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SPeO stevent weer af op een dekkingstekort

maar geen pensioen-
korting volgend jaar
Gepensioneerden van reed elsevier worden volgend jaar niet gekort op 
hun pensioenuitkering. Als gevolg van een overgangsregeling. toch ste-
vent ons pensioenfonds SPeO voor het derde jaar af op een dekkingste-
kort. Overigens is nog steeds niet duidelijk hoe het voorgestelde nieuwe 
,,Financiële toetsingskader’’ (nFtK) uitpakt. de eerste Kamer kan daar 
nog iets aan veranderen. Veel hoop is er niet. 

U hebt een dubbeldik Jubileum-
nummer in uw handen. Dankzij 
het 20-jarig bestaan van de VGEO. 
De redactie van deze Nieuwsbrief 
en het VGEO-bestuur wensen alle 
lezers veel leesplezier, mooie feest-
dagen en een gezond 2015 toe. 

Eind oktober had SPEO een dek-
kingsgraad van 102%  Dus onder 
de vereiste 104%. De kans is zeer 
klein dat het dit jaar die norm haalt. 
Toch is er een lichtpuntje. Nu hoeft 
dit niet volgend jaar te leiden tot 
een korting van de pensioenuitke-
ringen zoals de voorgaande twee 
keren. Mocht SPEO eind dit jaar 
niet voldoen aan de vereiste dek-
kingsgraad dan krijgt zij (en andere 
fondsen) tot 1 juli 2015 de tijd om 
een nieuw herstelplan op te stellen. 
Fondsen moeten dan laten zien hoe 
ze vanaf 2016 in een periode van 10 
jaar kunnen herstellen tot 120%. 
“Mocht dat niet lukken dan worden 
wij pas in 2016 weer met een kor-
tingsmaatregel geconfronteerd,’” 
aldus VGEO-bestuurslid Henk van 
der Rijst. “Die korting kunnen we 
dan uitsmeren over een periode van 
10 jaar.”
Stel dat SPEO 4% zou moeten kor-
ten dan betekent dit dus vanaf 2016 
jaarlijks 0,4% korting. Maar als in 
het daarop volgende jaar de resul-
taten van het fonds weer goed zijn, 
mogen meevallers verrekend wor-
den met die uitgesmeerde korting.

tien jaar geen indexaties
Bestuurslid Henk van der Rijst stelt 
vast dat door het nieuwe FTK het 
pensioen weliswaar een stuk zeker-
der wordt. Vooral ook voor de ver-
dere toekomst. Maar hij signaleert 
voor de kortere termijn, waar vooral 
gepensioneerden mee van doen 
hebben, een belangrijk minpuntje. 
“De kans dat we de komende tien 
jaar een indexatie zullen zien, is vrij-
wel zeker nul.” Met name hiertegen 
voeren de ouderen- en belangenor-
ganisaties dan ook fel oppositie. Zij 
richten hun pijlen daarvoor nu op de 
Eerste Kamer sinds de Tweede Ka-
mer hiermee wel akkoord ging.

Henk van der Rijst: “Indexeren mag 
voor SPEO pas weer als de dekkings-
graad boven de 110% komt”

Grote fondsen ook onder vereiste 
dekkingsgraad
Met een dekkingsgraad van 102% eind oktober bevindt SPEO zich 
nu in een groter gezelschap dat de dekkingsgraad niet haalt. De 
meeste fondsen stonden onder het niveau van begin dit jaar. Van 
de fondsen in de uitgeverijwereld stond Wegener het hoogst met 
109%. SPEO stond op gelijk niveau met PNO media.  

Blijkens gegevens van De Nederlandsche Bank was de gemid-
delde dekkingsgraad van alle fondsen eind oktober 107%. Ver-
geleken met de stand begin dit jaar een gemiddelde daling van 
twee procent. Zelfs de grote fondsen, zoals ABP,  gaan nu ge-
bukt onder een te lage dekkingsgraad. Een vermogensstijging 
door gunstige beleggingsresultaten woog niet op tegen een 
toename van de verplichtingen. Verplichtingen als gevolg van 
een gedaalde driemaandsgemiddelde rente in het derde kwar-
taal. Voor dit laatste kwartaal van 2014 zijn de vooruitzichten 
ongunstig. Bij deze lage rente blijven de dekkingsgraden onder 
druk staan. Om te compenseren zou een forse vermogensgroei 
op de aandelenmarkten moeten plaatsvinden. Overigens lijkt 
het gevaar van een te lage dekkingsgraad de komende jaren 
voor alle pensioenfondsen zelfs groter te worden. “De nieuwe 
renteberekening die de overheid wil hanteren, draagt aan de 
dekkingsgraad slechts zo’n 2,5 procent bij,” volgens Dennis van 
Ek, pensioenadviseur bij Mercer. Dat is 1,5% minder dan in het 
bestaande systeem.

Stabieler en houdbaarder
De overheid bij monde van staats-
secretaris Klijnsma beoogt met deze 
nieuwe wet ons pensioenstelsel 
stabieler en houdbaarder te maken. 
“Nou, dat is gelukt,” stelt Henk van 
der Rijst. “Maar elk voordeel heps’n 
nadeel.” Door de hoge eisen aan de 
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CO m m e n tA A r
Van Privaat naar Staat

Mogen we U er aan herinneren dat pensioenen deel uitmaken 
van de arbeidsvoorwaarden? Een kwestie dus tussen werkge-
vers en werknemers. De overheid lijkt van dit privaatrecht nu 
staatsrecht te willen maken. Met onrecht tot gevolg. Het doel 
van deze overheidsingreep? “Meer zekerheden.” Voor wie? Voor 
huidige en toekomstige gepensioneerden? Die voordien jaren-
lang indexaties hebben moeten missen ten gerieve van een 
schijnzekerheid? De overheid vindt dat pensioenfondsen gro-
tere buffers moeten opbouwen. “Opgewassen zijn tegen eco-
nomisch slechte tijden. Leren van het verleden.” Dat zegt een 
overheid die zelden de hand in eigen boezem steekt. Zich regel-
matig laat verrassen door “Onvoorziene omstandigheden”.  Ik 
denk dat pensioenfondsen te veel verward worden met banken 
die boven hun stand leefden, niet eens wisten hoe hun eigen 
beleggingsproducten werkten, onvoldoende controle hadden 
op graaiers, en tenslotte met ons belastinggeld voor een fail-
lissement zijn behoed. We hebben het ook over een bemoei-
zuchtige overheid die wel laconiek een miljardje over de balk 
gooit voor mislukte ICT-projecten. Die niet in staat blijkt orde 
op eigen zaken te stellen. Diezelfde overheid bedreigt nu pen-
sioenfondsen en hun deelnemers met een doorgedraaide en 
praktijkvreemde regelgeving. Hopelijk steekt de Eerste Kamer 
hier nog een stokje voor. 

Het breekijzer van reed elsevier
Ik had gehoopt voor de jaarwisseling een tipje te kunnen op-
lichten. Van de duistere sluier die hangt over het voortbestaan 
van ons pensioenfonds. En vooral over wat dit voor ons gepen-
sioneerden tot gevolg heeft. Maar alle overlegorganen zwijgen 
als het graf. Er staat veel op het spel. Dat wordt hoog gespeeld. 
Als gepensioneerden bent U nog niet aan de beurt een oordeel 
te geven. Wij worden pas in detail geïnformeerd als het de 
betrokkenen uitkomt. Onze hoop is er dus op gericht dat wij 
tijdig worden gewaarschuwd bij dreigende verkeerde beslis-
singen voor gepensioneerden. Zodat we dan nog kunnen pro-
testeren en wie weet zelfs nog bijsturen. Maar zonder dat nog 
verboden kijkje achter de keukendeur waag ik U het volgende 
voor 2015 te voorspellen. Ons vertrouwde ondernemingsfonds 
SPEO houdt volgend jaar op te bestaan. Wij worden opgenomen 
in een ander en groter fonds. De directie van Reed Elsevier 
stuurt hierop aan. Zij hanteert al langer een breekijzer. Met 
een door haar vurig bevochten individuele pensioenregeling 
(IDC). Daarmee verbreekt de onderneming een aloud verbond 
tussen werkenden en gepensioneerden. Wat kan dit voor ons 
betekenen? Bij goed onderhandelen worden onze uitkeringen 
er niet slechter van. Reed Elsevier moet dan namelijk met een 
financiële compensatie over de brug komen. Een vorm van en-
treegeld voor een ander fonds. Om zo voor alle deelnemers een 
aanvaardbare uitgangspositie te verwerven. Maar helaas kan 
ik dát vlammetje voor U nog niet doen oplichten. Niettemin 
mijn beste wensen voor een spannend en ingrijpend 2015.

Harry nijhuis
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buffers die in het nieuwe FTK opge-
legd worden, is niet alleen het ge-
vaar van directe kortingen fors af-
genomen. Ook de kans op indexatie 
neemt daardoor fors af. indexeren 
mag voor SPEO pas weer als de dek-
kingsgraad boven de 110% komt. 
Van der Rijst wijst er op dat we de 

afgelopen jaren al behoorlijk wat 
indexaties hebben gemist. Boven-
dien zijn we gekort op ons pensioen. 
“Deze gemiste indexaties mogen 
pas ingehaald worden als de dek-
kingsgraad boven de 135% komt. En 
dan niet in één keer, als daar het geld 
al voor zou zijn, maar uitgesmeerd 
over 5 jaar,” tekent hij hierbij aan.  

directie houdt COr buitenspel
de directie van reed elsevier probeert haar Centrale Ondernemingsraad 
(COr) buitenspel te houden. Ook al heeft de COr een belangrijke beslis-
singsbevoegdheid bij het invoeren van een nieuwe pensioenregeling.

Het lang verwachte gesprek van 
de COR met de directie in septem-
ber leidde tot niets. Reed Elsevier 
kwam met een pensioenregeling op 
de proppen die identiek was aan de 
al eerder door de COR afgewezen 
regeling. Het overleg heeft zich ver-
volgens weer verplaatst van de COR 
naar het pensioenfondsbestuur. 
Maar ook op dit front is nauwelijks 
voortgang geboekt. De directie 
houdt hardnekkig vast aan de door 
haar voorgestelde (en goedkopere) 
individuele (iDC) pensioenregeling 
en wijst een  collectieve (CDC) re-
geling af. Een discussiepunt is nu 
hoe de directie toch haar individu-
ele regeling voor (nieuwe) werk-
nemers doorgevoerd kan krijgen 

terwijl daarnaast de huidige pensi-
oenregeling blijft voortbestaan. De 
directie van Reed Elsevier vindt in 
dit verband dat SPEO te klein is om 
nog zelfstandig te opereren. Onder-
deel van de onderhandelingen is 
dan ook dat SPEO zoekt naar een 
grotere partner. Het SPEO-bestuur 
voert daartoe al een oriënterend 
onderzoek uit. Daar staat tegenover 
dat de directie bereid moet zijn met 
aanvullend vermogen over de brug 
te komen. Om zodoende bij het op-
gaan van SPEO in een ander fonds 
uitkeringsschade te voorkomen 
voor de bestaande deelnemers in 
het fonds. De groep gepensioneer-
den maakt daarvan een relatief 
groot deel uit. 

