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SPEO maakt ingrijpende vernieuwingsslag

mogelijk dankzij schenkingen van
ex-werkgever Reed-Elsevier.

VGEO blikt in Nijkerk terug op
een geslaagd verenigingsjaar
SPEO maakt dit jaar een ingrijpende vernieuwingsslag in zijn pensioenbeleid. Dit bleek uit de woorden van SPEO-directeur
Fokko Covers tijdens de VGEO-jaarvergadering in Nijkerk. Covers
wees onder meer op het gewijzigde beleid inzake beleggingen en
de communicatie met deelnemers in het pensioenfonds.

Daling van
dekkingsgraad
SPEO
De recente daling van de dekkingsgraad bij SPEO (van 94%
naar 93% eind april) is vooral
het gevolg van de rentedaling. Als de rente daalt, moet
het fonds namelijk meer geld
reserveren voor de toekomstige pensioenverplichtingen.
Daardoor daalt vervolgens de
dekkingsgraad weer. Als gevolg van de onzekerheid over
de Griekse staatsleningen
kwam de Nederlandse rente
onder druk te staan. Per eind
april daalde de rente daardoor
naar 3,47% (ten opzichte van
3,62% eind maart). Daarmee
stond de rente toen op een
historisch zeer laag niveau.
Hoewel het fonds een deel van
het renterisico heeft afgedekt
blijft het niettemin gevoelig
voor de zeer vluchtige rente.

VGEO-voorzitter Jan Nefkens
wees in zijn welkomstwoord de
ongeveer 80 aanwezigen er op dat
de dekkingsgraden van de meeste
pensioenfondsen, en dus ook
SPEO, nog lang niet voldoende
zijn om aan toekomstige verplichtingen te voldoen. Van indexatie
komt voorlopig niets terecht.
Hij dankte iedereen die bijdroeg
aan het werk van de VGEO. Van
één van hen, bestuurslid Tilly de
Wilde, nam hij afscheid na haar
14-jarig dienstverband. Voor de
ontstane vacature werd mevrouw
Henny Wijnands als nieuw bestuurslid voorgesteld en aangenomen. Nefkens prees Tilly voor
haar inzet die tot grote resultaten
leidde, zowel in het bestuur als in
de PR-commissie. Tilly kreeg een
cadeaubon en haar echtgenoot
Piet een bos bloemen.

Contributies niet omhoog

vergadering maar ook het uitstapje naar Stadskasteel Oudaen
in Utrecht. Dit trok 80 bezoekers.
Hoogtepunt was de lustrumviering van het 15-jarig bestaan in
Langbroek in de Oranjerie van
Sandenburg. Daar werden boven
verwachting 100 gasten verwelkomd. Verder kregen sprekers
en zieke (ex-)bestuursleden een
presentje en werden kerstkaarten verzonden naar relaties van
de VGEO. Veel van de georganiseerde activiteiten werden mede

Bij de behandeling van het Financieel Jaarverslag 2009 wees Albert
Niekamp op de hoge bedragen
voor de Reserveringen. Vorig jaar
werd gevraagd of er een fonds
kon worden ge¬opend voor mensen met financiële problemen. Het
VGEO-bestuur besloot dat dit niet
op zijn weg ligt. De reserves zijn
hoog, maar juridisch advies – als
dat ooit nodig zou zijn – is duur.
Ook wordt er gereserveerd voor
het lustrum over 4 jaar. ‘Moet
een grens worden gesteld aan de
reserveringen’ luidde een vraag.
Marcel Toebak zoekt uit wat de
regels hiervoor zijn. Gezien de
uitstekende kaspositie worden
vervolg pagina 2 >

Activiteiten VGEO

De vele activiteiten van de PRcommissie werden over het afgelopen jaar nog eens op een rijtje
gezet. Zo was er de jaarlijkse voorbereiding van de algemene leden-

VGEO-voorzitter Jan Nefkens (links) gaf zowel in woorden als afscheids–
geschenken blijk van zijn waardering voor vertrekkend bestuurslid
Tilly de Wilde en haar man Piet.
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de contributies wederom niet verhoogd.

Heroriëntatie SPEO

Na de formele vergadering gaf
Fokko Covers, directeur van het
Elsevier pensioenfonds, een overzicht van actuele zaken die bij
SPEO spelen. De dekkingsgraad
ondervond extra terugslag omdat
er nu ook rekening moet worden
gehouden met recente ouderdomsstatistieken. Deze zeggen
dat we gemiddeld twee jaar ouder
worden. SPEO stelt voor 2010 een
uitgebreid heroriëntatieprogramma op. Hierin komen onder meer
aan de orde een nieuw communicatie- en beleggingsbeleid en
een ander beleid voor inhaal–
toeslagen.

