Daarmee is 
voor hem de kous af. De baas wil verder niet meer delen 
in de financiële risico’s van zijn pensioenfonds. In zijn 
meest extreme Amerikaanse vorm ziet een werknemer 
zelf maar wat hij met dit geld doet. Misschien gebruikt 
hij het wel voor zijn vakantie. Anders is hij overgeleverd 
aan happige verzekeraars,  soms frauderende  beleggings-
instellingen en jojoënde beurskoersen. 

Harry nijhuis
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SPeO belegt niet in Griekenland 
ter geruststelling: ons pensioenfonds SPeO heeft vrijwel geen directe 
financiële belangen in Griekenland.  ,,maar door de financiële crises 
wordt het ook voor SPeO steeds lastiger om goede beleggingsmoge-
lijkheden te vinden, zolang zowel staatsleningen als aandelen zo sterk 
onder druk staan,’’ aldus SPeO-directeur fokko Covers.

,,Wij hebben onze staatsleningen 
uitsluitend belegd in Nederland, 
Duitsland en Frankrijk, dus Grieken-
land hoort daar niet bij,’’ stelt Co-
vers gerust.  ,,Wel hebben we een 
zeer beperkte exposure naar enkele 
Griekse ondernemingen, totaal niet 
meer dan een paar ton.’’ Dit bete-
kent dat het directe effect van een 
afwaardering of wanbetaling van 
Griekenland voor SPEO zeer be-
perkt is. Indirect heeft SPEO er wel 
degelijk last van. Hij wijst er op dat 
de onzekerheid over steun aan Grie-
kenland ertoe leidt dat beleggers 
vluchten naar ‘veilige’ eurolanden 
zoals Nederland en Duitsland. Het 
gevolg hiervan is dat de rente hier 
fors daalt. In juli daalde de rente 
op Nederlandse staatsleningen met 
ongeveer 0,4%. Voor SPEO is dat 
ongunstig. Als de rente daalt moet 
SPEO namelijk meer geld reserveren 
om te kunnen voldoen aan de toe-
komstige verplichtingen.

Overslaande problemen

De SPEO-directeur wijst er verder 
op: ,,Dat we het risico lopen dat de 
problemen in Griekenland overslaan 
op andere landen. In juli hebben we 
gezien dat Spanje en Italië ook ge-
leidelijk aan in de problemen zijn 
gekomen.’’ Hoewel SPEO geen Itali-
aans en Spaans staatspapier heeft, 
heeft zij hier ook weer last van om 
dezelfde  redenen als genoemd bij 
Griekenland. 
Tot slot beginnen de problemen 
met de overheidsfinanciën inmid-
dels ook hun weerslag te krijgen 
op de reële economie en worden de 
groeiverwachtingen van veel onder-
nemingen geleidelijk naar beneden 
bijgesteld. Dat betekent dat ook de 
aandelenbeurzen onder druk staan, 
zoals we de afgelopen weken heb-
ben gezien. Hoewel SPEO relatief 
defensief belegt (slechts 30% in 
aandelen) hebben wij hier toch last 
van.’’ Aldus Covers. 

Pensioenakkoord gaat velen boven de pet
de helft van de nederlanders 
heeft geen idee wat het nieuwe 
pensioenakkoord voor hen bete-
kent. niettemin, of wellicht juist 
daarom, zou een meerderheid het 
pensioenakkoord verwerpen als 
er een landelijk referendum werd 
gehouden. twee verschillende pei-
lingen wijzen dit uit. 

Volgens Motivaction heeft zo’n 
60 procent van de Nederlanders 
het gevoel dat de pensioendiscus-
sie over hun hoofden heen wordt 

gevoerd en niet met hen. De helft 
berust daarin; ze denken toch geen 
invloed te kunnen uitoefenen. Van 
de veertig-plussers vindt 39 pro-
cent het akkoord een noodzakelijk 
kwaad, net als 33 procent van de 
veertig-minners.

Slechts 17 procent vindt dat de pen-
sioenen bij de vakbonden niet in 
goede handen zijn. De meeste men-
sen zijn dus niet ontevreden over de 
manier waarop de bonden hen ver-
tegenwoordigen, al heeft een derde 
van de jongeren daar geen mening 
over.
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reed elsevier in de min bij de meeste divisies
De omzet van Reed Elsevier groeide dit eerste halfjaar alleen bij de divisie 
Science en Technology met 5,2%. uit bijstaande staafgrafiek blijkt verder   
dat Reed Business Information het slechtst van alle divisie presteerde met 
min 7,9% ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar.

Wolters Kluwer 
verkoopt 
farmaceutische 
divisie
uitgever Wolters Kluwer verkoopt 
zijn farmaceutische divisie. Zij wil 
haar activiteiten voor de gezond-
heidszorg voornamelijk beperken 
tot electronische informatiesyste-
men voor ziekenhuizen. die leve-
ren meer op.

