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“Het is nog niet zo
lang geleden dat
pensioenfondsen,
ook dat van de
overheid, werden
geplunderd door
werkgevers omdat er
‘overschotten’ waren.
Miljarden werden
aan de fondsen
onttrokken. Nu wordt
gedaan alsof er geen
andere mogelijkheid
is dan het bevriezen
van de pensioenen”,
aldus

Marcel van Dam.

VGEO behartigt de
gemeenschappelijke
belangen van alle
(pré)gepensioneerden van
Reed Elsevier.
Zie voor vragen en/of
mededelingen de
contactadressen op
pagina 8
Aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging
van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG)

We volgen veranderingen in
pensioenregeling nauwlettender
Reed Elsevier behoort op het gebied van
pensioenen niet tot de beste werkgevers in
ons land. Zoveel werd 22 april jl. in Nijkerk
wel duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van VGEO. “We zullen veranderingen in de pensioenregeling nauwlettender
moeten volgen”, waarschuwde voorzitter
Jan Nefkens.
Een kleine honderd aanwezigen getuigden
van hun belangstelling voor deze bijzondere vergadering. De negatieve ontwikkelingen op pensioengebied werden door
twee sprekers uiteengezet (zie ‘Structurele veranderingen in pensioenen zijn niet
te onderbouwen’ en ‘Gepensioneerden
worden meerderheid bij verkoop van RB’).
Voorzitter Jan Nefkens blikte terug op
de recente pensioenontwikkelingen bij
Reed Elsevier. Een dreigende korting op
de pensioenen werd maar net bezworen
dankzij een storting in de pensioenkas
door de directie. Overigens is bij Elsevier
in de overeenkomst tussen de directie en
het pensioenfonds niet vastgelegd dat geïndexeerd wordt bij een te lage dekkingsgraad. Dit betekent dus dat de komende
5 jaar en vermoedelijk nog veel langer door
SPEO de pensioenuitkeringen (en opbouw
voor werknemers) niet geïndexeerd
worden. Bij sommige andere pensioenfondsen in Nederland, zoals dat van Shell,
is dat wel het geval. Nefkens wees verder
op een eerder onder druk van de werkgever
genomen negatieve beslissing … de voor
werknemers ongunstige overgang van een

eindloonregeling naar een middenloonregeling.

VGEO-jubileumviering

De voorzitter had ook positieve berichten.
Zo is de communicatie tussen VGEO en
het pensioenfonds aanmerkelijk verbeterd
sinds het aantreden van directeur Fokko
Covers. Verder wees hij er op dat we door
dit alles niet moeten vergeten in een jubileumjaar te leven; de VGEO bestaat namelijk 15 jaar. Dit zal tijdens de speciale jubileumdag 20 oktober worden gevierd, liet
bestuurslid Gerard Roza weten. Hij meldde
bovendien een geslaagde ledenwerfactie,
116 verzonden brieven leverden 27 nieuwe
VGEO-leden op. Het totale ledenbestand
benadert inmiddels de 500.

Uitmuntende kaspositie

Volgens het reglement moesten dit jaar de
VGEO-bestuursleden Rina Terstall,
Jan Nefkens, Harry Nijhuis, Ab Pouwels en
Jacques Willemsen aftreden. Op penningmeester Jacques Willemsen na waren allen
herkiesbaar. Ben Brouwer (Reed Business Doetinchem) werd als opvolger van
Jacques voorgedragen en gekozen. Jacques
Willemsen ontving als dank voor zijn
penningmeesterschap een wijnpakket en
een boeket bloemen voor zijn vrouw.
De kaspositie van VGEO ziet er uitmuntend
uit. Dit kon Albert Niekamp als medelid
van de controlerende kascommissie bevestigen. Een belangrijk deel van de reserve
vloeit in fondsen voor juridische adviezen
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Willem Venema,
expert sociale
zekerheid:
“Verhoging van de
pensioenleeftijd
naar 67 jaar gaat
de schatkist niets
opleveren. Behalve
meer dure
WW-uitkeringen.”

