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Financiële buffer viel als 
een baksteen richting nulpunt 

Dekkingsgraad SPEO onder het vereiste minimum 

Met de vrije val van de aandelenkoersen opdracht gegeven een hiertoe benodigde 
viel ook de dekkingsgraad van veel pen- continuïteitsanalyse uit te voeren. 
sioenfondsen als een baksteen. Die van 
SPEO evenzeeE Van 13 7% eind vorig jaar Tij snel gekeerd 
naar recentelijk zelfs onder de 100%. Dit is Het pensioentij kan snel keren, zowel in posi- 
ruim onder het minimaal vereiste ver- tieve als negatieve zin. In december 2007 had 
mogen van 105% dat de Nederlandsche SPEO nog een ongekend hoge dekkingsgraad 
Bank (DNB) voorschrijfi. Daardoor is van 137%. Daardoor konden de pensioen- 
SPEO, evenals veel andere pensioenfond- uitkeringen in 2008 ook nog geïndexeerd 
sen, onder toezicht geplaatst. Er moeten worden op basis van de in de CAO afgespro- 
twee herstelplannen worden opgesteld: één ken procentuele loonsverhogingen. Of dit in 
om binnen drie jaar het dekkingstekort op 2009 ook nog kan, is hoogst onwaarschijnlijk. 
te hefen, de andere om binnen 15 jaar de Bij SPEO zijn de indexaties gerelateerd aan 
nodige reserves weer op te bouwen. gemaakte CAO-afspraken. Regel is bij SPEO 

dat onder de 105% dekkingsgraad indexatie 
De dekkingsgraad geeft in percentages de wordt uitgesloten. Boven de 130% kan pas 
verhouding weer tussen het belegde ver- volledig geïndexeerd worden. Daar tussenin 
mogen en wat nodig is om de pensioenen, vindt gedeeltelijke indexatie plaats. 
zonder indexatie, uit te mm? 

w s n m a % % '  - 
kunnen keren. Een fonds SPEO ook dupe van Verdampt vermogen 
dat onder het genoemde faillissement Lehman Bij alle Nederlandse 
minimum zit, heeft volgens Door definanciële crisis moest ook pensioenfondsen is sinds 
DNB niet langer de no- SPEO flink inleveren op de aan- begin dit jaar ruim 10 
dige buffers om eventuele delenportefeuille. Bovendien had procent - £ 70 mld -van 
verliezen op beleggingen een dalend rentepercentage een het totaal belegd pen- 
op te kunnen vangen. Een negatief efect op de dekkingsgraad. sioenvermogen verdampt. 
dekkingsgraad van 105% Tenslotte werd ook SPEO slachtoffer Het ziet er naar uit dat 
betekent bijvoorbeeld van het faillissement van de meer dan de helft van alle 
dat er voor elke euro die Amerikaanse bank Lehman pensioenfondsen met 
uitgegeven moet worden, Brothers. Als gevolg daarvan moest een reservetekort zit. Nog 
€ 1,05 in kas zit. Bij 100% is SPEO ongeveer £ 1 mln afschrijven. erger wordt de situatie als 
er dus helemaal geen buffer Dat komt neer op ongeveer 0,2% een fonds onvoldoende 
meer. Inmiddels heeft SPEO van het SPEO- vermogen. dekkingsgraad heeft. Vol- > 
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"Wat me verrast 
is dat ook 

economen die als 
liberaal'gelden 
keurig meedoen 
in het grote koor: 
gij zult (meer) 

werken. 
Niemand komt 
op het idee om 

te vragen ... 
waarom 

eigen1 ijk?'' 
Aldus 

Alfred Kleinknecht 
in NRC Handelsblad 

gens pensioenadviesbureau Mercer bevond 
begin oktober 10% van de fondsen zich zelfs 
in de gevarenzone van minder dan 98% dek- 
kingsgraad. Fondsen dringen er bij DNB op 
aan de strenge regels soepeler te hanteren. 
Hun financiële speelruimte is door de crisis 
namelijk uiterst beperkt. 

SPEO-uitkering niet direct in gevaar 
Ondanks de lage dekkingsgraad is de uitke- 
ring aan pensioengerechtigden nog niet in 
direct gevaar. Blijkens het jaarverslag werd in 
2007 aan 1041 pensioengerechtigden 
f: 13.728.000 uitgekeerd. Dat is dus een 
gemiddelde jaarlijkse uitkering van € 13.187. 
Hier zit dus een aantal welgestelde gepen- 
sioneerden bij. De voorziening voor de toe- 
komst bedroeg voor de pensioentrekkenden 

£ 143.000.000 op een totale voorziening (in- 
clusief werknemers en gewezen deelne- 
mers) van € 396 mln. Hoe slecht die vlag er 
over 2008 bij hangt kan pas volgend jaar ten 
volle worden beoordeeld. 