Weer is er een conflict over het betalen van ‘open-access-artikelen in we-
tenschappelijke tijdschriften van Reed Elsevier. Deze keer wordt oppositie 
gevoerd door de Vereniging van universiteiten (VSNu). De onderhandelin-
gen over een nieuw tijdschriftencontract zijn vastgelopen. Struikelblok zijn 
de extra kosten. Bij Elsevier gaat het om de toegang tot ongeveer 2000 
bladen. Elsevier geeft zogeheten hybride tijdschriften uit waarin zowel 
openlijk toegankelijke als gesloten artikelen verschijnen. Een universiteit 
betaalt dan zowel voor een abonnement als het plaatsen van publicaties. 
De universiteiten willen van deze zogenoemde ‘double’ af. inmiddels zorgt 
uitgeverij Springer voor een doorbraak. Springer heeft een marktaandeel 
van 13% na Elsevier met 23,3%. Springer stelt wetenschappelijke artikelen 
met een internetverbinding nu gratis beschikbaar aan veertien Nederland-
se universiteiten.

Conflict over toegang wetenschappelijke artikelen
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Geen bestuurders 
van buiten halen

Steeds meer beroepsbestuurders 
van buitenaf  worden binnen ge-
haald bij pensioenfondsen. dat is 
een verontrustende ontwikkeling 
vindt Gerard riemen, directeur van 
de Pensioenfederatie.  Overigens is 
dit bij het elsevier-fonds SPeO  niet 
aan de orde. Intern en via  de VGeO 
konden voor dit fondsbestuur nog 
voldoende bekwame bestuurders 
worden gemobiliseerd. 

riemen waarschuwt:  ‘We hebben 
bij woningcorporaties en in de zorg 
gezien hoe het mis kan gaan als er 
te veel externe professionals in het 
bestuur komen. Het ging meer om 
geld verdienen dan om hun kern-
taak: het bieden van sociale huis-
vesting en zorg.’  De directeur van 
deze koepelorganisatie ziet daarom 
liever dat de werkgevers en de 
werknemers in de pensioenbestu-
ren blijven. ‘ik weet dat sommige 
mensen aanmerkingen hebben op 
de kwaliteit van sociale partners als 
fondsbestuurders. Maar bij hen heb 
je in ieder geval wel de garantie dat 
ze het doel van het pensioenfonds 
niet uit het oog verliezen.’   in een 
interview wijst hij er op dat het 
belang van een fonds niet per se is 
een zo hoog mogelijk rendement te 
maken. ,,Het gaat er ook om tegen 
welk risico en welke prijs. Pensioen-
fondsen zijn geen beleggingsinstel-
lingen. Veel mensen denken dat 
wel, maar dat is niet terecht. Fond-
sen zijn er om zorg te dragen voor 
de pensioenen.’

Positieve reacties op enquête VGeO

Belangenbehartiging staat boven-
aan verlanglijstje van leden
Het behartigen van de belangen 
van gepensioneerden is een be-
langrijke taak van VGeO. dat vindt 
49% van onze leden. dit blijkt uit 
de onlangs gehouden enquête. 
een meerderheid (72%) vindt ook 
dat VGeO dit zowel naar pensi-
oenfonds SPeO toe als binnen het 
SPeO-bestuur goed doet. Aan onze 
communicatie met de leden man-
keert weinig blijkens de gegeven 
antwoorden.

Op de vraag: “Wat zou u beter 
willen hebben?’’ kwamen 29 
antwoorden (22%)  waarvan vijf 
leden vonden dat de VGEO harder 
moet optreden en meer een vuist 
maken. De in september aan alle 
leden gezonden enquêteformulie-
ren leverden 134 reacties op, ofwel 
een respons van 29%. in enquête-
land wordt dit gezien als een mooi 
aantal. Daarnaast nemen we aan 
dat wie niet reageerden wel min of 
meer sympathiseren met de VGEO. 
Een kleine minderheid reageerde 
per e-mail, de meerderheid via de 
bijgesloten brief.
De mate waarin de VGEO de be-
langen van haar gepensioneerden 
behartigt bij het pensioenfonds 
is kennelijk voldoende duidelijk. 
Minder duidelijk is onze mate van 
belangenbehartiging in het nieuwe 
verantwoordingsorgaan van het 
pensioenfonds dat de raad van 
deelnemers verving. in dit mede-
zeggenschapsorgaan praten sinds 
kort ook de VGEO-leden Erik Ekker, 
Jeroen Hogendorp en Pim van Dok-
kum mee. Maar hun inbreng is pril 
en moet nog bewezen worden. Nog 
minder duidelijk is voor de meeste 
VGEO-leden welke rol hun organi-
satie vervult bij de overkoepelende 
belangenorganisatie NVOG (Zie 
ook het interview met NVOG-voor-
zitter Jaap van der Spek op pagina’s 
12 en 13)

Communicatie
Het is voor de redactie van deze 
Nieuwsbrief prettig te weten dat zij 

goed gelezen wordt door een over-
grote meerderheid van de leden. 
Volgens de enquête leest 94% meer 
dan de helft van deze Nieuwsbrief. 
Op de vraag over welke onder-
werpen men regelmatig wil lezen 
kwamen uiteenlopende reacties. 
Het onderwerp ‘Beleggen’ staat 
boven aan het lijstje. Kennelijk wil-
len deze lezers meer informatie over 
het beleggingsbeleid van het fonds. 
De redactie zal dit ter harte nemen. 
‘Belangenbehartiging’ en ‘Overleg’ 
worden ook als belangrijke onder-
werpen genoemd. in mindere mate 
worden ook andere suggesties 
gedaan bijvoorbeeld ‘Meer lezers-
brieven’ en ‘Persoonlijke belevenis-
sen’.  De redactie staat open voor 
deze en andere onderwerpen.Tot 
nog toe kregen we van onze le-
zers onderwerpen mondjesmaat of 
helemaal niet aangereikt. Wie zich 
aangesproken voelt, is welkom. Ge-
bruik makend van deze en andere 
suggesties proberen we de formule 
volgend jaar meer in die richting te 
sturen. 

Algemene  ledenvergadering, uit-
stapje 
Het was al eerder opgemerkt, de 
jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring van VGEO trekt relatief weinig 
van de bijna 500 leden. Van de on-
dervraagden blijkt 62% de afgelo-
pen vijf jaar deze vergadering niet 
te hebben bijgewoond. Van de ove-
rigen die haar wel bezochten vond 
94% de hier behandelde onderwer-
pen informatief. Aan het jaarlijkse 
uitstapje deden meer ondervraag-
den mee (45%).Als voornaamste 
redenen om niet mee te doen, 

werden opgegeven: te weinig bin-
ding, niemand of weinig mensen te 
kennen, of oud-collega’s van Reed 
Busness information te missen in dit 
gezelschap. Een slechte lichamelijke 
conditie speelt ook een voorname 
rol. De combinatie sociale contac-
ten en belangenbehartiging wordt 
op prijs gesteld, met nadruk op 
belangenbehartiging. Van de res-
pondenten vindt 52% beiden even 
belangrijk. 

Website en suggesties
Een meerderheid van de VGEO-
leden bezoekt zelden (45%) of 
nooit (39%) de VGEO-website. Dit 
neemt niet weg dat 16% de website 
vaak bezoekt. (Zie ook het inter-
view met webmaster Gerard Roza.) 
Belangrijke redenen zijn dat men 
hier hetzelfde meent te vinden als 
in de Nieuwsbrief of dat men geen 
computer heeft. Tenslotte vroeg 
de enquête nog naar opmerkingen 
of suggesties.  Dit leverde 39 uit-
eenlopende  antwoorden op. De 
meesten moedigen VGEO aan door 
te gaan op de ingeslagen weg. Ver-
der werden in minder mate diverse 
suggesties gedaan zoals: ‘Meer mo-
rele druk’,  ‘Meer bijeenkomsten in 
Amsterdam en Doetinchem’ of ‘Zet 
notulen/verslagen op de website.’

Spreuksprokkels
Wijsheid is wat resteert als 

we door onze meningen 
heen zijn. 

Cullen Hightower

Je kan geen hand schudden 
met een gebalde vuist 

Ghandi
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Belangenbehartiging van VGeO-bestuur 
in de nVOG
Blijkens de enquête kunnen onze leden niet goed beoordelen welke rol 
VGeO-bestuursleden vervullen binnen de overkoepelende ,,nederlandse 
vereniging van organisaties van gepensioneerden’’  (nVOG). een hoofd-
doel van de nVOG is naar de overheid toe de belangen van de vele dui-
zenden gepensioneerden te behartigen. drie VGeO-bestuursleden spelen 
hierin hun partijtje mee. 

Wat velen waarschijnlijk nog niet 
weten is dat de VGEO-bestuursle-
den Ben Brouwer, Elly Tjoa en Henk 
van der Rijst al enige tijd kennis 
opdoen en inbrengen binnen de 
NVOG. Met als doel zo ook voor 
onze leden een betere belangenbe-
hartiging te bewerkstelligen. Onder 
meer vindt  uitwisseling plaats van 
informatie en ontwikkelingen bij de 
andere aangesloten verenigingen 
van gepensioneerden. Zo meldden 
onlangs enkele leden van andere 
organisaties dat hun pensioenfond-
sen op willen gaan in een groter 
pensioenfonds zoals dat van de gra-
fische bedrijven. Een ontwikkeling 
die binnen pensioenfonds SPEO ook 
gaande is. Een belangrijke NVOG-

commissie is die voor de pensioe-
nen. Hierin heeft Henk van der Rijst 
namens ons zitting. Afhankelijk 
van het type onderneming dat zij 
vertegenwoordigen zijn de belan-
genverenigingen onderverdeeld in 
platformen. Omdat Reed Elsevier 
een uitgeverij is valt de VGEO onder 
het platform Handel en industrie. 
VGEO  neemt sinds kort ook deel 
in de werkgroep koopkracht van 
de NVOG.  Onlangs vond een dis-
cussiedag plaats over hoe de koop-
kracht voor AOW’ers en gepensio-
neerden op peil is te houden. Het 
resultaat daarvan is ingebracht in 
de algemene ledenvergadering van 
de NVOG.

Geef ons ook uw 
nieuwe e-mail-

adres door!

