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Dreigende pensioenkorting lijkt
voorlopig bezworen
Het gevaar van korting op de pensioenen
door SPEO lijkt voorlopig bezworen.
Aandrang op de directie van Reed Elsevier
om kapitaal bij te storten in de SPEO-pen–
sioenkas bleef niet onverhoord. Ook VGEO
drong hier namens de gepensioneerden met
klem op aan.
Een alarmerende brief van het SPEObestuur bereikte medio februari alle
deelnemers aan dit pensioenfonds. Hij gaf
de slechte financiële positie van het fonds
weer. Een dekkingsgraad die ver onder
het vereiste minimum ligt. Het gevaar van
korting op de pensioenaanspraken werd
niet langer uitgesloten. In de brief wordt
als belangrijke voorwaarde voor herstel
genoemd: verhoging van de pensioenpremie of bijstorting door de werkgever
in het Fonds (zie ‘Dringend verzoek om
bijstorting door Reed Elsevier in pensioenfonds’). Op het moment dat de brief werd
geschreven, ging SPEO nog uit van de door
de Nederlandsche Bank (DNB) vereiste
hersteltermijn van drie jaar. Eind februari
gaf minister Donner alle noodlijdende
fondsen toestemming om deze termijn te
verlengen tot vijf jaar. De pensioenfondsen
bepleitten vergeefs een verlenging tot 9 jaar
of maatwerk per fonds. Met een herstelplan
van vijf jaar is voor SPEO de kou echter nog
lang niet uit de lucht. SPEO behoort namelijk tot een beperkt aantal pensioenfondsen
dat, zonder een substantiële bijdrage van
de werkgever, niet aan korting van
pensioenaanspraken en -rechten kan
ontkomen.

Zeker € 86 mln tekort

Zelfs Crispin Davis de toenmalige topman
van Reed Elsevier kon in februari niet
ontkennen dat SPEO met een aanzienlijk
tekort kampt. De redactie van het Financieel Dagblad legde hem voor dat SPEO
binnen afzienbare tijd aan € 86 mln moet
zien te komen. “Het tekort is in die orde van
grootte”, bevestigde hij. Een eenvoudige
berekening laat zien hoe reëel het gevaar
van pensioenkorting door SPEO was. De
herstelcapaciteit van pensioenfondsen
wordt momenteel geschat op gemiddeld 2 à
3% per jaar. Uitgaande van 3% haalt SPEO
bij een dekkingsgraad van 85% (eind 2008)
zeker geen 100% in 5 jaar. Terwijl 105% het
vereiste minimum is door De Nederlandse
Bank. Sindsdien is de dekkingsgraad overigens verder gezakt tot 78,5% per eind
februari. De door de directie aangekondigde bijstorting is - volgens de regels - nog
gebaseerd op de situatie van eind 2008. De
Raad van deelnemers van SPEO deed dan
ook een dringend beroep op de directie het
pensioenfonds financieel te ondersteunen.
‘Van steeds meer bedrijven wordt bekend
dat zij hun pensioenfonds te hulp schieten
(onder meer Shell, Ahold en KPN). Het lijkt
ons dat Reed Elsevier, ook in het kader van
het naar binnen halen en houden van toptalent, daarbij niet kan achterblijven’, aldus
de Raad.

Korting op pensioenen

Zonder bijstorting door de werkgever
waren de gevolgen voor werknemers en
gepensioneerden vanaf volgend jaar al
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SP en PVV in de
Tweede Kamer:
‘Het is onverantwoord
dat spaarders en
banken te hulp
worden geschoten
door de overheid, en
gepensioneerden niet’.

R.G.C. van den Brink,
hoogleraar Financial
institutions aan de
Universiteit van
Amsterdam:
“Over vier of vijf jaar
zou het wel eens echt
mis kunnen gaan.
Pensioenfondsen
dan aanzetten tot
verlaging van de
uitkeringen zou de
economie nog een
extra zet omlaag
geven.”

zeer ingrijpend geweest. SPEO stelde een
herstelplan op waaruit dit overduidelijk blijkt. Noodgedwongen, voor 1 april
moest het bij DNB zijn ingeleverd, ging het
herstelplan niet uit van bijstorting door
de werkgever. De directie van Reed Elsevier had daarvan namelijk nog geen blijk
gegeven Het herstelplan ging uit van een
mogelijke korting van 9,9% per 30 juni
2010. Dit lijkt nu dus niet meer nodig te
zijn. Overigens is daarmee de kou voor
volgend jaar nog niet helemaal uit de lucht.
Mocht bijvoorbeeld eind dit jaar blijken dat
de dekkingsgraad nog verder is gezakt, dan
moet dit volgend jaar opnieuw door DNB
worden beoordeeld. Stel dat Reed Elsevier dan alsnog besluit geld bij te storten
in de pensioenkas, dan hangt het onder
meer van de bedraggrootte af of korting
helemaal of deels achterwege kan blijven.
Andere factoren kunnen hierbij een positieve rol spelen zoals stijgende rente en/of
aandelenkoersen. Een hogere premiebijdrage door werkgever en werknemers lijkt
er niet in te zitten. Als pleister op de wonde
is het is in betere economische tijden nog
mogelijk de doorgevoerde kortingen te
herstellen.