Korting op pensioen als paardenmiddel 
Mocht door verder dalende koersen, rente en 
gebrek aan andere oplossingen de financiële 
nood SPEO naar de lippen stijgen, dan kan de 
meest extreme oplossing door DNB worden 
afgedwongen: korten op de pensioenrechten- 
en uitkeringen. Die eis zal de Nederlandsche 
Bank niet gauw stellen, maar wordt als laatste 
redmiddel gezien. SPEO zal dan niet het enige 
pensioenfonds zijn dat dit paardenmiddel 
zou moeten slikken. 

SPEO 'onder curatele' 
SPEO moet bij de Nederlandse Bank twee Volgens financieel redacteur Remko Nods in 
herstelplannen indienen. Pensioenfond- weekblad Elsevier staat een pensioenfonds- 
sen in een dergelijke crisissituatie staan de bestuur in deze situatie in feite onder cu- 
volgende middelen ter beschikking om hun ratele. Nods maakt namens de Reed-Elsevier 
vermogenspositie te verbeteren: werknemers ook deel uit van het SPEO- 

bestuur. Een fonds mag pas van het her- 
1. Premieverhogingen. Bij SPEO is dit al 17% stelplan afwijken als er weer sprake is van 
van de loonsom. De kans dat directie en voldoende reserve. Een complicatie bij dit 
werknemers nog meer willen afdragen, is herstel is dat het fonds zijn aandelenporte- 
minimaal. feuille niet mag uitbreiden om daarmee uit de 

financiële problemen te komen. Ook niet nu 
2. Korten op de indexatie. Zo'n gestaffeld aandelen relatief goedkoop zijn. Zij moeten 
systeem kent SPEO al. hun geld in de veiliger obligaties investeren. 

Daarmee ontneemt DNB pensioenfondsen de 
3. Voorzichtiger beleggen. De speelruimte is kans te profiteren van een eventueel herstel 
bij de huidige financiële crisis zeer beperkt. van de aandelenmarkten. De 'onder curatele' 
DNB legt hieraan beperkingen op. staande pensioenfondsen zijn hier niet blij 

mee. Het gevaar dreigt dat zij door dit strikte 
4. Korten op de pensioenaanspraken van de regime veel langer met een reservetekort 
deelnemers in het pensioenfonds. Het laatste kampen. Zij hopen dan ook dat DNB in de 
middel. huidige crisissituatie de teugels wat wil laten 

a 
vieren. Een schrale troost: SPEO zit niet alleen 

150% of hoger 
Fonds heeft genoeg geld om uitkeringen te compenseren 

in deze 
voor een jaarlijks koopkrachtverlies van tussen 2% en 3% misère. Zelfs 

180 onze nationale 
pensioenreus 

Tussen 130% en 150% 
Pensioenfonds kent ABP moet een 

160 gedeeltelijke inflatie- herstelplan 
indexatie toe. indienen bij 

140 Tussen 105% en 125% 
de Nederland- 

Onvoldoende buffers om beurs- sche Bank. 
klap op tevangen. DNB eist plan Voor voldoende 

120 
om in 15 jaar te herstellen, 
indexatie verder gekort reserves moest 

ABP's dekkings- 
Onder de 105% graad125% zijn. 

100 Onvoldoende geld om nominaal 
pensioen te betalen. DNB eist 

Die zakte naar 
plan om in 3 jaar te herstellen 1 18%. 

80 en indexatie te schrappen 
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Premies WAO-hiaatverzekering 200312004 
terug te vorderen 

Voor gepensioneerden of ex-werknemers van 
Reed Elsevier bestaat de mogelijkheid pre- 
mies terug te vorderen, die zij via hun salaris 
betaalden voor de WAO-hiaatverzekering. 
Zij moeten dan wel in dienst zijn geweest 
gedurende 2003 en 2004, of delen daarvan. 

Ten gevolge van een wetswijziging is per 
januari 2006 het zogenaamde WAO-hiaat 

l 
I komen te vervallen. In verband daarmee is 

ook de WAO-hiaatverzekering geëindigd. 

1 Daar het fonds toereikend was, is in 2005 al 
geen premie meer geheven. Wat men wellicht 
niet weet, is dat de mogelijkheid bestaat de 

l 
premies die in 2003 en 2004 zijn ingehouden 
op uw salaris terugbetaald te krijgen. Mensen 
die nog werkzaam zijn bij Elsevier krijgen 
deze premies als extra betaling bij hun okto- 

6 bersalaris. Het aanvragen hiervan en de te- 
rugbetaling vinden plaats via Centraal Beheer 
Achmea (tel. 023-567 92 00). 
Contactpersoon Jeroen Warmerdam. 