VGEO wil zijn leden sneller infor-
meren per e-mail. Van meer dan de 
helft beschikken wij inmiddels over 
hun e-mailadres. Maar het blijkt 
soms dat Emailadressen verouderd 
zijn zodat we een lid niet kunnen 
bereiken. We roepen iedereen op 
bij wijziging van het e-mailadres dit 
ook door te geven aan bestuurslid 
Ben Brouwer; penningmeester@
vgeo.nl. Onlangs vroegen wij onze 
leden per e-mail mee te doen aan 
een, inmiddels afgesloten, spoedac-
tie van de NVOG tegen de pensi-
oenplannen van de overheid. Het 
betrof hier een protestbrief gericht 
aan de Eerste Kamer. We kregen 
veertien e-mails onbestelbaar re-
tour. Hebt u ons wel uw e-mailadres 
bekend gemaakt en de mail met de 
protestbrief niet ontvangen, wilt u 
ons uw juiste e-mailadres doorge-
ven? Bij voorbaat dank.

Pensioenfondsen in de hypotheken
drie nederlandse pensioenfondsen steken samen 1.750.000 euro in wo-
ninghypotheken. Zij doen dat via de nieuwe hypotheekaanbieder ,,munt 
Hypotheken’’ die los staat van de banken. 

Het pensioenfonds voor metaal en techniek (PMT) legde een miljard euro 
in, het fonds voor de grafische sector (PGB) 500 miljoen euro en het fonds 
voor de Hoogovens (SPH) 250 miljoen euro. Munt is ook nog in gesprek met 
andere fondsen en hoopt totaal 3 miljard op te halen. De pensioenfondsen 
ontvangen ongeveer de hypotheekrente als rendement. ,,Munt is een hele 
kleine druppel op een hele grote gloeiende plaat’’ volgens Piet Eichholtz, 
hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht university. Vorig jaar 
werd er voor bijna 37 miljard euro aan hypotheken verstrekt. Met twee 
miljard euro kan je ongeveer 10.000 hypotheken financieren. Om dit in ver-
houding te zien: in augustus werden ruim 12000 woningen verkocht. De 
nationale hypotheekschuld bedraagt 631 miljard euro.

Haank op de 
literaire tour
Derk Haank, voormalig directeur 
Elsevier Science en Reed Business, 
laatstelijk  commissaris bij Reed 
Elsevier , gaat op de literaire tour. 
Samen met  zijn vriend Martin Mos 
is hij mede-eigenaar geworden  van 
vier literaire uitgeverijen:  De Arbei-
derspers, Atheneum-Polak en Van 
Gennep, Nijgh en van Ditmar en 
tenslotte Querido.  Ze hebben hierin 
samen een minderheidsbelang. Het 
is de bedoeling dat de uitgeverijen 
samen worden ondergebracht in  
een chique Amsterdams grachten-
pand.  Paulien Loers, directrice van 
de literaire uitgeverijen, heeft hierin 
een meerderheidsbelang. ,,Wij zor-
gen met zijn tweeën voor het werk-
kapitaal’’ aldus Haank. ,,Vroeger 
waren daar banken voor maar die 
stappen niet in dergelijke risicovolle 
investeringen. De markt is natuurlijk 
onzeker’’.  De Achterhoekers Haank 
en Mos voeren samen al langer de 
directie van wetenschappelijke uit-
geverij Springer. Het hoofdkantoor 
hiervan staat in Doetinchem naast 
het woonhuis van Haank.

“laat u niet foppen,’’ waarschuwt 
economisch redacteur menno 
tamminga in de nrC. ‘’de kosten 
én de opbrengsten van de ver-
grijzing zijn nog net zo hoog als 
ze waren. Alleen de verdeling is 
anders dan vroeger. minder voor 
rekening van het collectief maar 
meer voor eigen rekening.’’  

Hij noemt het typisch Haagse poli-
tiek. Namelijk, zolang kosten en 
uitgaven niet op de staatsbegroting 
drukken bestaan ze volgens de poli-
tiek niet. Tamminga relativeert de 
angsten voor extreme vergrijzings-

kosten. Hij refereert aan een artikel in 
de Volkskrant van Rudy Westendorp, 
hoogleraar en directeur van de denk-
tank Leyden Academy on Vitality and 
Aging. Die zegt hierin: ,,Wij hebben 
voor hetere vuren gestaan. in de ja-
ren veertig en vijftig stond Nederland 
voor de taak de babyboomers, 2,4 
miljoen kinderen, te onderwijzen en 
voor te bereiden op een juiste plek 
in de samenleving. Totdat jongeren 
gaan werken kosten ze de samen-
leving enorm veel geld. De ,,groene 
druk’’  (in tegenstelling tot de ,,grijze 
druk’’ red.) was enorm. Daar klaag-
den we toen met ons veel kleinere 
nationale inkomen niet over.’’   

VGeO-bestuur: ‘Column speelt teveel op man’

“Vooropgesteld moet worden gezegd dat een columnist zijn mening zoals 
hij die ervaart vrijelijk moet kunnen geven. We moeten er dan wel van kun-
nen uitgaan dat de feiten kloppen en dat doen zij in de bedoelde column 
niet.” Het VGeO-bestuur reageert hiermee op de vorige column van nic van 
rossum getiteld ‘mijn feiten tegenover de meningen van Fokko Covers’. “In-
houdelijk worden argumenten aangevoerd die slechts voor een deel het re-
sultaat van het pensioenfonds hebben beïnvloed,” meent het VGeO-bestuur.

Die argumenten ontrafelen, vergt 
een technische discussie die Fokko 
Covers heeft willen voorkomen 
door ons in onze jaarvergadering 
een aantal zaken uit te leggen en 
waarover wij vragen hebben kun-
nen stellen. Daarbij is uitgebreid 
ingegaan op de achtergrond van de 
uitbesteding van het vermogensbe-
heer. Wat ons in de column heeft 
gestoord en waar wij afstand van 
willen nemen, is het ‘op de man 
spelen’ van de columnist. 

Zeker Nic van Rossum zou moeten 
weten dat Fokko Covers niet alleen 
verantwoordelijk is voor de beleg-
gingsstrategie van onze pensioen-
gelden. Dat was en is en zal zijn het 
SPEO-bestuur. Het beleggingsbe-
leid wordt door het SPEO-bestuur, 
de beleggingscommissie, externe 
beleggingsadviseurs en Fokko Co-
vers bepaald, met inachtneming 
van de strikte regels van De Neder-
landsche Bank waaraan het fonds 
gehouden is.

Kosten vergrijzing zijn niet hoger.
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Wat vindt u daar nou van? 
een jubileumjaar met teleurstellingen   

de VGeO bestaat nu 20 jaar. daarom laten we 
deze keer meer leden aan het woord. er gebeurde 
in die tijd veel op pensioengebied en ook in het 
persoonlijke leven. Wat trof onze lezers het meest 
in die twee decennia? teleurstelling over het re-
cente pensioenbeleid van reed elsevier ligt voor 
de hand. Genoegen moeten nemen met minder, 
en natuurlijk erger nog het verlies van naasten. 
 
mevr. Van Bruggen-lensvelt, doetinchem
“De ingrijpendste gebeurtenis was dat mijn man 
is overleden. Weduwe worden, is een ingrijpende 
gebeurtenis. Mijn man wist dat hij niet oud zou 
worden, hij had kanker, dus je stelt je er op in. Dat 
gaat met ups en downs. Maar dan komen er ook 
leuke dingen, ik heb drie kleinkinderen gekregen, 
twee jongens en een meisje. Zij brengen vreugde. 
Twee jaar geleden was ik mee met het uitje op de 
Hoge Veluwe, Arnhem, het Kröller-Müller–Mu-
seum. Dit jaar was ik met vakantie, maar wel op 
de jaarvergadering. De laatste jaren kregen wij 
steeds kortingen op onze pensioenen. Gelukkig 
heeft het voor mij niet zo veel verandering ge-
bracht. ik kan met minder toe dan vroeger.” 

A. dokter, Almere
“Vorig jaar werd ik 65, toen overleed mijn vrouw. 
Op pensioengebied was het rustig behalve dan 
die kortingen. De rente is heel laag, niemand 
weet, wat er in de toekomst kan gebeuren. Vroe-
ger hadden wij de rekenrente, nu is ons pensi-
oen aan de waan van de dag onderhevig. Als de 
rente naar beneden gaat, word je gekort, maar 
als ze omhoog gaat, gebeurt er niets. Ze moeten 
dan eerst inlopen. Na 1 januari word je niet meer 
direct gekort. Nu staan wij onder water omdat 
de rente laag is. ik ben naar de voorlichtings-
bijeenkomst van SPEO geweest. De VGEO volg 
ik via de Nieuwsbrief en ik kijk op de website. 
Verder ben ik niet zo geïnteresseerd in uitjes of 
jaarvergaderingen.” 

j. Grijpma, Amsterdam
“ik ben blij met de Nieuwsbrief. Ze geeft duide-
lijke informatie over wat goed gaat en wat niet 
goed gaat. Ergens in de jaren 90 werd geen pen-
sioenpremie betaald. Wij als employees hebben 
nog geprotesteerd. Toen is er ook daar al aan-
dacht aan besteed. Er is nog geprobeerd met de 
directie te praten, maar ze wilde niet praten.
Wij zijn ooit niet overgenomen door Reed maar 
wij zijn samen gegaan. Toch wijst Reed nu al-
leen de weg op pensioengebied. De directie van 
Reed wil niet met de VGEO praten. in London 
zien ze ons als die ‘Bloody Dutchmen’. Gevolg, 
ik ben nu zuinig. Het kan wel eens met uitkerin-
gen verkeerd gaan. Normaal ging ik altijd naar 
de nieuwjaarsreceptie. Een paar jaar terug werd 

alleen een verhaal in het Engels gehouden over 
onderwerpen, die toen actueel waren. Dus de 
gepensioneerden horen er niet meer bij. ik ga 
graag naar de VGEO-vergadering, daar heerst 
een andere sfeer, daar voel ik mij thuis.”

mevr. Happee-Winkelman, Heemstede
“ik ben overgegaan van werk naar pensioen. 
Dat was financieel een grote overgang, ook psy-
chisch. Maar ik vind het wel leuk, het heeft ook 
voordelen. ik vond mijn werk altijd leuk, je mist 
nu de sociale contacten. Hoewel, ik heb toch nog 
wel contacten met oud-collega’s. Stuitend dat 
de pensioenen niet geïndexeerd worden. Je gaat 
dus naar beneden. De VGEO heeft er veel aan 
gedaan, ook een enquête gehouden. Nu zijn de 
vooruitzichten dat je in de eerste tien jaar niet 
geïndexeerd wordt. Het is deprimerend dat je 
daar als niet-werkende zo weinig aan kunt doen. 
De VGEO-uitjes zijn leuk. ik ga er af en toe heen. 
Het laatste was heel interessant.”
 
