Ab Pouwels tekende bij voor derde bestuurstermijn SPEO
Gepensioneerden
Elsevier-Ondernemingen

Een bruggenbouwer
tussen SPEO en belangen Van
gepensioneerden
Ab Pouwels begon onlangs aan zijn
derde vierjarige termijn als bestuurslid
van de Stichting Pensioenfonds Elsevier
Ondernemingen (SPEO).Dit doet hij
namens de gepensioneerden waarvan
niemand zich onlangs als tegenkandidaat aandiende. Pouwels mag zich dan
ook een doorgewinterde behartiger van
pensioenbelangen noemen. De kennis
die hij sinds 1990 op ditgebied opbouwde, is niet gering. Die heeft hij hard
nodig aan de vooravond van een
ingrijpende verandering bij SPEO:
de verkoop van Reed Business.
Ab Pouwels begon zijn loopbaan in 1959
als bureauredacteur bij de Noordhollandse
Uitgeversmaatschappij.Eén van de vele
bedrijven die onder de vleugels van Elsevier
kwamen. Zijn eerste bestuurservaringstamt
uit 1973, hij werd toen lid (tot 1977)van
Elseviers Centrale Ondernemingsraad en
vervolgens nog eens van 1982 tot 1995.
Daarheen werd hij afgevaardigd door respectievelijk de ondernemingsraad van de
Noordhollandse Uitgeversmaatschappij,
door Associated Scientific Publishers en door

dragen voor de Raad van deelnemers van
SPEO. Na zijn pensionering bleef hij daarvan
lid voor de kiesgroep Gepensioneerden, wat
leidde tot zijn huidige lidmaatschap van het
bestuur van SPEO. Pouwels is tevens
bestuurslid van VGEO waar zijn kennis ook
van grote waarde is, bovendien kan hij zo een
directe brug slaan tussen de belangen van
gepensioneerden en het algemene pensioenbelang dat SPEO nastreeft.

Wat spreektjou aan in het pensioenfonds
als instelling?
De zorg voor het aanvullend oudedagsinkomen van mensen (of de nabestaanden en
wezen). Mensen die zich soms een werkzaam
leven lang hebben ingespannen voor hun
werkgever. Daar zijn ook mensen bij die van
hun bazen niet de waardering hebben gekregen die ze verdienden.

Hoe ben je er toe gekomen om in het SPEObestuur zitting te nemen?
Ik heb me als toenmalig lid van de Raad van
deelnemers ertoe laten overhalen door de
Raad.

Zie voor vragen enlof
contactadressen op

NederlandseVereniging
van Organisatiesvan
Gepensioneerden (NVOGI
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"Datiemand
de enige is, is van
gering belang
zolang er naar
elkaar geluisterd
wordt en er niet
gestemd hoeft te
worden."

Wegens de voorgenomen verkoop van de vak- Een dieptepunt was het niet volstrektbladen en de voortdurende financiële crisis. vrijwillig vertrek van enkele mensen van de
uitvoerende SPEO-organisatie.Echte hoogtepunten ontbraken helaas, maar ik ben af
Is het besturen van een pensioenfonds langen toe veeleisend.
zamerhand niet een erg ingewikkelde en
verantwoordelijkezaak geworden?
Welke invloed kun je als enige gepensioneerde
Het is ingewikkelder geworden, maar dat is
in het bestuur uitoefenen?
ook hand in hand gegaan met de (betaalde)
Dat iemand de enige is, is van gering belang
inschakeling van steeds meer specialisten.
Het is helpt veel dat de verantwoordelijkheid zolang er naar elkaar geluisterd wordt en er
niet gestemd hoeft te worden. Stemmen doen
voor zulke grote belangen gedragen kan
we zelden, het kan voorkomen als tegenworden samen met een betrouwbaar team.
strijdige belangen ook na langdurige discussie niet verzoend kunnen worden.
Hoeveel tijd ben je kwijt met deze
onbezoldigde baan?
Kun je je momenten herinneren waarop het
In de drukkere perioden drie tot vier dagen
belang van de gepensioneerden in het gedrang
per maand als je de voorbereiding voor vergaderingen meerekent. Maar er zijn maanden kwam en je dit hebt weten bij te sturen?
Een hachelijke periode was de tijd waarin de
geweest waar één dag voldoende was.
verhoging van de pensioenaansprakenvan de
actieven (na een collectieve loonsverhoging)
In hoeverre speelt het feit dat je ook
indexatie ging heten (dat was rond 2002). Een
bestuurslid bent van de VGEO een rol in je
ontwikkelingwas denkbaar geweest waarin
bestuursfunctie bij SPEO?
gevochten had moeten worden voor gelijke
Bijna niet. Ik zou het ene kunnen doen, en
behandeling van de gepensioneerden. Dat
met voldoening, zonder het andere. Toch is
zou in mijn ogen een juridisch mijnenveld
de overbruggende functie van groot belang
zijn geworden. Het is overigens niet mijn vervoor die twee partijen.
dienste dat mijn toenmalige teamgenoten het
eens geworden zijn over een opvatting van
Reed Business staat op het punt verkocht te
indexatie die tot nu toe standgehouden heeft.
worden Met alle mogelijke gevolgen voor
Het is hun verdienste dat ze hebben ingezien
SPEO. Hoe ingewikkeld en spannend is deze
dat het aldus moet zolang loon- en prijstijd voorjou?
ontwikkeling nauwelijks uiteenlopen... hetHet is weer wat onoverzichtelijker dan bijna
alles wat ik hiervóór op mijn bord heb gekre- geen in de laatste 20 jaar aardig klopte.
gen. Voon de spanning geldt wat ik zojuist de
Heeft VGEO als organisatie binnen SPEO de
steun van het teamverband heb genoemd.
waardering die haar toekomt?
De toekomst van SPEO is voor mij volstrekt
Die waardering is nog groeiende; de eerderonzeker.
genoemde brugfunctie is hier het best
zichtbaar.
Wat was voorjou in de afgelopen acht jaar
een diepte- en een hoogtepunt?