Interen op de indexatie

Bovenop het voorlopig bezworen kortingsgevaar komt nog een andere voorwaarde
van DNB. Tijdens de periode van herstel en
vermogensopbouw mag niet worden geïndexeerd. Zolang SPEO niet boven de 125%
dekkingsgraad uitkomt, zou er overigens
op basis van het huidige reglement toch al
geen indexatie plaatsvinden. Dit betekent
dat zowel werknemers als gepensioneerden
een lange reeks van jaren flink interen op
hun pensioenopbouw. Om een indruk te
geven: een gepensioneerde van 65 jaar kost
het overslaan van 2% inflatie-indexatie
over een periode van twintig jaar 33% aan
pensioen.
Het SPEO-bestuur wees de werkgever er
daarom op dat werknemers en gepen–
sioneerden de komende 5 jaar al bijdragen
aan een besparing van € 70 mln doordat
hun pensioen niet wordt geïndexeerd. Als
dit, volgens een langetermijnherstelplan,
15 jaar lang achterwege zou blijven, loopt
dit op tot € 175 mln. Uit hoofde van een
evenwichtige belangenbehartiging is een
significante bijdrage van de werkgever dan
ook gerechtvaardigd, vindt SPEO. Te elfder
ure gaf de werkgever hieraan gehoor.

Vooral lage rente doet dekkingsgraad de das om
Pensioenfondsen moeten alle toekomstige pensioenen
op elk moment kunnen uitkeren. Zo luidt de pensioen–
wet. De Nederlandsche Bank (DNB) let scherp op
naleving. Het hierbij gehanteerde wisselende en inmiddels sterk gedaalde rentepercentage doet de dekkingsgraad nu vooral de das om.
Pensioenfondsen moeten van DNB alle toekomstige uitkeringen terugrekenen naar euro’s van nu.
Moet een fonds bijvoorbeeld volgend jaar € 105 aan
pensioen uitkeren en de rente is 5%, dan moet het
fonds nu € 100 hebben. Hoe lager dus de rente, des
te meer vermogen een fonds in kas moet hebben.
Dat systeem heet ‘marktwaarde’ van de pensioenverplichting. DNB schrijft daarbij voor welke rentestand gebruikt moet worden. Die rente fluctueert,
soms zelfs van dag tot dag, en is door de kredietcrisis
enorm gedaald. Veel fondsen zitten daardoor met
grote tekorten. Oorzaak ervan dat zelfs grote fondsen
zoals ABP onder die 100%-grens duiken

Unieke combinatie

Vijf van de tien grootste pensioenfondsen kampen
inmiddels met een te lage dekkingsgraad. Daarbij
spelen zowel de gekelderde aandelenkoersen als de
lage rente een grote rol. Een zeldzame combinatie.
Directeur Gerard Riemen van de Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen is ambivalent hierover:
2
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“Normaal zou je zeggen dat het een zeer zorgelijke
situatie was, maar de invloed van de lage rente is
zo groot en dat is uniek. Zonder de rente zouden de
meeste fondsen op een dekkingsgraad van 105% tot
110% zitten. De extreem lage rente is ook nog eens
uiterst beweeglijk, waardoor fondsen bijna dagelijks
tegen een andere dekkingsgraad aankijken. Als
vuistregel hanteren we dat elk procentpunt verschil
in rente met een factor 7 in de buffers doorwerkt.
Bij een rentedaling van 1% verdampt dus 7% van je
dekkingsgraad.”

Voortschrijdend gemiddelde

Rob Bakker schrijft hierover in De Volkskrant. “Het
korten op pensioenen en een te lange periode van
bufferherstel kunnen beide worden voorkomen als
DNB afstapt van de waardering van verplichtingen
op marktwaarde. In normale omstandigheden is
deze methode van marktwaardering verdedigbaar, maar de omstandigheden zijn nu verre van
normaal. Ik pleit daarom voor een ander bereke–
ningsvoorschrift: een voortschrijdend gemiddelde
van de lange rente over ten minste tien jaar. Dat sluit
beter aan bij de lange looptijd van de pensioenen.
Uitschieters worden gefilterd. De tekorten zullen
dan minder groot zijn in een jaar met een lage rente,
zoals nu het geval is.”