H.P. van Haren, Heemstede
“ik vind de Nieuwsbrief heel aardig. ik heb ook 
bij Philips gewerkt, daarvan is het gepensioneer-
denblaadje minder.
De VGEO-website vind ik ook goed. Alleen staan 
de onderwerpen er te lang op. ik ben bij REN in 
1990 gestopt. ik werkte bij de holding en ben pas 
later gepensioneerd. Het personeel gaat nu eer-
der weg bij de onderneming. uitgevers wisselen 
vaker van baan dan ergens anders. Ze proberen 
de poot onder je stoel weg te zagen als je er niet 
bent. Sinds zes jaar ben ik lid van de VGEO.
De VGEO ken ik ook via Ger de Rooij en Chris 
Ankersmit. Daarvoor kende ik de vereniging niet. 
Er wordt geen reclame voor gemaakt. in het per-
soneelsblad van Elsevier staat het ook niet. Een 
half jaar voor mijn pensioen was ik op een bij-
eenkomst voor gepensioneerden van SPEO. Daar 
kwam VGEO ook aan de orde.” 

mevr. j.m. van ’t Walderveen-lelieveld, 
maarssen
“Er is veel veranderd in die tijd. Mijn man heeft 
bij Elsevier gewerkt, 20 jaar geleden is hij over-
leden. Twee keer heb ik een man verloren. En 
je bent natuurlijk ouder geworden. ik lees de 
Nieuwsbrief en ga naar vergaderingen. ik volg 
het gebeuren op pensioengebied. Voor ouderen 
ziet het er slecht uit. Wij krijgen geen indexering 
en hebben er hard voor gewerkt. Ze veranderen 
eigenlijk iedere keer weer wat. Vroeger was het 
altijd hetzelfde. ik heb gewerkt bij de ABN-AMRO 
Bank en krijg daarvan ook pensioen. Daar wordt 
je pensioenuitkering geïndexeerd. Waarom is dat 
bij Elsevier ook niet zo? Daar krijg ik minder. Er 
wordt dus slecht belegd. ik zit bij de VGEO in de 
kascommissie. Eigenlijk kan iemand anders dat 

wel eens overnemen. Maar niemand neemt de 
moeite. uitjes in Amsterdam zijn voor mij te ver 
weg, De jaarvergadering in Nijkerk is beter. Daar 
is het goed georganiseerd. Er komen goede spre-
kers. Die professor Scherder deed het erg leuk.”

mevr. m.e. Sormani, Amsterdam
“ik vind, wat iedereen vindt namelijk dat wij 
achteruit gaan. ik denk weinig over Elsevier na. 
Het is ongelofelijk, dat zo’n rijk bedrijf weigert 
bij te storten, om zo te kunnen indexeren. Ons 
pensioen wordt zelfs gekort. Hoe is het mogelijk? 
Het bedrijf is ooit in Nederland begonnen en nu 
dit. Jullie proberen er van alles aan te doen. Alle 
prijzen om je heen gaan omhoog, huren etc. Dit 
baart mij zorgen. ik ben met 57 vervroegd uitge-
treden, kon met een regeling weg, want het werk 
ging naar india. Later ging dat niet door, maar 
ze nemen toch liever jonge mensen. De oudjes 
waren het anders gewend. Op de bureauredactie 
had je je eigen winkeltje, het werd nu meer mul-
tinationaal. Bureauredacteuren vonden dat tek-
sten foutloos moesten zijn. Het botste met al die 
baasjes die kwamen. Toen kreeg ik een burn-out. 
Een maatschappelijk werkster heeft me goed be-
geleid. En daarna kwam het aanbod. Van de VuT 
kon je goed leven had ik verwacht. Maar het viel 
toch tegen.” 

G.H. Ketz, Zelhem
“Na mijn pensioen ben ik er gelukkiger op gewor-
den en nog steeds gelukkig getrouwd. in 2000 
ben ik gestopt met een regeling voor meer dan 
40 dienstjaren, tegen 90% van mijn salaris. Toen 
kwam er ter overbrugging een VuT-regeling, 
maar dat werd toch wel een aderlating. Pas met 
65 jaar werd het financieel beter. Wij redden ons 
wel, maar het wordt er niet leuker op. Wij hebben 
€ 70 - € 80 per maand ingeleverd en de kosten 
blijven stijgen. Wat ze nu in petto hebben, weet 
ik niet, je moet positief blijven denken. Maar de 
laatste tijd zit het tegen als je ziet hoe Reed El-
sevier met de gepensioneerden omgaat. Zowel 
jullie als ik kunnen er weinig tegen doen. ik heb 
bij Misset gewerkt maar ben later naar het pen-
sioenfonds van Reed Elsevier over gegaan. Het 
pensioenfonds Misset (dat later deel ging uitma-
ken van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven 
(PGB) red.) zou nu beter geweest zijn. ik zie nog 
wel eens wat oud-collega’s van Misset. ik had in 
mijn werk ook contact met personen in Amster-
dam, maar dat is toch te ver weg. Daar zeggen ze 
ja en doen nee, dat heb je in de Achterhoek niet. 
ik ben ook een keer in Nijkerk geweest tijdens de 
VGEO-jaarvergadering en bij vergaderingen voor 
gepensioneerden in Doetinchem.

De interviews zijn gehouden op  4, 5 en 11 
november 2014 door Hildegund Spaargaren.
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AlS u dIt mAAr Weet
enkele duizenden nederlandse gepensioneerden die in Duitsland 
wonen zijn boos. Door een nieuw verdrag tussen Nederland en Duitsland 
moeten zij vanaf 1 januari 2015 in Nederland belasting betalen. Daardoor 
dreigen ze tot een  kwart van hun besteedbaar inkomen te verliezen. 

Van zo’n 28000 oud-mijnwerkers gaan de pensioenen fors omhoog. 
Zij gingen namelijk over naar verzekeraar Aegon. Mijnwerkers krijgen 
er per 1 januari 2015 ruim 8 procent bij. Voormalige mijnbeambten zelfs 
ruim 10 procent. 

de grote nederlandse pensioenuitvoerder PGGm schrapt de ko-
mende drie jaar tweehonderd banen. Deze reorganisatie moet de pen-
sioenuitvoerder vanaf 2017 jaarlijks 50 miljoen euro kostenbesparing 
opleveren. PGGM beheert circa 178 miljard euro vermogen van diverse 
fondsen. Er werken 1300 mensen. 

Bijna twee derde van de werkende Nederlanders weet niet hoeveel 
pensioen zij hebben opgebouwd. Niettemin geeft 86 procent aan be-
lang te hechten aan pensioenopbouw. ,,Het lijkt er op dat deelnemers 
in een fonds wel op de hoogte zijn van algemene pensioenzaken maar 
te weinig weten van hun persoonlijke situatie,’’ aldus directeur Maikel 
Pals van onderneming Brunel. 

Afscheid Nic van Rossum > 
In dit jubileumnummer verschijnt de laatste column van 
Nic van Rossum. Vier jaar lang deed hij de door hem bedachte 
titel ‘Dwars in ruste’ alle eer aan. Zijn dwarsheid was geen 
verrassing voor wie hem kende als columnist van Weekblad 
Elsevier. Ook daar trok hij onverschrokken ten strijde tegen 
bijvoorbeeld de aanleg van de Betuwelijn. Nic was een scep-
ticus met een uitgesproken mening. Hij durfde kritisch van 
gebaande paden af te wijken. Tot het uiterste. Dat was zijn 
privilege. Een columnist maakt vrienden en vijanden. Als be-
kwaam oud-journalist leverde Nic zijn columns altijd punctu-
eel en vlekkeloos aan. Ondanks zijn gevorderde leeftijd ver-
loor het niets aan kwaliteit. 
We danken Nic voor zijn waardevolle en onbezoldigde bijdra-
gen en hopen dat hij ook als VGEO-lid nog van zich laat horen. 
De hoofdredactie wenst hem en de zijnen het allerbeste toe.

nederlanders vinden dat fondsen mogen 
beslissen
De meeste Nederlanders, 80%, vinden het ,,zeer belangrijk’’  dat pensioen-
fondsen ,,automatisch’’ voor hen regelen hoeveel loon zij moeten inleggen. 
Maar ook wat het beleggingsrisico is en hoe hun pakket er uitziet, zoals 
wel of geen arbeidsongeschiktheids- of nabestaandenverzekering. Aan 
de andere kant zegt een meerderheid ook ,,meer keuzevrijheid’’ te willen. 
,,Pensioendeelnemers zijn ,,dubbelhartig’’ concluderen de hoogleraar eco-
nomie Harry van Dalen en hoogleraar pensioensociologie Kéne Henkens in 
een artikel op de economenwebsite ,,Me Judice.’’ ,,Mensen zeggen wel dat 
ze keuzevrijheid willen maar dat wil nog niet zeggen dat ze er in de praktijk 
ook gebruik van willen maken,’’ aldus Van Dalen.  

“Overheid snijdt eens 
in eigen vlees!’’
De overheid vindt dat er bezuinigd 
moet worden. Vooral door haar 
burgers. Maar volgens socioloog en 
zorg-expert Marja Pijl kan de over-
heid beter eerst de hand in eigen 
boezem steken en in eigen vlees 
snijden. Ze noemt onder meer de 
miljarden die zijn verspild door mis-
lukte iCT-projecten.  De kosten die 
gepaard zijn gegaan met privatise-
ring, advieskosten, het inhuren van 
consultants, en de gigantische bu-
reaucratie met vele procedures die 
in het leven zijn  geroepen. 

Verschil collectief en 
individueel pensioen kleiner
Ongeveer 80% van de pensioenen in Nederland is nog steeds collectief 
geregeld. Zo worden risico’s over generaties samen gedeeld en kosten be-
perkt. Maar dit voordeel  wordt volgens het onderzoeksnetwerk Netspar 
kleiner.  Het voordeel van een collectieve regeling voor de oudedagsvoor-
ziening zou ten opzichte van een goed ingerichte individuele regeling nu 
nog maar 3% bedragen. Dat slinkende voordeel ontstaat  vooral door de 
vergrijzing stellen Netspar-onderzoekers.  De  premie-inkomsten, betaald 
door de werkende populatie, zijn naar verhouding nog maar klein ten 
opzichte van het hele pensioenvermogen.  Het gevolg is dat pensioenen 
afhankelijker worden van beleggingsresultaten evenals overigens bij indi-
viduele regelingen. Zodoende  is de mogelijkheid kleiner om schokken op 
de financiële markten te delen over verschillende generaties.   
Aldus de onderzoekers.  

minder beleggingen 
in hedgefondsen
nederlandse pensioenfondsen be-
leggen minder  in hedgefondsen. 
Ze worden te duur gevonden en te 
ingewikkeld. Bovendien roepen ze  
vragen op bij het grote publiek.  
Begin 2009 hadden Nederlandse 
pensioenfondsen nog 3,7% van hun 
vermogen ondergebracht bij hedge-
fondsen. in het eerste kwartaal van 
dit jaar was dit gezakt naar 2,7% 
(26,8 miljard euro). Hedgefondsen 
hebben geen opgaande markt no-
dig om te presteren. Ze gebruiken 
daarvoor een groot aantal beleg-
gingstrategieën. Verliesgevende 
aandelen kunnen daardoor bijvoor-
beeld in winst worden omgezet.  
Hedgefondsen beloven meer rende-
ment zonder dat het risico evenredig 
toeneemt. Het hedgefonds MAN 
beheert enkele miljarden euro’s 
voor zo’n vijftien Nederlandse pen-
sioenfondsen. Fondsen die MAN de 
rug toekeerden noemden volgens 

“Het koopkrachtverlies dat 
gepensioneerden sinds de 

crisis opliepen, kan door de 
pensioenhervorming die het 
kabinet heeft aangekondigd, 

vrijwel niet meer worden 
goedgemaakt.’’

dennis van ek 
(mercer)

“Liever een kabinetscrisis 
dan het vernietigen van het  
beste pensioensysteem ter 
wereld. Het is een daad van 
destructie die nog zal nagal-
men bij de volgende verkie-

zingen.’’