Mantelzorg

Na de als altijd voortreffelijke
lunch verzorgde Freek Gillissen
van het VU Medisch Centrum een
presentatie over het onderwerp
Mantelzorg. Het was geen opbeurend onderwerp, maar zoals
hij zei: “Mantelzorg daar kies je
niet voor, maar het overkomt je”.
En voor veel mantelzorgers is het
een uitputtingsslag. Zijn advies
was dan ook om kracht te ontlenen aan wat er nog wel is. En om
waar mogelijk anderen te mobiliseren om je als mantelzorger bij te
staan, om daarmee zelf nog een
draaglijk leven te hebben.
Het onderwerp riep veel vragen
en commentaren op.

Bezoek voor meer foto’s en informatie onze website www.vgeo.nl

Hoofdredactie: Harry Nijhuis Redactie: Ton Boogers
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
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
E-mail: penningmeester@vgeo.nl
Voor zaken betreffende bestuur en organisatie kunt u contact opnemen met
Chris Ankersmit Asterlaan 32, 2111 BJ Aerdenhout. Tel : (023) 5246042
E-mail : chrisankersmit@planet.nl
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COMMENTAAR
Op de lat schrijven of
op onze buik?
Van indexatie van ons pensioen zal het nooit meer
komen. Schrik niet: in vaktaal heet het namelijk sinds
kort ‘toeslag’. Maar los daarvan, de dekkingsgraad is
er ook nog lang niet naar (eind april ca. 93%). Die moet
minimaal 105% bedragen voor een bescheiden begin.
Pas boven de 130% is 100% toeslag mogelijk. Maar ook
al mocht die 105% dit jaar gehaald worden dan nog
zit er voor werknemers en gepensioneerden niets in.
De werknemers van Reed Elsevier ontvangen namelijk
van 1 april 2009 tot eind 2010 geen salarisverhoging.
En dat is het referentiekader voor toekenning van toeslag. Wachten op betere tijden dus? Maar hier doemt
een nieuw probleem op. Als die betere tijden er komen
moet er ook nog wat worden ingehaald. Er althans van
uitgaande dat we in de voorgaande periode toeslagen
zijn misgelopen. Zo hebben we eigenlijk nog steeds
0,85% toeslag tegoed over 2005. Er moet dus voldoende geld in de pensioenkas zijn om zowel actuele als
achterstallige toeslagen uit te betalen. Het SPEO-pensioenreglement gunt alle deelnemers zo’n inhaalmanoeuvre. Terecht maakt men hier geen onderscheid
tussen werknemers en gepensioneerden. Maar toch
kan de schoen gaan knellen. Namelijk tussen de korte
termijnbelangen van gepensioneerden en de lange termijnbelangen van werknemers. Wij gepensioneerden
hebben immers korter te leven. Wij zijn er dus bij gebaat om wat ons toekomt ook zo spoedig en eerlijk
mogelijk te incasseren. Bij SPEO houdt een speciaal ingestelde indexatiecommissie zich met dit soort
gevoelige onderwerpen bezig. Zij moet over niet al te
lange tijd met adviezen komen. Aan het principe van
inhaaltoeslagen lijkt niet getornd te gaan worden.
Maar er moeten afspraken worden gemaakt over hoe
achterstallige toeslagen ,op de lat’ worden geschreven.
Daarbij dient zich onder meer de vraag aan of hier
rente over vergoed moet worden. Zo zijn er nog een
paar dilemma’s. Laten we er nog één noemen. Kan het
pensioenfonds besluiten, dat na een x-aantal jaren wij,
populair gezegd, toeslagen niet meer op de lat maar op
onze buik kunnen schrijven? Omdat dit een te groot
beslag legt op het fondsvermogen? Het gaat hier om
belangrijke beleidsonderwerpen die wij als belangenorganisatie kritisch volgen. Harry Nijhuis
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, Doetinchem.
Nadere informatie Ben Brouwer Tel.: (0314) 333528 E-mail: penningmeester@vgeo.nl
De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin augustus 2010.
Kopij moet uiterlijk 21 juli binnen zijn.

Hoogleraar: Overheid stelt te
hoge eisen aan pensioenfondsen
Irreële rendementseisen aan pensioenbeheerders bedreigen het
economisch herstel. Minister Donner en De Nederlandsche Bank
willen te veel garanties op toekomstige pensioenen vindt
hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen.
De complexheid van de financiële
wereld zou bestuurders van pensioenfondsen boven het hoofd zijn
gegroeid. Maar volgens Sweder
van Wijnbergen komt een grotere
bedreiging voor ons pensioensysteem uit een andere hoek: tekortschietend begrip van de financiële

markten bij de toezichthouders
van De Nederlandsche Bank en
minister Donner zelf. De gevolgen
van dit onbegrip bedreigen volgens hem niet alleen het over de
hele wereld terecht bewonderde
Nederlandse pensioensysteem,
maar ook het langzaam op gang

komende herstel van de Nederlandse economie.

