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De VGEO verhoogt zijn jaarlijkse contributie niet. Dit is besloten tijdens 
de algemene ledenvergadering in Nijkerk. Om de stijgende kosten toch 
enigszins te compenseren wordt de individuele bijdrage aan het jaarlijk-
se uitstapje verhoogd. Als bijkomende besparing wordt deze ES Nieuws-
brief in het vervolg alleen nog in gedrukte vorm verzonden naar de 120 
VGEO-leden van wie wij geen e-mailadres hebben. 

VGEO verhoogt jaarlijkse 
contributie niet

Meeste leden ontvangen ES Nieuwsbrief nu per elektronische post

Rond de 70 VGEO-leden woonden 
dit jaar de algemene ledenvergade-
ring in Nijkerk bij. VGEO-voorzitter 
Henk van der Rijst benadrukte in 
zijn openingswoord dat de poli-
tiek er alles aan heeft gedaan om 
gepensioneerden uit te knijpen. Als 
oorzaken noemde hij de hogere 
buffereisen die aan pensioenfond-
sen worden gesteld maar ook de 
hogere belastingen. Hij verbaasde 
zich erover dat de SER nog steeds 
geen advies over een nieuw pensi-
oenstelsel bij de overheid heeft in-
gediend. Vanuit de regering klinkt 
in die richting ook geen enkel sig-
naal. Dat alles heeft een negatief 
stempel op de positie van gepensi-
oneerden gezet. Ironisch stelde hij 
vast dat de verkiezing van Trump 
vorig jaar wel zorgde wel voor ho-
gere aandelenkoersen. Daardoor 
werd een dreigende pensioenkor-
ting bij pensioenfonds PGB voor-
komen. De voorzitter toonde zich 
tevreden over PGB als nieuw pen-
sioenfonds: „De overgang is goed 
verlopen en de pensioenen komen 
keurig op tijd.”

Werven nieuwe leden
Voor de VGEO is het werven van 
nieuwe leden moeilijker geworden. 
Voormalig werkgever Elsevier in-
formeert namelijk niet langer zijn 
aankomend gepensioneerden over 
het bestaan van VGEO als belan-
genorganisatie. Er resteert nog wel 
een mogelijkheid leden te werven 
via belangenorganisatie VVG-PGB 
waar de VGEO nu ook deel van 
uitmaakt. Die heeft namelijk het 
recht om pensioenfonds PGB aan 
het eind van elk jaar een brief aan 
nieuwe gepensioneerden te doen 
sturen. In die brief wordt dan ook 
gewezen op het feit dat er andere 
gepensioneerdenverenigingen zijn 
zoals de VGEO. De voorzitter riep 
ter vergadering ook de hulp in van 
de aanwezigen. „Als jullie oud-col-
lega’s kennen die nog geen lid zijn, 
attendeer hen dan op ons bestaan 
en dat we leuke dingen organise-
ren.”.

Goed financieel jaar
Ondanks de wat sombere vooruit-
zichten was 2016 nog een goed fi-
nancieel jaar voor de VGEO, stelde 

penningmeester Ger de Rooij vast. 
Er is een groter bedrag overgehou-
den dan gebudgetteerd. Dat komt 
vooral door de lagere kosten van 
het Dagje Uit, mede door de indi-
viduele bijdragen van museumjaar-
kaarten. Verder liet hij weten dat de 
VGEO nu van 73% van de leden het 
mailadres heeft. Onderzoek wees 
uit dat 100 voormalige Elsevier-
medewerkers wel lid zijn van de 
VVG-PGB maar niet van de VGEO. 
Gelet op ons krimpende ledenbe-
stand gaat het bestuur na of zij 
ook VGEO-lid willen worden. In een 
aparte mailing willen wij hen erop 
wijzen van beide verenigingen lid te 
kunnen zijn. Tegenover een flinke fi-
nanciële reserve van de VGEO staan 
nu extra stijgende kosten. 
Zo valt de bijdrage voor het collec-
tief lidmaatschap van de VVG-PGB 
ongeveer 1500 euro hoger uit dan 
de vroegere bijdrage aan koepelor-
ganisatie NVOG. Maar het VGEO-
bestuur en de leden vinden dit nut-
tig voor de belangenbehartiging. 
Daardoor kon VGEO-voorzitter 
Henk van der Rijst ook toetreden 
tot het bestuur van de VVG-PGB.

Geen contributieverhoging
Waar mogelijk wordt nu door de 
VGEO bespaard. De besparing 
door het elektronisch verzenden 
van deze Nieuwsbrief valt eigenlijk 
wat tegen. Daarmee wordt slechts 
1500 euro bespaard aan druk- en 
verzendkosten. Dit heeft te maken 
met schaalkosten: Het versturen 
naar alle leden kost slechts 54 cent 
per lid, maar het verzenden van een 
gedrukte Nieuwsbrief naar slechts 
120 leden kost bijna het dubbele, 

namelijk 1,50 euro per lid. Er werd 
gevraagd naar de mate van contri-
butieverhoging als de Nieuwsbrief 
toch weer in gedrukte vorm aan 
iedereen zou worden verstuurd. De 
penningmeester schat zo’n verho-
ging op 5 euro per lid. Hij verwacht 
daardoor echter weinig meerop-
brengst. Als reden voert hij aan dat 
281 leden nu al meer betalen dan 
de minimumcontributie van 14 euro. 
Daarom is ook besloten de contribu-
tie niet te verhogen. Om de kosten 
te beperken wordt wel de bijdrage 
voor het Dagje Uit verhoogd van 
10 naar 12,50 euro en voor intro-
ducees van 15 naar 17,50 euro. „Dit 
jaar wordt een overgangsjaar om te 
kijken wat de uitkomst is. Voorlopig 
zitten we nog ruim in de middelen”, 
aldus de penningmeester.