B.m.S. van Praag 
emeritus hoogleraar 

universiteit van Amsterdam

sales director Jeroen Broers vooral 
de complexiteit van de beleggingen 
en het kostenniveau als belangrijk-
ste reden.’’  Bij veel hedgefondsen 
zijn beleggers een beheervergoe-
ding van 2% van het beheerd ver-
mogen kwijt. Daar bovenop komt 
een prestatiebeloning van 20% van 
het behaalde resultaat. 

Harry van dalen >

< Kéne Henkens



 elseVier seniOren nieuwsbrief  7

-

Nic van Rossum: dwars in ruste 

Klimaatfanaten en– sceptici 
groeien naar elkaar toe 
Na 25 jaar strijd tegen windmo-
lens en klimaathysterie, ben ik 
verheugd in mijn laatste column 
in deze Nieuwsbrief te mogen con-
stateren dat er over klimaatver-
andering in het algemeen en CO2-
uitstoot in het bijzonder, nieuwe 
ontwikkelingen en nieuwe inzich-

ten opbloeien die de klimaatdiscussie naar een hoger 
niveau hebben getild.  Nu is het wachten op politici 
die de miljardenverspilling aan subsidie op windener-
gie met onmiddellijke ingang stopzetten.
Het gaat voor Nederland om bijna honderd miljard 
euro in de komende 20 jaar en voor Duitsland (Ener-
giewende) om duizend miljard. Te betalen door  par-
ticuliere energiegebruikers, die per huishouden zo’n 
22.000 euro zullen moeten ophoesten, zodat voor 
kleinere inkomens nieuwe armoe (energy poverty) 
dreigt. Het is pijnlijk te moeten constateren dat 
huishoudens, die tezamen slechts een kwart van het 
totale elektriciteitsproductie verbruiken, voor de 
volle mep aan miljardensubsidies opdraaien.
In Denemarken is het windproces nagenoeg voltooid. 
Het land staat tot de laatste (zee)meter vol met 
vogelgehaktmolens. De Denen zijn gestopt met aan-
leg van nieuwe windparken, maar schrikken zich rot 
in het besef dat de kosten alleen maar oplopen. 
Ze zijn miljarden subsidie kwijt aan onderhoud, 
reparatie en vooral vervanging van versleten wind-
turbines. Hoezo duurzaam? Een windmolen gaat 
15-20 jaar mee, een traditionele krachtcentrale 60 
tot 70 jaar. Waar kosten zijn, zijn opbrengsten. Van-
daar de gigantisch lobby door het bedrijfsleven voor 
windenergie. Niet alleen windmolenbouwers, maar 
ook plaatsing- en onderhoudsbedrijven, elektriciteits-
leveranciers, transportondernemingen, grondstofle-
veranciers, banken, adviseurs en milieuorganisaties 
(degenen die – anders dan de betalende consument - 
Het Energieakkoord hebben getekend) zien met angst 
en beven het moment tegemoet dat de overheid de 
subsidiekraan dichtdraait. Daarom bieden ze de boer 
die een landschapvernietigende windturbine op zijn 
land plaatst € 70.000 per jaar en blijven ze leugens 
verspreiden. Een van de vele voorbeelden: “Dit wind-
molenpark levert de energie voor 200.000 huishou-
dens.” Fout: hooguit voor het elektriciteitsgebruik. 
Een huishouden verstookt immers veel meer energie 
aan gas en autobrandstof. Windenergie zal maximaal 

1,5% van het totale energieverbruik dekken. De aan-
beveling had moeten luiden:  “Dit windmolenpark 
kost 200.000 huishoudens elk € 1200 per jaar.”
Maar de kansen keren. Steeds meer wetenschappers 
prikken de duurzaamheid van windenergie door. We 
weten al dat windmolens geen CO2 besparen, integen-
deel. Maar tevens ontstaat steeds grotere twijfel of 
kooldioxide de enige of zelfs de belangrijkste bron is 
van global warming. Ondanks de hogere CO2-uitstoot 
weigert het aardse klimaat immers al 18 jaar om 
verder op te warmen, dwars tegen alle geavanceerde 
computermodellen in. De klimaatfanaten zoeken 
zich wezenloos naar een verklaring. De warmte zou 
zich tijdelijk verstopt hebben in de oceanen, want de 
temperatuur van de diepzee zou in deze eeuw met 
maar liefst 0,01 °C zijn opgelopen. Hoe wanhopig kun 
je zijn. Deze troosteloze diehards leveren een kans-
loos achterhoedegevecht. 
Kansrijker zijn de zonnewetenschappers. Zij krijgen 
ineens meer aandacht nu zij aantonen dat de klimaat- 
wisselingen in de laatste anderhalve eeuw parallel 
hebben gelopen aan de hoeveelheid zonnevlekken. 
Dat kan een toevallig verband zijn, maar wel heel 
toevallig. Het IPCC, het VN-klimaatpanel, heeft de 
invloed van de zon op ons klimaat altijd ontkend, of 
liever genegeerd. “We weten weinig van de zon, we 
kunnen de invloed niet in een computermodel stop-
pen, dus kunnen we daar niets mee.” Die houding.
Feit is dat klimaatfanatici en klimaatsceptici elkaar 
steeds dichter naderen. Beide realiseren zich dat 
het in één eeuw opstoken van delfstoffen die door 
moeder aarde in 4,5 miljard jaar zijn opgebouwd, 
volstrekt onverantwoord is. Zij  richten zich nu op 
wèl duurzame alternatieve bronnen, zoals zonne-, 
getijden- en waterkrachtenergie. En wat mij betreft 
vooral op kernenergie: de meest rendabele en veilige 
elektriciteitsopwekking voor de rest van deze eeuw.
Veilig? En Three Miles Island, Tsjernobyl en Fukushi-
ma dan? Drie (bijna) ongelukken met nauwelijks 
aantoonbare slachtoffers in 65 jaar kernenergie. Zet 
dat af tegen de tienduizenden die omgekomen zijn 
in ingestorte kolenmijnen. Trouwens: traditionele 
kolencentrales geven meer straling dan de goed afge-
schermde moderne kerncentrales.
Met kernenergie en schaliegas kunnen we nog 150 
jaar vooruit. Met de zon nog een miljoen jaar..

Reacties: n.van.rossum@wanadoo.fr
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In haar twintigjarig bestaan 
werd het VGeO-bestuur geleid 
door drie voorzitters. ton Boog-
ers twintig jaar geleden als  eer-
ste en oprichter van de Vereni-
ging Gepensioneerden elsevier 
Ondernemingen.  Hij ondervond 
toen de nodige weerstand. ton 
werd opgevolgd door jan nef-
kens en tenslotte sinds twee 
jaar als eerste vrouwelijke voor-
zitter  Henny Wijnands. Zij kwam 
in een roerige periode rond de 
pensioenen binnen. Ze hebben 
samen minstens één mening ge-
meen:  VGeO moet meer leden 
zien te winnen.

ton Boogers:

‘We hebben verloren als het om 
belangenbehartiging gaat’
ton Boogers was twintig jaar geleden zowel de oprichter als eerste voor-
zitter van de Belangenorganisatie van Gepensioneerden elsevier Onder-
nemingen VGeO. Aan die ontstaansperiode bewaart hij  frustrerende 
herinneringen. Hij ondervond een negatieve opstelling van zowel de be-
drijfsleiding van reed elsevier als van pensioenfonds SPeO. 

Zijn grootste wens dit jubileumjaar 
is dat vrijwel alle gepensioneerden 
van Reed Elsevier lid zijn van de 
VGEO. Dat alleen kan volgens hem 
nog indruk maken bij de leiding van 
het bedrijf en bij het bestuur van 
SPEO. Kennelijk vonden ze VGEO 
in die begintijd  niet zo’n gewenste 
pottenkijker. Toen het eerste volle-
dige bestuur was gevormd, bleek 
evenwel dat Ton als voorzitter werd 
ondersteund door een enthousiaste 
groep  bestuursleden die heel veel 
taken overnamen. Mede hierdoor 
was er sprake van een snelle groei 
en deelname die over het  gehele 
land verspreid werd. “Die solidari-
teit vond ik geweldig.”

Heeft een belangenorganisatie 
als VGeO aan betekenis gewon-
nen of verloren?
“Dat hangt af welke betekenis het 
woord ‘belangen’ heeft. Als het de 
‘sociale contacten’ met oud colle-
ga’s betreft, dan zeg ik: gewonnen. 
We hebben verloren als  het om be-
langenbehartiging gaat. De primai-
re doelstelling van een belangenor-
ganisatie als VGEO  is de financiële 
belangen van de gepensioneerden 
te bewaken en te behartigen.                                                                                                      

 Vooral door de bemoeienissen van 
de politiek en de absurde houding 
en regelgeving van De Nederland-
sche Bank hebben de kleine be-
drijfspensioenen aan betekenis ver-
loren. Bij bedrijfspensioenfondsen 
spelen de directies van de bedrijven 
een dominante rol, hetgeen in deze 
economische crisis dus fataal is. 
De Mammoetfondsen zijn nog de 
enigen die deskundige tegenstand 
kunnen bieden.”

Hoe kunnen we onze stem beter 
laten horen? 
“in het verleden dachten we dat 
we dit konden bereiken door te 
participeren in de besturen van de 
pensioenfondsen. Nadat we dit uit-
eindelijk bereikt hadden, zijn we nu 
monddood gemaakt door het beleid 
van De Nederlandsche Bank. Alle 
bestuurders moeten voldoen aan 
hoge financieel-economische eisen 
en daarvoor een examen afleggen. 

“Dat jongeren zich in de kou 
gezet voelen is kortzichtig”“Beleid 

van DNB 
maakte ons 
monddood”

jan nefkens: 

‘Voor bestuur reed elsevier bestaat VGeO niet’ 
jan nefkens volgde ton Boogers op en was de langst zittende voorzitter  
voordat hij werd opgevolgd door Henny Wijnands. In die periode maakte 
hij steeds verdergaande bemoeienissen mee van de regering maar ook van 
de nederlandse Bank. met als gevolg: “maatregelen die de pensioenen 
ernstig aantasten ondanks de grote sommen die er in de kassen zitten.”