Reed Elsevier dringend verzocht
om bijstorting in pensioenfonds
De directie van Reed Elsevier is om
bijstorting gevraagd in het pensioenfonds
van Elsevier Ondernemingen (SPEO).
Het pensioenfonds zou € 86 mln tekort
komen. Een dringend verzoek daartoe
bereikte de Elsevier-directie zowel namens
de VGEO als het bestuur van SPEO en de
Raad van deelnemers.
In een brief aan alle deelnemers in het
pensioenfonds gaf het SPEO-bestuur
de ernst van de situatie al eerder weer.
Kort daarna drongen zowel VGEO als het
bestuur en de Raad van deelnemers van
SPEO elk op hun eigen wijze bij de directie
aan op bijstorting.
De Raad van deelnemers ontketende via
e-mail een antwoordactie binnen Reed
Elsevier, waarop in korte tijd zo’n 1100
werknemers het verzoek om bijstorting
ondersteunden. De gepensioneerden
ontvingen deze oproep later in gedrukte
vorm en konden met een antwoordkaart
hun adhesie betuigen. VGEO zond directeur Van Campenhout een brief.
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Hij reageerde telefonisch kort hierop. Hij
stelde dat hij inhoudelijk niets kon zeggen.
Er werden op het Engelse hoofdkantoor op
hoog niveau nog gesprekken gevoerd. Daar
moest over de bijstorting beslist worden.
Van Campenhout benadrukte dat de hele
kwestie hem zeer ter harte gaat, en dat hij
er veel tijd aan besteedde. De VGEO-brief
ter ondersteuning van de standpunten van
SPEO en de Raad van deelnemers had ‘hem
echter zeer geholpen’.

Oppassen met uitstellen
“Uitstel werkt alleen als de crisis niet te
lang duurt en de beurzen snel aantrekken”,
vindt Marc Heemskerk van adviesorganisatie Mercer. “Maar als dat niet gebeurt,
raken de fondsen nog véél dieper in de
problemen. Dan hebben ze straks twintig
jaar nodig om er weer bovenop te komen.
Hoe langer het duurt, hoe groter het risico
dat de fondsen in de toekomst de
pensioenen niet meer kunnen betalen.”

Commentaar
Op de valreep
Het noodscenario waarvoor ik mijn vrees
al uitsprak, werd op de valreep net geen
werkelijkheid. Er wordt volgend jaar
zoals het er voorlopig uitziet nog niet
gekort op onze pensioenen. Het ‘noodscenario’ dat SPEO had opgesteld, kan
vervangen worden door een gunstiger
herstelplan. Dit gaat uit van een flinke
kapitaalinjectie door de directie van
Reed Elsevier. Het ‘kortingszwaard’ lijkt
volgend jaar dus niet te hoeven vallen.
Niettemin blijft het ons wel boven het
hoofd hangen. Mocht bijvoorbeeld eind
dit jaar blijken dat de economische
crisis verder is toegenomen, dan zal dat
de dekkingsgraad van SPEO geen goed
hebben gedaan. Opnieuw moet dan
bekeken worden of bijstorting door de
werkgever onontkoombaar is. Hierop zal
weer bij de werkgever, al dan niet met
klem, moeten worden aangedrongen.
Wie begin 2008 had verondersteld dat
we in 2010 wel eens zo’n 10% van ons
pensioen zouden moeten inleveren, was
voor gek versleten. We zijn weggeblazen

door een uit Amerika overgewaaide
financiële tornado. Zoals meestal worden
de mensen met de kleinere pensioenen
het hardst getroffen. De nog werkenden
hebben in elk geval nog - hopen we voor
ze - een langer leven met herstelkansen
voor zich, onder meer doordat zij via hun
CAO gecompenseerd kunnen worden.
Het vertrouwen van gepensioneerden
in het pensioenfonds van Elsevier kreeg
een geduchte knauw. SPEO behoort
tot de pensioenfondsen met de laagste
dekkingsgraad. En ook al is die korting
voorlopig bezworen, onze pensioenen
worden zeker 5 jaar en misschien wel 15
jaar niet geïndexeerd. Daarmee dragen
wij, en de werknemers, de komende 5 jaar
al bij aan een besparing op de pensioenen
van € 70 mln. Mocht indexatie 15 jaar
lang achterwege blijven, dan loopt dit
op tot € 175 mln. Met een korting daar
bovenop, worden zeker de gepensioneerden dus dubbel gepakt. De strijd is
nog lang niet gestreden.

			Harry Nijhuis
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Wat vindt u daar nou van?
“Wat vindt u ervan als u gekort zou worden op uw pensioenuitkering?
Wat ziet u als alternatief”

Roel Beetsma,
hoogleraar Macroeconomie aan de
Universiteit van
Amsterdam:

Niemand is er blij mee als gekort gaat
worden op de pensioenuitkering … een te
verwachten reactie. De hoop is gevestigd op
een stevige bijstorting door Reed Elsevier in
de pensioenkas. Een fatsoenlijke blijk van
solidariteit. Maar niet iedereen is daar gerust
op.