VGEO-voorzitter Henk van der Rijst: 

„Nog steeds geen SER-advies 
over nieuwe pensioenstelsel”
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CO M M E N TA A R 
2020 wordt cruciaal jaar voor 
pensioenfonds PGB 
Het jaar 2020 wordt cruciaal voor pensioenfonds PGB, waarschuwde be-
stuurder Jochem Dijckmeester. Voordien moet het fonds met zijn dek-
kingsgraad éénmaal boven de 104,1% hebben gezeten. Anders moet er 
van De Nederlandsche Bank op de pensioenen worden gekort. Hij ver-
wacht verder geen ingrijpende veranderingen door een nog door de over-
heid vast te stellen nieuw pensioenstelsel. 

Van pensioenkennis onder jonge-
ren heeft PGB-bestuurslid Jochem 
Dijckmeester geen hoge pet op. 
Zelf is hij in Nederland de jongste 
bestuurder van een pensioenfonds. 
Veel misverstanden en tegenge-
stelde meningen zijn volgens hem 
ontstaan doordat jongeren niet 
weten hoe de vork in de steel zit. 
Als hij het hen goed heeft uitge-
legd is hun houding een stuk po-
sitiever. Dijckmeester heeft binnen 
het PGB-bestuur de portefeuille 
strategische communicatie. Op ba-
sis van zijn contacten met jongere 
werknemers concludeerde hij dat 
verschillende generaties eigenlijk 
niet zoveel verschillende pensioen-
belangen hebben. Interessant vond 
hij het gegeven dat jongere deel-
nemers in het pensioenfonds PGB 
minder beleggingsrisico’s durven 
te nemen dan de gepensioneerden. 
Het overheidsbeleid heeft in de dis-
cussies over pensioenen overigens 
geen positieve rol gespeeld, con-
cludeerde hij verder.

Financiële positie

Dijckmeester gaf een overzicht van 
de financiële positie van het fonds. 
Over 2016 behaalde PGB een mooi 
rendement van 10,9% op zijn be-
leggingen, goed voor 2,3 miljard 
euro extra vermogen. Daarvan 
moest alleen al 1,9 miljard gere-
serveerd worden vanwege de lage 
rente. Vervolgens werd 280 miljoen 
gereserveerd vanwege het hogere 
levensrisico (stijgende leeftijd van 
gepensioneerden). Tenslotte bleef 
er nog maar 165 miljoen euro over 
ter verbetering van de dekkings-
graad. Wat het PGB-beleggings-
beleid betreft zei hij dat er minder 
risico’s worden genomen naarmate 
de dekkingsgraad lager is. Besloten 
is verder om niet meer in de tabaks-
industrie te beleggen. Hij sloot (op 
verzoek) af met een komische en 
relativerende VPRO TV-opname van 
Arjen Lubach over de kosten van de 
AOW en de verhouding werkenden 
en gepensioneerden. 

Jochem Dijckmeester: Niet meer beleggen in tabaksindustrie

Overbodige paniek

Niets is zo moeilijk als je ongelijk te moeten toegeven. 
Liever dan toegeven, wat draaien, negeren, of botweg 
ontkennen. Wie macht en specifieke kennis heeft 
kan dat lang volhouden. Ons pensioenbeleid leent 
zich goed daarvoor. Het verwerd inmiddels tot een 
geloofsovertuiging met verschillende stromingen. 
Niet iets dat op onweerlegbare feiten is gebaseerd. Je 
kan je er toe bekeren. Ik vond onlangs toch bevestiging 
in een uitspraak van Coen Teulings. Hij is niet de eerste 
de beste. Hoewel dat ook geen overtuigend bewijs is. 
Teulings is hoogleraar economie aan de universiteiten 
van Cambridge en Amsterdam. Hij vindt dat 
pensioenfondsen veel te veel vermogen voor jongeren 
moeten reserveren. Het toekomstig rendement dat 
pensioenfondsen voor jongeren berekenen (mede op 
last van De Nederlandsche Bank, red.) telt volgens hem 
te zwaar mee. ,,Er wordt overbodig paniek gezaaid in 
de pensioensector.’’ De economische crisis ligt achter 
ons. We hebben het sinds tien jaar nooit zo goed gehad 
zegt het Centraal Planbureau. Maar op pensioengebied 
leven ze in Den Haag nog in een oorlogseconomie. 

Een stoomlocomotief

Ondanks de technische vooruitgang vergelijk ik de 
overheid graag met een stoomlocomotief. Het kost dit 
ambtelijke mobiel veel moeite om op stoom te komen. 
Maar daarna dendert hij genadeloos door. Ook op het 
spoor van pensioenen. Onderweg fouten corrigeren 
is bijna onmogelijk. Gooi er liever een schep kolen 
bovenop. Tot er onontkoombaar geremd moet worden. 
Dan is een lange remweg nodig voor het moment 
van herbezinning wordt bereikt. Daar nadert nog 
een wissel. Lukt het om tijdig op het goede spoor te 
komen? Voor de noodrem is het nu te laat.

Harry Nijhuis
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Dementie wordt 
volksziekte nummer één
Dementie wordt volksziekte num-
mer één. Dit was geen vrolijke 
boodschap die de dames Josine 
van der Poel en Josephine Lam-
bregts-Rusche brachten naar de 
aanwezige VGEO-leden. Tijdens 
de algemene ledenvergadering in 
Nijkerk gaven zij een informatieve 
duo-presentatie namens Alzheimer 
Nederland. 

Aan de orde kwamen de signalen 
van de ziekte, hoe te handelen, 
ook door naasten, mantelzorg en 
de hulp die Alzheimer Nederland 
daarbij kan bieden. Eén op de vijf 
mensen krijgt met de ziekte ma-
ken. Ook in familie- of vrienden-
kring, op straat, in de winkel of op 
het werk. Er is nu zelfs een online 
training mogelijk hoe anderen dan 
de patiënten zelf, hiermee goed om 
kunnen gaan. Deze training leert je 
in simpele stappen beter contact te 
maken als je een (on)bekende met 
dementie tegenkomt. Bijvoorbeeld 
op straat, in het park, in een winkel 
of de bibliotheek. Alle trainingen 
zijn te vinden op de website www.
samendementievriendelijk.nl. De 
aanwezige VGEO-leden kregen een 
uitgebreid informatiepakket door 
Alzheimer Nederland aangeboden. 
Wie meer informatie zoekt kan, 7 
dagen per week, gratis bellen met 
0800-5088.