Indexatie pensioenen

Soortgelijke kritiek komt uit de
hoek van de door minister
Donner in het leven geroepen
commissie Frijns. Deze stelt dat
pensioenfondsen zich moeten laten leiden door een financieel kader dat uitgaat van geïndexeerde
pensioenen. Op grond van wat de
overheid nu oplegt richten pensioenfondsen zich echter niet op

geïndexeerde maar op nominale
pensioenen. Daarom adviseert
deze commissie de overheid haar
financiële toetsingskader aan te
passen tot een reëel kader dat
zich richt op geïndexeerde pensioenen. De parlementaire behandeling van de rapporten van de
commissies Frijns en Goudswaard
wordt overigens uitgesteld tot een
nieuw kabinet is aangetreden.

Franse pensioenen
zijn een verhaal
apart

Reed Business stoot
titels en personeel af

De Franse president Sarkozy moet
op pensioengebied nog harde
noten kraken.
Gaat hij de pensioengerechtigde
leeftijd van 60 jaar optrekken
naar 61 of 62? Dat staat gelijk aan
politieke zelfmoord. Ambtenaren
vormen in Frankrijk nog steeds
een verhaal apart. Er bestaan 38
verschillende tarieven en een aan-

De Reed Business-vestiging in Doetinchem voert een ingrijpende
reorganisatie door. Daardoor verdwijnen zowel titels als vele tientallen arbeidsplaatsen. Kostenbesparingen en winstgevendheid
zijn de kernbegrippen.
zienlijke groep mag reeds op zijn
50ste met pensioen. Een vrouwelijke trambestuurder met drie
kinderen mag zelfs op haar 44ste
vertrekken.

,,Van 600 naar 100 pensioenfondsen.’’

Nederland kan met minder pensioenfondsen toe. Nu zijn er rond
de zeshonderd. ‘Dat aantal kan
terug naar honderd’, stelde de
directeur van De Nederlandsche
Bank, Joanne Kellerman in het tvprogramma Buitenhof.
Met minder pensioenfondsen is
het gemakkelijker deskundige

De dreiging hing al langer in de
lucht na eerdere ingrepen. Een
voorbode hiervan waren de in
2009 door Reed Elsevier behaalde
resultaten. De grootste verliezen
deden zich voor bij de divisies vakbeurzen en vakbladen. Daar daalde de omzet in euro’s met 20%.
Onlangs meldde Reed Elsevier in
een tussentijds handelsbericht dat
de winstmarge dit jaar licht zal
dalen.
In een verklaring laat de RB-directie weten zich te “concentreren op
portfolio van marktleidende business to business titels.” Zestien

titels en bijbehorende projecten
zijn verkocht aan Eisma MediaGroep. Als argumenten worden
aangevoerd: “Onvoldoende perspectief op basis van de citeria
marktleiderschap, winstgevendheid en omzetontwikkeling.’’ De
bij de verkochte uitgaven betrokken 52 werknemers gaan mee naar
de nieuwe uitgever. Bovendien is
een nieuwe organisatiestructuur
uitgedacht. Daardoor vervallen
66 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd
ontstaan er 38 vacatures bij sales
en marketing waarop betrokkenen kunnen solliciteren.

bestuurders te vinden, denkt
Kellerman. De bestuurders hoeven
geen doorgewinterde beleggers te
zijn. “Het beleggen kunnen ze ook
uitbesteden”, legde ze uit. “Het
gaat erom dat je mensen hebt die
weten hoe de financiële wereld in
elkaar zit en dus kunnen controleren wat er gebeurt.”
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AANDELEN UIT DE GRATIE?

SPEO zoekt veiliger weg in staatsobligaties
Pensioenfondsen nemen,
ondanks opkrabbelende beurskoersen, steeds meer afstand
van aandelen. Naar verwachting daalt het kapitaal dat de
fondsen in aandelen steken, dit
jaar van 28 naar 23 procent.
Dat blijkt uit het jaarlijkse Europese onderzoek van adviesbureau
Mercer onder meer dan duizend
pensioenfondsen in heel Europa.
In plaats van te beleggen in
aandelen gaan de institutionele
beleggers actiever op zoek naar

obligaties stappen. Beleggingen
in ongebruikelijke categorieën zoals grondstoffen en hedgefondsen
blijven overigens onverminderd
groot. In veel pensioenplannen is
hier zelfs een stijging te zien.

Van Credits naar Staatsobligaties
nieuwe investeringskansen in bijvoorbeeld opkomende markten.
De pensioenfondsen spreiden hun
aandelen bovendien over meerdere regio’s. Uit het onderzoek blijkt
verder dat de fondsen meer in

SPEO had in 2008 29% (127
miljoen euro) van zijn totale vermogen (437 miljoen euro) in aandelen belegd. Dat werd in 2009
ruim 30% (ruim 150 miljoen euro).
Er wordt nu meer belegd in staats-