Jaarverslag SPEO:
2007 was een gunstig jaar

~

€ 1.575.000transitoria.

De dekkingsgraad steeg van 110,4%
naar 137,3%.
Het pensioenfonds ontving € 23.342.000 aan
zo blijkt uit het jaarverslag. Aan alle - deels
pensioenpremies, waarvan 70%werd betaald
nieuwe -vermogens- en beleggingseisen
door de werkgever. Op het loon werd 17%
kon worden voldaan. Ook wordt inmiddels
pensioenpremie geheven (was 6%in 2003).
voldaan aan de zwaardere eisen die de PenPer eind 2007 was er een reserve-overschot
sioenwet aan pensioenfondsen stelt.
We geven enkele wetenswaardige details weer van £ 61.157.000.
De kosten van het vermogensbeheer stegen
uit het jaarverslag.
(vooral door uitbesteding) van € 397.000
Het pensioenvermogen van SPEO bedroeg
naar 6 1.269.000.
eind 2007 € 543.790.000. Daarvan was
Het aantal pensioentrekkendensteeg in
f: 278.342.000 belegd in aandelen;
2007 van 958 naar 1041. Zij ontvingen samen
€ 17.157.000in onroerend goed;
f: 13.538.000 (in 2006 € 12.279.000).
£ 249.866.000 in vastrentende waarden en
2007 was voor SPEO een relatief gunstig jaar