Wolters Kluwer stoot hiermee een 
van zijn laatste activiteiten af die 
het moeten hebben van cyclische 
conjunctuurgevoelige inkomsten zo-
als advertenties en abonnementen. 
De farmaceutische divisie publiceert 
onder meer wetenschappelijke tijd-
schriften, boeken en software. Zij is 
vooral actief in de Verenigde Staten. 
Het boekte de afgelopen jaren al re-
latief slechtere resultaten door een 
dalende reclameomzet. 

In Nederland heeft Wolters Kluwer 
vrijwel alle ziekenhuizen als klant. 
Zijn medisch informatiesysteem 
upToDate is het meest gebruikte ter 
wereld. Wolters Kluwer wil eind dit 
jaar 75 procent van zijn omzet halen 
uit elektronische producten en bij-
behorende diensten. 

‘Opeens stond ik 
op de keien’ 
Bij Reed Business werden de afge-
lopen jaren honderden werknemers 
ontslagen. Eén van hen is René Wol-
ters. Hij was er tot voor kort chef-
redacteur en vormgever. Hij voelde 
zich ‘Op de keien gezet.’ Dat is ook 
de titel van een inmiddels door hem 
geschreven boek. Het boek is een 
bundeling van interviews met lot-
genoten. Hij schreef ze naar aanlei-
ding van een serie bijeenkomsten, 
die uitkeringsinstantie uWV organi-
seerde. Hij ‘zag’ verhalen in zijn me-
delotgenoten en schreef daarmee 
zijn frustratie van zich af.. 

Hij opent via interviews vensters op 
de periode van het ontslag tot en 
met het moment waarop de werklo-
zen aan de slag gaan met hun idee-
en om voor zichzelf te beginnen. De 
deelnemers hadden allen een plan 
om als zzp’er aan de slag te gaan. 
De één was al bijzonder ver en con-
creet, de ander wekte de indruk nog 
steeds dolend te zijn. Daar gaat dit 
boek over. Het boek is uitgegeven 
door uitgeverij Het Boekenschap in 
Zelhem. Het boek is daar via voorin-
schrijving te bestellen: 
www.hetboekenschap.nl/ontslag.  
De eerste oplage van het boek is 
uitverkocht. Een tweede oplage 
zit er pas in als er voldoende aan-
meldingen zijn. Daartoe heeft Het 
Boekenschap een e-mailadres in 
het leven geroepen: boekwolters@
hetboekenschap.nl.

SPeO helpt met ledenwerving
een vereniging voor gepensioneer-
den verliest in de loop van de tijd 
leden door overlijden. Gelukkig 
helpt SPeO om nieuwe leden te 
werven.

In het verleden kon de VGEO ge-
bruik maken van het bestand van 
SPEO met de adressen van gepen-
sioneerden. Na verwijderen van al 
bestaande leden kon met de res-
terende adressen informatie naar 
niet-leden worden gestuurd om 
nieuwe leden te werven. Door een 
stringenter beleid ten aanzien van 
de privacy en het verbod om de 
adressen voor andere doeleinden 
te gebruiken dan waarvoor ze be-

stemd zijn, werd het gebruik voor 
ledenwerving voor ons onmogelijk.

Gelukkig heeft het bestuur en de 
directie van SPEO ons de mogelijk-
heid geboden om toch gepensio-
neerden te benaderen. Aanstaande 
gepensioneerden krijgen namelijk 
een uitnodiging een voorlichtings-
bijeenkomst bij te wonen. En gelijk 
met die uitnodiging wordt een flyer 
van de VGEO met informatie en een 
inschrijfformulier meegestuurd. Ook 
zal waarschijnlijk een flyer worden 
meegestuurd met de populaire ver-
sie van het jaarverslag van SPEO. In 
elk geval heeft het al gewerkt: sinds 
januari zijn er zeven nieuwe leden 
bijgekomen.

Van dam: uitgaven Staatspensioen zijn gedaald
nederland is in de europese unie een van de weinige landen waar, on-
danks het groeiend aantal 65-plussers, de uitgaven voor het staatspensi-
oen in procenten van het bruto binnenlands product in de afgelopen de-
cennia zijn gedaald. Van zes procent bruto binnenlands product (bbp) in 
1980 naar 5,4 procent in 2015 (raming CPB). de reden is dat de AOW niet 
is meegegroeid met de welvaart constateert voormalig PVdA-minister 
marcel van dam
Hij citeert verder uit de nota ‘De Ver-
grijzing Verdeeld’ van het Centraal 
Planbureau: ‘De stijgende (belas-
ting)inkomsten hangen samen met 
de belasting op het pensioeninko-
men van ouderen. Niet alleen wordt 
hier direct inkomstenbelasting over 
betaald, maar ook is consumptie 
belast via de indirecte belastingen 

(BTW).  Samen levert dit een stij-
ging van de belastinginkomsten op 
met vier procent.’ Geloof het of niet, 
aldus Van Dam, maar 65-plussers 
leveren de staat wat het pensioen 
betreft meer op dan ze kosten, na-
melijk bijna één procent bbp.  Met 
die ‘winst’ kan volgens hem de 
kostenstijging van de ouderenzorg 

weer voor een groot deel worden 
bestreden.  ,,De stijging van de 
gemiddelde levensverwachting ver-
andert hier niets aan: als mensen 
langer leven betalen ze ook langer 
belasting en premies.