Voor wie in aanmerking komt, geeft Centraal 
Beheer Achmea de volgende richtlijnen: 

NIEUWSBRIEF 

Verder op vierkante wielen 
Terwijl wij dit schrijven kan een ingrijpende 
mededeling de wereld in zijn gezonden. Reed 
Elsevier heeft Reed Business verkocht aan een 
particuliere investeringsmaatschappij. Maar 
het is ook denkbaar dat vanwege ongunstige 
marktomstandigheden voorlopig van die 
aangekondigde verkoop wordt afgezien. Voor 
dit laatste zijn voldoende aanleidingen te be- 
denken: de financiële crisis, de waardedaling 
van Reed Business, en het onvermogen om 
bij banken een forse lening af te sluiten. 
Vermoedelijk zou er bij het pensioenfonds 
even een zucht van verlichting worden ge- 
slaakt. Even maar. En misschien ook wel bij 
de RB-werknemers. Maar ook zij weten dat 
het slechts uitstel is. De trein waarin zowel 
werknemers als gepensioneerden mee- 
reizen, sukkelt voort. Noodgedwongen liggen 
er bij SPEO meerdere dienstregelingen klaar. 
Onderweg naar het einddoel kunnen er 
immers verschillende wissels worden om- 
gezet. Eén daarvan is erg bepalend, ook voor 
de toekomstige indexatie: nemen de voorma- 
lige RB-werknemers hun deel van het SPEO- 
Grmogen mee of blijft dat slapend achter in 
het Fonds? 

stel een begeleidend briefje op met als 
onderwerp WAO-hiaatverzekering; 
voeg er uw laatste loonstrook bij, 

december 2003 (of de laatste relevante 
loonstrook in 2003); 
voeg er uw laatste loonstrook bij, 

december 2004 (of de laatste relevante 
loonstrook in 2004); 

voeg er ook een kopie van een recent 
bankafschrift aan toe (uw totaal mag 
afgeplakt worden); 
vergeet tenslotte niet te vermelden: uw 

volledige naam, adres, woonplaats, bank en 
bankrekeningnummer. 

Dit alles moet opgestuurd worden naar: 
Centraal Beheer Achmea 
WAO-hiaatverzekering 
Postbus 3078 
2130 KB Hoofddorp 

Het kan wel enige maanden duren voor dit 
afgehandeld is. 
Ik wens u allen succes hiermee. 

Elly Tjoa 

In mijn vorige commentaar opperde ik dat 
de gepensioneerden op een 'zijspoor' kun- 
nen worden gezet door ze bij een verzekeraar 
onder te brengen. Ter mogelijke geruststel- 
ling: daar lijkt het niet op. Gepensioneerden 
en overblijvende werknemers van Reed 
Elsevier blijven bij SPEO onder één dak. Maar 
ongeacht de nog om te zetten wissels, is het 
wel zeker dat gevallen koersen, een dalende 
rente en een onberekenbaar financieel kli- 
maat SPEO dwingen voor vermoedelijk lange 
tijd verder te hobbelen op vierkante wielen. 

Bij SPEO staat alles op rood 
Bij de Stichting Pensioenfonds Elsevier 
Ondernemingen staat zowe1 in de boeken als 
in de hoofden alles op rood. Zowel door de 
aangekondigde verkoop van Reed Business 
als door de financiële crisis. Beroerder had 
het bijna niet gekund. Terwijl het SPEO- 
bestuur alert allerlei scenario's liet door- 
rekenen op basis van mogelijke gevolgen van 
de RB-verkoop, kwam er een complicatie bij. 
Het SPEO-vermogen werd in de financiële 
chaos meegezogen tot onder het vereiste 
nulpunt. Dit betekent dat SPEO niet alleen 
een tekort aan reserves heeft (die als buffer 
moeten dienen), maar - erger nog - een d 
kingstekort. Nog geen rampscenario, gezi 
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Wat vindt u daar nou van ) niet zo druk, ik woon niet zo duur. Het 
zalwelgaan. 

"Wat zijn uw pensioenverwachtingen gelet op de kredietcrisis?" 
Mevr. Marsé-Ostendorf Almere 
Nou ik maak mii er niet zo druk over. 

Geduldig afwachten, vertrouwen 
hebben in SPEO en je er niet te druk 
over maken. Dat zijn zo enkele kern- 
begrippen uit de volgende mini- 
interviews onder VGEO-leden. 

Mevr. Jurriens Amsterdam 
Dat is een lastige vraag. Ik ben gelukkig niet 
alleen afhankelijk van mijn pensioen. Bij 
moeilijkheden kan ik nog op iets terugvallen. 
Ik ga er vanuit dat de indexering niet plaats 
vindt, want de vereiste dekkingsraad zal nu 
en in de volgende jaren niet gehaald worden. 
De beleggingen zijn onderuit gegaan, maar 
misschien krijgen wij een opleving. 