Mevr. Bockting-Wolsink, Doetinchem

Natuurlijk vind ik dat niet leuk, maar wat
kun je eraan doen? Het geld zit in de pot,
pech gehad dat het zo liep. Wij moeten
samen iets doen. De gevolgen zijn voor
“Als pensioenrechten iedereen verschillend, het probleem
zo onzeker worden, hangt van de situatie af. Ik maak mij niet
zoveel zorgen. Wij hebben met z’n tweeën
zullen nieuwe
pensioen, zitten aan de goede kant. Wij
werknemers of
hebben een eigen huis en geen huur. Ik heb
mensen die van baan al eerder slechte tijden meegemaakt.
veranderen niet meer
in een collectief fonds
J.A. Krull, Amstelveen
hun rechten willen Ik vind dat natuurlijk niks. Een korting
opbouwen maar dit is een directe aanslag op je inkomen.
liever zelf doen.”
Sommige bedrijven storten bij. Er zijn
werkgevers die leningen verstrekken aan
pensioenfondsen om het kapitaal omhoog
te brengen. In het verleden leende ons
pensioenfonds geld aan het bedrijf op een
rekening courant met rente. Van het omgekeerde zou nu ook sprake kunnen zijn. De
werknemers en de nu gepensioneerden
hebben in de goede jaren een bijdrage aan
het succes geleverd. Nu zou de solidariteit
van het bedrijf moeten komen. Dat geeft
blijk van loyaliteit aan de gepensioneerden
en de huidige werknemers. Zij maken de
winst van het bedrijf. Een tijd geleden is
besloten het fondsbeheer door derden laten
doen. Die beslissing is ook gesanctioneerd
door de werkgeversleden in het SPEObestuur. Dit is desastreus verlopen gezien

de beleggingen bij Lehman Brothers.
Mede daarom zou de werkgever het fonds
moeten ondersteunen. door een bijstorting
of lening.

Mevr. Cornelisse-Cosijn, Dreumel

Dat is niet leuk natuurlijk, maar wat moet
dat moet, dat kan niet anders. Als alternatief moet alles wat minder, de prijzen
moeten zakken, maar dat krijg je niet
gedaan. Bij mij valt het nog mee, want
ik woon goedkoop. Ik heb er niet zo’n
hinder van. Ik ben gezond (85 jaar), dus ik
heb geen extra kosten. Voor mensen met
mankementen ziet het er anders uit. Ik ben
een uitzondering, maar je moet je niet in
de put laten praten.

L.A. Lübeck, Leiden

Dat is natuurlijk niet prettig. Ik heb de
enquête ingevuld; ik heb bijna 40 dienstjaren en altijd premie betaald. Het is ons
altijd voorgehouden dat het pensioen waardevast was. Na mijn pensioen hebben wij
eerst ook geen indexering gekregen en nu
moeten wij ook nog inleveren. Ik heb een
behoorlijk pensioen. Dan is het weliswaar
ook minder leuk, maar als je weinig krijgt,
komt het dubbel zo hard aan. Voor de
hogere pensioenen is het iets minder erg.
Zit de huidige directie van Reed Elsevier
wel te wachten op een verzoek om bij te
storten in de pensioenkas? Er is veel teveel
belegd in risicovolle aandelen, daarvan
plukken wij nu de wrange vruchten.
Hadden ze maar alles op een vast renderende spaarrekening gezet, hadden wij
nu dat probleem niet. Wij hebben nog het
geluk gehad dat ons laatst verdiende salaris
uitgangspunt was voor je pensioen. Nu is
het nog maar het middelloon.
Alle interviews gehouden op 12 en 13 maart
2009 door Hildegund Spaargaren.

Nieuws & Opinies uit de media
bezuinigd dan de eerder aangekonTweederde minder winst bij meer
digde $ 290 mln.
De overname van Choicepoint voor £ 2,1
Reed Elsevier
Bij Reed Elsevier viel de winst over 2008
tweederde lager uit dan in 2007. Eénmalige
kosten drukten het resultaat tot € 592 mln.
Het concern maakte onder meer kosten
voor het afstoten van de educatieve divisie
Harcourt Education, de overname van het
Amerikaanse Choicepoint, alsmede het
onderzoek naar de voorlopig afgeblazen
verkoop van Reed Business. Om de economische crisis te lijf te gaan, wordt $ 220 mln
4
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mld drukt zwaar op de balans. Temeer
omdat Reed Business niet verkocht kon
worden. Dit betekent volgens een commentator van het Financieel Dagblad dat Reed
de komende drie jaar bijna de helft van
zijn schulden moet herfinancieren. Dat
zou neerkomen op £ 2,5 mld aan leningen.
Door geen dividend uit te keren over 20092010 zou £ 1 mld bespaard kunnen worden,
maar of de opvolger van Crispin Davis
daarvoor wat voelt, valt te betwijfelen.

Verkoop Reed Business gaat
voorlopig niet door

Gerard Riemen,
voorzitter van
de Vereniging
Bedrijfstak–
pensioenfondsen:
“Ik wil maatwerk
per fonds, we zitten
in uitzonderlijke
omstandigheden.
Zolang de krediet–
crisis duurt, kan
geen enkel fonds zijn
vermogen op sterkte
brengen.”

“Gepensioneerden
staan zure jaren te
wachten omdat hun
pensioen niet zal
worden geïndexeerd.
Maar boeten zullen
ze, hadden ze maar
moeten zorgen met
minder te zijn’’, aldus

Marcel van Dam
in de Volkskrant.