Marike Stellinga

in weekblad Elsevier:
“De overheid moet,
net als in Amerika,
leeftijdsdiscriminatie
door werkgevers hard
bestraffen en zelf het
goede voorbeeld geven
door op te houden
eigen personeel
massaal vervroegd
uit te laten treden en
speciaal te
behandelen.”

en externe deskundigen.
Gezien de omvang van deze fondsen stelde
Niekamp voor overtollig geld in een ander
fonds te storten, bijvoorbeeld voor leden
met bijzondere noden. Een meerderheid
van de aanwezigen bleek hier geen voorstander van te zijn. VGEO-lid Ger van der
Veen wees er op dat in geval van noodzaak
juridische hulp voor VGEO heel duur kan
worden. Voormalig VGEO-voorzitter
Ton Boogers meende zich te herinneren
dat bij de oprichting van de vereniging is
gesteld dat een bepaald percentage van het
verenigingsgeld bestemd zou worden voor
een ondersteuningsfonds. Hij pleitte ervoor
uit te zoeken om welk percentage het gaat.

Jan Nefkens (rechts) bedankt de vertrekkende penningmeester Jacques Willemsen voor bewezen diensten. .

Structurele veranderingen in pensioenen
zijn niet te onderbouwen
Door wetenschappers zoals de econoom Lans Bovenberg zijn in het recente verleden nogal
wat voorstellen gedaan om de structuur van het Nederlandse pensioensysteem te veranderen.
Zulke wijzigingen zijn wetenschappelijk nauwelijks onderzocht en bovendien niet te onderbouwen, concludeert pensioendeskundige drs.Lex van Vorselen.
Ingrijpende structuurwijzigingen zijn volgens hem dan ook hooguit een politieke keuze.
Van Vorselen zette helder uiteen waarom
en hoe het Nederlandse pensioensysteem
zich ontwikkelde tot wat het nu is. De van
origine politicoloog bouwde een ruime
ervaring op het gebied van pensioenen
op. Zijn boek ‘Rechtvaardig en solidair
pensioen’ (uitgeverij Kluwer Deventer;
ISBN 9789013054688) geeft daarvan een
goed inzicht. Hij gaf een analyse van de
ontwikkelingsgang die de begrippen rechtvaardigheid en solidariteit doormaakten.
In dit geval toegesneden op sociale voorzieningen zoals bedrijfspensioenen en
AOW. Hij doorliep de geschiedenis vanaf
de armoedebestrijding via een rechtvaardiger arbeidsloon tot na 1945 toen de AOW
als staatspensioen werd geïntroduceerd.
Tenslotte volgde het werknemerspensioen
bij bedrijven.

Stemmen

De aanwezigen werden actief bij de actuele
discussie rond pensioenen betrokken.
Ze konden met een rode of groene kaart
stemmen over door hem geponeerde stellingen. Dit leverde de volgende stemverhoudingen op onder de VGEO-leden:
1. de AOW-leeftijd moet worden verhoogd
(stemming 50-50);
2. extra fiscale heffing voor 65-plussers om
mee te betalen aan de AOW (meerderheid
tegen);
3. werknemerspensioen is niet langer
een arbeidsvoorwaarde maar een financieel product. Tot grote ergernis van Van
Vorselen wordt dit door de Tilburgse
econoom Lans Bovenberg gepropageerd
(meerderheid tegen);
4. werkgevers moeten uit het bestuur van
pensioenfondsen (meerderheid tegen); en
5. op pensioenen moet gekort kunnen
worden; pensioenverlaging dus (meerderheid tegen).
Volgens Van Vorselen zijn de stellingen
1, 2 en 5 geen structurele wijzigingen,
3 en 4 wel.

Drs. Lex van Vorselen: Ingrijpende structuurwijzigingen zijn een politieke keuze.
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Gepensioneerden in de meerderheid
bij verkoop Reed Business
Als Reed Business verkocht wordt, vormen
gepensioneerden de meerderheid in de
Raad van deelnemers van SPEO. Momenteel
bestaat 25 procent van de achterban uit
gepensioneerden. In de Raad zijn ze vertegenwoordigd door drie stemhebbende leden.
“Ik heb nooit grote verschillen gezien in de
belangen van gepensioneerden en werknemers”, aldus Jan van der Geer, voorzitter van
de Raad van deelnemers van SPEO.
Van der Geer zette met een aantal voorbeelden uiteen hoe de Raad functioneert
en de financiële vlag van SPEO er bijhangt.
De Raad is een orgaan van het Pensioenfonds en overlegt met het Bestuur van
het fonds. De directie is geen gesprekspartner van de Raad. De werkgever doet de
pensioentoezegging in overleg met werknemersorganisaties (vakbond, COR). Het
fonds voert uit op basis van een met de
werkgever overeengekomen uitvoeringsovereenkomst. Van der Geer wees er op dat
de Raad zich intensief heeft beziggehouden
met de mogelijke gevolgen van een verkoop
van Reed Business. Uiteindelijk werd deze