?r Senioren Nieuwsbrief

I

Niet lan er een volledig SPEOjaarvers ag voor deelnemers
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adviseur Mercer de financiële buffers aan
het eind van 2008 te laag uit te vallen. In
Deelnemers ontvangen in gedrukte vorm niet juni was de dekkingsgraad bij bijna de helft
langer het volledige jaarverslag van de Stich- van de onderzochte pensioenfondsen geting PensioenfondsElsevier Ondernemingen. zakt onder het vereiste minimum van 120%.
Een vooral genoemde aanleiding is dat het
De dekkingsgraad geeft de verhouding aan
volledige jaarverslag voor de meesten ontussen het vermogen en de verplichtingen
aantrekkelijk en te ingewikkeld zou zijn.
van het pensioenfonds. Als de buffers teveel
zijn geslonken, moeten pensioenfondsen als
SPEO heeft toegezegd dat iedereen een 'poze zichzelf tot indexatie verplicht hebben,
pulaire' samenvatting ontvangt in de vorm
van een 'nieuwsbriefachtigverslag'. Wie toch maatregelen treffen.Het vermogen kan bijeen volledig gedrukt exemplaar wil hebben,
voorbeeld worden opgekrikt door de premies
kan contact opnemen met het SPEO-secrete verhogen. Maar in de meeste gevallen,
tariaat (020-5159499) of dit per e-mail opvra- zoals bij SPEO, volstaat het als een fonds zich
gen bij info@speo.nl.Overigens kan een ieder niet heeft verplicht jaarlijks tot indexatie over
te gaan.
die over een pc beschikt het jaarverslag ook
downloaden via de websites vanVGEO
www.vgeo.nl en SPEO www.speo.nl
Reed Business koopt website
Reed Business heeft de beleggerswebsite
Beurs.nl overgenomen. De website is sinds
Kredietcrisis bezorgt SPEO
1999 actief. Deze site die zich richt op belegslecht eerste halfjaar 2008
gers
is naar eigen zeggen één van de grootste
Hoe snel het financiële tij kan keren, blijkt
in
dit
marktsegment. Reed Business heeft al
onder meer uit het SPEO-jaarverslag over
de site Beleggersbe1angen.nl. "Beurs.nl brengt
2007. Was er toen nog goeddeels sprake van
ons in één klap een sterk online financieel
een hoogconjunctuur, de Amerikaanse
netwerk,
interessant voor onze gebruikers en
kredietcrisis maakte daar een eind aan.
adverteerders,"
aldus Paul Verhoeff van Reed
De nadelige effecten daarvan op het SPEOBusiness.
vermogen tekenen zich dit eerste halfjaar
pas echt goed af.
Misset-herinneringsboekje
Het eerste kwartaal van 2008 werd de terugval al zichtbaar. De aandelenbeleggingen
nog beschikbaar
daalden in deze periode ruim 15%in waarde. Voor ex-Missettersdie geïnteresseerd zijn in
de geschiedenis van het Misset-pensioenBovendien daalde de rente van 4.85% naar
4.63%. Een dalende rente heeft ook een nega- fonds is er nog een klein aantal gedenkboekjes beschikbaar. Het boekje getiteld 'Pentieve invloed op de dekkingsgraad.Verder
sioenfonds Misset was één van de oudste', is
bleek dat de externe vermogensbeheerders
gedurende deze periode onder de maat pres- vorig jaar uitgebracht vanwege het 60-jarig
bestaan. Het boekje is tegelijkertijd bedoeld
teerden (underperformance).Voor het
als afscheid omdat het Misset-pensioenfonds
bestuur is dit aanleiding mogelijkheden te
in 2007 ook opging in het Pensioenfonds voor
zoeken om het risico van de beleggingen te
verkleinen. Overigens werd er vergeleken met de Grafische Bedrijven. In het boekje staan
2006 al minder belegd in aandelen (van 60% foto's en persoonlijke herinneringen die veel
naar 47,5%)en meer in vastrentende waarden Missetters bekend zullen voorkomen. Het
boekje is gratis op te vragen bij het redac(van 35%naar 47,5%).
tieadres van deze Nieuwsbrief (zie colofon).
Onder invloed van al deze factoren liep de
dekkingsgraad van het fonds terug van 137%
naar 120%per eind maart 2008. Dit voldeed
Hebt u nog nostalgische foto's?
nog net aan de minimaal vereiste dekkingsZoals u misschien al hebt gezien, kent de
s er toen nog geen sprake VGEO-website sinds enige tijd een rubriek
een reservetekort. Het tweede kwartaal
'nostalgische foto's'. Er wordt regelmatig
eerder slechter dan beter nieuw materiaal aan toegevoegd, met name
met een op het randje balancerende dekvan de Nohum. We zouden graag ook foto's
kingsgraad. Exacte cijfers waren voor ons nog van de EWU en andere Elsevier-maatschapniet beschikbaar.
pijen toevoegen. Hebt u foto's, dan horen
we dat graag van u (na opname krijgt u deze
desgewenst terug), ook uw reacties of aanvulBuffers pensioenfondsen in
lende gegevens zijn welkom bij: Rina Terstall
(1:terstall@casema.n1,0251-228270) en Jan de
Voor ruwweg eenderde van de Nederlandse
pensioenfondsen dreigen volgens pensioen- Waal (j.waal96@chello.nl, 075-6843645).
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Wat "Weinig
vindt
u
daar
nou
van
verontrusting over dalende koersen
en dus geen indexatie?"
' 2 r is veel publiciteit over aanhoudend
dalende koersen. Dit heeft nadelige
gevolgen voor de vermogenspositie van
pensioenfondsen. Daardoor zou voorlopiggeen indexatie meer kunnen
plaatsvinden. Maakt u zich daar ook
zorgen over?"
Tot onze verrassing wijst deze minienquête op weinig verontrusting.
J.M.F.v.d. Broek-de Groot Boxmeer
Zuiver rationeel zou ik dat wel moeten, maar
gezien mijn leeftijd (70jaar) neen. In de
loop
je leven zie je goede en
berichten langskomen. In jongere jaren, als
je een gezin en een carikre moet opbouwen,
maakte ik mij wel zorgen. Nu lees ik dit
allemaal en zeg tegen mijn vrouw "laten wij
ons niet meer zoveel zorgen maken". Elke
avond stellen wij ons de vraag 'was het een
goede dag?',Ja, wij hebben een goede dag
gehad. Kinderen en kleinkinderen zijn goed
terechtgekomen. De financiële wereld speelt
zich maar voor een gedeelte in Europa af,
maar is sterk verbonden met Amerika dat
wederom contacten met China en andere