De verkoop van Reed Business is kort voor de
jaarwisseling afgeblazen. Er werd te weinig
geboden vanwege de economische crisis.
Daarmee heeft Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen (SPEO) voorlopig één
groot probleem minder op zijn bordje, dat
door de financiële crisis tóch al overvol is.
De verkoop van RB moest aanvankelijk €
1,55 mld opleveren. Uiteindelijk wilde het
Amerikaanse Private Equity-fonds Bain
Capital een bod van €770 mln uitbrengen.
Ook al gaat de verkoop even niet door, de
in allerijl door SPEO opgestelde financiële
scenario’s blijven nodig.
Reed Business staat namelijk nog steeds te
koop, liet de (toen) hoogste baas Crispin
Davis weten. De dreiging dat SPEO daardoor op termijn een aanzienlijk deel van
zijn actieve deelnemers alsnog verliest - in
casu hun premies - blijft dus bestaan.
“Het blijft onze intentie om RB op de
middellange termijn te verkopen wanneer
de omstandigheden zijn verbeterd”, aldus
Davis. Hoewel naar verluidt RB het in 2008
niet slecht zou hebben gedaan, is hier weer
een stevig bezuinigingsplan in gang gezet.
Hiermee moet $ 160 mln worden bespaard.
Zo’n 150 arbeidsplaatsen zouden hierdoor
verdwijnen. Volgens Davis moet de verkoop
van RB de transformatie bij Reed Elsevier
van een papieren uitgever naar een multimediaal informatiecentrum compleet
maken.

Spaarfonds AOW is een
luchtspiegeling
Sinds 1997 staat ieder jaar onder de uitgaven
van de rijksbegroting een storting in het
Spaarfonds AOW vermeld. Deze storting
wordt gelijk weer geboekt als ontvangst van
de rijksoverheid. Beide bedragen vallen dus
tegen elkaar weg. Het is dus een luchtspiegeling volgens econoom Flip de Kam.
De Kam: “Dit Spaarfonds is een fopfonds
dat is bedoeld om via een verkeerde voorstelling van zaken onrust over de betaalbaarheid van het nationale basispensioen
te sussen.” Wim Boonstra, topeconoom
van Rabobank Nederland, stelde eveneens
vast dat het Spaarfonds AOW een luchtspiegeling is. Het Spaarfonds bestaat alleen
op papier. Er is geen pot met geld, geen
belegd vermogen. In de toekomst kunnen
bedragen ten laste van het fonds worden
teruggeboekt. Ook dat zijn papieren transacties. Het Spaarfonds beschikt immers

niet over beleggingen die ten gelde kunnen
worden gemaakt. Om onttrekkingen te
financieren, zal de overheid vanaf 2020 op
haar andere uitgaven moeten bezuinigen
óf de belastingen moeten verhogen. Zulke
maatregelen om de AOW op peil te houden,
zou de overheid vanaf 2020 ook moeten
treffen wanneer er geen spaarfonds
bestond. De fondsconstructie biedt dus
geen extra zekerheid inzake de toekomst
van de AOW.

Knipperen met de ogen

Volgens De Kam knipperen studenten
met hun ogen bij de behandeling van dit
onderwerp. “Om ze duidelijk te maken hoe
de zaak in elkaar steekt, geef ik dan het
volgende voorbeeld: een studente beseft
dat zij volgende zomer geen geld heeft om
op vakantie te gaan. Vanaf oktober noteert
zij daarom in haar agenda maandelijks een
storting van €100 in een hoogst persoonlijk vakantiefonds. Zij zet dit bedrag niet
op een spaarrekening bij de bank, want
zij kan geen €100 in de maand missen.
Eind juni wil zij haar vakantiepotje van
€900 aanspreken. Dit bestaat alleen maar
in haar agenda. Zij zal alsnog een baantje
moeten zoeken, voordat zij op vakantie
kan. Het Spaarfonds AOW valt te vergelijken met het vakantiefonds van deze
studente.’’

Platform ‘AOW Omhoog’
De Stichting Platform ‘AOW Omhoog’ is
een handtekeningenactie begonnen om de
hoogte van de AOW ter discussie te (laten)
stellen in de Tweede Kamer. Men stelt dat
de AOW in de loop der jaren zo’n 15% à 17%
is achtergebleven bij de prijzen. Er zijn nu
zo’n 28.000 van de benodigde 40.000 handtekeningen binnen voor dit burgerinitiatief. Zie voor meer informatie:
www.aowomhoog.nl

Klachten over
kerstpakketten
De kerstdagen liggen al weer ver achter
ons. Toch willen we de bij VGEO binnengekomen klachten over kerstpakketten niet
onvermeld laten. Ook al verzorgt VGEO de
kerstpakketten niet, zoals velen kennelijk denken, SPEO is hiervoor verantwoordelijk. Niettemin heeft onze secretaris de
klachten die over de bezorging binnenkwamen netjes doorgespeeld naar SPEO.
Directeur Fokko Covers was inmiddels al
op de hoogte en heeft beterschap beloofd.
SPEO is volgens hem afhankelijk van de
afspraken die Algemene Zaken hierover
Elsevier Senioren Nieuwsbrief
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Pieter Klok in:
de Volkskrant:
“De meeste gepensioneerden gingen er
vanuit dat de hoogte
van hun pensioen in
beton gegoten was.
Dat sentiment leidde
ertoe dat de ouderenbond Unie KBO eiste
dat minister Donner
de hoogte van de
pensioenen zou
garanderen.”

met een derde partij heeft gemaakt. De
verwerking van de door SPEO aangeleverde
adressenlijst is zeer onzorgvuldig gebeurd.
Ook de klachten worden niet goed afgehandeld. Volgend jaar gaan we dit in ieder
geval op een andere manier regelen, aldus
Covers.