D. Ligterink Delft 
Ik heb het gevoel dat het met de Elsevier- 
pensioenen wel goed zit. Wij krijgen wellicht 
geen indexering. Wij hebben een inhaalslag 
gehad, dat gaat nu wellicht stagneren. 
De toestand met aandelen, die zijn nu een 
stuk minder waard. Daar zijn de voorzienin- 
gen op gebaseerd. Ik persoonlijk maak mij 

Ik wacht het rustig af. Druk maken helpt 
namelijk niet. Er zal geen verhoging van ons 
pensioenen komen door de kredietcrisis. 
Iedereen heeft er namelijk last van, dus ook 
SPEO. 

E.Mol Diemen 
Ik weet niet wat ik verwachten moet. Dus of 
ik achteruit ga, weet ik ook niet. Ik denk dat 
het Elsevier Pensioenfonds daar niets aan 
kan veranderen. Het fonds zal wel tegen een 
stootje kunnen. Het Elsevier Pensioenfonds 
wordt bekwaam bestuurd. Zij zullen er wel 
bovenop zitten, want ze hebben er ook hun 
eigen pensioen lopen. Ik heb vertrouwen in 
het denkwerk van het bestuur. Ik ben nu 82, 
dus ik vertrouw nu meer op anderen. 
Ik zelf heb er niet meer zoveel verstand van. 
Zij behartigen ook mijn belangen. 

Alle interviews gehouden op 5 november 2008 
door Hildegund Spaargaren 

P 

de strenge eisen van de Nederlandsche Bank mers te betalen pensioenpremie (17%) zit bij 
... maar toch. Reed Elsevier kennelijk aan zijn maximum. 
Er moeten twee herstelplannen worden Wat rest SPEO nog? Aankloppen bij Reed El- 
opgesteld. Eén om binnen drie jaar het sevier voor een financiële injectie, terwijl daar 
dekkingstekort op te heffen, de andere om de financiële resultaten ongetwijfeld ook te 
binnen 15 jaar de nodige reserves weer op te wensen over laten. Het antwoord kunnen we 

Columnist 
bouwen. De speelruimte om het vermogen raden. Er is ook nog een noodscenario dat wij 

Marcel van Dam 
in De Volkskrant: 

op te krikken, is door DNB beperkt. Met de ons (nog) niet kunnen en willen voorstellen: 

"Het vergrijzings- aandelen moet je stil blijven zitten, terwijl je gekort worden op onze pensioenuitkeringen. 

 robl leem is de wordt geknipt en geschoren. De door werkne- Harry Nijhuisa 

dimanger voor m 

alle problemen 
die met het 

huishoudboekje Fondsen smolten als Sneeuw ars ,kerniet in gevaar. Maar die fond. van de overheid 
te maken hebben. "Oor de zon sen zullen de pensioenuitkeringen (ouderen) 

Het is de succes- 'Te ziet de financiële positie van de pen- en de pensioentoezeggingen (werknemers) 

politieke sioenfondsen smelten als sneeuw voor de niet verhogen met de inflatie. De inflatie ligt 

manipulatie zon'; zegt Peter Broekhuijsen, bestuurslid nu boven de drie procent. De verwachting 

die ik ken." van de overkoepelende gepensioneerden- voor 2009 is hoger en dat maakt de situatie 
organisatie NVOG en ouderclub CSO. aanzienlijk vervelender voor werknemers en 
'2is je de Miljoenennota leest, is er zicht gepensioneerden dan in de vorige pensioen- 
op enkele procenten indexatie, maar dat crisis van 2001 -2003. 
lijkt mij uiterst optimistisch. Daar blijft 
niet veel van ove~" Broekhuijsen: "In 2002 werd ons voorge- 

houden dat de pensioenwereld buffers moest 
De uitkeringen van gepensioneerden van opbouwen voor klappen die eens in de veer- 
pensioenfondsen met tekortschietende buf- tig jaar zouden vallen. En hier staan we weer, 
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zes jaar nadien, maar nu lijkt het nog veel 
erger te kunnen worden dan in 2001." 