landen in Azië heeft. Wij hebben toch
geen inzicht in al die stromen. Dus
nogmaals mijn conclusie 'ik wil mij geen
zorgen maken'.

Mevr. S.E. Cooper Papendrecht
Nee, ik maak mij geen grote zorgen. Ik weet
nogal veel van Elsevier. Het pensioenfonds
heeft goede beleggingen. Over een jaar zal de
aandelenmarkt weer verbeterd zijn en dan is
weer genoeg geld voorhanden voor indexatie.
Elsevier belegt altijd goed.
Mevr. M.B. Gans-Schol sant poort-Noord
Jazeker, uiteraard maak ik mij zorgen, alles
wordt duurder. Als je pensioen afbrokkelt,
kom je in de problemen. Ik vrees dat het
steeds minder wordt, als het in dit tempo
doorgaat. Wat er nog zal gebeuren, valt niet te
Het ging net een beetje beter.
Wij hebben net een verhoging en een indexatie gekregen, en nu wordt het weer minder.
C.Hofman Amsterdam
Nee, daar maak ik mij geen zorgen over.
Ik lig er niet wakker van, het maakt mij niet
uit. Zolang wij te eten hebben en het binnen
niet Iegent, is het goed.

e

Alle interviews gehouden op 29 juli 2008
door Hildegund Spaargaren

Van Dam:"Een pervers bonussysteem voor
(aanstaande) gepensioneerden"
"Hetis bijna pervers een bonussysteem in
te voeren voor mensen tussen de 60 en
65jaar die blijven werken': vindt Marcel
van Dam. Een dergelijk voornemen is
vervat in het Pagainrapport van de
commissie Bakker om de arbeidsparticipatie te bevorderen.
Die bonus wordt betaald door 65-plussers
met een aanvullend pensioen meer belasting
te laten betalen. Met andere woorden:
60-plussers die blijven werken krijgen een
bonus die ze moeten terugbetalen als ze 65
worden. Vervolgens moeten ze de
hogere belasting ook na het terugbetalen
van de bonus blijven betalen. Zogenaamd
om te voorkomen dat de AOW en de gezondheidszorg als gevolg van de vergrijzing
'onbetaalbaar' worden. Van Dam herkent in
deze aanbeveling de hand van het commissielid Lans Bovenberg. "Hij ziet overheveling
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van de koopkracht van gepensioneerden naar
werkenden als zijn levensmissie."

Kosten zijn een leugen
De commissie schrijft: 'Op dit moment
drágen tien werkenden de kosten voor twee
65-plussers.In 2040 moeten die kosten
worden gedragen door vijf werkenden.
Er komt dan veel minder geld binnen voor
AOW, zorg en andere sociale voorzieningen,
terwijl de kosten blijven stijgen vanwege het
toenemend aantal ouderen'. Volgens
Van Dam is dit een leugen. Om deze leugen
te ontzenuwen geeft hij de volgende feiten.
In het rapport 'Aging and the substainability
of Dutch public finances' van het CPB is op
bladzijde 81 een tabel te zien met een
kostenlbatenanalyse van de vergrijzing.
Van 2006 tot 2040 lopen de kosten van de
AOW op van 4,7%van het BBP tot 8,8%.Een
stijging van 4,l procentpunt. Maar omdat

"Bezwerende
woorden van het
ABP kunnen niet
verhullen dat het
vaak geprezen
Nederlandse
pensioensysteem
één van de grootste
slachtoffers dreigt

volgens Arnoud
W.A. Boot,

hoogleraar ondernemingsfinancieringen
financiële markten.