Als u dit maar weet

pensioenzorgen, nu is dat met 39 procent
bijna verdubbeld.

Eind 2007 telde Nederland 713 pensioen–
fondsen. Tien jaar gelden waren dat er
nog 1059. Het aantal pensioenfondsen in
Nederland neemt al jarenlang gestaag af.
Jaarlijks verdwijnen gemiddeld ongeveer
35 pensioenfondsen. Voornamelijk ondernemingspensioenfondsen met een beperkt
aantal deelnemers. Ze brengen hun
pensioenverplichtingen onder bij een ander
pensioenfonds of dragen deze over aan een
verzekeraar.

Gerard van de Aast, de CEO van Reed
Business zet sinds eind vorig jaar zijn
carrière voort als nieuwe topman bij het
bouwbedrijf VolkerWessels.
Het is niet duidelijk of zijn vertrek voortkwam uit de moeizame verkoop van RBI.
Van de Aast werd opgevolgd door de Brit
Keith Jones, die Reed Business nu als een
van de vier divisies van Reed Elsevier leidt.

Vijftig procent van de Nederlanders zegt
zich door de financiële crisis zorgen te
maken over zijn of haar financiële situatie.
Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van
Delta Lloyd uitgevoerd onder 500 Nederlanders, Grootste zorgen zijn ‘het dagelijks
rondkomen’ en het pensioen.
Voor de financiële crisis maakte minder
dan 20 procent van de Nederlanders zich

De Nederlandsche Bank (DNB) komt
kennis en menskracht tekort om alle
herstelplannen van in problemen geraakte
pensioenfondsen op te vangen.
De toezichthouder moet daarom op zoek
naar extra personeel. Dat zegt Nout Wellink
president van DNB. “De herstelplannen die
de fondsen maken, zullen de komende tijd
massaal binnenstromen. Daar is onze organisatie onvoldoende op ingericht.”

Jongeren en de vergrijzing
Jongeren dragen gemiddeld pas vanaf hun
25ste in de vorm van belastingen en sociale
premies bij aan de staatskas. Alleen daarom
al, is het niet mogelijk dat ‘de jeugd’ opdraait
voor de kosten van de vergrijzing, vindt prof.
dr. Dick Knook in een ingezonden brief aan
NRC Handelsblad.
Als gesproken wordt over de kosten van
vergrijzing gaat het vooral om de ‘onbetaalbaarheid’ van de AOW en de stijgende
zorgkosten. De AOW wordt echter nu al
voor ruim 30% gefinancierd uit de belastingopbrengsten
waaraan ook ouderen
bijdragen door belastingheffingen over
hun pensioen en
AOW. De veelbesproken fiscalisering
van de AOW is dus
al lang begonnen.
Volgens de Sociale
Verzekeringsbank zal
op het hoogtepunt
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van de vergrijzing - in 2038 - de helft van de
AOW-pensioenen uit de staatskas worden
betaald. Hieruit worden overigens ook de
kosten van scholing en opleiding van de
jeugd gefinancierd.
Wat de kosten van de gezondheidszorg
betreft, blijven deze volgens het CBS stijgen
met 5,5% per jaar. Minder dan 1% van de
5,5% wordt echter veroorzaakt door de
vergrijzing, de rest vooral door technologische ontwikkelingen en personeelskosten.
De helft van de zorgkosten betalen we (ook
de ouderen) zelf via premies voor ziektekostenverzekeringen en eigen bijdragen;
een derde komt uit
AWBZ-premies waarvoor evenmin een
leeftijdsgrens geldt.
Discussies over de
gevolgen van de
snelle vergrijzing in
ons land zijn noodzakelijk, maar moeten
wel gebaseerd zijn op
feiten, aldus Knook.