afgeblazen. Inmiddels had zich een groot
probleem - een fors dekkingstekort aangediend:.
Na de nodige acties bleek de directie bereid
€ 54 mln in de kas van het Fonds te storten.
Dit gebeurt in vijf jaarlijkse termijnen. Uit
de onderhandelingen, waar de Raad overigens niet bij betrokken was, bleek wel dat
de Elsevier-directie eigenlijk vindt dat
korting op de pensioenen niet kan.
Tijdens de VGEO-bijeenkomst wilde een
aantal sprekers van Van der Geer weten
of SPEO zijn vermogensverlies niet had
kunnen beperken. Geopperd werd ondermeer dat SPEO tijdig liquiditeiten had
kunnen weghalen bij banken die dreigden
ten onder te gaan. Het antwoord hierop
luidde dat dit in strijd zou zijn geweest
met een eis van De Nederlandsche Bank
dat fondsen over een minimale liquiditeit moeten beschikken om als voldoende
solvabel te boek te staan. Verder werd
gevraagd of onderbrengen bij een verzekeraar een optie is. Daar wordt volgens Van
der Geer de komende jaren naar gekeken.

Commentaar
Nieuwsbrief voor leden
van de Vereniging van
Gepensioneerden
Elsevier-Ondernemingen
Hoofdredactie:
Harry Nijhuis
Redactie:
Ton Boogers
Eindredactie:
Jochem van Bruggen
Vormgeving:
Jos Wachelder
Bijdragen:
Nic van Rossum
Hildegund Spaargaren
Redactieadres:
Veenweg 21a
7055 BP Heelweg
Tel.: 0315-24 14 72
E-mail:
harwil@planet.nl
Website:
www.vgeo.nl

Voortsukkelen op een lage rentevoet?
Als er iets mis is gegaan in dit land
benoemen we een commissie. Een soort
valium voor de kiezers. Minister Donner
wijkt van deze traditie niet af. Pensioendeskundigen moeten van hem uitvinden
hoe na de crisis ons pensioensysteem kan
worden versterkt. In een interview (in
NRC) wijst hij erop dat de helft van de
door fondsen geleden verliezen is toe te
schrijven aan de lage rente. Heeft Donner
toevallig al een versterkend middel voor
de commissie in gedachten? Daar is dan
geen onderzoek meer voor nodig. Meerdere deskundigen gingen hem namelijk
in deze gedachtengang voor:
Hun advies: stop met het
hanteren van een instabiele dagelijkse marktrente
(swaprente) als uitgangspunt
voor de dekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten uitgaan

van gemiddelden over vele decennia.
Waarom eist de Nederlandsche Bank
dan deze lage, op de waan van de dag
koersende, rentevoet als norm, en niet
de hogere en stabielere staatsrente? Door
dit na te laten, worden de verplichtingen
van pensioenfondsen namelijk 5% tot
25% hoger geschat dan ze in werkelijkheid zijn. De hoogte is afhankelijk van de
leeftijdsopbouw van de deelnemers in een
pensioenfonds. We hebben het over vele
tientallen miljarden aan overschatting’.
Of moeten pensioenfondsen toch maar
‘onderschat’ voortsukkelen op een instabiele en lage rentevoet?
Advies voor Donner: ga eens
bij je eigen ABP langs.
			

Harry Nijhuis
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Wat vindt u daar nou van?
“Wat vindt u ervan dat u zeker vijf jaar lang moet afzien van indexatie
op uw pensioenuitkering? Bent u daarover goed geïnformeerd?”
Op grond van het herstelplan dat SPEO bij
de Nederlandse Bank indiende, mogen de
pensioenen de komende vijf jaar niet worden
geïndexeerd. De meeste ondervraagden
bleken goed geïnformeerd. Maar het leuk
vinden is wat anders.

A.W.G. Bens, Beers

Hoofdredacteur
weekblad Elsevier
Arendo Joustra:
“Aan de kiezers is bij
de laatste verkiezingen
niets gevraagd over de
toekomst van de AOW.
In al die verkiezingsprogramma’s kwam
de verhoging van de
AOW-leeftijd niet eens
voor. Maar daartoe is
wel
besloten.”