Jan Hein Donner,

minister van Sociale
Za ken:

"Hetverhogen van
de pensioenleefljd
naar 67jaar is
waarschijnlijk
onvoldoende om
de kosten van de
vergrijzing op te
vangen."

steeds meer ouderen een gemiddeld steeds
hoger aanvullend pensioen ontvangen, waar
ze belasting over betalen en waaruit ook meer
BTW wordt betaald, loopt de extra bijdrage
van gepensioneerden aan de schatkist op van
3,7% BBP naar 7,8%. Ook een stijging van
4,l procentpunt. Met andere woorden:

gepensioneerdenbetalen zelf de meerkosten
van de AOW als gevolg van de vergrijzing.
Van Dam wijst er op dat met het oog daarop
in de jaren negentig ook de AOW-premie
van werkenden is gemaximeerd. Dat is juist
gedaan om te voorkomen dat zij opdraaien
voor de meerkosten van de AOW.

AFM controleert ook pensioenfondsen

op pensioenfondsen te verbeteren.
De adressen van eerdergenoemde instellingen zijn:
Autoriteit Financiële Markten,
Postbus 11723,1001GS Amsterdam;
Ombudsman Pensioenen,
Postbus 93560,2509 AN Den Haag (zet de
klacht op papier want e-mail vindt de ombudsman niet geschikt);
Informatiedesk Nederlandsche Bank,
Antwoordnummer 2670,1000 PA Amsterdam.

Het toezicht op pensioenfondsen is strenger
geworden. Sinds vorig jaar houdt de
Autoriteit Financiële Markten (MM) hierop
ook toezicht. Heeft het Fonds getoetst of de
te verzenden informatie begrijpelijk is, is één
van de vragen die AFM stelt.
Jan van Miltenburg is manager toezicht op
pensioenuitvoerdersbij de AFM in Amsterdam. Uit de meer dan 400 medewerkers
bij de AFM is een team gevormd van acht
pensioendeskundigen om de nieuwe taak uit
te voeren. Van Miltenburg: "Wij spreken bestuurders van pensioenfondsen aan. Zij zijn
verantwoordelijk voor begrijpelijke, duidelijke informatie aan deelnemers en gewezen
deelnemers. Hebben ze bijvoorbeeld getoetst
of de te verzenden informatie begrijpelijk
is? Hebben ze die informatie voorgelegd aan
een panel uit de doelgroepen?" De AFM heeft
vastgesteld dat financiële informatie - die
pensioenfondsen ook verstrekken -vaak voor
meer dan de helft van de betrokkenen niet
begrijpelijk is. Gepoogd wordt om met een
leidraad hierin verbetering te brengen.
(Overgenomenuit Nieuwsbulletin PGGM)