Het is treurig dat telkens opnieuw, 
ook nu weer bij het pensioenak-

koord, de suggestie wordt gewekt 
dat de huidige gepensioneerden 
worden bevoorrecht boven de 
werkenden. De werkelijkheid is 
dat toekomstige gepensioneerden 
langer leven met een gemiddeld 
hoger inkomen. Het is ze overigens 
van harte gegund.  Het financieren 
van de toekomstige AOW is hele-
maal geen probleem. Verantwoord 
erover schrijven is een stuk moeilij-
ker.’’  Aldus Van Dam. 
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Pensioenfondsen 
kunnen flink goedkoper 
en deskundiger beleggen 

dan een doorsnee individu 
dat kan. 

erica Verdegaal 
in:nrC Handelsblad.

Groei hedgefondsen vooral dankzij  
pensioenfondsen
nederlandse hedgefondsen zijn sinds de kredietcrisis sterk in opkomst. 
met name pensioenfondsen besteden hun beleggingen steeds vaker uit, 
constateert de nederlandsche Bank (dnB).

Hedgefondsen zijn beleggingsfond-
sen die in hun beleggingsstrategie 
meer risico mogen nemen dan ge-
wone beleggingsfondsen, waar-
door ze een hoger rendement kun-
nen behalen.

De zeer sterke groei van de hedge-
fondsen sinds begin 2010 komt 
bijna geheel op het conto van 
pensioenfondsen en andere insti-

tutionele beleggers, meldt DNB. 
Pensioenfondsen, die tijdens de 
kredietcrisis een groot deel van 
hun vermogen zagen verdampen, 
proberen hun beleggingsrisico’s nu 
beter te spreiden. Paradoxaal ge-
noeg is beleggen in hedgefondsen 
daarvoor een goede methode, want 
hedgefondsen kunnen in tegenstel-
ling tot aandelen – ook profiteren 
van dalende koersen. 

massaal 
overgeheveld
Pensioenfondsen hebben hun beleg-
gingen het afgelopen jaar massaal 
overgeheveld naar professioneel 
beheerde ‘fondsen voor algemene 
rekening (frg’s)’.  Dat zijn hedge-
fondsen waarin meerdere institu-
tionele beleggers hun vermogen 
bundelen om zo meer schaalvoor-
deel te behalen en kosten te sparen. 
De meeste nieuwe frg’s zagen in 
de eerste drie maanden van 2010 
het levenslicht. Dat kwartaal ver-

ABP vertrouwt erop dat 
Grieken niet failliet gaan
Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds rekent erop dat Griekenland niet 
failliet gaat. Het fonds heeft twintig kredietverzekeringen (credit default 
swaps) van elk 10 miljoen euro op Griekse staatsobligaties uitstaan.  
Onlangs liepen er vier af en waren er nog zestien over. Gaat Griekenland 
bankroet, dan moet het pensioenfonds 160 miljoen euro betalen aan de 
onbekende klanten die de verzekeringen hebben verkocht.

Bij het ABP hebben de cds (credit 
default swaps) tot nu toe de kas 
fiks gespekt. Toen het fonds ze 
uitschreef, was de premie nog 
laag omdat nog niemand rekening 
hield met een Grieks bankroet: 
50 duizend euro per jaar per cds. 
Donderdag liep de premie van een 
cds op tot 1,9 miljoen euro per 
jaar. Dat betekent dat in vijf jaar 
9,5 miljoen euro aan premie kan 
worden verdiend op een verzekering 
van een obligatie van 10 miljoen 
euro.Cds worden verfoeid. Tijdens 
de kredietcrisis in de VS verdienden 
speculanten zoals hedgefondsen er 
miljoenen mee toen pakketten met 
sub-prime hypotheken (zeer riskante 
hypotheken) binnen de kortste tijd 
waardeloos werden en complete 
banken failliet gingen.In Nederland 
heeft het pensioenfonds ABP voor 
een onderliggende waarde van 

6,6 miljard euro cds uitgeschreven. 
ABP heeft nog 16 cds op Griekse 
staatsobligaties uitstaan met een 
onderliggende waarde van 160 
miljoen. Die kunnen nu met enorme 
winst worden verkocht. Maar het 
ABP zegt vertrouwen te hebben 
dat Griekenland zonder bankroet 
de eurocrisis zal overleven.  Het 
fonds strijkt liever de premies op. 
Bovendien: het geeft geen pas als 
een van de belangrijkste financiële 
instellingen bezeten de nooduitgang 
zoekt.

viervoudigde het vermogen van de 
Nederlandse hedgefondsen bijna. 
In 2009 maakten de Nederlandse 
hedgefondsen gemiddeld 18,6 pro-
cent winst op hun beleggingen. Vo-
rig jaar verdienden ze 11 procent op 
hun beleggingen. Ter vergelijking: 
de AEX-index won over heel 2010 
bijna 6 procent.

Liever een zeker nominaal pensioen dan indexatie 
,,Wij hebben liever de zekerheid van een nominaal pensioen ook al heb 
je dan minder kans op indexatie,’’ vindt nVOG-voorzitter martin van 
rooijen (68). dat er in het voorgestelde nieuwe pensioenstelsel sneller 
geïndexeerd kan worden vindt hij ongewenst. 