Twee trends 
Is er nog hoop? Op wat langere termijn 
werken twee trends in het voordeel van de 
pensioenwereld. De eerste is dat de pensioen- 
premies in tegenstelling tot de vorige crisis 
hoog zijn. Dat zorgt automatisch voor herstel 
van de reserves. Een klein aantal pensioen- 
fondsen zal niettemin de premies moeten 
verhogen. De tweede trend is de rente die 
wat oploopt. Hoe hoger de rente, hoe lager de 
pensioenverplichtingen uitvallen, des te beter 
ziet de financiële positie van de pensioen- 

H J.A. Hofland fondsen eruit. De oplopende rente is een af- 

in NRC Handelsblad: spiegeling van het sentiment onder beleggers 

yk zie het voor me: dat de risico's in de economie groeien, zie 

de rollatorbdgade, de Amerikaanse bankencrisis. Maar OP 

door het dolle de pensioenverplichtingen heeft het een 

heen consumerend positief effect. 
en Artikel van Menno Tamminga h NRC e op de jongeren) Handelsblad. 

die zich een 
versuffing werken, Pensioenfondsen moeten 
terwijl ze moeten indexatiela bel invoeren 
toezien hoe het Per 1 januari 2009 wordt een indexatielabel 

kapitaal van hun ingevoerd. Pensioenfondsen en verzekeraars 
pensioenfonds moeten daarmee aangeven in hoeverre zij 
door de d u r -  onder normale omstandigheden de inflatie 

kapitalisten wordt kunnen bijhouden, en wat er gebeurt als het 
verkwanseld." fonds met flinke tegenwind krijgt te maken. 

In veel pensioenregelingen staat een afspraak 
over de indexatie van het pensioen. Gaan de 
prijzen of de salarissen in Nederland omhoog 
(dit laatste is bij SPEO het referentiekader, 
red.), dan volgt even later het pensioen. Als 
het pensioenfonds of de verzekeraar die 
indexatie tenminste kan betalen. Dat hangt 
af van de sterkte van het fonds. Tot voor kort 
was niet duidelijk hoe zeker het pensioen- 

fonds het pensioen jaarlijks kon 
verhogen met de inflatie. De Tweede 
Kamer wilde dat werknemers hier- 
over beter werden geïnformeerd. Zo 
werd het indexatielabel in het leven 
geroepen. Door middel van muntjes 
(zie illustratie) wordt aangegeven 
hoe uw pensioen in de komende 
15 jaar waarschijnlijk meegroeit met 
de stijging van de prijzen. 
De hoeveelheid muntjes zegt overi- 
gens niets over hoeveel pensioen u 
opbouwt of over de kwaliteit van de 
pensioenregeling. 

Reed Elsevier mag Choicepoint 
kopen 
Reed Elsevier heeft toestemming gekregen 

van de Amerikaanse toezichthouder om 
Choicepoint over te nemen. Dit bedrijf levert 
informatie voor risico-management bij 
verzekeraars. Reed betaalt € 2,8 mld voor dit 
Amerikaanse bedrijf. Choicepoint telt 5500 
medewerkers en is genoteerd aan de beurs 
van NewYork. Vorig jaar boekte het bedrijf 
een omzet van bijna € 1 mld. 

Triomfantelijk afscheid voor 
Crispin Davis? 
De aangekondigde verkoop van Reed Busi- 
ness wordt ernstig dwarsgezeten door de 
mondiale crisis in de bankwereld. Dit geldt 
zowel voor de verkopende als kopende partij. 
Zo moet kennelijk de vraagprijs van £ 1.25 
mld die Reed Elsevier in gedachten had naar 
beneden worden bijgesteld. Volgens Engelse 
bronnen bood één geïnteresseerde koper in 
de tweede biedingsronde niet meer dan 
£1 mld. Er is zelfs sprake van dat de divisie 
niet meer dan 800 miljoen waard is. 

Het wordt steeds meer de vraag of Reed 
Elsevier, zoals aanvankelijk voorgenomen, 
één koper voor het hele bedrijf kan vinden. 
De kans is bovendien aanwezig dat Reed 
Elsevier zijn aangekondigde lening aan een 
potentiële koper moet verhogen, om deze 
over de streep te trekken. En is die aan- 
gekondigde lening bij de huidige bancaire 
crisis nog wel haalbaar? "Kan Sir Crispin 
Davis zijn laatste dagen bij Reed Elsevier 
nog wel triomfantelijk afsluiten?". vraagt een 
Engelse commentator zich dan ook af. 

Brit lan Smith volgt 
Crispin Davis op 
De Brit Ian Smith (1954) wordt de nieuwe 
bestuursvoorzitter van Reed Elsevier. Hij 
volgt Crispin Davis op. Hij was het laatst 
en voor korte tijd baas van het bouwbedrijf 
Taylor Woodrow. "Wat mij het meest op- 
windt, is het besturen van grote bedrijven", 
zei hij vorig jaar tegen het dagblad 'The 
Daily Telegraph'. Smith heeft een gevarieerde 
loopbaan achter de rug. Zo was hij directeur 
bij Shell Oman, zette een aanvankelijk in 
Amsterdam gevestigd strategisch adviesbu- 
reau op, werd directeur van een wereldwijde 
logistieke onderneming en werd in 2004 
topman van gezondheidsconcern 'General 
Health Care Group'. Smith studeerde geologie 
en geografie aan de Universiteit van Oxford, 
schreef een dissertatie over de esthetiek van 
het landschap en behaalde MBA aan de 
Harvard University. Sinds zijn veertiende is 
hij lid van de Britse Labourpartij. 
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Jaarlijks VGEO-uitstapje naar speelgoedmuseum 