Pensioenkoepels intensiveren
samenwerking

De besturen van de drie Nederlandse
pensioenkoepels, de Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen(VB), de Stichting voor Ondernemings-pensioenfondsen
(OPF),en de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB),gaan hun samenwerking intensiveren. De pensioenkoepels vertegenwoordigen circa 450 pensioenfondsen. Deze
pensioenfondsen bedienen 5,7 miljoen deelnemers, 1,8 miljoen gepensioneerden en
7,3 miljoen gewezen deelnemers. Ze beheren
een belegd vermogen van ruim £ 700 mld.
(stand ultimo 2007).
De besturen van de drie koepels zijn al enige
tijd
met elkaar in gesprek over het thema
Bij wie kun je klagen?
samenwerking.
In de afgelopen jaren werd op
Wie een klacht heeft over het pensioenfonds
bureauniveau
veelvuldig
samengewerkt.
dient deze in eerste instantie voor te leggen
Besloten is om één jaar gezamenlijk op te
aan het bestuur van SPEO. De klacht moet
trekken
in een aantal pensioendossiers, en
dan een onjuiste toepassing van de statuten
gezamenlijk
te reageren op nieuwe ontof het reglement betreffen. Mocht dit niet
wikkelingen.
Op basis van de ervaringen
tot het gewenste resultaat leiden dan zijn er
zal in de loop van 2009 de balans worden
nog andere mogelijkheden. Zo kan de gratis
hulp worden ingeroepen van de Ombudsman opgemaakt.
Pensioenen. Het conflict moet dan ook gaan
Speciale CAO voor doorover een vermeende onjuiste uitvoering van
het pensioenreglement. Overigens kan een
werkende 65-plussers
afschrift van die klacht ook aan de Autoriteit Zo'n 100.000 ouderen werken na hun penFinanciële Markten (AFM)worden gezonden. sionering door, omdat zij zich nog vitaal geDit signaal kan mede aanleiding zijn voor ac- noeg voelen of omdat dit financieel noodzatie. Daarnaast vindt de Nederlandsche bank
kelijk is. Voor deze groep 'doorwerkers' is een
(DNB)het belangrijk op de hoogte te zijn van speciale CAO ontwikkeld. Met deze CAO kan
klachten over instellingen die onder haar toe- men met behoud van de pensioenuitkering
zicht staan. Dus ook over pensioenfondsen.
flexibel blijven doorwerken voor een marktDNB kan klachten gebruiken om het toezicht conform salaris met loondoorbetalingbij
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Business op te kopen. Dat maakte Crispin
Davis onlangs tijdens het presenteren van
de halfjaarcijfers van Reed Elsevier duidelijk.
Aankoop wordt ze met een forse lening van
Reed Elsevier zelfs aantrekkelijk gemaakt.
Het is echter de vraag of Reed Elsevier zich
ook zo ruimdenkend zal betonen ten opzichte van een uiteenvallend pensioenfonds
SPEO, want bij een verkoop van Reed Business aan particuliere investeerders moeten
zowel werknemers als gepensioneerden
extra op hun tellen passen.
Reed Elsevier boekte
Het doel van zulke superkapitalistenis meeomzetgroei
stal een gekochte onderneming met flink
Investeringsmaatschappijen azen op
meer
winst, soms zo snel mogelijk, door
Reed Business
te verkopen. De daarbij toegepaste botte
Reed Elsevier boekte een omzetgroei van
strategie is inmiddels genoegzaam bekend:
5% (exclusief valuta-effecten). De te koop
bezuinigingen,
reorganisaties, alsmede
staande (vak)tijdschriftentakReed Business
verkoop
van
het
vastgoed én pensioenen die
was niet meegerekend. Niettemin werd daar
ook een groei van 9% gerealiseerd.Toch vindt op het spel komen te staan. Pensioenfondsen
Annemarie Kas
Davis deze sector te gevoelig door de cyclisch worden door deze investeerders vaak als een
in NRC Handelsblad:
blok aan het been gezien. Bovendien veran"Moeten pensioen- op- en neergaande advertentiemarkten.
dert het management van het overgenomen
Bovendien wil Reed Elsevier zich toefondsen niet
,
bedrijf vrijwel altijd totaal. Een recent
minder meedrijven leggen op het uitgeven van 'professionele
voorbeeld
hiervan
is
de
'opkoper'
Kohlberg
@'
met de volatiliteit informatie'. BestuursvoorzitterCrispin
Krakis Robert (KKR). Die kocht onder meer
Davis (59)kondigde aan dat hij volgend
die aandelenBijenkorf,
V&Den Praxis. Met name de vakjaar zal vertrekken. Voor de aankoop van
beurzen per
bonden hebben veel moeite moeten doen het
(vak)tijdschriften bestaat volgens Davis veel
defìnitie
belangstelling. Met name onder particuliere pensioen van de werknemers goed onder te
kenmerkt?"
investeringsmaatschappijen (private-equity). brengen. KKR wilde de pensioenvoorzieDe waarde van Reed Business wordt geschat ning naar een goedkopere verzekeringsmaatschappij overhevelen (zie 'Commentaar').
op f: 1,9 mld. Omdat het lenen bij banken
Ondanks die slechte naam van private-equity
voor deze investeerders moeilijker is geworden, is Reed Elsevier bereid hen tegemoet doet zich onder pensioenfondsen een opmerkelijke tweeslachtigheid voor. Ze hebben
te komen met een lening om zo de aankoop
namelijk vaak een deel van hun vermogen - al
te kunnen financieren (zie ook 'Oppassen
dan niet direct - belegd in zulke investeringsvoor een private-equity-opkoper van RB').
maatschappijen,
omdat die ondanks dalende
Volgens een bericht in the Financial Times
koersen
toch
een
flink rendement kunnen
zou Reed Elsevier aan biedende partijen $330
opleveren... ...maar ooit misschien wel ten
mln. financiering aanbieden. Die lening zou
koste
van datzelfde pensioenfonds.
deel uitmaken van een financieringspakket
van in totaal $1,26 mld. van een consortium
van banken onder leiding van UBS. De verkoop wordt dit najaar verwacht. Opmerkelijk
is Davis' uitspraak dat de tijdschriften, zo
nodig, ook in delen worden verkocht. Binnen
Verzekerde onzekerheid?
Reed Business worden naast (zeer uiteenloWie zijn pensioen moet krijgen van een
pende) vakbladen namelijk ook (soms winst- verzekeraar moet zich meestal niet gelukgevender) publieksbladen uitgegeven zoals
kig prijzen. Gepensioneerden komen er hier
het weekblad Elsevier. Verkoop in delen kan
slecht af vergeleken met pensioenfondsen.
herstructurering van het pensioenfonds SPEO Naar verluidt past maar 30%van de verzeextra gecompliceerd maken.
keraars op pensioenuitkeringen indexatie toe.
ziekte en recht op vakantiegeld. Sinds begin
deze maand loopt de campagne
'Doorwerkgever zoekt doorwerknemer'.
Zie voor een speciaal animatiefilmpje
www.doorwerkgeve~nl.De discussie over
langer doorwerken wordt voorts gevoerd op
het forum van www.goedenwel.nl, de online
service en community voor gepensioneerden.
Bedoeling van de campagne is zoveel mogelijk mensen mee te laten praten.