Willem Jelle Berg
van CNV Onderwijs:

Dat is niet zo leuk. Alle pensioenfondsen
overkomt het. Je haalt de achterstand
nooit meer in. Als de compensatie nog
langer uitblijft zeker niet meer. Als je de
verslagen las, zag je het wel aankomen. Als
leek moet je de vijf jaar maar geloven, je
kunt toch niet in de toekomst kijken. Op
de lange duur moeten de pensioenpremies
misschien wel omhoog en moet het bedrijf
ook meer betalen. De beleggingsfondsen
zijn nogal afgeroomd.

Mevr. Bronkhorst, Amsterdam

Dat ligt voor de hand. Ik heb liever niet dat
die indexatie ontbreekt. Bij een bedrijf als
Elsevier zou dat niet nodig moeten zijn.
Bij zo’n bedrijf moet een betere ‘backing’
aanwezig zijn. Ik ben goed geinformeerd

Commissie onderzoekt
pensioensysteem
Voldoet de huidige pensioenwet nog wel na
de pensioencrisis? Op deze en andere vragen
moet een commissie van pensioendeskundigen nog dit jaar antwoord geven. Minister
Piet Hein Donner (Sociale Zaken) wil weten
hoe het huidige stelsel kan worden versterkt.

“In de Verenigde
Staten zijn sommige
werknemers wel
dertig procent van hun
pensioen
In een interview in NRC-Handelsblad
zegt minister Donner dat het er om gaat
kwijtgeraakt.”
of de richtlijnen voor beleggen goed zijn
of dat ze aangescherpt moeten worden.
“De fundamentele vraag die op tafel ligt,
is ‘hoe kunnen we er zeker van zijn dat
de pensioenbedragen die de werknemer
worden gegarandeerd over dertig jaar ook
worden uitbetaald. Het antwoord op die
vraag is van groot belang want daaruit kan
blijken of er nu teveel aan pensioen wordt
uitgekeerd.” Hij wijst er op dat de helft van
de door fondsen geleden verliezen is toe
te schrijven aan de lage rente. Daardoor
stijgen de verplichtingen van de fondsen.
De Nederlandsche Bank schrijft deze rentenorm voor. De commissie moet bekijken of
de aanpassingen van de pensioenwet na de
4

Elsevier Senioren Nieuwsbrief

door de media, de brieven van het pensioenfonds en de Nieuwsbrief. Ik kreeg een
duidelijk totaalbeeld dat de werkelijkheid
weergeeft. Ik heb ook niet het gevoel dat er
nog lijken in de kast zitten.

Mevr. Geffen-Aarts, Veldhoven

Ik ben 96 jaar oud, dan is 5 jaar lang. Dan
zou ik 101 zijn. Ik vind het niet erg dat wij
geen verhoging krijgen. Alles wordt minder,
dus worden de pensioenen ook minder. Ik
krijg maar een klein pensioentje. Mijn zoon
regelt verder alles van Elsevier.

L.J. Linders, Oss

Ja, dat is niet leuk, tjonge tjonge! Het zit in
dat herstelplan. Ik heb het gelezen, maar
het zou best ook wat korter kunnen duren.
Ik vind het bar en boos als je bedenkt dat
wij een tijd lang premievrij geweest zijn.
Dat was wat voorbarig; na goede tijden
komen slechte tijden. Dat heb ik toen al
gevonden, de economie gaat omhoog en
ook weer omlaag. Toen hadden wij reserves
moeten aanleggen. Ik ben goed geinformeerd, de brieven van het pensioenfonds
waren goed.
Alle interviews gehouden op 27 mei 2009
door Hildegund Spaargaren.

vorige beurscrisis wel afdoende zijn.
Inzet van de commissie is dat er garanties
kunnen worden gegeven over de hoogte
van de toekomstige pensioenuitkering.
Donner: “Ons systeem berust op sparen.
Hoe wordt het systeem minder kwetsbaar voor financiële schokken.” Verder
moeten van hem de volgende vragen aan
de orde komen: ‘moet medezeggenschap
van gepensioneerden worden verbeterd?’,
‘hebben de fondsen verantwoord belegd?’,
en ‘schiet het interne toezicht op het
besturen van pensioenfondsen tekort?’.
“Als we hierop antwoorden vinden, kunnen
we weloverwogen beslissingen nemen.”
Het niet langer uitstellen van korting op
pensioenen kan volgens hem één van die
antwoorden zijn.

Redactie neemt afscheid van
vormgever Jan Flier

volgens hem zijn elke werknemer bij het
bereiken van de 65-jarige leeftijd de keuze
te geven te stoppen of met de werkgever de
mogelijkheid te bespreken voor een nieuw
contract voor twee jaar. Na afloop daarvan
kun je opnieuw gaan onderhandelen. “Via
die gefaseerde aanpak kun je voldoende
draagvlak creëren om de leeftijdsgrens
uiteindelijk los te gooien.”