“Koopkracht holt onevenredig 
achteruit ten opzichte van 
andere groepen”
 

Drie 
VGEO-

voorzitters 
blikken 
terug

Dit leidt er alleen toe dat alle pen-
sioenfondsbestuursleden ‘ogen met 
daarin dollartekens’ moeten heb-
ben. Met alle gevolgen van dien. 
Het wordt vrijwel onmogelijk voor 
de besturen van belangenvereni-
gingen om uit haar gelederen ‘eco-
nomische deskundigen’ af te vaar-
digen. Bovendien doet zich een an-
dere complicatie voor als deze ‘des-
kundigen’ tevens bestuurslid van 
een belangenvereniging als VGEO 
zijn. Zij kunnen het bestuur van hun 
belangenvereniging monddood ma-
ken. Deze kan namelijk niet optre-
den omdat hun vertegenwoordigers 
door het pensioenfondsbestuur 
een zwijgplicht is opgelegd. Maak  
VGEO financieel onafhankelijk van 
de voormalige werkgever.  Geef een 
eigen blad uit om de kontakten met 
de gepensioneerden te continueren 
en daarmede onze stem te laten 
horen.”

Wat vind je rechtvaardig/onrecht 
vaardig aan het huidige over-
heidsbeleid inzake pensioenen?
“Aanpassing van de reglementen 
aan de huidige tijd is op zich geen 

Wat was je grootste frustratie?
“Het te gemakkelijk afstaan van de 
zeggenschap door de Nederlandse 
bestuurders van Elsevier bij de fusie 
met Reed. Dat leidde uiteindelijk tot 
de onmacht van de Nederlandse 
bestuurders om de Engelse board 
van Reed Elsevier te laten inzien dat 
Nederland net zo goed de steun van 

een bijstorting nodig heeft als de 
andere nationaliteiten. Zeker wan-
neer ervoor gereserveerd is.’’

Heeft een belangenorganisatie 
zoals VGeO  aan betekenis ge-
wonnen of verloren?
“in het verleden was de VGEO nau-
welijks een gesprekspartner van 

SPEO. Het bestuur van de VGEO 
blijkt in deze moeilijke omstandig-
heden er toch in geslaagd te zijn 
meer invloed te krijgen. Zo zijn en-
kele VGEO-leden in het bestuur van 
SPEO benoemd.”

Hoe kunnen we onze stem beter 
laten horen?
“Als individueel lid hebben we niets 
in te brengen. Daarom is de VGEO 
de onmisbare spreekbuis naar pen-
sioenuitvoerders en de overkoe-
pelende organisatie NVOG. Voor 
bestuurders van Reed Elsevier en de 
Raad van Commissarissen daarvan, 
bestaat de VGEO niet.”
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Henny  Wijnands:  

‘We kunnen onze stem niet beter 
laten horen dan nu’
Henny Wijnands is nog niet zo lang voorzitter als haar twee voorgangers. 
Zij volgde jan nefkens op.  maar zij beleefde inmiddels roerige jaren op 
pensioengebied. “Ijkpunt is voor mij toch de allereerste mededeling in 
januari 2012 over de op handen zijnde korting.”

Nog dezelfde dag (31 januari) 
stuurde het VGEO-bestuur haar eer-
ste lange brief met een hele reeks 
argumenten naar de directie van 
Reed Elsevier Nederland (REN) . 
“Toen dachten we nog dat er met 
een betrokken directie van een 
ruimschoots winstgevend bedrijf 
wel te praten viel. Des te groter was 
daarna de desillusie.”

Wat is je grootste frustratie?
“Mijn grootste frustratie is dat 
Reed Elsevier Nederland  zich zo 
weinig gelegen laat liggen aan de 
pensioenperikelen van SPEO.  Het 
eindresultaat is dat zij zich hele-
maal van de eigen betrokkenheid 
distantiëren met een voorgenomen 
iDC-regeling. Dit ook nog eens met 
een regering die nu al jaren met 
onze pensioenen rommelt. Daar 
heerst gebrek aan visie. Ze komen 
met voorstellen die gebaseerd zijn 
op cijfers en uitgangspunten die tel-
kenmale weerlegd worden. Zowel  
door de Pensioenfederatie, als vak-
bonden, wetenschappers in pensi-
oenrecht en onze overkoepelende 
belangenorganisatie NVOG.
Als er niet aan de rentevoet was 
gemorreld (niet nodig gezien over 
een periode van 50 jaar) dan was 
er geen korting nodig geweest. En 
nu weer de buffers die verhoogd 
moeten worden. Daardoor kan in 
een lange reeks van jaren niet geïn-
dexeerd worden. Met als gevolg dat 
de pensioenen van zowel actieven 
als gepensioneerden ruimschoots 
achterblijven bij de inflatie. Volgens 
de mensen die het kunnen weten, 
is ook dat niet nodig. Je kunt voor-
spellen dat er over tien jaar weer 
een verlichte geest in het kabinet zit 
die de ‘rijke’ pensioenfondsen gaat 
afromen. Het is een voortdurend in-
cidentenbeleid.”

Heeft een belangenorganisatie 
als VGeO  aan betekenis gewon-
nen of verloren?
“Gewonnen of verloren kan ik niet 
zeggen. Hoe moet je dat meten? 

Het is goed dat we er zijn en dat we 
onder de koepel van NVOG en CSO 
in groter verband bij de regering 
onze problemen en standpunten 
kunnen laten horen. Van de uitkom-
sten maken we een vertaalslag naar 
onze leden. Het is ook belangrijk 
onze stem te laten horen bij SPEO 
en de werkgever.  Zonder een be-
langenorganisatie als VGEO komen 
gepensioneerden helemaal niet aan 
het woord.”

Hoe kunnen we onze stem beter 
laten horen?
“Wij kunnen onze stem niet beter 
laten horen dan we al doen. Neem 
de diverse brieven die we zonden 
naar de directie en de Raad van 
commissarissen. Verder laten we 
ons in het SPEO-bestuur horen via 
onze VGEO-bestuursleden. We 
zijn ook vertegenwoordigd in het 
verantwoordingsorgaan van SPEO 
(vroeger in de raad van deelnemers) 
en de overkoepelende belangenor-
ganisatie NVOG die contacten on-
derhoudt met de regering. 
Wij hebben vele steekhoudende 
argumenten. We hebben echter 
als gepensioneerden geen sanctie-
mogelijkheden en de ‘andere kant’ 
weet dat. Vakbonden zouden meer 
kunnen doen. Niet alleen focussen 
op lonen maar ook zorgen dat pen-
sioenen niet uitgekleed worden en 
de achterban uitleggen hoe belang-
rijk dat is. Na je werkzame leven is 
er ook nog een leven. Doe daar wat 
aan als het nog kan en strek de zorg 
daarvoor uit tot na de pensioenge-
rechtigde leeftijd.”

Wat is je grootste wens in dit 
jubileumjaar?
“Meer leden, uitroepteken. 
Getallen zijn belangrijk.”

Wat vind je rechtvaardig/onrecht-
vaardig aan het huidige over-
heidsbeleid inzake pensioenen?
“ik wil het niet rechtvaardig noe-
men. Toen de crisis duidelijk werd, 
heb ik wel gedacht “Dit gaan ook 

Het is een voortdurend 
incidentenbeleid

“We hebben 
geen 

sanctiemoge-
lijkheden”

de gepensioneerden op de een of 
andere manier voelen”. Onrecht-
vaardig vind ik dat gepensioneer-
den worden weggezet als ‘rijke oud-
jes’ waar fiscaal nog wel wat weg-
gehaald kan worden. Voor grofweg 
90% van de gepensioneerden geldt 
dit absoluut niet. Onrechtvaardig 
vind ik ook dat zowel de regering 
als de werkgevers al jaren bezig zijn 
de pensioenen voor werkenden uit 
te hollen. ik vrees dat er voor de nu 
werkenden maar een karig pensi-
oen overblijft.
Als wij luisteren naar onze gepensi-
oneerden dan heb ik grote bewon-
dering voor hun (ons) incasserings-
vermogen. Bij herhaling horen we 
(lees ‘Wat vindt u daar nou van?’) 
“het is niet leuk, maar wij hebben 
nog geleerd om met tegenslagen 
om te gaan en met weinig tevreden 
te zijn.” Dat vind ik stijlvol.

bezwaar. Bij voorbeeld die in-
gangsleeftijd van het pensioen had 
al jaren geleden genomen moeten 
zijn. Dan hadden we nu wellicht al 
op een pensioenleeftijd van 70 jaar 
gezeten en dan was één van de 
huidige problemen in de pensioen-
wereld voorkomen. ik vind het on-
rechtvaardig dat alsmaar wordt ge-
beukt op de noodzaak het huidige 
Nederlandse pensioenstelsel te wij-
zigen. Dit pensioenstelsel behoort 
reeds jarenlang tot een van de beste 
ter wereld. De eerste vijftig jaar van 
het bestaan van het pensioenstelsel 
heeft dat ook bewezen. Er zijn in die 
periode vele crisissen geweest op 
economisch vlak, maar nooit zijn de 
pensioenfondsen in het algemeen 
in de problemen gekomen.”

de jongeren voelen zich in de kou 
gezet? 
De oorzaak van de huidige proble-
men is dat de crisisperiode uitzon-
derlijk lang duurt en gebukt gaat 
onder het irreële rentesysteem van 
de DNB. Dat met name de jongeren 
zich in de kou gezet voelen is kort-
zichtig. ik herinner me de tijd  van 
de oprichting van de pensioenfond-
sen in de vijftiger jaren van de vori-
ge eeuw. Toen maakten, met name 
de laagbetaalde medewerkers, 
bezwaar tegen de pensioenpremie 
omdat ze die op hun salaris niet 
konden missen. Gewoon kortzich-
tig. Er moest uitgelegd worden wat 
de voordelen waren van het nieuwe 
systeem. De twintigers en dertigers 
van toen, die best laag betaald wer-
den, zijn nu die zogenaamde ‘Stin-
kend rijke ouderen’!  

Wat is je grootste wens in dit 
jubileumjaar?
“Om nog lang van mijn pensioen te 
kunnen genieten. Verder wens ik de 
VGEO veel nieuwe leden toe. Maar 
niet alleen in dit jubileumjaar.”

Wat vind je rechtvaardig/onrecht-
vaardig aan het huidige over-
heidsbeleid inzake pensioenen?
“uitvoering van wettelijke regelin-
gen waardoor de koopkracht van de 
gepensioneerden, onevenredig ach-
teruit holt ten opzichte van andere 
groepen.”
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er ligt 49 kilometer Amsterdams 
archief opgeslagen in het monu-
mentale gebouw de Bazel. maar 
die afstand hoefden de 113 deel-
nemers aan het jubileumuitje van 
VGeO op die onverwacht zonnige 
augustusdag niet af te leggen. toch 
kregen ze veel te zien zowel binnen 
als buiten het gebouw,  vanaf daar 
met een unieke rondvaart. 