,,In het nieuwe stelsel wordt in-
derdaad sneller geïndexeerd zodat 
de koopkracht minder snel uitholt. 
Maar wij zijn daar juist tegen omdat 
het namelijk betekent dat de buf-
fers worden opgegeten. Die heb-
ben ons in het verleden beschermd 
tegen schokken op de beurzen.’’ Hij 
vraag zich af wat je hebt aan snel-
lere indexatie als je in slechte tijden 
keihard gekort wordt. 
,,Bovendien gaat sneller indexeren 
ten koste van de jongeren. Ook daar 
houden wij rekening mee. Want wij 
willen ook een goed pensioen voor 
onze kinderen en kleinkinderen’’.
 De interviewer van het Financieele 
Dagblad vraag zich af waarom de 
NVOG dan wel wil dat de premies 
stijgen. ,,De premie is nu te laag 

en dekt de kosten niet,’’ stelt Van 
Rooijen. Hij zegt met Henk van der 
Kolk voorzitter van de opstandige 
FNV-bondgenoten een goed ge-
sprek te hebben gehad. ,,Wij zijn 
het op veel punten met hem eens en 
willen samen optrekken.’’ Tenslotte 
zegt Van Rooijen dat de NVOG er 
niet voor terugschrikt in het ergste 
geval op het Malieveld te gaan de-
monstreren. 

Buitenlandse 
gepensioneerden 
mochten niet stemmen
de VGeO is onaangenaam verrast 
doordat in het buitenland wonen-
de gepensioneerden hun stem niet 
mochten uitbrengen voor de raad 
van deelnemers van SPeO. dit is in 
strijd met het principe dat alle ge-
pensioneerden van reed elsevier 
stemhebbend zijn. namens het 
VGeO-bestuur is hiertegen ernstig 
bezwaar gemaakt 

Na de recente verkiezingen voor 
de Raad van Deelnemers werd de 
VGEO door verschillende in het bui-
tenland wonende gepensioneerde 
leden benaderd met de medede-
ling dat zij geen stembiljet hadden 
ontvangen. Navraag leerde dat het 
dagelijks bestuur van de Raad van 
deelnemers  hiervoor bewust had 
gekozen Gepensioneerden die in 

het buitenland wonen ontvingen 
dus geen oproep tot kandidaatstel-
ling en ook geen biljet om hun stem 
op andere kandidaten uit te bren-
gen. De motivatie hiervoor luidde 
dat in het buitenland wonende 
gepensioneerden zich toch geen 
kandidaat zouden stellen omdat 
zij vanwege de afstand niet aan 
de vergaderingen in Amsterdam 
willen of kunnen deelnemen. Een 
afweging die onverlet laat dat deze 
,,’buitenlanders’’’  minstens wel hun 
stem op een collega hadden kunnen 
uitbrengen. De voorzitter van de 
Raad van deelnemers gaf inmiddels 
toe dat hier een verkeerde afweging 
is gemaakt. Toegezegd is dat bij ko-
mende verkiezingen buitenlandse 
gepensioneerden net zoals hun bin-
nenlandse collega’s zullen worden 
benaderd. Het zal duidelijk zijn dat 
VGEO deze hele gang van zaken 
zeer betreurt. 
Tevens verneemt zij graag om hoe-
veel in het buitenland wonende 
gepensioneerden het gaat.
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Wat vindt u daar nou van? 

De interviews zijn gehouden op 23 augustus 2011 door Hildegund Spaargaren

,,Ik krijg wel eens de indruk 
dat we in Nederland de 

neiging hebben om onszelf 
de put in te praten. Dat 
is vreemd, want aan de 

linkerkant van de balans is 
nog nooit zoveel vermogen 
geweest, en aan de rechter-
kant zijn de verplichtingen 
vooral hoog omdat de rente 
laag is. En die is laag omdat 
de banken geholpen moeten 

worden.’’ 

roderick munsters 
CeO robeco groep

na vergrijzing 
komt in 2037 
de verjonging
Bij de vergrijzingsprognoses is geen 
rekening gehouden met het jaartal 
2037. Het aantal 65-plussers daalt 
vanaf dan namelijk in vijftien jaar 
van 25 naar 23 procent. niette-
min overweegt de overheid om de 
AOW-gerechtigde leeftijd in 2040 
te verhogen naar 68 jaar.

uit internationaal vergelijkend on-
derzoek blijkt dat er in Nederland 
iets heel bijzonders gebeurt. De 
vergrijzing gaat dalen, duidelijker 
en sneller dan in andere westerse 
landen.  Daarnaast bereikt de ver-
grijzing een zichtbaar lagere piek 
dan in landen om ons heen. Blijft 
de vraag waardoor wij zo een af-
wijkende bevolkingsopbouw heb-
ben. “Het is een combinatie van 
Nederlandse factoren. Inderdaad 
hield Nederland een relatief hoog 
geboortecijfer tot eind jaren zestig. 
Vervolgens zorgde de introductie 
van de pil voor een revolutionaire 
daling van het aantal geboortes”, 
aldus Evert Ketting, onderzoeker 
verbonden aan de universiteit van 
Nijmegen. In de tweede helft van 
de jaren zestig was 45 procent van 
de zwangerschappen niet gepland. 
Tien jaar later was dat gedaald naar 
12 procent. Tussen 1968 en 1978 
daalde in België het aantal geboor-
tes met 20 procent, in Frankrijk met 
18 procent, in Nederland met maar 
liefst 33 procent.