Waar blijven uw anecdotes,
herinneringen en foto’s?

Na vijf jaar als vormgever aan deze Nieuwsbrief te hebben meegewerkt, besloot Jan
Flier de fakkel aan een ex-collega over te
dragen. Dankzij Jan kreeg de Nieuwsbrief
een actuele uitstraling en herkenbare indeling. De samenwerking met hem liep voortreffelijk.
Als voormalig vormgever van het weekblad
Elsevier was de Nieuwsbrief voor hem een
peuleschilletje, waar hij zich niet te goed
voor voelde. Als VGEO-lid voelde Jan zich
niet alleen betrokken bij het uiterlijke maar
ook het innerlijke van onze Nieuwsbrief.
Namens redactie en VGEO-bestuur werd
tijdens de algemene ledenvergadering dank
uitgesproken voor zijn bijdrage. Met een
geschenk is deze erkentelijkheid nog eens
benadrukt. Jan is inmiddels opgevolgd
door Jos Wachelder, geen onbekende voor
hem. Jos Wachelder is inmiddels met de
VUT, werkte voordien bij Misset, later Reed
Business in Doetinchem. Gezien zijn brede
ervaring heeft de redactie alle vertrouwen
in een stabiele kwaliteit van onze Nieuwsbrief.

Hogere AOW-leeftijd is
dwangarbeid
Verplicht verhogen van de AOW-leeftijd
is dwangarbeid, zegt socioloog prof. dr.
Henk Becker (75). Aan de andere kant
vindt hij ook dat er een eind moet komen
aan de plicht om met 65 jaar met pensioen
te gaan. Wie dat wil, moet kunnen doorwerken. Senioren worden te snel afgeschreven. “Je kunt mensen niet dwingen
met pensioen te gaan, net zomin als je ze
kunt dwingen om door te blijven werken”,
zegt Becker, wellicht de meest gezaghebbende generatiedeskundige van Nederland. Hij is al tien jaar met emeritaat.
Een oplossing voor de korte termijn kan

VGEO viert dit jaar haar 15-jarig bestaan.
Prima aanleiding ter gelegenheid daarvan
een extra dikke Nieuwsbrief uit te brengen
als jubileumnummer. Het liefst ook met
een bijdrage van u, onze lezer. Wij riepen
u al eerder op, ook tijdens de recente algemene ledenvergadering, hieraan een
bijdrage te leveren in de vorm van herinneringen, anecdotes en foto’s. Dit leverde tot
onze spijt nog zeer weinig op.
Schroom niet, stuur ons een vrolijke, tragische of gewoon alledaagse anecdote of
dierbare herinnering uit uw werkzame
leven bij een vestiging van Reed Elsevier.
Iedereen heeft wel een vermeldenswaardige herinnering aan iets of iemand of een
afdeling waar hij/zij vroeger werkte. Het
liefst met een bijbehorende foto uit uw
archief, maar zonder is ook goed. Wees niet
bang dat het oninteressant is voor anderen.
Het mag kort zijn of iets langer. De redactie
zal er zorgvuldig mee omspringen. Foto’s
en andere waardevolle zaken worden op
erewoord geretourneerd. Foto’s, tekeningen, knipsels of oude nummers van
een personeelsorgaan zijn welkom in alle
kleuren. U kunt het e-mailen naar redactieadres harwil@planet.nl of per post
sturen naar: H. Nijhuis, Veenweg 21a, 7055
BP Heelweg. De deadline is 1 oktober a.s..
Dus hebt u nog tijd genoeg om albums en
oude dozen te doorzoeken. Wij wachten
met spanning af.

Jubileumviering VGEO in
oktober
VGEO bestaat in november 15 jaar. Dat
willen wij feestelijk vieren met de leden.
Een persoonlijke uitnodiging met alle
details ontvangt u nog. Niettemin attenderen wij u alvast op de feestdatum zodat
u die alvast kunt noteren: dinsdag 20
oktober. De locatie is Oranjerie Sandenburg in Langbroek even boven Wijk bij
Duurstede. Er wordt gezorgd voor een
muzikale omlijsting, een lunch, en nog
meer. Maar dat hoort u te zijner tijd nog.
Elsevier Senioren Nieuwsbrief
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Hoe kunnen pensioenuitkeringen

Als u dit
maar weet

aan ouderen minder gevoelig worden
gemaakt voor dalende aandelenkoersen?
Eduard Ponds, hoogleraar economie
aan de Universiteit van Tilburg, heeft de
volgende suggestie: “Jongeren kunnen
meer risico’s dragen omdat ze meer tijd
hebben. Een oplossing is de indexatie bij
jongeren afhankelijker te maken van de
beleggingsresultaten dan de indexatie bij
ouderen. Die lopen dan minder risico dat
hun pensioen moet worden verlaagd.”