De foto’s op deze pagina geven 
hiervan een uitgebreide indruk. Zo-
wel van het monumentale interieur 
van dit Amsterdamse stadsarchief, 
ooit een prestigieus bankgebouw,  
als de deelnemende VGEO-leden. 
Tijdens een rijk voorziene lunch 
kon iedereen na een uitgebreide 
rondleiding weer op adem komen. 
Daarop volgde vanaf De Bazel de 
onontkoombare maar altijd weer 
ontspannende rondvaart door de 
grachten en over het iJ. Een vaar-
tocht die overigens prettig afweek 
van de gebruikelijke toeristische 
route. Een afscheidsborrel ontbrak 
wederom niet, deze keer in de neo-
klassieke entourage van Pub1 op 
het Centraal Station. Makkelijker 
kon tot slot het de treinreizigers 
niet worden gemaakt. (Bezoek voor 
meer foto’s en tekst onze website 
www.vgeo.nl.)

Zonnig 
Jubileum-
uitje van 
VGEO -
leden
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nVOG-voorzitter jaap van der Spek:

‘de overheid speelt 
geen fatsoenlijk spel’
de komende 10 tot 15 jaar kunnen pensioenen niet meer geïndexeerd 
worden door de pensioenplannen van de overheid. Zowel gepensioneer-
den als werknemers zijn de dupe. nVOG-voorzitter jaap van der Spek 
waarschuwde hiervoor tijdens een recente protestactie van gepensio-
neerden op het Haagse Binnenhof. de tweede Kamerleden die de over-
heidsplannen steunden hielden zich doof. toen  het grote ambtenaren-
fonds ABP dit later nog eens in de media bracht leek nederland plotseling 
wakker te worden.

Waar Van der Spek tijdens zijn 
toespraak in Den Haag de vinger 
oplegde was slechts één van de 
onbegrijpelijke gevolgen van het 
zogenoemde  nieuwe ‘Financiële 
Toetsingskader’ (nFTK) dat de over-
heid door de Tweede Kamer wist 
te persen. De Tweede Kamer bleek 
hier in meerderheid voor. De NVOG 
gaat zijn pijlen nu richten op de Eer-
ste Kamer dat deze pensioenregels 
nog moet toetsen en goedkeuren.

Overkoepelende 
belangenorganisaties

De VGEO is al vele jaren aangeslo-
ten bij de ‘ Nederlandse Vereniging 
van Organisaties Van Gepensio-
neerden’ ( NVOG). Per lid draagt 
zij jaarlijks trouw contributie af aan 
deze overkoepelende organisatie. 
inmiddels zijn er 60 belangenorga-
nisaties van gepensioneerden bij de 
NVOG aangesloten. Hun belangen 
worden bij overheid en belangrijke 
instanties behartigd door zowel de 
NVOG als zusterorganisatie KNVG. 
Zij werken nauw samen vanwege 
de noodzakelijke krachtenbunde-
ling. Bovendien wordt zoveel mo-
gelijk samengewerkt met de in ons 
land breed vertakte ouderenorgani-
saties. Het gaat niet alleen over de 
aanvullende pensioenen, maar ook 

over de AOW als belangrijke basis 
van ons pensioenstelsel. En natuur-
lijk speelt in de koopkrachtontwik-
keling ook de kostenkant een rol. 
Daarom houdt de NVOG zich ook 
bezig met onderwerpen als zorg en 
wonen. in toenemende mate heb-
ben onze gepensioneerden hiermee 
te maken. “Dus mogen ze van de 
koepels verwachten, dat zij ook op 
deze terreinen hun belangen behar-
tigen.” Aldus Van der Spek.

Wat is het belang van belangenor-
ganisaties voor gepensioneerden?

“Pensioenfondsen waren lange tijd 
het domein van werknemers- en 
werkgeversorganisaties. Gepensi-
oneerden, de echte klanten van de 
pensioenfondsen,  stonden daar-
door vaak buitenspel . Daarom heb-
ben veel gepensioneerden zich ver-
enigd om op deze wijze een krach-
tiger stem te laten horen richting 
pensioenfondsbestuur. Met in veel 
gevallen het succes, dat er meege-
praat kan worden. Nu zitten gepen-
sioneerden in het fondsbestuur, en  
in verantwoordingsorganen. Waar 
gepensioneerden georganiseerd 
zijn is de kans groot dat ze serieus 
genomen worden. Helaas geldt dat 
nog niet overal, maar het begint te 
komen!’’

Vinden jullie als overkoepelende 
organisatie voldoende gehoor in 
de politiek?

“We zijn er nog lang niet. We zijn 
niet de vanzelfsprekende onder-
handelingspartner. De overheid lijkt 
een volstrekt eigen weg te gaan. 
Ook zonder deskundigen die met 
hun voeten in de pensioenmodder 

Laat VGEO een vriendschapsbe-
zoekje doen bij de belangenorga-
nisatie van Shell-gepensioneerden, 
luidt het advies van NVOG-voor-
zitter Jaap van der Spek. Deze club 
kan volgens hem ‘een sloot  aan er-
varing’  met het VGEO-bestuur de-
len als het gaat om een min of meer 
door de werkgever afgedwongen 
nieuwe pensioenregeling. 
We wezen Van der Spek er op dat 
de directie van Reed Elsevier een  
individuele pensioenregeling (iDC) 
wil doordrijven terwijl het fonds en 
gepensioneerden  kiezen voor een 
eventueel hybride maar wel collec-
tieve DC-regeling.  Bij een Defined 
Contribution-regeling (DC) heeft 
de werkgever geen verplichtingen 
meer tot bijstorting.
Van der Spek: ,,Wat er precies bij 
Reed Elsevier speelt, kan ik niet 
goed beoordelen. Maar de VG Shell 
heeft een sloot aan ervaring te de-
len. Deze multinational heeft voor 
nieuwe werknemers een iDC-fonds 
opgericht. Een vriendschapsbe-
zoekje kan de VGEO veel waarde-
vols opleveren. 
Als het om juridische wegen gaat, 
kan de vereniging van gepensio-
neerden van de Gasunie wellicht 
behulpzaam zijn met het aandra-
gen van hun ervaringen. Zo ziet 
de NVOG ook zijn taak. Er is geen 
geld voor juridische ondersteuning, 
maar een vraag om ervaringsdeling 
kan wel bij lidorganisaties worden 
uitgezet. Dat heeft al vaak tot goe-
de oplossingen geleid.” 

Vriendschaps-
bezoekje 

van VGEO aan 
Shell-

gepensioneer-
den?

staan, serieus te nemen. Dat heb-
ben we nadrukkelijk gemerkt tij-
dens het doordrammen door politici 
van de nieuwe regels voor het FTK. 
Met de collega-organisaties zijn we 
op dit moment bezig met het opzet-
ten van een strategie voor structu-
rele beïnvloeding. 
Het toezicht op een financiële instel-
ling verbreedt zich tot de pensioen-
potten in ons land. in toenemende 
mate speelt  de overheid in de 
pensioenwereld een rol. Vanwege 
Financiële Toetsingskaders (FTK), 
maar ook in de discussies, die in 
de Stichting van de Arbeid en de 
Sociaal economische Raad worden 
gevoerd. Ook Europese regelgeving 
heeft invloed op onze pensioen-
wereld en de beslissingen die daar 
genomen worden. Eisen aan verze-
keraars dreigen ook aan pensioen-
fondsen te worden opgelegd.’’

Heeft de overheid nog een willig 
oor voor belangen van gepensio-
neerden?

,,Als het al ooit rustig was,  is het 
dat nu zeker niet meer. Neem de 
huidige invloed van de overheid en 
de slechte regels die zijn geïntrodu-
ceerd, naast de forse ontwikkelin-
gen in de zorg. Het is in de nabije 
toekomst zeer nodig ons bezig te 
houden met de beïnvloeding van de 
overheidsplannen om te komen tot 
een nieuw pensioengebouw. Daarin 
kunnen dan de huidige onvolko-
menheden, de flexibeler geworden 
arbeidsmarkt en de wensen tot 
eigen invloed/keuzes  worden ver-
werkt. Ook moeten relaties worden 
gelegd tussen zorgkosten en de fi-
nanciering ervan en het vermogen, 
dat mensen veelal in steen hebben 
opgebouwd. De discussie is inmid-
dels gestart en zal de komende 
jaren grote aandacht vragen. Zo 
wordt niet alleen voorkomen dat 
gepensioneerden  het haasje zijn.  

‘De relatie met 
vakbonden 

wordt beter’

‘Nog zo’n 
twintig 
fondsen 

blijven over’
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Ook de generaties van hun kinderen 
en kleinkinderen niet. Er  is meer 
dan werk genoeg dus.”

Is er niet, wellicht bewust, door 
overheid en vakbonden, een con-
flictsituatie tussen werkenden en 
gepensioneerden gecreëerd?

“De verhouding met de vakbonden 
wordt beter. Simpelweg omdat wij 
en de vakbonden elkaar steeds 
meer nodig hebben. Positiegevech-
ten belemmeren het samen nastre-
ven van belangrijke doelen. We 
moeten af van die merkwaardige 
beeldvorming als zouden de oude-
ren in conflict zijn met de jongeren. 
Het is in dit verband wel heel apart 
dat de overheid wil toewerken naar 
generatie-neutrale regels, terwijl 
ze geen oor en oog heeft voor de 
berekende nadelen van juist de 
generatie werkenden. Natuurlijk, 
de voorgenomen regels zijn ook 
slecht voor de gepensioneerden en 
de economie. Maar het zijn vooral 
de werkenden die er last van zullen 
krijgen op het moment dat zij de 
pensioengerechtigde leeftijd heb-

ben bereikt, en nog jaren later dan 
de generatie van de gepensioneer-
den van nu.”

Vormen  de toenemende fusies 
tussen pensioenfondsen en  de 
overstap naar verzekeraars een 
bedreiging voor de belangenbe-
hartiging?

“Het karakter van de belangenbe-
hartiging verandert wel, omdat me-
dezeggenschap anders en minder 
goed geregeld is. De NVOG biedt 
daarom cursussen en platformbe-
sprekingen aan voor hen die met 
verzekeraars geconfronteerd wor-
den of gaan worden. De trend is in-
derdaad dat er steeds minder pensi-
oenfondsen zijn door fusies en over-
brenging naar andere uitvoerings-
organisaties. Kleine en middelgrote 
ondernemingsfondsen willen op 
die manier de kosten verminderen 
en de risico’s meer spreiden. ik ver-
wacht dat die trend doorzet en dat 
er over een tiental jaren een twintig 
grote pensioenfondsen over  zijn. Ze 
hebben het karakter van de huidige 
bedrijfstakpensioenfondsen, zoals 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het 

ABP en de metaalsector. Die gelui-
den hoor je alom in de maatschap-
pelijke pensioendebatten. Zeker als 
het onderwerp keuzevrijheid en 
keuze in risicoprofielen om de hoek 
komen kijken.’’