Oppassen voor een
private-equity-opkoper van RB
Particuliere investeringsmaatschappijen
(private-equity)staan vooraan om Reed
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Je kunt hier dus beter spreken van 'verzekerde
onzekerheid',want er hapert nog meer aan,
zoals medezeggenschap, correcte en heldere informatie over pensioenopbouw en
-uitkeringen én de gemaakte kosten. In die
gemaakte kosten zit een flinke overhead en
daar loop je als verzekeraar niet graag mee te

koop (zie de affaire beleggingshypotheken).
Het is niet denkbeeldig dat er een verzekeraar in beeld komt als 'alternatief' voor SPEO
bij de komende verkoop van Reed Business.
Daarbij zijn varianten denkbaar zoals de
(niet verkochte) actieven blijven bij SPEO
en de slapers en gepensioneerdenworden
'op afstand gezet' bij een verzekeraar. Overigens nog geen reden tot paniek, want zowel
het bestuur als de Raad van deelnemers van
e,#, ,
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De Nederlandseverenigingvan Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG), waar VGEO ook bij is
aange~loten~geeft
een eigen Nieuwsbrief uit.voor
6 13 per jaar kunnen geïnteresseerden ieder kwartaallNVOG Nieuws'rechtstreeks toegestuurd krijgen.
Aanmelding kan via de NVOG-website
www.gepensioneerden.nl(via de pagina 'Contact'),
of door Cécile Lang van het NVOG-secretariaat te
bellen (030 - 2846080).
Het ABP maakte bekend dat het beleggingsrendement over de eerste helft van 2008 is uitgekomen
op -5,1%. Daarmee heeft het vermogen van het ABP
nu een omvang van € 205 mld.. De waarde van de
nominale pensioenverplichtingenbleef met 6 155
mld. nagenoeg gelijk. De dekkingsgraad is in de
eerste helft van 2008 uitgekomen op 132%.

&

Al die beelden herinnerden me weer aan 'onze' bevrijding in mei 1945.Velen van u hebben die ook bewust
meegemaakt. Wij zaten als vijf onderduikers bij elkaar en
luisterden naar de verstopte radio die door de Duitsers
zwaar werd gestoord. Toch vingen we het bericht op dat
de Duitse troepen in Nederland hadden gecapituleerd.
Er viel een last van ons af. We konden voor het eerst weer
op straat lopen zonder om ons heen te loeren.
Geen angst voor razzia's meer! Wie dat heeft meegemaakt, beseft pas goed hoe gelukkig wij mogen zijn in
een vrij land te wonen.
Toch bracht mei 1945 niet voor iedereen de lang verwachte bevrijding. Onze 'Indische' Nederlanders moesten

Harry Nijhuis
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Wat een vreugde! De kranten stonden er vol van. Welke
tv-zender je ook aanzette, allemaal lieten ze deze dappere charmante jonge vrouw zien! Ingrid Betancourt was
bevrijd! Ruim zes jaar had ze als gijzelaar vastgezeten bij
de Colombiaanse rebellen. Met de kerst zagen we nog
beelden van Ingrid als een uitgebluste vrouw. Nu stond ze
r dankbaar maar als een vrouw met ambities, gehard
e jungle. Misschien is ze wel de toekomstige president
die Colombia uit de narcoticaput kan trekken. Indrukwekkend vond ik de foto waarop zij en de andere bevrijden een gebed uitspreken na hun behouden terugkeer.

SPEO en VGEO zijn op het ergste voorbereid.
Zij willen het niet zo ver laten komen als de
Vereniging van gepensioneerden EMI (Uden)
tot haar leedwezen ondervond. "Ze hebben
ons verkwanseld aan een verzekeraar" (Nationale Nederlanden), en "Laat U niet belazeren, neem een specialist in de arm", luidt
hun advies. Dat laatste is inmiddels gebeurd.
Nu maar afwachten.