De Nederlandsche Bank heeft niet alleen
bij het toezicht op de pensioenen gefaald,
maar ook bij het toezicht op de banken,
vindt voormalige hoogleraar Arie van der
Zwan. “DNB heeft altijd gezegd hoe wankel
de Amerikaanse huizenmarkt was, maar
wel toegestaan dat Nederlandse banken en
verzekeraars in de VS tot over hun nek in
hypotheek gerelateerde beleggingen zitten.
Een kind kon zien dat het mis zou gaan.
Laat Wellink zich ook verantwoorden. Hij
speelt nu de rol van het wijze orakel, maar
hij had die wijsheid moeten gebruiken om
deze calamiteit te voorkomen.’’
Niet meer dan 5% van de verzekerden

stapte afgelopen winter over van zorgverzekeraar. Jongeren wisselen nog steeds

vooral vanwege de premie; 65-plussers
wisselen bijna niet. De mobiliteit van verzekerden ligt voor het derde achtereenvolgende jaar onder de 5%. Dit blijkt uit cijfers
van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL.

Bedrijven zijn niet langer verplicht

aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Zij mogen dus overstappen. Een en
ander vloeit voort uit de slechte beleggingsresultaten in 2008. Maar overstappen is te
duur volgens de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen … ‘je moet dan een
afkoopsom betalen en dat kost een werkgever enorm veel geld’.

Van een echte belangenbehartiging van

gepensioneerden is pas sprake als zij
recht hebben op vertegenwoordiging in
pensioenfondsen. Dat vindt de CSO, een
overkoepeling van ouderenorganisaties. Bij
veel pensioenfondsen is dit nog niet geval.
Bij SPEO zijn de gepensioneerden al wel
vertegenwoordigd in de deelnemersraad.
CSO steunt daarom een wetsvoorstel
van D66/VVD waarin dit bepleit wordt.
Vakbonden zijn hier tegen. Zij vinden
dat de belangen van gepensioneerden al
voldoende behartigd worden door hun
vertegenwoordigers.

Tip als je inbrekers hebt ...
geen verzonnen verhaal
Bij het aanbreken van de vakantietijd bereidt
heel Nederland zich weer voor op het gevaar
van inbraak bij langdurige afwezigheid.
Maar ook als je thuis bent, kan het je overkomen. VGEO-lid Wim Noevers vindt dat de
volgende anecdote navolging verdient.
Sjors Filipsen uit Medemblik ging naar bed,
toen zijn vrouw zei dat er licht brandde in
het tuinschuurtje, wat ze net kon zien uit
het slaapkamerraam. Sjors ging naar de
achterdeur om het licht in het schuurtje uit
te doen, toen hij zag dat er een paar kerels
zijn spullen aan het stelen waren. Gauw
belde hij 112 en zei “er lopen dieven in mijn
achtertuin en die stelen mijn spullen.” De
brigadier vroeg “zijn ze ook in huis?” “Nee”
zei Sjors. Toen zei de brigadier “doe de deur
goed op slot, dan komen we als we tijd
hebben even langs, want alle politie-auto’s
zijn op dit moment ergens anders bezig.
Sjors zei ”ok”, hing op en telde tot honderd.
Toen belde hij weer 112.
“Met Sjors Filipsen, ik belde zojuist ook
6
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al dat er dieven in de tuin liepen. Nou, ik
heb ze zojuist allemaal neergeschoten”, en
hij hing de telefoon weer op. Binnen vijf
minuten kwamen er drie politiewagens
aanscheuren en een ambulance. De politieagenten betrapten de inbrekers op heterdaad en rekende ze in. De brigadier kwam
naar Sjors en zei “ik dacht dat jij ze had
neergeschoten”, waarop Sjors zei “ik dacht
dat jij geen auto’s ter beschikking had.”