Verspreiding van kennisgebrek
erger dan de wijd verbreide onwetendheid over ons pensioensysteem is de 
epidemische  verspreiding van quasi-deskundigheid. Zodoende woekert 
al veel te lang het misverstand dat jongeren opdraaien voor de vaak ook 
nog als luxe gekwalificeerde pensioenuitkeringen aan gepensioneerden. 
niet alleen aan de borreltafel maar zelfs in politieke en andere fora waar 
kennis van zaken mag worden verwacht. 
VGEO-lid Ger van der Veen ergerde 
zich onlangs aan de volgende onzin 
in een brief van de politieke jonge-
renorganisatie JOVD aan mevrouw 
Jongerius van de FNV: 
,,Slechts weinigen weten dat jon-
geren jaarlijks veel pensioenpremie 
betalen om het direct uit te laten 
keren aan ouderen. Er wordt niet 
gespaard voor het eigen pensioen, 
onze inleg verdwijnt als sneeuw 
voor de zon. Jonge ambtenaren bij-
voorbeeld, leggen zo’n 2.000 euro 
per jaar bij aan pensioenpremie, 
maar uiteindelijk zal dit nooit aan 
hen worden uitgekeerd.”

Ger stuurde de JOVD-ers de vol-
gende reactie:
,,Alle pensioenfondsen in Nederland 
werken met het kapitaaldekkings-
stelsel. Onbegrijpelijk dat u zulke 
onzin publiceert. Bij alle pensioen-
fondsen bouwt iedere deelnemer 
zijn eigen pensioen op. Ook jonge 
ambtenaren betalen uitsluitend 
premie voor hun eigen pensioen; dit 
is nooit anders geweest. Zo zit het 
kapitaaldekkingsstelsel nu éénmaal 
in elkaar! Met het publiceren van 
zo’n verhaal richt u schade aan in de 
verhouding tussen jong en oud. Het 
lijkt mij nuttig, dat u zich in het ver-

volg laat voorlichten door pensioen-
deskundigen hoe de Nederlandse 
pensioenfondsen werken. De AOW 
is een omslagstelsel en hier betalen 
de werkenden sinds de invoering in 
1957 voor de 65-plussers. Met uw 
brief wilt u kennelijk iets bereiken, 
maar u toont alleen maar uw on-
kunde. Jammer, dat een deskundig 
commentaar van uw kant niet tot de 
mogelijkheden schijnt te behoren.’’

Onzekerheid is troef 
de pensioenen staan in de media zeer in de belang-
stelling. Wat vindt u van het voorlopige pensioenak-
koord? Waar bent u het bangst voor? uit de antwoor-
den blijkt dat onzekerheid troef is. de hoop bestaat 
dat het pensioen niet minder wordt. Vertrouwen in 
ons SPeO-pensioenfonds helpt sommigen  daarbij. 

f.f. van Buuren, Arnhem ,,Slecht, want diegenen, die 
nu een pensioen hebben, gaan achteruit.  Werknemers 
moeten maar afwachten of zij het krijgen. Het beleid, 
dat de fondsen in het verleden voerden, hebben wij 
nooit kunnen controleren. Je hebt weinig stem in het 
fonds. Als het bestuur iets niet wil, gebeurt het niet. 
Wij proberen democratisch te zijn, maar moeten dat 
ook echt in de praktijk brengen. Ik ben overigens niet 
zo bang. Maar het gaat er wel om dat het vermogen, 
dat wij in Nederland opgebouwd hebben steeds ach-
teruit gaat.’’.  

n.P. Hansen, Volendam ,,Tja, ik heb mij er niet zo mee 
bezig gehouden. Ik volg het pensioenbeleid van SPEO.  
Dat is prima. Ik hou mij niet bezig met het landelijke 
akkoord. Als er minder in de pot zit, moeten wij ook 
minderen, dat kan niet anders. Ik ben een beetje bang 
dat onze dekkingsgraad naar beneden gaat. Ik volg hoe 
laag onze dekkingsgraad is. De laatste keer dat ik keek 
was hij 94, buiten de twee miljoen euro die het bedrijf 
in het fonds stortte. En ik volg de Nieuwsbrief.’’ 