Gezellig op een leitje schrijven en 
met meccano spelen 

Herinneringen en veel nostalgie bor- 
relden rijkelijk op tijdens het jaarlijkse 
VGEO-uitstapje op 20 augustus jl. 
Deze keer bezocht een tachtigtal 
VGEO-leden namelijk het 'Oude am- 
bachten en speelgoedmuseum' in het 
Gelderse Terschuur: Een geslaagde plek 
om rond te dwalen bij de aanhoudende 
regen van die dag. 

Na ontvangst met koffie en gebak ging het 
gezelschap het museum in. Wat hier was te 

zien, was een mooi voorbeeld van een 
uit de hand gelopen hobby. 
De eigenaar was ooit namelijk boer. 
Hij besloot zo'n 13 jaar geleden dit 'in 
te ruilen' voor een museum. Zowel 
oude ambachten worden er getoond 
als veel speelgoed. Wat te denken van 
een apotheek met van die bruine 
flessen met latijnse opschriften? Of een 
kapperswinkel, met allerlei soorten 
messen, scharen en ook nog een grote 
serie scheerapparaten (veel Philipsjes) . 
Vooral de ex-drukkers van Elsevier 
werden weer helemaal terug in de tijd 
gevoerd bij het zien van de lettertjes, 

de zethaak en de zetmachine. Er was ook een 
schoolklasje met de van vroeger bekende 
fraaie wandplaten. Wie wilde, kon weer even 
schrijven op een leitje. Afgekickte rokers 
snoven met welbehagen de geur op van de 
tabakswinkel met bijna vergeten sigaret- 
tenmerken en pijpen. En dan waren er ook 
nog een smederij, een werkplaats van een 
timmerman, een laboratorium en zelfs de 
spreekkamer van een arts. 

Spelen met meccano 
Veel bewondering oogstte een fraaie ver- 
zameling puntenslijpers. Er waren ook oude 
kachels, wafelijzers, flessen, oude grarnmo- 
foonplaten, platenspelers en dergelijke. Ook 
de afdeling 'speelgoed' deed het goed. Oud 
en jong waren in de weer met het maken van 
dingen van Meccano-onderdelen. Aan het 
slot kon ieder die dat wilde toegeven aan de 
verleiding van een winkeltje met oude artike- 
len van een aap-noot-mies-plankje tot allerlei 
oude trommeltjes. Ieder die we spraken vond 
het een heel fijne en geslaagde dag. Wie er 
meer van wil zien, kan de fotoreportage be- 
wonderen op onze site www. vgeo.nl 

Gerard Roza 
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De grootste vijf pensioenfondsen van Nederland 
gaan hun beleggingen in opkoopfondsen (private 
equity) de komende jaren opschroeven:van 
£ 12 mld in 2006 naar ten minste £ 21 mld. 
Ze verwachten hierop een hoger rendement dan op 
aandelen. Dit blijkt uit een inventarisatie van 
de Volkskrant. 
Slechts 13% van de Nederlandse werknemers 

is bereid door te werken na zijn 65e als de voor- 
gestelde maatregelen om daarvoor extra te worden 
beloond daadwerkelijk worden aangenomen. 

Dat blijkt uit een onderzoek onder 660 werknemers 
en 75 bedrijven door adviesbureau Towers Perrin 
in samenwerking met onderzoekbureau Market 
Response. 
Ook pensioenfondsen en verzekeraars worden 

geraakt door de kredietcrisis. De twee grootste 
pensioenfondsen van Nederland,ABiJ en 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn, hadden eind vorig 
jaar£ 1,75 mld belegd in de Amerikaanse 
zakenban ken Merill Lynch en Lehman Brothers en 
de Amerikaanse verzekeraar AIG. 

Laatste 'Van Boven Bekeken' 

We noemden 'Van Boven Bekeken'een column, maar in 
de geest van Dick Huis was het eerder een beschouwing. 
Hij steeg uit boven de waan van de dag, was mild 
kritisch, relativerend en sloot altijd bemoedigend af met 
te verwijzen naar een bijbeltekst. Sedert 1965 was Dick 
dan ook voorganger en predikant van een Evangelisch 
Kerk-genootschap. Gelet op de onderwerpen bleek hij 
maatschappelijke ontwikkelingen goed te volgen. 