VGEO-uitstapje naar 
Zwolle
Het jaarlijkse uitstapje met de 
Elsevier-gepensioneerden vindt dit 
jaar plaats op woensdag 23 augus-
tus. We bezoeken het Museum De 
Fundatie in Zwolle. Verder staan 
er behalve de koffie en lunch een 
boottocht en een begeleide stads-
wandeling op het programma. Elk 
VGEO-lid ontvangt een uitgebreide 
persoonlijke uitnodiging. 

In Museum De Fundatie zijn naast de 
vaste collectie nu ook werken te zien 
van Friso ten Holt en Jeroen Krabbé. 
De kosten voor leden van de VGEO en 
hun partners bedragen deze keer 
€ 12,50 per persoon. Voor een introdu-
cé geldt een vergoeding van € 17,50.

Geanimeerde 
jaarvergadering 

VGEO

Aan aandachttrekkende onderwer-
pen weer geen gebrek tijdens de 

algemene ledenvergadering van de 
VGEO. Ook al was de opkomst dit 
jaar, op de vaste locatie in Nijkerk, 
wat minder dan vorig jaar. Dit deed 
niets af aan de stemming. Wellicht 

mede dankzij het mooie weer. Oude 
bekenden en collega’s konden elkaar 

weer uitgebreid bijpraten. 
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Moeten pensioenfondsen op de 
bres voor bedrijven?
De laatste tijd gaan er stemmen op, ook van politici, die pensioenfondsen 
oproepen om Nederlandse bedrijven te helpen die met overname worden 
bedreigd. Dit zou dan moeten door een groter belang in die bedrijven te 
nemen en zo tegenwicht te bieden aan opdringerige buitenlandse beleg-
gers. De pensioensector is niet blij met deze bemoeienis. 
Als reden wordt gegeven dat die 
‘aasgieren’ na overname fors in het 
personeelsbestand zullen gaan snij-
den, en dat zij niet zo’n vriendelijk 
beleid hanteren op het gebied van 
duurzaamheid en verantwoord on-
dernemen. Voormalig topman van 
AKZO-Nobel, Hans Wijers, voegt 
daar nog aan toe dat er geen inge-
wikkelde beschermingsconstructies 
nodig zijn als de pensioenfondsen 
een groter aandeel in onze bedrijven 
zouden nemen.

Rendement leveren
De reacties hierop bleven niet lang 
uit: De eerste taak van een pensioen-
fonds is rendement leveren voor de 
deelnemers. Als door een overname 
de koers fors stijgt, betekent dat 
meteen een flink hoger rendement. 
Ook daarna zal door het efficiëntere 

beleid van de nieuwe eigenaars de 
koers verder kunnen stijgen. Het 
Financieele Dagblad schreef een 
hoofdcommentaar met als kop 
“Handen af van de pensioenpotten”. 
Als voorbeeld werd het staatsfonds 
van Noorwegen genoemd, dat de in-
komsten uit olie en gas van dat land 
wereldwijd belegd – maar waarvoor 
het bij wet juist verboden is om in 
Noorse bedrijven te beleggen.

Beleggingen spreiden
Een andere overweging is dat pen-
sioenfondsen hun beleggingen 
moeten spreiden – niet alle eieren 
in één mandje. Dat zorgt ervoor dat 
bij tegenslag in Nederland of Europa, 
elders op de wereld mogelijk wel 
goede resultaten worden gehaald. 
Daar komt bij dat er steeds vaker 
passief belegd wordt, dat wil zeg-

gen dat aandelen in bedrijven aan-
gekocht worden volgens hun we-
ging in beursindexen zoals de MSCI 
wereldindex, en niet op basis van 
onderzoek naar de mogelijke toe-
komstige winstgevendheid (actief 
beleggen). Dat laatste brengt ho-
gere kosten met zich mee omdat be-
leggingsspecialisten duur zijn, maar 
het levert geen aantoonbaar betere 
resultaten. Directeur Borgdorff van 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn wees 
er nog op dat het opbouwen van een 
belang in beursfondsen dat groot 
genoeg is om een vijandige over-
name te bemoeilijken ‘bizar veel’ zou 
gaan kosten. Verder zijn veel pensi-
oenfondsen, waaronder PGB, al be-
zig meer in Nederland te beleggen, 
maar dan in hypotheken, vastgoed, 
infrastructuur en gezondheidszorg. 
Maar ook daarbij wordt gelet op het 
rendement.De conclusie lijkt duide-
lijk: De pensioenfondsen maken hun 
eigen afwegingen en die gaan niet in 
de richting van het beschermen van 
Nederlandse bedrijven.

„Wij zijn niet op aarde om het Neder-
landse bedrijfsleven in stand te houden. 
Wij moeten geld verdienen om pensi-
oenen te kunnen betalen’’. Aldus Peter 
Borgdorff voorzitter van Pensioenfonds 
Zorg en Welzijn (PFZW).
In een interview in NRC wijst hij er 
op dat pensioenfondsen volledige 
beleggingsvrijheid hebben zoals dat 
door de EU is bepaald. „Zo kiezen we 
ervoor om te beleggen in de zeesluis 
van IJmuiden. Dat is onze keuze.’’  Hij 
spreekt er zijn verbazing over uit dat 
minister Kamp vindt dat pensioen-
fondsen meer in Nederlandse aande-
len moeten beleggen.„Dat komt van 
een demissionair kabinet dat voor de 
helft uit liberalen bestaat.’’ 