mevr. H.A.P. janssen, Valbrug  ,,Ik kan er niet veel 
over zeggen. Het is belangrijker voor de mensen, die 
nog aan het werk zijn. Ik heb mij er niet in verdiept. 
Ik ben al in 2002 gestopt met werken in verband met 
een reorganisatie. Het is dus al een tijd geleden dat ik 
er invloed op had. Wij als groep hebben toen er voor 
gezorgd, dat wij tot de pensioengerechtigde leeftijd 
het werkgeversaandeel kregen. Ik ben er wel bang 
voor dat op de uitkering gekort wordt. Ik vind het ook 
vervelend, dat er geen toeslagen meer betaald wor-
den. Wij mogen nog blij zijn dat de directie van Reed 
Elsevier geld gestort heeft. Ik ben blij met de VGEO, die 
een goede gesprekspartner voor de directie is. Ik steun 
de VGEO met mijn lidmaatschap. Alle gepensioneer-
den zouden dat moeten doen. Dat is belangrijk.’’.

mevr. Siekman Amsterdam, ,,Ja, wat moet ik daar 
over zeggen. Ik vind het moeilijk en hoop dat het goed 
gaat. Hoe lang houden wij ons pensioen? Ik heb mij er 
niet zo in verdiept. Hoe zou het bijvoorbeeld nu verder 
gaan met de dekkingsgraad? Wij moeten blij zijn, als 
wij ons pensioen houden, maar mensen met andere 
pensioenen zitten niet zo goed. Bij Elsevier zitten we 
beter maar ik hoop toch op verbetering. Ik ben wel 
bang dat het erg veel minder wordt. Mijn pensioen is 
niet zo hoog, ik heb ook nog een ander pensioentje. Nu 
kan ik nog alles doen. Als alles minder wordt, weet ik 
het niet meer zo. Dat is de onzekerheid. Ik overleef nog 
best. Als je dan hoort van die eurotoestanden. Ik nu 73 
en hoop het nog lang vol te houden. Zolang ik nog met 
vakantie kan gaan, ben ik niet zielig.’’
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ALS u dIt mAAr Weet
nederlanders gaan steeds later met pensioen. In 2010 is de gemiddelde 
leeftijd waarop mensen stoppen met werken opgelopen tot 62,7 jaar, 
tegenover 61 jaar in 2006, aldus het CBS. Onder ambtenaren is de 
pensioenleeftijd het meest opgerekt. In 2006 van halverwege het 59ste 
levensjaar tot hun 62ste in 2010.

een digitaal personeelsabonnement op het weekblad Elsevier is nog niet 

mogelijk. Dit is gebleken na navraag door de VGEO. De aanleiding was een 
tijdens de jaarvergadering hierover gestelde vraag. 

Gewone abonnees van weekblad Elsevier kunnen al wel voor een 
zogenaamd i.Pad abonnement kiezen (via de App store) als alternatief 
voor een papieren abonnement. Voor zo’n digitaal abonnement is ook een 
zogenoemde e-reader nodig, een handzaam schermpje in A4-formaat. 

Leiden bleek 31 augustus j.l. zowel van 
binnen als van buiten op zijn mooist tij-
dens het jaarlijkse VGEO-uitstapje  72 
VGEO-leden lieten zich rondleiden ver-
deeld over drie gidsen door het Rijks-
museum van Oudheden, het nationale 
centrum voor archeologie. Dit ruime 
gebouw staat vol kunst uit het oude 
Egypte en het Midden-Oosten, maar 
ook het vroege Nederland. Na een 
lunch in restaurant Van der Werff werd 
een rondvaart gemaakt door grachten. 
De kapitein annex gids bracht vroegere 
geschiedenislessen weer geheel tot 
leven.Van de tachtigjarige oorlog tot 
Leidens ontzet, van Rembrandt tot de 
stadsbouwmeesters.  

Leiden op zijn mooist bezocht
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Nic van Rossum: dwars in ruste 

jongeren blijven de dupe, 
dat heet solidariteit 

Voordat ik het ga hebben over de 
gevolgen van Het Pensioenakkoord 
voor de aanvullende pensioenen, 
wil ik eerst iets kwijt over de 
consequenties voor de AOW. Mijn 
(schrijvende) leven lang heb ik zeer 

argwanend gestaan tegenover het poldermodel in 
het algemeen en de afspraken tussen werkgevers en 
werknemers in het bijzonder. Je kunt die afspraken 
over onderwerpen zoals lonen, werkgelegenheid, so-
ciale zekerheid etc. in SER en Stichting van de Arbeid 
stuk voor stuk analyseren, ze kwamen steeds tot een 
compromis ten koste van de belastingbetaler, omdat 
’de politiek‘ zo blij was met het akkoord dat zij bereid 
was mee te betalen. Ik schreef toen: “De sociale part-
ners schuiven tezamen de kosten van hun akkoord  
telkenmale af op  de algemene middelen.”  
FNV-voorzitter Agnes Jongerius ging in de slepende 
pensioendiscussie alleen akkoord met de geleidelijke 
verhoging van de pensioenleeftijd, wanneer de AOW-
uitkering jaarlijks met 0,6 procent extra zou stijgen 
boven de gebruikelijke gemiddelde loonstijging. 
Minister Henk Kamp heeft er, nogal voorbarig en 
onnadenkend,  mee ingestemd. Aangezien de AOW-
premie al jaren bevroren is, komen die extra kosten 
rechtstreeks ten laste van de schatkist. De voorgeno-
men bezuiniging op de kosten van de AOW (vergrij-
zing) door het aanpassen van de pensioenleeftijd aan 
de levensverwachting, gaat daarmee volledig verloren. 
Je kunt er dus vergif op innemen dat de AOW in de 
naaste toekomst onbetaalbaar wordt, zoals de WAO in 
het verleden en de AWBZ in het heden. 
Als het allemaal doorgaat natuurlijk en dat is zeer 
twijfelachtig. De vakbondsleden zullen in het refe-
rendum van september het pensioenakkoord hoogst-
waarschijnlijk verwerpen. Er is al zoveel stemming 
tegen gemaakt dat de emoties de ratio verre zijn gaan 
overstijgen en dan is een referendum houden het 
stomste wat je kunt doen. 
Terug naar af dus. De politiek zal, hoe verdeeld ook, 
haar verantwoordelijkheid moeten nemen en bruik-
bare elementen uit het pensioenakkoord tot wet 
verheffen. Verhogen van de pensioenleeftijd, zowel 
voor de AOW als voor de aanvullende pensioenen, is 