Nic van Rossum: Dwars in ruste

Pensioencrisis?
Ammezolen makker!
Voor zover nodig, laat ik me even voorstellen. Ik ben Nic van Rossum, 73 jaar
oud, gepensioneerd Elsevieriaan, jarenlang
lid geweest van de Raad van deelnemers
van SPEO en - tot mijn pensioen in 2001 bestuurslid van ons pensioenfonds.
Eens was ik journalist. Mijn tumultueuze
loopbaan begon als jongste bediende bij
shampoofabriek Andrélon in Bodegraven
en eindigde vijftig jaar later als columnist/
commentator bij het weekblad Elsevier in
Amsterdam. Tussen die data was ik o.a.
corrector, economisch redacteur, parlementair redacteur, eindredacteur,
chef-redacteur en hoofdredacteur
(van EW Elseviers Weekblad z.g.).
Ik won een aantal journalistieke
prijzen, behaalde een nominatie
tot beste tijdschriftjournalist van
Nederland, onderging diverse
doodsbedreigingen, en tenslotte
‘behaagde het Hare Majesteit …
etc’ ... inderdaad …Ridder in de
orde van Oranje Nassau.
Naast palavers tegen misleidende
levensverzekeraars en gesubsidieerde boeren, hielp ik praktisch
in mijn eentje, het fatale socialistische plan-Simons voor de gezondheidszorg om zeep, en voorkwam ik - met een
aantal medestanders - de miljarden slurpende zweeftrein naar het Noorden van het
corrupte Siemens-concern. De financieel
bodemloze putten van nutteloze windmolenparken, de krankjorume Betuwelijn en
de stompzinnige HSL-zuid heb ik, ondanks
verwoede pogingen, niet kunnen verhinderen. Het wachten is op parlementaire
enquêtes die het machteloze onbenul van
bestuurders tegenover de geraffineerde
lobbies van belanghebbende parasieten aan
de kaak stellen.
Ik vermeld dit niet om op te scheppen,
maar om u er op voor te bereiden dat ik een
provocatieve dwarsligger ben, wars van
politieke correctheid. Een compleet andere
figuur bijvoorbeeld dan mijn voorganger als
columnist: de zachtaardige Dick Huis, die
ons heil zoekt bij de Heiland. Rooms Katholiek van geboorte ben ik omgeturnd tot
overtuigd atheïst, humanist en libertijn. Ik
ken de bijbel en ik zie in de boodschap van

naastenliefde en rentmeesterschap van het
nieuwe testament eerder de basis voor mijn
humanisme dan voor aflaten, sacramenten
en andere religieuze prullaria.
Ik geef u een voorbeeld: in een column over
de kredietcrisis zou ik mij afzetten tegen
naïeve opvattingen als die van Dick Huis
‘dat al die biljoenen die nu in de banken
worden gepompt beter besteed hadden
kunnen worden aan een mondiaal voedselsysteem en de oplossing van de oorzaken
van het vluchtelingenprobleem’ … etc.
Met geld? Weet Dick wel hoeveel biljoenen
belastinggeld daar nu al zonder enig ander
resultaat dan het op de troon houden van
dictators en massamoordenaars naartoe
vloeit? Het weigeren van steun aan banken,
dus de ondergang van het mondiale monetaire systeem, zou de derde wereld tienmaal
harder treffen dan het rijke westen.
Een andere actuele column zou kunnen
gaan over de gevolgen van de kredietcrisis
voor pensioenfondsen. Zeer in het kort: ik
stel dat het steeds scherpere toezicht van de
Nederlandsche Bank fatale gevolgen dreigt
te hebben voor ons pensioenstelsel. Een
minimale dekkingsgraad op zich is prima.
Maar hoe bereken je die? Toen de rekenrente ten onrechte van 4% naar 3% werd
verlaagd, daalde de dekkingsgraad in één
klap met 12 tot 15 procentpunten. Het kortzichtige kortetermijndenken pakt helemaal
chaotisch uit sinds de instabiele ‘swaprente’
moet worden aangehouden, met een
schommeling van de dekkingsgraad met
soms twintig procentpunten in een paar
maanden. Hoe kun je daar nu een beleggingsbeleid voor vijftig jaar op baseren?
En dan die buffer van dertig procent,
bedoeld om extreme koersdalingen zoals
die van 2008 op te vangen. Dat vangnet
heeft dus gewerkt. Als Noud Wellink nu in
paniek de eis stelt alle zakelijke waarden in
de beleggingsportefeuille op korte termijn
in schuldpapier om te zetten, ontneemt hij
de fondsen de kans om te profiteren van
de zich ongetwijfeld binnen twee jaar fors
herstellende aandelenkoersen. Dan komt
uw pensioen pas echt in gevaar.
(Graag discussie via
n.van.rossum@wanadoo.fr)
Elsevier Senioren Nieuwsbrief
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Vragen of
mededelingen?
Als er veranderingen
optreden, bijvoorbeeld
door verhuizing of
overlijden, kunt u dit
kenbaar maken
bij onze
penningmeester
Jacques Willemsen,
Pres. Kennedylaan 325
6883 AK Velp
Tel: 026 -3611200
Email: jac.
willemsen@planet.nl
Voor zaken betreffende
bestuur en organisatie
kunt u contact
opnemen met
Chris Ankersmit
Asterlaan 32
2111 BJ Aerdenhout
tel : 023-5246042
email :
chrisankersmit@planet.nl