Borgdorff: Wij willen volledige 
beleggingsvrijheid

Pensioenfonds PFZW: 

„Wij moeten 
geld verdienen.’’

Belastingwe(e)tjes
• De erfbelasting is een doorn in 
veler ogen. Voor de fiscus is het een 
leuk extraatje. In Zweden werd het 
na een ramp uit piëteit afgeschaft. 
De heftige aanleiding was de tsuna-
mi die in 2004 op tweede kerstdag 
plaatsvond in Thailand. Daarbij kwa-
men 550 Zweden om het leven. 

• De staat ontvangt jaarlijks zo’n 13 
miljard euro aan vennootschapsbe-
lasting. Geschat wordt dat de grote 
bedrijven hiervan slechts 6 of 7% 
betalen in plaats van de verplichte 
25%. De rekeningen voor de 16 
miljard euro die de Staat hierdoor 
misloopt wordt jaarlijks doorgescho-
ven naar burgers en het midden- en 
kleinbedrijf. 

• Jaarlijks ontvangt de Staat onge-
veer 12 miljard euro aan accijnzen 
op bijvoorbeeld benzine, drank en 
sigaretten. Van een liter benzine van 
1,77 euro vloeit ongeveer 1,12 euro 
in de Schatkist.

Bericht van de penningmeester
Zoals in het vorige nummer en tijdens de jaarvergadering 
aan onze leden is meegedeeld, is Elsevier in 2017 gestopt 
met het voor zijn rekening nemen van de druk- en 
verzendkosten van onze nieuwsbrief, de uitnodigingen voor 
de jaarvergadering en het dagje uit, en de verzending van de 
jaarlijkse contributie-brief. 

Het bestuur heeft naar aanlei-
ding daarvan besloten voort-
aan de communicatie naar 
onze leden toe zoveel mogelijk 
langs elektronische weg voort 
te zetten. Toch resteert er 
voor de VGEO  een aanzienlijk 
bedrag dat op de begroting 
drukt omdat van ca. 100 le-
den geen e-mailadres bekend 
is. De kosten van drukken en 
verzenden worden bij lange 
na niet gedekt door de contri-
butie die deze leden betalen.

Het bestuur heeft er begrip 
voor dat er leden zijn die niet 
in het bezit zijn van een com-
puter en internet en wij zullen 
deze leden op de traditionele 

manier, dus via de post van 
de nodige informatie blijven 
voorzien. 

Indien u deze nieuwsbrief per 
post heeft ontvangen bete-
kent dit dat in onze adminis-
tratie van u geen e-mailadres 
bekend is. Wij verzoeken u in 
dat geval ons het e-mailadres 
door te geven als u daar wel 
over beschikt. U kunt dit doen 
door een e-mail te sturen naar 
de penningmeester op het 
volgende adres: penningmees-
ter@vgeo.nl  

Hartelijk dank voor uw mede-
werking.  
Ger de Rooij

Moet de politiek zich 
wel zo intensief met 

pensioenen bemoeien? Dat 
doen ze toch ook niet bij 
het afsluiten van de cao’s. 

Jos van Rijsingen 
voorzitter van 

belangenvereniging 
VVG-PGB

Bedrijfsartsen constateren 
dat het voor sommige mensen 

nu al moeilijk is de hogere 
pensioenleeftijd te halen. 

Marieke Stellinga 
Columniste  NRC Handelsblad
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Wat vindt u daar nou van? 
Beweging van geest en lichaam wordt niet vergeten 

De interviews zijn eind mei gehouden door Wil Langenbarg

Bewegen is gezond. Daar wordt veelvuldig de 
aandacht op gevestigd in de media. Met extra 
aandacht voor onze leeftijdsgroep. Dat bewustzijn 
blijkt onder de door ons ondervraagde leden zeker 
aanwezig. De geest vaardig houden hoort daar ook 
bij. Ieder doet het op zijn eigen manier, sommigen 
zelfs fanatiek. 

L. Windig, Amsterdam
„Ik vind het goed dat er aandacht voor is, want 
hoe ouder je wordt, hoe meer je moet bewegen. 
Gelukkig kan ik, samen met mijn vrouw, met de auto 
boodschappen doen. En voor de fysieke conditie gaan 
we twee keer per week naar fitness. Vroeger heb ik 
veel gefietst, maar dat gaat niet meer als gevolg van 
kinderverlamming op jonge leeftijd. Daarom heb ik 
nu een traplift moeten aanvragen. Mijn geest werkt 
continu. Onlangs heb ik twee boeken uitgegeven. 
Daarnaast schrijf ik poëzie. Inmiddels honderdvijftig 
bundels op A6-formaat.”

Mw. J.H.J. Aalbers-Wolters, Zevenaar
„Dat we moeten bewegen mag duidelijk zijn. Maar 
ik vind al die aandacht soms wel wat overdreven. Ik 
beweeg zelf voldoende: zwemmen, aqua joggen, 
wandelen. En ik pas op m’n kleinkinderen, dat houdt 
me volop in beweging. Ik heb zelfs gelezen dat je daar 
vijf jaar langer door leeft, maar of dat waar is….? 
En ja, ik kan alles nog, ook boodschappen doen. De 
ochtendkrant gaat nooit weg als ik de kruiswoordpuzzel 

niet heb opgelost. M’n vaste ochtendritueel. Als het 
moet maak ik ‘m in ieder geval ’s avonds af.“

H.C. Weltje, Doetinchem
„Natuurlijk zie ik de media vol staan over dit onderwerp. 
Het wordt ons bijna opgedrongen. Maar ik voel met 
niet schuldig aan het eind van de dag als ik soms wat 
weinig beweeg, ik zie al die aandacht meer als een 
wake-up call. Ik ga ’s avonds geen rondjes lopen met 
een stappenteller maar probeer de volgende dag een 
boodschap te doen op de fiets. Naar de kringloop of de 
bieb. Ik moet een doel hebben.
Mijn geest probeer ik gezond te houden door te 
puzzelen. En me bezig te houden met het verzamelen 
van ex librissen. Regelmatig sta ik op de boekenmarkt; 
ik heb daardoor contacten die me geestelijk en 
lichamelijk gezond houden.”