De stijging van de zorgkosten door de vergrijzing
Is minder dan verwacht. Dat komt door de hogere
leeftijdsverwachting bij mannen. Daardoor blijven
echtparen langer bij elkaar, kunnen ze elkaar helpen
en doen ze dus minder een beroep op zorg.Ook
worden de kosten van het laatste levensjaar uitgesteld. De geschatte stijging van 2% zorguitgaven
per jaar blijkt nu 1% te zijn.
Het aantal 65-plussers met een onvolledige AOW
verdubbelt de komendejaren. Nu zijn er dat nog
ruim 200.000. Een en ander blijkt uit het rapport
'Verborgen armoede'van het Verwey-Jonker
Instituut dat staatssecretarisAboutaleb (Sociale
Zaken, PvdA) onlangs in ontvangst heeft genomen.
De groep met een onvolledige AOW bestaat voor
het grootste deel uit allochtone immigranten,
waarvan de meerderheid vrouw is.

er nog lang op wachten. Geleidelijk kwamen ook de
meldingen van het Rode Kruis binnen over de vermoorde
landgenoten. Ook kinderen van NSB-ers zullen er niet
met vreugde aan terugdenken. Bevrijding heeft dikwijls
ook een schaduwkant. Bij de bevrijding van Ingrid
Betancourt dacht ik gelijk aan de velen die nog onder
erbarmelijke omstandigheden gevangen zitten of
opgejaagd worden om politieke of geloofsredenen.
Stichtingen zoals Amnesty International en Open Doors,
die het voor hen opnemen, verdienen onze steun.
Na bevrijding is herstel nodig. Met de steun van Marshall
gingen we in 1945 aan de slag. We hadden pas later door
dat we ook zelf herstel nodig hadden. Onze haat tegen
de Duitsers of de Japanners zat ons daarbij in de weg.
We moesten leren te vergeven. Dat is na ernstige vernederingen en verdriet gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Corrie ten Boom had daar ook moeite mee. Ze had in b-*
concentratiekamp Ravensbrück gezeten. Daar had ze
haar zuster Betsie zien omkomen. Na veel strijd kwam
tenslotte door haar geloof tot de volgende kernachtige
conclusie: 'Als je niet vergeeft, maak je een gevangene
van jezelf.' Dát is totale bevrijding!
d.huis@hetnc
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ieuwe donateurs heten wij van
Amsterdam
Oosterbeek

Jan de Graaf
Culemborg,
A. van der Meulen
Heiloo
Ir. H. Heimplaetzer
Doetinchem
A.M. van Vlokhoven
Amstelveen
Mevr. M. Homberg-Verdurmen Castricum
Mevr. DA. Asbeek BrusseHoofddorp
Amsterdam
Naarden

oren door het leven moeten?

was, hoefde maar 5 jaar te

moeten doen, want zij vinden
het beter (lees: mooier) die
oren (bij mannen zie je die
afwijkingen nu eenmaal)
niet te laten zien. Maar wat
schetst mijn verbazing: er
zijn vrouwen die een hoofd-

hoofddoekje) en de andere
zijde van het gelaat met een
onzichtbaar oor (dus met
hoofddoekje)?
Het één en ander doet me
denken aan de volgende
anekdote: er was eens een

ten einde raad: "als ik en de @
wijzen er geen oplossing voor
kunnen vinden, dan moet
de hofnar die maar geven"!
De hofnar werd geroepen en
het probleem werd aan hem
voorgelegd. "Nou",zei hij, "is

nelis Andriesse te geven in
het boek 'Dutch Messengers:
A History of Science
Publishing, 1930-1980'.
De auteur volgt de opkomst
van leidinggevendeuitgeverijen zoals Martinus Nijhoff,
Elsevier en Noord-Holland.
Maar ook kleinere uitgevers
komen kort aan bod, zoals Dr.
W. Junk and Reidel. Het boek

thema van dit boek Voor lezers van de Nieuwsbrief is het
Engelstaligeboek tegen een
sterk gereduceerde prijs van
f: 40 (handelsprijsis
£ 99) verkrijgbaar bij uitgeverij Brill. U kunt het boek
bestellen voor 1september a.s. door een e-mail te
zenden aan:
brill@turpin-distributio.com

Boekpresentatie
Mocht u aanwezig willen zijn
bij de presentatie van dit boek
oktober a.s.,dan kunt u dit
ook per email kenbaar maken
bij Anja van Hoek hoek@brill.
nl. Het aantal beschikbare
plaatsen is overigens beperkt.
U wordt niet later dan 5 september a.s. geïnformeerd over
de precieze datum en locatie.
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