hoe dan ook noodzakelijk, met of zonder steun  van 
Geert Wilders.  Dat de ’zekerheid‘ over de hoogte van 
het pensioen in dat nieuwe systeem zal wegvallen is 
onvermijdelijk, maar wij gepensioneerden ondervin-
den aan den lijve wat de huidige zekerheid betekent.
 Meer vrijheid voor pensioenfondsen om hun eigen 
voorwaarden, premies, beleggingen en risico’s te 
regelen, zonder permanente druk van verplichte 
dekkingsgraden, swaprentes met de priemende ogen 
van Noud Wellink in de nek. Dat dit tevens grotere 
deskundigheid van pensioenbesturen eist, is evident.   
Grotere verschillen tussen pensioenfondsen, meer 
pensioenbreuken, hogere  risico’s voor deelnemers en 
bedrijven lijken onvermijdelijk.  
Jongeren  betalen, in elk geval rekenkundig, een te 
hoge en ouderen een te lage premie luidt veelgehoor-
de kritiek. Maar dat is altijd zo geweest en zal altijd 
zo blijven. Dat heet namelijk solidariteit. Over dertig 
jaar zijn er weer nieuwe jongeren die voor de oudere - 
thans jonge - generatie opdraaien.
Als men hier in Frankrijk al enige belangtelling zou 
hebben voor de Nederlandse pensioendiscussie – quod 
absoluut non - zou men daar niets  van begrijpen. 
“Jong voor oud” is een ingebakken principe in dit 
land met zijn vele socialistische tradities en taboes. 
Kinderen zijn hier verplicht  hun bejaarde ouders te 
ondersteunen, bijvoorbeeld door ze in huis te nemen. 
In Nederland is die verantwoordelijkheid weer eens 
op de gemeenschap afgewenteld.  
Dat principe betekent overigens wel dat het Franse 
pensioenstelsel op springen staat. 95% van de pensi-
oenen wordt gefinancierd volgens het omslagstelsel 
(jong voor oud). In Nederland is dat minder dan 50%. 
De vergrijzing slaat in Frankrijk enorme gaten in de 
schatkist, met alle kwalijke gevolgen voor het finan-
cieringstekort nu en de staatsschuld in de verdere 
toekomst. 
Ondanks alle onzekerheden rond het pensioenstelsel, 
Nederland tel je zegeningen!

Reacties: n.van.rossum@wanadoo.fr
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In memOrIAm
Het volgende lid is ons ontvallen
Mevrouw Lucky Knechtmans, Amsterdam

WeLKOm Als nieuwe donateur en 
leden heten wij van harte welkom:

Ruud M. Saltzherr, Amstelveen
J.C. van Eijbergen, Rotterdam.
Betsy Lightfoot  (V) Heiloo
J. Witter, Ridderkerk
Henk van der Rijst, Houten
H. Wieringa, Amsterdam

Vakbond FNV Bondgenoten liet een 
onderzoek uitvoeren door het onder-
zoeksbureau TNS Nipo.
Slechts een kwart van de Neder-
landers zegt het pensioenakkoord, 
indien gevraagd, te steunen. Tegen 
het pensioenplan zou 47 procent 
stemmen. Van de overige 28 procent 
geeft ongeveer  de helft aan niet te 
weten of ze voor of tegen moeten 
zijn. De andere helft zou helemaal 
niet meedoen aan een referendum.
Een landelijk referendum komt er 
echter niet. Alleen vakbondsleden 
moge zich in een verkiezing uitspre-
ken over het pensioenakkoord dat 

directeur reed 
elsevier moet weg 
Enkele grote aandeelhouders van 
Reed Elsevier eisen het vertrek van 
financieel-directeur Mark Armour. 
Aldus de Britse Financial Times. 
Armour werkt sinds 1996 bij Reed 
Elsevier.  ,,Het bedrijf presteert on-
der de verwachtingen’’,  aldus een 
aandeelhouder. ,,Het bedrijf blijft 
de gestelde doelstellingen missen 
en ons keer op keer teleurstellen. 
Reed Elsevier heeft een goede port-

Album met nostalgische elsevierfoto’s Ik zie elsevier als een grote elegante dame

Kandidatuur voor bestuursfunctie SPeO 
Waarschijnlijk benadert SPeO dit laatste kwartaal alle gepensioneerden 
schriftelijk om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie bij dit 
pensioenfonds. daarmee wordt dan voldaan aan de hiervoor gestelde 
regels. VGeO vond inmiddels al een bekwame kandidaat in jaap Kuijpers. 
Of het toch tot een verkiezing komt, hangt er dus van af of  zich nog 
iemand kandidaat stelt.