Mw. M.H Westra-Roels, Nieuw Vennep
„Al die aandacht vind ik soms wel wat overdreven. 
Natuurlijk is bewegen goed en ik doe op m’n 75-ste 
nog heel wat: ik tennis, fiets, zwem en wandel. Én ik 
doe iedere door-de-weekse ochtend mee aan het tv-
programma Nederland in beweging. Helaas is dat er 
niet in het weekend. Boodschappen doen mijn man en 
ik met de auto, maar als het kan fiets ik toch liever voor 
een boodschap. Op mijn comfortabele e-bike. 
Ook mijn geest probeer ik lenig te houden. Ik lees elke 
dag de krant en maak de puzzels daarin. En ik zorg 
ervoor dat ik een filippine puzzelboek bij de hand heb. 
Ja, zo hou ik het wel bij.” 

Pensioenfondsen reserveren veel 
te veel vermogen voor jongeren. 
Daardoor schiet er geen geld over 
voor indexatie van de huidige pen-
sioenen. Deze controversiële me-
ning komt niet van de eerste de 
beste. De man die dit zegt in NRC-
Handelsblad is Coen Teulings, hoog-
leraar economie aan de universitei-
ten van Cambridge en Amsterdam.

„Er wordt overbodig paniek ge-
zaaid in de pensioensector. Het 
staat er veel beter voor dan ons 
wordt voorgespiegeld”, aldus Teu-
lings. Het toekomstig rendement 
dat pensioenfondsen voor jongeren 
moeten berekenen telt volgens hem 
te zwaar mee. Hij moet Henk Krol 

Geen afkoop 
meer van kleine 
pensioenen
Pensioenfondsen en verzekeraars 
gaan de pensioenpotjes van werk-
nemers met verschillende banen 
in hun carrière voortaan samen-
voegen. 

Nu kopen zij die kleine pensioe-
nen vaak af door de werknemers 
een gering bedrag uit te keren, 
maar dat heeft aanzienlijke ge-
volgen voor de hoogte van de 
oudedagsvoorziening van vooral 
flexwerkers. Het afkopen van pen-
sioenen komt volgens Sociale Za-
ken tienduizenden keren per jaar 
voor, vooral in sectoren als de 
uitzendwereld, de horeca en de 
schoonmaak. Daarom heeft demis-
sionair staatssecretaris Klijnsma in 
overleg met de pensioenfondsen, 
verzekeraars, werkgeversorgani-
saties en vakbonden besloten de 
regeling voor de afkoop van een 
klein pensioen aan te passen. Ook 
het demissionaire kabinet ging ak-
koord, waarna de Raad van State 
zich erover gaat buigen. 

Er zijn twee opties in plaats van 
afkoop: overdracht van bestaande 
aanspraken aan het nieuwe pen-
sioenfonds of de verzekeraar van 
de werknemer die van baan veran-
dert, of naar de pensioenuitvoer-
der waar de werknemer het mees-
te pensioen heeft opgebouwd. De 
aanpassingen moeten per 1 januari 
volgend jaar ingaan. Werknemers 
zijn dan niet meer verplicht tussen-
tijds kleine afkoopbedragen op te 
nemen. Pensioenuitvoerders zitten 
niet te wachten op al die kleine 
pensioenaanspraken, wegens de 
hoge uitvoeringskosten. Maar het 
aantal werknemers dat geregeld 
van baan wisselt neemt fors toe, 
waardoor zij steeds meer verschil-
lende pensioenpotjes opbouwen. 
Zij schieten erbij in als die steeds 
worden afgekocht.

gelijk geven dat het huidige stelsel 
ouderen benadeelt. „Zonder mezelf 
op de borst te slaan ben ik in deze 
discussie een expert,” schrijft hij in 
zijn commentaar. 

„Vijftien jaar geleden ben ik met 
collega-hoogleraar De Vries de dis-
cussie begonnen om de collectieve 
pensioenpot op te delen tussen 
generaties. Alleen door helder te 
maken hoeveel aanspraak ieder ge-
boortejaar op de totale pensioenpot 
maakt kon je een generatieconflict 
vermijden, voorspelde ik. „De pen-
sioensector keek hem toen vreemd 
aan. Inmiddels praten ze al jaren 
nergens anders over. In een stelsel 
van generatierekeningen worden 
niet de aanspraken maar de inleg 

van iedere generatie geregistreerd, 
plus het rendement wat over die in-
leg is gerealiseerd. Dan is er volgens 
Teulings genoeg geld voor indexa-
tie. Jongeren hoeven zich boven-
dien geen zorgen te maken vindt 
hij. „Zij zullen nog jaren profiteren 
van het hoge rendement dat pensi-
oenfondsen gemiddeld maken. Een 
rendement dat privé niet wordt ge-
haald.” 

„Fondsen reserveren veel te 
veel vermogen voor jongeren”

Coen Teulings: Overbodige paniek

„Als je ergens niet bent, 
ben je óf te vroeg 

óf te laat. ’’ 

Johan Cruijff

(on)wijsheid
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ALS U DIT MAAR WEET
Mensen die bij een verzekeraar voor hun pensioen sparen laten vaak 
geld liggen, volgens Hans Visser, directeur pensioen bij Zwitserleven. 
Winkelen kan wel 10 procent meer pensioen opleveren. 
Twee op de drie 65-jarigen kampen met overgewicht. Voorbij de grens 
van 75 jaar treedt een lichte daling op. Vooral mannen slaan op de weeg-
schaal door. Twintig jaar geleden had nog minder dan de helft van de 
mannen overgewicht. 
Van de 65- tot 75-jarigen noemt 89,4% zich een gelukkig mens volgens 
het CBS. Onder de 75-plussers, 86 procent, is de stemming nauwelijks 
slechter. 