RIVM: Binnen 40 jaar worden we
gemiddeld 6 jaar ouder

De komende 40 jaar worden Nederlanders gemiddeld zes jaar
ouder. Deze verre toekomstprognose komt van het RIVM. Mannen
leven dan gemiddeld 83 jaar, vrouwen 88 jaar. Voor de pensioenopbouw een extra probleem waarvoor wordt gereserveerd.
De afgelopen vijf jaar werd al een
sprong van twee jaar gemaakt.
Naar verluidt het gevolg van minder sterfte aan hart- en vaatziekten. Het voorschrijven van cholesterolverlagende statines zou
hiervan vooral de oorzaak zijn. De
laatste halve eeuw is de levens-

verwachting dan ook vooral gestegen door nieuwe medicijnen en
medische behandeling. Het is voor
het eerst in de geschiedenis dat de
geneeskunde zo’n effect heeft op
de levensverwachting.
Overigens leven de laagstopgeleiden in Nederland bijna zeven
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jaar korter dan hoogopgeleiden.
Daar komt bij dat in de kortere tijd
die zij hebben te leven ze ook nog
eens zeven jaar langer worstelen
met ziekten en beperkingen.
Nederlandse
pensioenfondsen
hebben inmiddels al meer dan
15 miljard euro extra opzij gezet
voor de onverwachte snellere stijging van de levensverwachting.
“Wij verwachten dat het bedrag
kan oplopen tot 22 à 24 miljard
euro”, zegt Arnold Jager van
adviesbureau Hewitt.

obligaties (Nederland, Duitsland
en Frankrijk). Slechte ervaringen
zijn opgedaan met obligaties die
niet door de staat zijn uitgegeven,
zogenaamde credits. Deze bevatten namelijk risico-opslagen die
sinds 1929 ongekende hoogtes
bereikten. Verwachte winsten
werden zo forse verliezen. Veel
pensioenfondsen namen door
opname van teveel credits in hun
pakket veel te grote risico’s. Via de
weg van de geleidelijkheid worden deze nu door SPEO herbelegd
in staatsobligaties.

Hogere pensioen–
premie dreigt
Een voorstel van minister
Donner om het pensioenstelsel
schokbestendiger te maken,
zorgt voor forse hogere premies
en lagere pensioenen. Daarvoor
waarschuwt het Pensioenfonds
Zorg & Welzijn (PZW).
Zonder verdere aanpassing zou
de premie omhoog moeten van
23 naar ruim 30 procent van het
pensioengevend salaris, rekent
PZW voor. Een alternatief zou zijn
om de pensioenen minder te laten
meestijgen met de lonen (indexatie) Volgens PZW is dat ‘onhaalbaar’.
De Tweede Kamer heeft al een
doorrekening geëist van de voorstellen van Donner, om te kijken
wat de gevolgen voor de pensioenfondsen zijn. Volgens de koepelorganisatie van bedrijfspensioenfondsen zijn die overal ‘fors’.

Correctie
In de voorgaande Nieuwsbrief 47 staat
in het artikel “Pensioenpremies moeten
weer op kostendekkend niveau” ten
onrechte dat de premie bij SPEO nu 25%
van de loonsom bedraagt. De bij SPEO
reglementair vastgelegde maximale
premie bedraagt 17% van de loonsom.
Dat is ongeveer 25% van de pensioengrondslag.

Wat vindt u daar nou van?
Geen hoger salaris
voor Elsevier-werknemers
Indexatie van de pensioenen van
ex-Elsevierders zit er dit jaar om
meerdere redenen niet in. Ten
eerste vanwege de te lage dekkingsgraad van het pensioenfonds
SPEO. Ten tweede omdat de salarissen van Elsevier-werknemers
(CAO-BTU) voor de looptijd van
1 april 2009 tot en met 31 december 2010 niet worden verhoogd.
De pensioenindexatie is namelijk
gebaseerd op een salarisver–
hoging. Wel is er voor de werknemers per april 2010 sprake van
een eenmalige uitkering van 1%
van het bruto jaarsalaris over de
afgelopen 12 maanden. Deze
eenmalige uitkering levert echter
geen pensioenvoordeel op.

VGEO-uitje
maar Hattem
Het jaarlijkse uitstapje
voor VGEO-leden gaat op 25
augustus naar het pittoreske
IJsselstadje Hattem. Een
bezoek aan het Anton Piecken Voerman Museum zullen
niet ontbreken. Bovendien
vindt er een rondvaart
plaats op het Apeldoorns kanaal. Een lunch is inbegrepen De uitnodiging hiervoor
is onlangs naar de leden
verzonden. Deelnemers moeten zich vóór 15 juni voor
dit uitje hebben aan¬gemeld
bij penningmeester
Ben Brouwer.

“Wat zou u ervan vinden als ons pensioenfonds SPEO gaat samenwerken
met een ander pensioenfonds, om zo kosten te besparen?’’
Het financiële beheer van pensioenen is ingewikkeld. Eens temeer blijken onze leden dit dan ook
in goed vertrouwen over te laten aan hen die het
wel horen te weten. Onze vraag of SPEO misschien moet gaan samenwerken met een ander
fonds vonden de meesten moeilijk te beantwoorden. Eén geïnterviewde drukt het voorzichtig uit:
“Twee weten meer dan één.’’ Nu maar hopen dat
die twee ook meer resultaten boeken dan één.
Mevr. Heinemans-Willenborg, Amsterdam

“Dat weet ik niet. Ik heb niet veel verstand van geld.
Er wordt nu goed op ons pensioen gelet, dat alles
goed kan draaien. Ik vertrouw het pensioenfonds,
het is een goed fonds. Ik vertrouw op Elseviers eigen
beheer. Zij hebben een goed inzicht of samenwerking
met een ander fonds nuttig is of niet.’’