*k met het vorderen der jaren. Hoewel hij graag herin- 
neringen ophaalde, waar veel lezers zich mee konden 
identificeren, vervreemdde hij niet van de moderne tijd. 
Vier keer per jaar schreef hij zijn beschouwing, altijd 
stipt ... zowel qua taal als tijd. 
Vanaf het moment dat de Nieuwsbrief in december 2000 
verscheen. 

Naar hij zelfzegt, verrast het hem dat hij dit zo lang heeft 
mogen doen. Zijn band met de VGEO stamt vanaf het 
begin toen hij er ook enige tijd penningmeester van was. 
Tot zijn pensioen was Dick accountant bij de interne 
accountantsdienst van Elseviel: 
De redactie, het VGEO-bestuur en de lezers zijn hem dank 
verschuldigd. In goed overleg met Dick hebben we 
besloten volgend jaar een nieuwe weg in te slaan met 
een vaste column van Nick van Rossum. De meesten 
kennen hem, zo niet uit het Elsevier-bedrijf dan wel uit de 
gewaardeerde columns die hij schreef voor het weekblad 
Elseviel: Nick woont in Frankrijk, is gepensioneerd en 
VGEO-lid, en is bereid om met ingang van 2009 zijn 
oude stiel voor de ES Nieuwsbrief weer op te pakken. 
Daar is de redactie buitengewoon blij mee. 

VERTROUWEN 
Wat een commotie. De ene jobstijding duikelt over de 
andere. De financiële instellingen in de wereld wankelen; 
ze vertrouwen elkaar niet. Regeringen moeten elkaar 
allerlei reddingsboeien toewerpen. De gevolgen voor het 
hele bedrijfsleven zijn merkbaar. Zo zijn de aandelen- 

O ersen dit jaar gehalveerd; want de speculanten hebben 
einig vertrouwen in de toekomst. Wij ouderen gaan ons 

zorgen maken over de gevolgen ervan voor onze pen- 
sioenen en spaarcentjes. 
Door al die drukte en bezorgdheid zouden we haast ver- 
geten dat er elders in de wereld en soms ook vlak voor en 
achter onze deur veel ernstiger problemen een rol spelen. 
Al die biljoenen die nu in de banken worden gepompt, 
hadden beter besteed kunnen worden aan een mondiaal 
voedselsysteem en aan de oplossing van de oorzaken van 
de vluchtelingproblemen en vervolgingen. Maar ook dat 
zou gedoemd zijn te falen, omdat ook hier sluwe profi- 
teurs stellig zullen proberen hun zakken te vullen. 
Zo van beneden bekeken ziet het er dus somber uit. Het 
vertrouwen is zoek. Al die sombere gezichten maken dat 
men elkaar steeds verder in de put drukt. In die menta- 
liteit moet verandering komen. 'Makkelijk praten: zult 
u zeggen en toch gaat het daarom! Vlak voor de oorlog 
sprak ene pater De Greve regelmatig voor de KRO. Daar 
mochten wij als protestantse kinderen wel naar luisteren. 

De kern van zijn betoog was 'Verbeter de wereld en begin 
bij jezelf?' Daar kan ik ook in deze tijd van harte mee 
instemmen. Het begint dus bij onszelf. Vooral wij ouderen 
hebben veel gelegenheid om dat toe te passen. Negatief 
praten en denken legt druk op je omgeving. Positief den- 
ken en bezig zijn werkt herstellend. Dat wekt vertrouwen. 
Hoe houden we dat vol? In de afgelopen jaren heb ik 
steeds geprobeerd duidelijk te maken dat het goed is 
geïnspireerd te worden door het voorbeeld en de lessen 
van Jezus. In de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) lees ik dat 
Hij gekomen is 'om te dienen en zijn leven te geven als 
losgeld voor velen'. Hij raadt bijvoorbeeld aan: 'Heb je 
vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Behandel 
anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behan- 
delen. Verzamel je geen schatten op de aarde: enz. 
Het is de moeite waard om de prachtig uitgevoerde 
NBV daarover na te slaan. 

Zoals u hierboven kunt lezen, is dit mijn laatste artikeltje 
in de serie 'Van Boven Bekeken1. Ik dank de redactie dat 
ik acht jaren de ruimte heb gekregen om erop te wijzen 
dat er meer is dan onze pensioencentjes. Alle lezers dank 
ik voor hun aandacht en ik bid voor een goede toekomst 
van ieder van u. Blijf de dingen van boven bekijken! 

d.huis@hetnet.nl 
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Het volgende lid is ons ontvallen: H. Janssen Gendt 