Draghi in de mangel bij Tweede Kamer
President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) kwam in 
mei op bezoek bij de Tweede Kamer, en dat heeft hij geweten ook. Alleen 
D66 en GroenLinks hadden een complimentje voor hem over.

D66 en Groen Links vonden dat het opkoopprogramma van obligaties de 
eurozone had behoed voor een diepere recessie. Verder kreeg Draghi vooral 
kritiek over zich heen. Zo veel dat de Italiaan, die bekend staat om zijn kalmte 
en politieke handigheid, zich toch op de kast liet jagen.
Pieter Omtzigt (CDA), berucht criticus van het ECB-beleid, herhaalde zijn 
mantra dat de ECB in zijn ogen niet handelt in overeenstemming met haar 
mandaat. In het EU-verdrag staat dat de bank niet mag doen aan het finan-
cieren van overheden. Maar door honderden miljarden aan staatsleningen 
op te kopen, zou dat wel het geval zijn. Wat als er een euroland failliet gaat, 
vroeg Omtzigt, moet de ECB dan verliezen nemen op de miljarden aan staats-
leningen die zij in bezit heeft van zo’n land? Dat komt neer op financiering.

Geïrriteerd
Nee, zei Draghi, want we houden ons aan regels die dat in de weg staan. 
Zoals de regel dat de ECB niet meer dan 33 procent van één type staatslening 
in haar bezit mag hebben. Juridisch hoeft de ECB dan niet betrokken te raken 
bij herstructurering van schulden. Toen Omtzigt hier vraagtekens bij plaatste 
raakte Draghi zichtbaar geïrriteerd, zeker toen Renske Leijten (SP) hem ver-
weet de vraag niet te willen beantwoorden. „Ik reageer niet op onrealistische 
hypotheses.” Omtzigt bleef bijten. Straks valt een land om en moeten de 
„belastingbetalers opdraaien”, want verliezen van centrale banken zijn uit-
eindelijk voor rekening van de schatkist. Draghi, boos: „De belastingbetaler 
heeft tot dusver geen énkele rekening betaald. Wat ik zie is dat ons monetair 
beleid het economisch herstel in de eurozone heeft gesteund en 4,5 miljoen 
banen heeft gecreëerd. Dat is de realiteit. De rest is speculatie.”

Rentebeleid en pensioenfondsen
Mark Harbers (VVD) wees op een ander gevaar: als straks de rente weer 
oploopt, kunnen nationale centrale banken die het opkoopprogramma uit-
voeren, grote verliezen leiden. Volgens Draghi geen probleem: „alle centrale 
banken houden voorzieningen aan voor toekomstige verliezen, dus ik ver-
wacht op dat punt geen rampen.” Verschillende parlementariërs uitten hun 
zorgen over de gevolgen van het lage rentebeleid op Nederlandse pensioen-
fondsen. Daardoor staan hun dekkingsgraden onder druk. Draghi erkende 
dat lage rentes niet goed zijn voor pensioenfondsen, maar ze zijn ook no-
dig voor het economisch herstel. „Ik denk niet dat pensioenfondsen zouden 
profiteren van een recessie.” Deze dooddoener heeft hij vaker gebruikt als 
reactie op dit punt.

Gewiekste antwoorden
De Kamerleden zeiden vereerd te zijn met het bezoek van de ECB-president 
maar bleven ontevreden over veel van zijn gewiekste antwoorden. Carola 
Schouten (ChristenUnie) bleef met het gevoel zitten dat Draghi alle positieve 
punten aan zijn monetaire beleid toeschreef, en dat alle negatieve effecten de 
schuld zijn van nationale overheden. Landen hervormen minder snel omdat 
de ECB hen helpt met lage rentes op staatsschuld, voegde zij toe. „No”, zei 
Draghi, „absolutely no!” Die reactie klinkt dan weer niet zo gewiekst.
 

Aantal 
honderdplussers 
verdubbeld
Het aantal Nederlanders van 100 
jaar of ouder is de afgelopen twee 
jaar ruim verdubbeld. Dat komt 
door het hoge aantal geboortes 
aan het begin van de vorige eeuw 
en de sterk verlaagde sterftekan-
sen, aldus het Centraal Bureau 
voor Statistiek. 

Het CBS  telde op 1 januari 2.225 
honderdplussers, 124 meer dan een 
jaar eerder. In 2035 zouden dat er 
5.000 zijn, mede door de geboorte-
golf van na de Eerste Wereldoorlog. 

Vooral vrouwen worden zo oud, 
bijna tweeduizend nu. Nederland 
telde begin dit jaar 320 honderdja-
rige mannen. Ook de groepen 80- 
en 90-plus namen toe, maar minder 
snel. Het aantal 80- tot 90-jarigen 
steeg de afgelopen twintig jaar met 
50 procent tot ongeveer 642.000 
mensen, en de groep 90- tot 100-ja-
rigen met 90 procent tot 112.000. 
Nederland telt nu 126 honderdja-
rigen per miljoen inwoners, maar 
internationaal gezien is dat aantal 
niet indrukwekkend. In sterk ver-
grijsde landen als Griekenland (565 
per miljoen inwoners), Frankrijk en 
Spanje is het percentage honderd-
plussers aanzienlijk groter. Bulgarije 
staat onderaan, met 50 honderdja-
rigen per miljoen.
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Rot op
Peter Fiedeldij Dop

Een gestreste moeder haalt tussen werk en 
school het avondeten op bij de buurtsuper. Voor 
de kassa staat een file van rollator-ouderen. 
Dadelijk staat haar peuter verloren rond te kijken 
waar zijn moeder blijft. 

„Waarom kunnen die bejaarden niet winkelen 
als ik werk?” vraagt zij luid en in het algemeen. 
De bejaarden kijken wijselijk voor zich. Zij zijn 
immers een zwijgende minderheid?