A.J.Gevaert, Heemstede

“Ja, dat lijkt mij niet zo’n een slecht idee. Je zult er
niet aan ontkomen, want er vallen steeds meer bedrijven van de Elsevierondernemingen af. De vakbladen staan ook al in de verkoop. Je zult moeilijk
zelfstandig verder kunnen gaan.’’

Mevr. Sent-Huibers, Silvolde

“Van de ene kant is dat wel goed, aan de andere
kant moet je je afvragen, hoe pakt het uit. Het is een
beetje dubbel. Wij hebben er weinig inbreng in, je
moet het maar afwachten. Het is wel een rare tijd.
Wij hopen er het beste van en dat wij nog lang gebruik van ons pensioen kunnen maken.’’

S.A.M. Kroon, Huissen

“Daar ben ik voor. De identiteit van een bedrijf overeind houden gebeurt door de leden van het pensioenfonds. Kosten besparen is iets anders, dat moeten wij doen. De communicatie van het fonds moet
wel goed blijven. De cultuur van een ander fonds kun
je visualiseren, dat kan je blik verruimen. Samengaan
met een ander fonds kan in de bestuurssfeer besparing opleveren. Bovendien is de pensioenmaterie niet
simpel, twee weten meer dan één. Het bestuur moet
de vinger aan de pols houden. Ze zullen wel deskundig en bekwaam zijn.’’

De interviews zijn gehouden op 7, 8 en 10 mei 2010
door Hildegund Spaargaren.

Hoogleraar: Neem CPB-cijfers
met een korreltje zout
,,Geloof niet dat we 29 miljard euro moeten
bezuinigen, zoals het Centraal Plan Bureau (CPB)
beweert.’’ Hoogleraar Harrie Verbon, aan de
universiteit van Tilburg, komt op een heel ander
bedrag uit.
Onlangs publiceerde het CPB de vooruitzichten voor
de Nederlandse economie tot 2015. Het CPB gaf toen
in één moeite het nieuwe heilige getal aan waar de
politiek mee klaar moet zien te komen.
Verbon: ,,De berekeningen moeten met heel veel
korrels zout worden genomen. Het CPB zegt altijd
‘beleidsarme’ berekeningen te maken. Op basis
daarvan wordt verondersteld dat de AOW-uitkering
in de toekomst welvaartsvast zal zijn.’’ De afgelopen dertig jaren is de AOW-uitkering echter voortdurend op achterstand gezet, stelt hij vast. Daardoor
is volgens hem de AOW juist goedkoper geworden
ondanks een toename van het aantal bejaarden. Als
ook in de komende dertig jaar de AOW niet de welvaart volgt, komt men voor de berekeningen uit op
een houdbaarheidstekort van precies nul. Het houdbaarheidstekort zal volgens hem ergens tussen de
0 en 35 miljard euro liggen.

Hoogleraar Harrie Verbon

“Het bieden van
‘Eerst Hulp Bij Ouderom’ zal de
cultuur van langer doorwerken een
flinke impuls geven”.
M.Visser
van Ernst & Young
Belastingadviseurs.
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Als u dit maar weet
Werknemers gaan nu al steeds later met pensioen. Het aantal 60-minners dat stopt is sterk gedaald. Vooral bij het openbaar bestuur en
de overheid. Dit door de versobering van prepensioenregelingen en
andere maatregelen voor langer doorwerken. Dat blijkt uit cijfers van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

zicht bieden van zijn/haar aanspraken op AOW en het bij zijn/haar
pensioenfonds(en) opgebouwde pensioen.

Ruim 60 procent van het totale pensioenvermogen in Nederland is
bestemd voor pensioenen die nu al moeten worden uitbetaald of binnen tien jaar.

De drie grote pensioenkoepels, die alle pensioenfondsen vertegenwoordigen, gaan intensiever samenwerken. Ze willen zo effectiever en
goedkoper functioneren. Het gaat hier om de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF) (waaronder SPEO ook valt), de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB).

Zo’n 600 pensioenuitvoerders sluiten zich aan bij het Pensioenregister. Dit kan tot en met december van dit jaar. Ook SPEO bereidt zich
hierop voor. Het pensioenregister gaat elke Nederlander totaalover-

De website van VGEO is voor velen een belangrijke informatiebron.
Niet alleen voor onze leden. Ook blijken veel buitenstaanders de site
te bezoeken om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op
pensioengebied. Bezoek ook eens www.vgeo.nl

“Een multi-ondernemingspensioenfonds”

Procedure tegen
Bank of America
Pensioenuitvoerder APG, de grootste belegger onder Nederlandse
pensioenfondsen, is een juridische procedure begonnen tegen
Bank of America. APG treedt op
namens het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP). De schade
zou tussen 22 en 66 miljoen euro
bedragen.
ABP was aandeelhouder van Bank
of America toen die fuseerde met
zakenbank Merill Lynch.
APG beschuldigt Bank of America
ervan vitale informatie te hebben
achtergehouden rondom die fusie.
ABP zou daar nooit toestemming
voor hebben gegeven als het alle
details rond de fusie zou hebben
gekend.