Welkom
Als nieuw lid heten wij van harte welkom:
J.F. ten Broek, Amsterdam

Nic van Rossum: Dwars in ruste

Kop op! We gaan vooruit!
Kredietcrisis, bankencrisis, economische
crisis, recessie, depressie … depressief!
Zoals tijdens elke crisis slaat het pessimisme toe. “Het zal nooit meer worden
zoals het geweest is.”
Wat is dat toch een menselijke eigenaardigheid om gedurende de voortdurende weg
omhoog alsmaar te menen op het toppunt
aanbeland te zijn en dat het van nu af aan
alleen maar naar beneden kan gaan. Dat
doemdenken doet zich vooral voor wanneer
het economisch even wat minder gaat, zoals
nu. Men praat elkaar na en men verslindt
gulzig elk negatief bericht in de
media en negeert tegengestelde dus positieve - tendensen. Daarbij
dient gezegd dat de media het spel
maximaal meespelen. Zij reageren
op de latente behoefte aan slecht
nieuws. Pak de voorpagina van
elk willekeurig dagblad en je ziet
onder het motto ‘goed nieuws is
geen nieuws’: rampen, oorlogen,
ziekten, wanhoop en ellende.
Negen van de tien berichten
bevatten slecht nieuws. Het
tv-journaal idem dito.
Ik zal een treffend voorbeeld
noemen. De aarde is (na een
lichte temperatuurstijging in de
tweede helft van de vorige eeuw)
de laatste tien jaar niet verder opgewarmd.
Dit keiharde feit is vastgesteld door vier
van de vijf toonaangevende weerstations
op het noordelijk halfrond (op het zuidelijk
halfrond is de temperatuur de laatste eeuw
sowieso nauwelijks opgelopen). Dat zou
goed nieuws moeten zijn voor de naïeve Al
Gore-lingen met hun CO2-complex. Het zou
er namelijk op wijzen dat niet de pseudogeleerden van de VN-klimaatcommissie (de
waarheid bij meerderheid van stemmen)
gelijk hebben, maar de twee Denen die de
zonneactiviteit verantwoordelijk houden
voor de klimaatveranderingen op aarde.
Mijn vraag aan u is: bent u op de hoogte
van het keiharde gegeven dat de laatste tien
jaar de temperatuur op aarde niet verder is
gestegen? Tien tegen één dat u het niet weet.
Op een recente klimaatconferentie wisten
zogenaamde deskundigen het ook niet of
zij ontkenden het glashard. Het kwam de

doemdenkers niet zo gelegen. Goed nieuws
levert immers geen geld op. De politiek is
alleen bereid onderzoek te bekostigen met
een uitkomst die de burger angst aanjaagt,
zodat die bereid is de portemonnee te
trekken voor dijkverhoging, windmolens,
energietoeslag, zonnepanelen en wat dies
meer zij.
Dit doemdenken, dit lemmingengedrag,
berust op gebrek aan kennis, slordig denken
en slechte analyses. Het tast het vooruitgangsgeloof aan: de basis van ons bestaan.
Zonder dat geloof heeft het (voort)leven
geen zin. Evolutie is vooruitgang. Sinds wij
uit de boom klommen en rechtop gingen
lopen is er vooruitgang geweest. Van holbewoners tot verzamelaars, jagers, landbouwers, handwerkslieden, technici, hoofdwerkers en wetenschappers. Vooruitgang zit in
onze genen. Onze ouders hadden het beter
dan onze grootouders. Wij hebben het beter
dan onze ouders en onze kinderen weer
beter dan wij. Waarom zouden onze kleinkinderen het ineens slechter krijgen?
Voorbeelden? De ontzaglijke ontwikkelingen van de medische wetenschap. We
hebben de builenpest overwonnen, cholera,
lepra, tuberculose. Aids is gestabiliseerd en
tegen kanker komen steeds meer en betere
therapieën. Iemand die een eeuw geleden
geboren werd, had 50% kans vijftig jaar te
worden. Wie nu geboren wordt, heeft 50%
kans tachtig jaar te worden. Bijna een eeuw
geleden maakte de Spaanse griep wereldwijd vijftig miljoen dodelijke slachtoffers.
De Mexicaanse griep lijkt met een relatieve
sisser af te lopen.
Vanaf de Romeinse tijd is West-Europa geen
moment zonder oorlog geweest. Maar, op
wat schermutselingen op de Balkan na,
heerst er nu al bijna 65 jaar vrede in ons
werelddeel. Lucht en water zijn schoner dan
ooit. En zo zou ik nog wel een tijdje door
kunnen gaan. Betrekkelijk lichte inzinkingen kunnen de vooruitgangsideologie
niet ondermijnen. Vooruitgang mag met
schokken gaan, te stuiten is hij niet.
Kop op dus!
(Graag discussie via
n.van.rossum@wanadoo.fr)
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SPEO-directeur Fokko Covers:

Vragen of
mededelingen?
Als er veranderingen
optreden, bijvoorbeeld
door verhuizing of
overlijden, kunt u dit
kenbaar maken
bij onze
penningmeester
Ben Brouwer,
Bastinglaan 54
7006 EL Doetinchem
Tel: 0314-333528
Email:
brou1879@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
Ben Brouwer
telefoon: 0314-333528
E-mail:
brou1879@planet.nl
De volgende
Nieuwsbrief verschijnt
half september.
Kopij moet uiterlijk
28 augustus binnen zijn.

“Wij gaven onze vermogensbeheerders teveel vrijheid”
“Wij hebben onze vermogenbeheerders
teveel vrijheid gegeven” moet SPEO-directeur
Fokko Covers spijtig vaststellen. Dit droeg er
mede toe bij dat het pensioenvermogen van
SPEO werd meegesleurd door de financiële
crisis. SPEO maakte inmiddels afspraken
met de vermogenbeheerders om de risico’s
in de portefeuille geleidelijk te verminderen.
Covers: “Dit houden wij nauwlettend in de
gaten.”
“In onze beleggingen zaten veel meer
risico’s dan het fonds had ingecalculeerd,’’
stelt Covers achteraf vast. “Risico’s zoals
het uitlenen van effecten, het aanhouden
van cashmiddelen bij bepaalde banken en
het risico op bedrijfsobligaties. Niemand
hield serieus rekening met het faillissement
van grote banken zoals Lehman Brothers.
Met een beleggingsresultaat van -20% heeft
SPEO het slechter gedaan dan veel andere
fondsen. Overigens behaalden ook enkele
grote fondsen zoals ABP en PZW een vergelijkbaar negatief resultaat.”

Hoe kon dit gebeuren?

Covers: “SPEO koos voordat de crisis zich
aftekende bewust voor actief management
bij het vermogensbeheer. Het uitgangspunt was dat de vermogenbeheerders op
langere termijn extra financiële prestaties
(outperformance) zouden leveren. In 2008
is gebleken dat actief management in tijden
van crisis slechtere resultaten oplevert.
SPEO heeft ook daar veel last van gehad.
Gezien deze slechte resultaten zullen we
de keuze voor actief management heroverwegen.”
Covers wijst er op dat bedrijfsobligaties het
belangrijkste probleem vormden. SPEO
belegde daarin ongeveer 33% van het
vermogen. Overigens verwacht SPEO dat
een deel van dit verlies weer goed gemaakt
kan worden, zolang de leningen keurig
worden terugbetaald.

Welke aanpassingen zijn en worden nog
doorgevoerd?

Covers: “Begin oktober 2008 zijn wij
gestopt met het uitlenen van de effecten en
is er nadrukkelijk op gestuurd eventuele
8
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risico’s op kastegoeden te verminderen.
Er zijn geen aandelen meer bijgekocht (of
verkocht). Eind 2008 hebben wij de strategische mix aangepast. Het aandeel van
zakelijke waarden is teruggebracht van
52% naar 34%. Op het ogenblik wordt de
positie in bedrijfsobligaties geleidelijk aan
teruggebracht door aflossingen en rente te
herinvesteren in hoogwaardige staatsobligaties. Wij kiezen er duidelijk voor om geen
verlies te nemen op de bedrijfsobligaties.
Op termijn zullen wij een aantal beleidskeuzes heroverwegen, zoals de keuze
tussen actief of passief beleid.”

Er zijn VGEO-leden die vinden dat SPEO
het vermogenbeheer niet had moeten
uitbesteden

Covers: “Het besluit om de beleggingen
uit te besteden, is in 2006 genomen op het
moment dat de trend in heel pensioenland daarop gericht was. Dit kwam vooral
door de invoering van het financieel toetsingskader door De Nederlandsche Bank
en de noodzaak om renterisico’s af te
dekken. Dit betekende voor SPEO dat wij
een beroep moesten doen op derivaten en
renteswaps, waar wij de kennis niet voor in
huis hadden. Bovendien oefende de werkgever druk uit om tot uitbesteding over
te gaan. De beleggingsrisico’s werden te
groot geacht. Ook speelde een rol dat onze
interne beheerder het afgelopen jaar met
pensioen is gegaan.”