In hoeverre kan je je als belan-
genorganisatie nog activistisch 
opstellen?

“Er is een uitgangspunt dat ik graag 
hanteer: Gesprekken voeren en 
onderhandelen doe je aan tafel. 
Daarbij gedraagt iedere partij zich 
als een goede gesprekspartner. Al-
leen in het geval één der partijen 
zich niet fatsoenlijk  gedraagt (en 
dat omhelst ook het niet serieus 
luisteren en wegen van argumenten 
en feiten) kan de publiciteit worden 
gezocht.  Activistische activiteiten 
kunnen worden ontplooid om die 
betrokken partij weer serieus aan 
tafel te krijgen. En als je dan weer 
aan tafel zit, dan is publiciteit en 
actie op dat moment contraproduc-
tief. 

Wat zijn de grootste misvattingen  
van de overheid inzake het pensi-
oenbeleid? 

“De laatste maanden hebben we 
de stellige indruk dat het spel door 
de overheid anders wordt gespeeld 
dan fatsoenlijk is. Letterlijk zei mi-
nister Asscher ons in het bijzijn van 
staatssecretaris Klijnsma, 3 septem-
ber, dat hij de ouderenorganisaties 

 Jaap van der Spek spreekt demon-
stranten en enkele Kamerleden  toe 
op Het Binnenhof: “De komende 10 
tot 15 jaar krijgen we geen indexa-
tie meer.” Een aantal Kamerleden 
ontving  prikkelend een moestuin-
tje op handformaat. Dit naar aan-
leiding van de eerdere opmerking 
van staatssecretaris Klijnsma dat 
ouderen een moestuin zouden kun-
nen gaan houden om hun pensioen 
aan te vullen.

‘We gaan nu 
richting 

Eerste Kamer’

‘Acties zijn 
nodig om weer 

samen aan 
tafel te komen’

niet zag als serieuze onderhande-
lingspartners. En zo gedroeg hij zich 
tijdens dat gesprek ook.
Tijdens de hoorzitting van de Twee-
de Kamer bleek dat de gedoogpar-
tijen al afspraken hadden gemaakt  
en niet serieus hadden geluisterd 
naar het veld van gepensioneerden 
en pensioendeskundigen. Toen heb-
ben we besloten een actieve bijdra-
ge te leveren aan de demonstratie 
op het Plein in Den Haag, de 13de 
oktober. in dit stadium heeft dat  
onvoldoende geholpen, maar we 
gaan met actievoeren (vooral eerst 
in gesprekken, etc.) door totdat we 
weer echt gehoord worden.
Nu richting Eerste Kamer”.
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Denkend 
aan 
toen

de vorige eeuw klinkt ver weg. 
maar hij  leeft nog voort als we 
terug denken aan ons werkzame 
leven.  Het 20-jarig jubileum van 
de VGeO leek ons daarvoor een 
geschikt moment. de foto’s op 
deze pagina roepen hopelijk bij 
veel lezers positieve herinneringen 
op. Wie zichzelf of anderen niet 
herkent kan zich  ongetwijfeld een 
soortgelijk feestje, receptie,  jubi-
leum of voetbalwedstrijd herinne-
ren uit zijn of haar jongere jaren. 
Werd er vroeger meer aan dit soort 
activiteiten gedaan bij elsevier  en 
haar ondernemingen dan nu? Het 
is verleidelijk om dat aan te ne-
men in deze economisch kennelijk 
zwaardere tijden. Bovendien nam 
het individualisme toe. Groepsge-
wijs iets organiseren lijkt uit de tijd 
te zijn geraakt. maar soortgelijke  
herinneringen als op deze pagina’s 
nemen ze ons hoe dan ook niet 
meer af.
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VGeO-webmaster Gerard roza

dertien jaar onderhoud en 
vernieuwing van VGeO-website
VGeO beschikt over  een informatieve website (www.vgeo.nl). Onze le-
den kunnen daar naast informatie ook ontspanning (veel foto’s) vinden. 
Veel belangenorganisaties voor gepensioneerden missen zo’n site. Ver-
moedelijk omdat ze er de kennis, ambitie of  het geld niet voor hebben. 
VGeO-bestuurslid Gerard roza vormt een positieve uitzondering. Hij zette 
onze website op en onderhoudt deze op vrijwillige basis al bijna 13 jaar. 
Voor vernieuwing schrikt hij niet terug.
Gerard werd begin 2002 door Harry 
Draper, toen bestuurslid van de 
VGEO, gevraagd of hij een website 
wilde opzetten. “Dat vond ik wel 
leuk om te doen. Door mijn werk bij 
Elsevier Science had ik al wat erva-
ring met het opzetten van een web-
site voor intern gebruik. in overleg 
met een aantal mensen heb ik de 
hoofdlijnen voor de VGEO website 
vastgesteld en geïmplementeerd. 
Om voldoende ‘voeding’ te krijgen 
vond men het nuttig dat ik  dan 
ook maar tot het bestuur toe trad. 
Hierdoor kreeg ik uit de eerste hand 
veel informatie.”

BeVAlt Het je nOG? 

“Het bijhouden van de website is 
geen dagelijks werk, dus een grote 
belasting is het niet. Door de acti-
viteiten van de NVOG is er  nu een 
constante stroom aan nieuws dat 
naar ons toekomt. Bestuurslid Ben 
Brouwer stuurt mij die informatie 
voor opname op de website.
Een probleem is om de site actueel  
te houden met voor onze leden nut-
tige en belangrijke informatie. Er 
gebeurt veel in het pensioenland. 
Daarover wordt  in kranten veel ge-
schreven. Door Harry Nijhuis wor-
den met enige regelmaat daarvan 
uittreksels gemaakt voor de site. 
in het verleden werden uit allerlei 
kranten veel pensioenberichten ver-
zameld door Ton Boogers. Op enig 
moment wees een controlerende 
instantie ons er op dat het overne-
men van teksten uit kranten en tijd-
schriften alleen is toegestaan met 
toestemming van de uitgever. Het 
vragen van die toestemming  bleek 
in de praktijk een onhandige oplos-
sing. Per te publiceren artikel moest 
dat dan aangevraagd worden. Af-
gezien van dit soort perikelen bevalt 
het me nog steeds.”

VOldOet OnZe WeBSIte AAn 
een duIdelIjKe BeHOeFte?

“Dat is moeilijk te zeggen. Door de 
VGEO is een enquête rondgestuurd, 
ook met vragen over de website, 
(Zie voor de conclusies pagina 3 in 
deze Nieuwsbrief. Red.)  15% kijkt 
vaak op de website, de rest zel-
den of nooit. Enkele respondenten 
schrijven dat de informatie ook via 
de Nieuwsbrief is te lezen. Er moet 
daarbij ook bedacht worden dat het 
huidige aantal leden een groot aan-
tal ouderen telt, die niet gewend 
zijn om op internet te kijken. Dat zal 
in de loop van de jaren veranderen 
als de nu werkenden, die wel  met 
de computer vertrouwd zijn, met 
pensioen gaan. Overigens wordt 
onze website ook bezocht door 
niet-leden als ze op zoek zijn naar 
berichten over pensioenen.”

WAt ZIjn de BeSte BeKeKen Onder-
delen? HOe COntrOleer je dAt?

“Het  is mogelijk om statistieken te 
bekijken over het gebruik van onze 
website. Daarmee kan ik zien wat 
de meest bekeken pagina’s zijn.  Zo 
blijkt de meeste belangstelling te 
bestaan  voor:
•  De Elsevier Senioren Nieuwsbrief.
•  Verslagen van uitjes en van de   
 Algemene Leden Vergadering.
• De rubrieken Pensioenennieuws,  
 Wat doet u daar, VGEO-organi- 
 satie, Leden (nieuwe en overle 
 den leden).
•  Nieuws van de NVOG.
• Nostalgische foto’s: nu 4660  
 foto’s, onder meer van jubilea  
 bij Elsevier, afscheidsfeestjes,  
 uitstapjes van werknemers   
 (foto’s verzameld door Rina   
 Terstall en Jan de Waal) en van  
 de uitstapjes en ledenvergaderin- 
 gen van de VGEO.

HeB je In de lOOP der jAren 
AAnPASSInGen dOOrGeVOerd?

“in de loop van de tijd zijn er ‘cos-
metische’ ingrepen geweest, zoals 
voor de lay-out, logo en kleurge-
bruik.  Maar het kan beter, ik ben 
nu eenmaal geen grafisch ontwer-
per. inhoudelijk is er ook zo het een 
en ander aangepast. Het begon met 
veel statische informatie. in de loop 
van de tijd zijn er een paar rubrieken 
bijgekomen, zoals berichten over 
pensioenen, nieuws van de NVOG, 
en de vele foto’s. Verder berichten 
we  over wat de VGEO gaat  doen of  
heeft gedaan voor de leden, zoals 
bij  kortingen op de pensioenen.

HOe ZIt Het met WeBSIteS VAn 
Andere BelAnGenOrGAnISAtIeS?

“ik schat dat méér dan de helft 
van de verenigingen geen website 
heeft. Er waren verder sites die wel 
een fraai voorkomen hebben. De 
inhoud is echter statisch. Ze geven 
een overzicht van doel, organisatie, 
een aanmeldingsformulier, maar 
niets over activiteiten, bereikte re-
sultaten en zo.  Sommige sites ken-
nen een vergelijkbare site als die 
van ons of bieden nog meer. Daar 
zal ik eens naar kijken en me laten 
inspireren.”

VOOrZIe je InGrIjPende VerAn-
derInGen AAnGAAnde Het 
dIGItAAl InFOrmeren VAn 
OnZe leden?

“Als je onze site vergelijkt met de 
Nieuwsbrief, dan kun je stellen dat 
de Nieuwsbrief informatie brengt. 
Je hoeft daar zelf geen actie voor 
te ondernemen. Voor informatie via 

de website moet je zelf actie onder-
nemen. Dat is dus haal-informatie. 
Als we van alle leden het email-
adres zouden hebben, dan zouden 
we erg actuele zaken meteen door 
kunnen sturen. Dit is recent nog 
gedaan voor het aankondigen van 
de protestactie in Den Haag tegen 
de plannen van de regering voor 
het nieuwe pensioenstelsel. We 
hebben daarmee ongeveer de helft 
van onze leden bereikt. Van de rest 
hebben we geen emailadres. Dit zal 
in de toekomst beter worden als de 
huidige nog actieve Reed Elsevier-
medewerkers met pensioen gaan. 
Verder moeten we eens kijken of 
het opzetten van een forum of een 
blogfunctie zin heeft en binnen de 
huidige middelen mogelijk is. Bij an-
dere sites heb ik dit nog niet gezien.”

Gerard Roza: Meer dan de helft 
van verenigingen voor gepensio-
neerden heeft geen website.

WelKOm Als nieuwe leden 
heten wij van harte welkom: 
De heer R. Schoonenberg PuRMEREND
De heer R. Siemerdink ARNHEM