“Pensioenfondsen kunnen schaalvoordeel realiseren door fusie of
samenwerking. Bijvoorbeeld in
de vorm van een Multi-ondernemingspensioenfonds.’’ Aldus
Wim Koeleman en Ewoud Stam in
Het Financieele Dagblad.
Pensioenfondsen zouden volgens

hen harder moeten inzetten op
schaalvoordeel en standaardisering van regelingen. Voor honderdduizenden
Nederlanders
geldt dat elk jaar 600 tot meer
dan 1000 euro opgaat aan uitvoeringskosten. “Ter vergelijking:
bij de grootste pensioenfondsen
ligt dit rond 40 euro. Als de kosten niet zo hoog waren, zouden
modale werknemers in een standaard-middelloonregeling
drie
jaar eerder met pensioen kunnen”,
berekenen de auteurs.

Verzekeraars compenseren te hoge onkosten
Circa 110 duizend werknemers krijgen pensioengeld terug van verzekeraars. Een gedupeerde ontvangt gemiddeld € 1.820.
Verzekeraars gaan circa 110 duizend werknemers met een zogeheten
woekerpensioen compenseren voor de door hen te hoog doorberekende kosten. Deze regeling gaat de verzekeraars circa 200 miljoen euro
kosten. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars bekendgemaakt. Het
gaat om beschikbare premiepensioenen bij kleinere bedrijven die niet
verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, zoals ictfirma’s en reclamebureaus. De Autoriteit Financiële markten alarmeerde
eerder dat de kosten van deze pensioenen tot wel 35 procent opliepen.
Er zouden 750.000 van dergelijke pensioenen in omloop zijn.
Het Verbond compenseert nu om het vertrouwen in de verzekeringsbranche te herstellen. Hierdoor bouwen deelnemers op termijn 600 miljoen euro meer pensioen op dan in de oude situatie.

ABP zoekt nu meer bestuurlijke kwaliteiten

“Waar is de 20 miljard
euro gebleven?”

Nu Ed Nijpels als ABP-voorzitter eieren voor zijn geld koos, houdt dit
grootste pensioenfonds van Nederland het profiel van zijn opvolger
nog eens tegen het licht. Het bestuur besprak met de werkgevers en
deelnemersraad van het ambtenarenpensioenfonds aan welke eisen de
volgende voorzitter moet voldoen. “Wij zochten vroeger naar iemand
met een sterk politiek netwerk. De wensenlijst is nu wel wat ingekort”,
aldus de vice-voorzitter. “Het gaat ons nu meer om iemand met goede
algemene bestuurlijke kwaliteiten.”

Tweede Kamerlid voor
het CDA,
(Omtzigt refereert hier
aan de 20 miljard die
pensioenfondsen verloren
door gebrekkig beleggingsbeleid).
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Pieter Omtzigt,

PGGM snijdt drastisch in beleggingen
Het pensioenfonds voor de werknemers in de zorg en welzijn,
PGGM, overweegt drastisch te
snijden in het aantal bedrijven
waarin wordt belegd – van ruim
vierduizend naar ‘minder dan duizend’ volgend jaar.
Ook wordt de lijst met bedrijven
waarin PGGM niet wil beleggen,
mogelijk vier keer zo lang:
van 34 naar zo’n 130 bedrijven.
Met die ingrepen denkt bestuurslid Johan van den Ende, verantwoordelijk voor circa 90 miljard
euro aan beleggingen, een actiever en kritischer aandeelhouder te
kunnen worden.

Tweede Kamer is
voor gepensioneerden in bestuur
Gepensioneerden mogen een
plekje in het bestuur van bedrijfstakpensioenfondsen opeisen.
Een grote Kamermeerderheid is
definitief om.
Het CDA-Kamerlid Omtzigt diende
daartoe mede namens PvdA en
ChristenUnie een amendement in.
Dit moet definitief ruimte geven
aan gepensioneerden om in bedrijfstakpensioenfondsen een zetel op te eisen. In ondernemingspensioenfondsen, zoals SPEO, is
dat al jarenlang de praktijk.