Lidmaatschap en
contributie
VGEO-leden betalen
jaarlijks € 14,contributie.
Een vrijwillige
verhoging van deze
bedragen wordt zeer
op prijs gesteld.
Contributie s.v.p.
overmaken op
postrekening 100802
t.n.v.
Vereniging van
Gepensioneerden
Elsevier-Ondernemingen,
Velp.
Nadere informatie
Jacques Willemsen
telefoon: 026-361 12 00
E-mail:
jac.willemsen@planet.nl
De volgende
Nieuwsbrief verschijnt
eind mei begin juni.
Kopij moet uiterlijk
eind april 2009 binnen zijn.
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Oud is een
rekbaar begrip
“U bent toch van de ouden
van dagen?” Die vraag overviel me tijdens een pauze
van een congres “Ouden
van dagen”. Hoe lang had
ik die betiteling niet meer
gehoord? In mijn jeugd
speelde die aanduiding wel,
maar in de zestiger jaren
maakte die toch plaats voor
de aanduiding ‘bejaarden’.
Daarmee werd zo ongeveer wel dezelfde categorie
65-plussers bedoeld, maar
bij ‘bejaardenhuizen’ dacht
je toch nog weer eerder
aan 75-plussers. De naamgeving met ouderenbeleid
weerspiegelt al dat ook het
begrip bejaarden in 1984
alweer was ingeruild voor
het algemenere ‘ouderen’.
Maar we worden steeds
ouder en we voelen ons
steeds jonger, dus klinkt
het alweer anders als we nu
over senioren spreken. Toen
in 1999 de 50-plus beurs

zijn intrede deed, werd het
begrip van bejaard, oud of
senior ontweken door te
kiezen voor het leeftijdsgegeven van 50-plus. Toch
werd de activiteit in de
media als snel aangeduid
met ‘Ouderenbeurs’. Ik heb
daar wel eens een knipsel
gelezen met als inhoud
‘Jonge man, 54 jaar, sportief
en actief, zoekt een jonge
vrouw van dezelfde leeftijd’.
Goochelen met leeftijd?
Als we praten over het wel
of niet verhogen van de
pensioenleeftijd tot 67 jaar,
dan is er sprake van een
‘revolutie’ als men beseft
dat de pensioenleeftijd van
65 jaar ‘ ‘honderdveertig’
jaar geleden in Duitsland
is ingevoerd en navolging
heeft gekregen in vrijwel
alle Europese landen.
Wordt 67 dan de nieuwe
ondergrens van oud,
ondanks het feit dat werkzoekenden tussen 55 en 65
niet of uiterst moeizaam
aan de bak komen?
Onlangs publiceerde het

onderzoeksbureau LifeGuard onderzoeksgegevens
over de gezondheid van
werknemers in bedrijven.
Hieruit bleek dat oudere
werknemers heel vaak
vitaler en mentaal gezonder
zijn dan jongere werknemers. De grens tussen jong
en oud werd in deze publicatie gelegd bij 40 jaar! Zo
doorgeredeneerd ben ik al
ruim 30 jaar oud, of bejaard
of een oude van dagen.
Kort geleden moest ik bij
een bijeenkomst voor senioren zijn en meldde mij
met enkele anderen bij de
balie. “Wij komen voor de
senioren-bijeenkomst”, zei
ik. “O ja , voor de oudjes’’,
zei de baliemedewerker.
We lachten wat, maar niet
uitbundig. Gelukkig moest
ik ’s avonds aan de balie
bij een andere bijeenkomst
mijn identiteitsbewijs laten
zien, want - zo zei de jonge
dame daar - u bent vast nog
geen 65. Dat maakte heel
veel goed.
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Welkom

Leren omgaan met de
computer voor senioren

Als nieuwe leden/donateurs heten wij van harte welkom:
		
A. Broens
Amsterdam
J. Franklin
Edam		
H. Keiser
Amsterdam
G. Ketz
Zelhem
C.Veen
Grootebroek
H. Wiessener
Lelystad
M.J. Stad
Lelystad
Mevr. I. van ‘t Spijker-Lang
Den Haag
W. van der Sluis
Doetinchem
L. Sieders
Zeist
Mevr. H.Siebel
Luxwoude
.
A. Ruiter
Rijsenhout
I. Plomp
Alkmaar
J. Oosterom
Amsterdam
Mevr. S.J. van Milt
Dordrecht
Mevr. H. de Rooy
Oud Zuilen
A. Wempe
Amsterdam
G.S.M. Vrouwe
Antwerpen
E. Vermij
Lünne (Dld)
H.P. van Haren
Heemstede
H.G.M. Swaak
Almere
A.A.J. Harderwijk
Maarssen
Mevr.J. Happee-Winkelman
Heemstede

Wie wil leren omgaan met
een personal computer,
attenderen we op het bestaan
van SeniorWeb.
De vereniging SeniorWeb
biedt vijftigplussers diverse
leer- en ondersteuningsmogelijkheden. U kunt zich hier
op eenvoudige wijze kennis
en vaardigheden in de informatiemaatschappij eigenmaken. De eerste kennismaking gebeurt veelal in
computercursussen die door
vrijwilligers van SeniorWeb
door het hele land worden
gegeven. Wilt u bespreken
wat SeniorWeb voor u kan
doen, neemt u dan vrijblijvend contact op met Carola
van den Berg, marketing- en
communicatiemanager van
SeniorWeb, tel. 030-2769945,
cvandenberg@seniorweb.nl
en of kijk op
www.seniorweb.nl.
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