Het album met nostalgische Else-
vierfoto’s van collega’s en gebeur-
tenissen is onlangs weer uitgebreid. 
Tijdens de laatste VGEO-jaarver-
gadering in april kwam weer naar 
voren dat deze foto’s uit het Else-
vierverleden op onze VGEO-website 
www.vgeo.nl goed bezocht wor-
den. Dat doet ons veel genoegen, 
daar doen we het ook voor. Velen 
van ons hebben een belangrijk deel 
van hun werkzame leven bij Elsevier 
doorgebracht. Dat dit op deze ma-
nier weer even tot leven wordt 
geroepen geeft – hopen wij – goede 
herinneringen en goede gevoelens. 
De afgelopen tijd zijn ongeveer 
280 foto’s door websitebeheerder 
Gerard Roza aan de al uitgebreide 
fotoserie toegevoegd. Omdat het 
in de veelheid van prenten (ruim 

2500) moeilijk te zoeken valt wat 
‘’nieuw’’ is gaven we de nieuwe en 
gewijzigde verzamelingen een indi-
catie mee. 
Wij adviseren allen: kijken! Mocht u 
personen herkennen van wie de na-
men ontbreken dan is onze vraag: 
geef dat aan ons door. En natuurlijk 
zijn ook uw Elsevierfoto’s welkom!
rina terstall         
r.terstall@casema.nl 0251 228270
jan de Waal         
j.waal96@chello.nl  06-2810-6329

De VGEO benoemde tijdens de jaar-
vergadering van 20 april namens de 
gepensioneerden bestuurslid Jaap 
Kuipers tot opvolger van Ab Pou-
wels in het SPEO-bestuur. Hiermee 
speelt VGEO tijdig in op het door 
Ab Pouwels voor volgend jaar aan-
gekondigde vertrek. Met SPEO is in 
principe de afspraak gemaakt dat 
de opvolger van Ab vanaf begin vol-
gend jaar tot aan Ab’s vertrek mee-
loopt in het SPEO-bestuur. 

uiteraard zonder stemrecht. De 
duidelijke bedoeling hiervan is dat 
hij zich goed kan inwerken en voor-
bereiden op deze belangrijke taak. 
De VGEO is blij in hem een uitste-

kende opvolger van Ab te hebben 
gevonden aan wiens grote staat 
van dienst de VGEO veel dank ver-
schuldigd is. 

Indien uitgeverijen mensen zouden 
zijn. Hoe zouden ze er dan uitzien? 
Bibliothecarissen hebben het vol-
gende elegante beeld van uitgeverij 
elsevier.

Is Elsevier vrouwelijk of mannelijk? 
Hoe oud is Elsevier? En indien Else-
vier zou leven, hoe zou het een hij 
of zij zijn? Dit waren enkele van de 
vragen die A&G Marketing Commu-
nicatie bibliothecarissen en onder-
zoekers stelde op een zogenaamde 
merkenfeest bij “Innovation and 
Explorers”. Dit is een online forum 
voor leden van de academische ge-
meenschap, dat Elsevier adviseert. . 

Hier zijn een paar voorbeelden van 
de antwoorden van de bibliotheca-
rissen: “Elsevier is een mannelijke 
zakenman, pretentieus, rijdt in een 
Lamborghini, draagt een Italiaans 
maatpak, vriendelijk populair, een 
beetje arrogant, en drinkt Whisky. 
Heeft vele vrienden, maar ook een 
paar vijanden (zo). Ik zie Elsevier als 
een grote elegante dame. Ze is heel 
mooi en geraffineerd. 
Ik zie Elsevier wederom in het cen-
trum van de belangstelling op de 
party en ze draagt een lange zwarte 
sexy jurk met een halsketting van 
diamanten met bijpassend armband 
en drinkt Dom Perignon.…  

werkgevers, werknemers en kabinet 
eerder deze zomer sloten, en die zijn 
zo mogelijk nog sceptischer over het 
akkoord.

Ingedeeld naar politieke voorkeur 
zijn alleen kiezers die op de gedoog-
regering stemden positief over het 
voorgestelde pensioenakkoord. Van 
de VVD zou 46 procent akkoord 
gaan terwijl 36 procent het verwerpt. 
Bij CDA is 40 procent voor en 33 pro-
cent tegen, GroenLinks 65 procent 
tegen, PVV 62 procent tegen; D66 
51 procent tegen; PvdA 58 percent 
tegen; SP 57 procent tegen.

tegen pensioenplan

folio maar dat wordt zeer onderge-
waardeerd.’’  De koers daalde sinds 
het begin van dit jaar met bijna 8 
procent. 