Nic van Rossum: Dwars in ruste

Hoe meer windmolens,
hoe hoger de CO2-uitstoot
De wind waait gratis. Een
windmolen slurpt geen olie,
vreet geen kolen, inhaleert geen
aardgas en ademt geen CO2 uit.
Geweldig. Wat een uitvinding
die windmolen. Hij bespaart
fossiele brandstoffen, maakt ons
minder afhankelijk van enge
Arabieren en corrupte Russen, is weldadig voor het
milieu en gunstig voor het klimaat.
Te mooi om waar te zijn? Inderdaad!
De waarheid is dat wind betrekkelijk weinig
energie bevat, dat het lang niet altijd waait, dat het
rendement nog geen 20% van het geïnvesteerde
mW-vermogen bedraagt, dat er conventionele
centrales als “achtervang” actief moeten blijven,
dat ze het landschap verpesten, een klereherrie
maken, vogels vermalen en miljarden en miljarden
belastinggeld slurpen. De bekende slogan luidt:
windmolens draaien niet op wind maar op subsidie.
Toch gaan we er doodleuk mee door. Ondanks het
feit dat we er met zijn allen 10 cent per kWh op
toeleggen,dat particuliere eigenaren van wind–
molenparken € 35.000 per geïnstalleerde megawatt
winst per jaar opstrijken en dat het de belasting–
betaler elk jaar € 300.000 per windmolen kost.
Om maar een paar cijfers te noemen.
De politiek weet dat. Toch wil men tot 2020
12 gigawatt aan windmolens neerzetten, vier
parken op het vasteland en acht op zee. De investeringskosten alleen al bedragen € 20 miljard.
Veel meer dan de Betuwelijn, de HSL en de NoordZuidlijn bij elkaar. En het totaal aan subsidies om
de boel tot 2050 draaiende te houden belopen een
slordige € 40 tot 50 mld. Men realiseert zich onvoldoende dat een conventionele centrale zestig jaar
meegaat en een windmolen slechts vijftien jaar.
Zowel de kosten van afschrijving als van onderhoud
zijn gigantisch. En dan hebben we het nog niet
eens over de fatale vernietiging van het landschap.
Noord-Hollandse polders veranderen in stekelvarkens en Urk wordt aan het zicht onttrokken.
Dat windmolens zo onrendabel zijn komt door het
feit dat het vaak te zacht en soms te hard waait.
Ze leveren alleen stroom tussen windkracht 4 en
windkracht 8 en dat is op land in nog geen vijfde en
op zee in nog geen vierde van de tijd. Aha, roepen

de groene fanaten, als we de parken over een groot
gebied spreiden, dan waait het altijd wel ergens.
Dat is een sprookje. Duitsland is een groot gebied,
waar niet minder dan 7000 windmolens staan
opgesteld met tezamen 28 gigawatt. Ook al zijn die
gekoppeld, het rendement blijft 17,5 procent.
Allemaal redenen genoeg om per direct te stoppen
met het strooien van subsidies. Niet alleen omdat
het een noodzakelijke bezuiniging is op de overheidsuitgaven, maar zolang er subsidies gegeven
worden en het geld zo makkelijk wordt verdiend,
wordt er niet gezocht naar alternatieve rendabele
energie. Toch blijft de groene gekte op windmolens
mikken, verblind door de vermeende besparing van
fossiele brandstoffen en de beperking van CO2 -uitstoot, met het doel aan de Kyoto-normen te voldoen.
“Vermeende” besparing, zei je? Ja dat hebt u goed
gelezen. Onlangs is er een serieuze studie verschenen die ook dit laatste argument onder massale
windenergie uitschopt. Dat zit zo. Bij het plotseling
wegvallen van de wind moeten krachtcentrales
klaarstaan (achtervang) met een capaciteit van 90%
van het windmolenvermogen. Dit om te voorkomen
dat straatverlichting en computercentra uitvallen.
Dat moeten direct opstartbare turbines zijn die je
als een lichtknopje aan en uit kunt zetten en dat
zijn niet de traditionele kolen- en oliecentrales,
maar enkelvoudige gasturbines en die hebben een
tien procent lager rendement dan kolencentrales.
En nu komt het: uitgerekend is dat naarmate het
aantal windmolens en het gebied waar die capaciteit is opgesteld groter worden, de besparing op
fossiele brandstoffen en op CO2 -uitstoot geheel
wegvalt en omslaat in een hoger verbruik en uitstoot dan zonder windmolens. Met andere woorden:
hoe meer windmolens je neerzet, hoe hoger de
CO2 -uitstoot.
Conclusie: zowel voor het milieu, het landschap,
de natuur, het klimaat als voor de portemonnee van
de belastingbetaler zijn windmolens een complete
ramp.

(Discussie: n.van.rossum@wanado.fr)
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Koppel staatsobligaties aan inflatie
Nederland laat geld liggen door geen aan de inflatie gekoppelde
obligaties uit te geven of samen te werken met investeerders bij
grote infrastructuurprojecten. Tot deze conclusie komt economiejournalist Menno Tamminga in NRC-Handelsblad
Tamminga: ,,De pensioenpremies
( 26 miljard euro) van werknemers
en werkgevers dekken de pensioenbetalingen. Maar de kaas
op het brood van ( toekomstige)
gepensioneerden moet worden
betaald uit de winsten op beleggingen.
Nederland valt vooralsnog buiten

twee lijstjes met aantrekkelijke
beleggingen. De politieke risico’s
van steeds wisselende regels maken Nederland geen aantrekkelijk
land voor investeringen in de infrastructuur. In Duitsland beginnen ze gewoon met duurzame
energie en dan liggen de regels,
ook voor subsidies twintig jaar

vast. Tweede handicap: De Nederlandse overheid geeft geen obligaties uit die gekoppeld zijn aan
de inflatie, wat de Duitsers en de
Fransen wel doen. Pensioenfondsen willen meer van die obligaties
hebben om de risico’s van oplopende inflatie te neutraliseren.
Dus koopt men ze in Duitsland.’’
Volgens topbelegger Angelien
Kemna, bij pensioenfonds APG
zijn dat beleggingen om te zoenen. Nederland doet zich volgens
haar tekort.