Je hoort zoveel rare verhalen van kinderen 
die worden gestolen of misbruikt. Als 
ouder moet je de veiligheid van je kroost 
kunnen garanderen. Als vader weet ik 
dat. Een halve eeuw terug paradeerden 
wij met onze eersteling in een klassieke 
Engelse kinderwagen (losse bak, onderstel 
inklapbaar, wij woonden driehoog) door de 
peperdure PC Hooftstraat in Amsterdam. 
Aan de bel getrokken, gerinkel achterin de 
marmeren gang. 

„Joehoe! We zijn er!”

„Kom maar even binnen!”

U ziet het al aankomen, nietwaar? 
Kinderwagen lekker in het zonnetje, kind 
slaapt. Wij naar binnen om tante te halen. 
Zomers jasje aantrekken. Handtasje. 

„Heb ik mijn portemonnee bij me?” 

„Niet nodig tante, u bent met ons mee.” 
Tante heeft haar petekind zo royaal bedacht 
met een spaarbankboekje van de Zilvervloot 
dat we ons wel een thé complet kunnen 
veroorloven in het Vondelparkpaviljoen. Daar 
komen geen hippies.

„En als ik onverhoopt met een taxi terug 
moet? Je weet maar nooit wat er kan 
gebeuren.”

Nou, daar had zij gelijk in. Toen we buiten 
kwamen: GEEN KINDERWAGEN!
Hartslag omhoog. Rennen. Overal vragen. 
Gevonden! Onze andere suikertante 
kwam toevallig langs en herkende onze 
kinderwagen, want die is van de familie. Ze 
nam hem mee om ons een lesje te leren. Er 
heeft sindsdien een dozijn baby’s in gelegen 
en elke keer waarschuwt mijn vrouw de 

wagen nooit nergens alleen te laten.
En die mevrouw in de super? 

U heeft helemaal gelijk, mevrouw, het zou 
voor u een oplossing zijn. Toch werkt het 
niet zo. Ik heb het onderzocht. Zoals bij de 
meeste onderzoeken komt er precies uit wat 
de vraag was: Oudjes zoeken sociaal contact. 
De winkelchef weet: senioren hebben minder 
nodig dan gezinnen met kinderen, en geven 
dus minder uit, maar hij zou ze voor geen 
euro willen missen. Als hij uit praktische 
overweging de gratis koffiehoek opdoekt 
(schoonmaken, vullen), leidt dat tot protesten 
van juist de ouderen. Er zijn mensen bij die 
op vaste uren daar koffie drinken met vaste 
bezoekers. Het verhoogt de sfeer. 

„Dit is onze stamtafel”, wordt er beweerd. 
Theetijd, na het middagdutje, is het 
natuurlijke moment om naar de gratis koffie 
te wandelen (of rollen).
De senioren dreigen met een boycot als de 
koffieautomaat niet per direct terugkeert. 
Deze super is terecht vorig jaar uitgeroepen 
tot meest klantvriendelijke buurtsuper van 
de provincie. Nu nog decafé, dan doe ik ook mee.

Na mijn onderzoek naar huis wandelend 
passeer ik het monument voor de gevallenen 
in de Tweede Wereldoorlog. Schoolkinderen 
hebben daar bloemen neergelegd in het 
verlengde van een les van een gastouder, 
die over persoonlijke herinneringen over 
de hongerwinter kwam vertellen. Vreemd… 
waarom zijn die bloemen allemaal vertrapt? 
Welke onverlaat heeft dat gedaan? Welke, uit 
ieder logisch verband gerukte waangedachte 
zit daar achter?

Dan zie ik de uitgeschreven boodschap: 
‘ROT OP Joden, Turken, Marokkanen, Syriërs 
enz.’ Wie zei dat zoiets alleen in de grote 
steden voorkomt? Dit is in een dorp met 2000 
inwoners. „Rot op, tuig van de richel”, wil 
ik minister-president Mark Rutte nazeggen, 
maar dit moet een ‘gewone’ Hollandse jongen 
van het platteland zijn, met een beperkte blik 
op de wereld van vandaag. Een eenling, mag 
ik hopen. Ik ben gewaarschuwd! En meer 
mensen, want de krant heeft een fotograaf 
gestuurd. Meer kan je niet doen.

Reacties: pmj.fiedeldijdop@quicknet.nl



ELSEVIER SENIOREN NIEUWSBRIEF8

IN MEMORIAM
De volgende leden zijn ons ontvallen: 
H.P. Albarda te Den Haag 
M.F.J. Pijnenborg te Naarden
G.J. v.d. Veen te Ruinen

WELKOM 
Als nieuwe donateur en lid 
heten wij welkom
J. Visser te Edam
J.H.T. Knook te Oegstgeest

Derk Haank stopt bij Springer

VGEO kandideert 
mee voor vacature 
PGB-bestuur
Binnen het bestuur van pensioen-
fonds PGB ontstond onlangs een 
vacature na het plotselinge ver-
trek van Marjan van Noort naar 
de vakbond FNV. Inmiddels is een 
interne sollicitatieprocedure ge-
start voor een nieuw bestuurslid. 
Namens de belangenvereniging 
VVG-PGB kan voor deze functie 
worden gekandideerd. De VGEO 
droeg ook bestuurskandidaten 
voor. Wie verkozen is wordt over 
enkele maanden duidelijk.

Uitgaan van beleggingsrendement
De ouderenorganisaties vinden dat de overheid moet toestaan dat pen-
sioenfondsen bij het berekenen van hun dekkingsgraad uitgaan van hun 
gemiddelde beleggingsrendement. Dus niet langer van de verplichte re-
kenrente. Onderzoek wees uit dat dit voldoende moet zijn om ook te kun-
nen indexeren.