Werk mee aan al uw medewerking vragen. of opzenden, stuurt u dat dan 
de VGEO-lustrum- Eind volgend jaar komt een naar de redactie: 
viering extra dik nummer uit van de Hany Nijhuis, 
Op 16 november 2009 bestaat Elsevier Senioren Veenweg 21a, 
VGEO 15 jaar en dat laat Nieuwsbrief. Daarin maken 7055 BP Heelweg, of via 
het bestuur vanVGEO niet wij onder meer ruimte voor e-mail naar harwil@planet.nl. 
onopgemerkt voorbijgaan. bijdragen van onze leden. 
Door de PR-commissie wordt Wij denken daarbij aan anec- Uw bijdragen worden bij- 
gewerkt aan een lustrum- dotes, foto's (met bijschrift!!) zonder gewaardeerd. Stel 
viering op een bijzondere uit het Elsevier-verleden, en het niet (te lang) uit, maar 
locatie. Maar de redactie wil verhalen die ook voor ande- raadpleeg nu al uw geheugen. 
ook een speciale Nieuwsbrief ren leuk zijn om te lezen. Als Vol verwachting klopt het 
uitbrengen waarvoor wij nu u iets aardigs kunt melden commissiehart. 

Zet opgebouwd kunnen lezen om zo beter Liefst 77% van de onder- 
pensioen OP op de hoogte te blijven van vraagde werknemers noemt 
salarisstrook de oudedagsvoorziening. het plan een goed of zelfs 
Werknemers willen hun Dat blijkt uit o n d e r z o e h  zeer goed idee. 
opgebouwde pensioen maan- Stichting Pensioenkijke~nl 
delijks op hun salarisstrook onder 2150 landgenoten. 

Reed Business is 
niks voor Springer 
"Reed Business is niks voor 
ons", zegt Derk Haank (55), 
bestuursvoorzitter van 
Springer Science & Business 
Media in een NRC-interview. 
Haank weet waarover hij het 
heeft als voormalig directeur 
van deze vak- en weekbladen- 

Poen!! 
Ik heb zo het gevoel dat 
gemeenten en provincies 
rijker zijn dan werd gedacht. 
Je schrikt je toch wezenloos 
als je leest dat gemeenten vele 
miljoenen uit hebben staan 
bij banken, waarvan je geen 
notie had dat ze bestonden. 
Natuurlijk weet ik ook wel 
dat de gebreide kousen ook 
niet meer van een kwaliteit 
zijn dat het geld verzekerd 
is, maar daar gaat het bij mij 
eigenlijk niet om. Wat mij 
alleen opvalt, is dat men het 
heeft over geld dat op dit 
moment niet nodig is! Dat 
het dus een potje is voor 'je 
kunt maar nooit weten'! Dat 
weten we dus nu wel! Ik heb 
altijd gedacht dat gemeenten 

divisie. "De bladen zouden 
ons profiel teveel veranderen, 
meer afhankelijk maken van 
de economische conjunctuur. 
We voelen ons goed bij ons 
huidige profiel als weten- 
schappelijke uitgeverij." 
Haank geeft aan dat zijn 
huidige Springer-divisie 
-wegens goede resultaten - 

er een budget op na hielden 
waarvan, om met het Zeeuw- 
se meisje te spreken, geen 
cent teveel mocht worden 
uitgegeven. En nu blijkt dat 
ook de provincies een aar- 
dige cent in het land van het 
warme spuitwater hebben 
verloren. Hoe zou het toch 
komen dat al die schriftge- 
leerden en penningbewakers, 
waar ook ter wereld, heb- 
ben zitten maffen? Met de 
losse pols strooit de staat nu 
miljarden in putten, waarvan 
nog nauwelijks een bodem te 
ontdekken valt. 
Gokkers die verkeerd hebben 
gegokt, waren niet van het 
scherm te branden. Iemand 
die zijn huis van 6 ton te koop 
zet en alvast een huis van 

in wezen zelf overgenomen 
zou kunnen worden. Terug- 
blikkend op zijn Elsevier- 
periode als directielid zegt hij: 
"Reed Elsevier is groot, soms 
bureaucratisch en beursge- 
noteerd. Dat schept verplich- 
tingen die wij nu niet hebben. 
Hier kan ik in alle rust 'knutse- 
len' aan ons bedrijf." 
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7 ton koopt, reikt zijn hand 
ten hemel alsof het niet zijn 
schuld is dat hij nu zo'n dikke, 
E 4000 per maand aan aflos- a 
singen moet betalen. Mag ik 
dan voorzichtig zeggen 'Eigen 
schuld, dikke bult'! 
Gemeenten bestaan blijk- 
baar van speciale potjes, die 
ze nu niet nodig hebben. 
Maar die zijn bestemd voor 
de toekomst. Volgens de wet 
moeten ze dan een rende- 
ment halen van vijf procent. 
Dat is wettelijk toegestaan, 
speculeren met het geld van, 
laten we zeggen, de buur- 
man of van u en mij! Maar 
ja, we hebben die jongens en 
meisjes zelf gekozen en dus 
zullen we het moeten slikken! 

HK 
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