Dubbel aantal
mensen wil tot 65
doorwerken
Pensioenfonds Vervoer breekt met
Goldman Sachs
De opmars van de Amerikaanse vermogensbeheerder Goldman
Sachs in de pensioensector valt stil na slechte beleggings–
resultaten. Het Pensioenfonds Vervoer heeft Goldman Sachs aan
de kant gezet. De beleggingsresultaten van deze Amerikaanse
vermogensbeheerder vielen vier jaar achter elkaar tegen, meldt
het pensioenfonds.
Volgens Patrick Groenendijk, manager beleggingen bij Pensioenfonds
Vervoer, staat de beslissing Goldman vaarwel te zeggen los van de
recente ophef over deze Wallstreetfirma. ‘De timing is ongelukkig, maar
je kan maar beter alle ellende op een dag hebben. Zo’n beslissing neemt
maanden in beslag’, zegt Groenendijk.
Diverse pensioenfondsen, zoals die van Océ en van Campina, zeggen
hun relatie met Goldman kritisch te bekijken. Ook andere bedrijven zijn
kritisch. Zo heeft onlangs ook het industrieconcern Bosch de zakenbank
aan de kant gezet..

Ruzie over havenpensioenen is bijgelegd
De havenarbeiders stemmen in met een schikkingsvoorstel van de Stichting Optas, een van de grootste goede doelen van Nederland. Optas
stelt een half miljard euro beschikbaar voor de verbetering van de pensioenen en begraaft de strijdbijl in een al jaren slepend conflict over de
pensioenmiljarden van het havenpersoneel.
Het conflict over de pensioenen in de haven ontstond toen het voormalige havenpensioenfonds dertien jaar geleden werd verzelfstandigd.
Die verzelfstandiging had als doel de bemoeienis van werkgevers en
werknemers met het pensioenfonds terug te dringen.
De Stichting Optas, met een vijfkoppig bestuur onder leiding van oudElseviertopman Pierre Vinken, heeft na de schikking nog circa 800 miljoen euro over voor goede doelen.
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Steeds meer werknemers zijn
bereid tot hun 65e te blijven
werken. De afgelopen vier jaar
is het aandeel werknemers dat
wil doorwerken verdubbeld van
21 procent in 2005 naar
42 procent in 2009.
Dat blijkt uit een enquête van
kennisinstituut TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek
onder 22.0000 werknemers. In
de bouwsector is de bereidheid
te werken tot de pensioengerechtigde leeftijd het laagst. Ook in
de sectoren industrie, vervoer en
communicatie, openbaar bestuur
en in de financiële dienstverlening
hebben relatief weinig werknemers daar zin in. In de landbouw
en visserij, het onderwijs en de zakelijke dienstverlening willen juist
wel veel werknemers doorwerken
tot 65. Werknemers met een
hogere opleiding gaven vaker aan
te willen werken tot 65 jaar dan
middelbaar en lager opgeleiden.

Na 65 minder populair

Doorwerken na de 65ste verjaardag is echter minder populair:
slechts 13 procent van de Nederlanders heeft daar zin in. Dit blijkt
ook uit deze enquête.
Politieke voornemens om de

Ambtenaar mag
doorwerken
Een ambtenaar die begin 2007
protest aantekende omdat zijn
ministerie hem vanwege zijn
65ste verjaardag ‘eervol ontsloeg’ , is door de rechter in
het gelijk gesteld.
Rijksambtenaren mogen doorwerken na hun 65ste. Maar het
Rijk schrijft in een gedragslijn
dat alleen ambtenaren die na
11 mei 2007 65 jaar zijn geworden, dit mogen.

AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen naar 67, zien kiezers niet zo
zitten. Van de jongeren, willen er
niet meer dan vier op de tien langer doorwerken dan tot 65 jaar. Bij
de ouderen is dit zes op de tien.
,,Op vrijwel alle punten in
het pensioendebat schopt
Donner de pensioensector
tegen de schenen’’.

Frank van Alphen
in de Volkskrant

IN MEMORIAM

De volgende leden zijn ons ontvallen
Mevr. Van Geffen, Veldhoven
Mevr. T.Vermeer-De Jong, Utrecht

WELKOM

Als lid heten wij van harte welkom
B. Sueters, Sudlohn kreis Borken (Dld)
Peter Swiebel Spanbroek