NVOG: Informeer 
burgers beter 
over inconsequent 
overheidsbeleid
De rekenrente heeft grote invloed 
op de dekkingsgraad. Dit is het 
gevolg van een door de overheid 
vastgesteld financieel toetsings-
kader. Bovendien is het overheids-
beleid inconsequent. De gevolgen 
daarvan maken pensioenfondsen 
onvoldoende duidelijk aan de on-
wetende burgers. 

De door werknemers en werkgevers 
in te leggen pensioenpremie mag 
van de overheid gebaseerd worden 
op het beleggingsrendement van 
een pensioenfonds. Hier volgt de 
overheid een inconsequent beleid, 
signaleert NVOG-voorzitter Jaap 
van der Spek. Bij het berekenen van 
de dekkingsgraad mag dit namelijk 
niet. Nu vinden die burgers het maar 
vreemd dat pensioenfondsen hoge 
rendementen halen maar kennelijk 
te weinig geld in kas hebben om 
toekomstige pensioen uit te betalen. 

Deelnemers pensioenfondsen dragen het 
grootste risico
Bij het huidige pensioenstelsel worden de risico’s in overwegende mate 
door individuele deelnemers gedragen. De vraag is of de partijen dit ooit 
zo hebben beoogd. Dit moet in elk geval worden meegenomen in de 
discussie over nieuwe vormen van pensioencontracten. Een en ander is 
onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen en Vermogensbeheerder 
TKP Investments.

Gepensioneerden willen hun voormalig 
pensioenfonds dagvaarden
Het voormalig pensioenfonds voor de effectenbeurs Mercurius wordt ge-
dagvaard door een groepje pensioengerechtigden. Dit is een zeldzaam-
heid binnen de Nederlandse pensioenwereld. 

Fondsen zouden een rendement 
van 2% moeten halen om aan hun 
verplichtingen te voldoen. Daar 
komt dan nog een half procent kos-
ten bij, totaal 2,5%. Daarna blijft er 
nog genoeg over, als we dit bijvoor-
beeld afzetten tegen het gemiddel-
de rendement van 7% dat het ABP 
over de afgelopen 40 jaar behaalde. 
Het meerdere rendement boven ge-
noemde 2,5% kunnen fondsen ge-
bruiken om de inflatie te compense-
ren met pensioenindexatie. Daarbo-
ven is dan nog een buffer nodig met 
reservegeld dat gebruikt kan wor-
den als de beleggingsrendementen 
onder druk staan. Bij het berekenen 

van de beleggingsrendementen kan 
een fonds uitgaan van langjarige 
gemiddelden. Bijvoorbeeld het ge-
middelde van de laatste 5 of 10 ja-
ren. Zo kunnen fluctuaties in de ren-
dementen worden ondervangen, en 
is er minder risico op kortingen op 
de pensioenen. 
Hoe groot het belang van beleg-
gingsrendementen is blijkt ook uit 
de jaarcijfers 2016 van de vijf groot-
ste pensioenfondsen. Zij behaalden 
rendementen die oplopen tot ruim 
12%. Vooral tijdens het laatste 
kwartaal (Trump-effect, red.) wis-
ten ze hun financiële positie aan-
zienlijk te verbeteren.

Welbekend voormalig directeur van 
Elsevier Science, Derk Haank, stopt 
bij Springer, het bedrijf waar hij in 
2003 CEO werd toen hij bij Reed El-
sevier voor die functie gepasseerd 
werd. Zijn verrassende opvolger bij 
Springer Nature, zoals het nu heet, 
wordt Daniel Ropers. Die vertrekt 
als topman van Bol.com, de web-
winkel waar hij vanaf de oprichting 
in 1998 bij betrokken was.

De 64-jarige Haank zal zeker niet 
achter de geraniums gaan zitten. Hij 

heeft diverse commissariaten en is 
sinds 1 januari 2017 voorzitter van 
het Nederlands Uitgeversverbond. 
Uit de boekenwereld kennen Ropers 
en Haank elkaar goed.

Bij Springer heeft Derk Haank de 
omslag van print naar digitaal 
vrijwel voltooid en is hij begonnen 
het verdienmodel gebaseerd op 
abonnementen aan te passen. Aan 
Rovers nu de taak open access, waar 
de auteur betaalt voor publicatie, 
verder uit te bouwen.

Werkgevers hebben in de vijf ja-
ren tussen 2009 en 2013 slechts 
voor 10% aan het herstel van de 
pensioenen bijgedragen. Dit de-
den ze dan in de vorm van (extra) 
pensioenpremies of incidentele 
bijstortingen. Daarnaast droegen 
de deelnemers in pensioenfondsen 

(werknemers, gepensioneerden, 
slapers) voor ongeveer 45% bij aan 
het totale herstel. Dit als gevolg van 
uitgebleven pensioenindexaties of 
-kortingen. Het verschil met 100% 
werd door de pensioenfondsen op-
gevangen met de buffers.

Het betreft hier het inmiddels geli-
quideerde fonds Mercurius dat pen-
sioenen beheerde van effectenbeurs 
Euronext en beurswaakhond AFM. 
Drie voormalige medewerkers van 
Euronext zouden volgens Het Finan-
cieele Dagblad zowel het fonds als 
zijn voormalige voorzitter jonkheer 
Rijnhard de Beaufort dagvaarden. De 
eisers vragen de Amsterdamse recht-
bank veroordeling en vergoeding van 
de schade die pensioengerechtigden 

lijden door ‘onrechtmatig’ en ‘on-
zorgvuldig’ beleid. Er zou verwijtbaar 
zijn gehandeld bij het afdekken van 
risico’s. Merkwaardigerwijs werd 
Mercurius beschouwd als het neusje 
van de zalm van de Nederlandse 
beleggingsindustrie. De pensioentoe-
zeggingen zijn inmiddels al jaren be-
vroren en er is 3% gekort. Bovendien 
zit Mercurius sinds eind 2014 in liqui-
datie. De pensioenregeling wordt in-
middels uitgevoerd door Delta Lloyd. 


