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SPeO hoeft volgend jaar nog niet te korten op de pensioenuitkerin-
gen. dit kreeg het bestuur bevestigd door de nederlandsche Bank. 
daarmee is voor SPeO deze kou op iets langere termijn echter nog 
niet uit de lucht. eind dit jaar wordt de balans opnieuw opgemaakt. 

SPeO in gevarenzone maar hoeft 
nog niet te korten

Kortingsgevaar dreigt ook voor 
SPEO als de dekkingsgraad eind 
dit jaar achter loopt op het bij 
DNB ingediende herstelplan. Dan 
moet het bestuur alsnog aanvul-
lende maatregelen in overwe-
ging nemen. In het uiterste geval 
moet Reed Elsevier worden ge-
vraagd extra geld in de fondskas 
te storten of zijn premiebijdrage 
te verhogen. Als hiertoe geen be-
reidheid bestaat moet er gekort 
worden op de pensioenuitkerin-
gen. Mocht dit het geval zijn dan 
hoeft dit pas vanaf 1 april 2012 te 
gebeuren. Vinden er tussentijds 
positieve financieel-economische 
ontwikkelingen plaats die korting 
overbodig maken dat kan dit in 
overleg met de DNB alsnog wor-
den bijgesteld. DNB zegt pensi-
oenkorting niet verplicht voor te 
schrijven. ,,Maar dit kan onvermij-
delijk zijn om het uitzicht op een 
structurele verbetering van de fi-
nanciële positie van een pensioen-
fonds te herstellen.’’ 

SPeO nog slechter?
Het pensioenfonds van Elsevier 
is inmiddels ook al in de media 
genoemd als een fonds in de ge-

varenzone. Een onderzoek van 
De Volkskrant zou dit uitwijzen. 
Naast de in eerste instantie aan-
gemaande fondsen zou het gaan 
om nog tenminste vijf fondsen, 
waaronder dus SPEO, met in to-
taal 180.000 gepensioneerden. Zij 
zouden er zelfs slechter voor staan 
dan de fondsen die op het matje 
zijn geroepen bij De Nederland-
sche Bank. Betreffende fondsen 
hadden eind juli een dekkings-
graad van minder dan 95 procent. 
SPEO bevindt zich hier overigens 
in ,,goed gezelschap’’ want zelfs 
grote pensioenfondsen als ABP 
en PMT lopen het risico in 2012 
de gevreesde korting te moeten 
doorvoeren. 
SPEO-directeur Fokko Covers wijst 
er op dat de herstelkracht van 
SPEO wel groter is dan die van 
andere fondsen. Immers de direc-
tie van Reed Elsevier deed al in 
2009  een jaarlijkse financiële toe-
zegging voor de periode van een 
vijfjarig herstelplan. Jaarlijks komt 
deze storting neer op 10,8  miljoen 
euro inclusief de rente.  Als de di-
rectie dat niet had gedaan was 
SPEO toen al gedwongen geweest 
op de pensioenen te korten

Waarom vervroegde ingreep?
Waarom besloot de minister de af-
gesproken datum van 1 april 2012 
als het beslissingsmoment voor 
mogelijke kortingsmaatregelen 
te vervroegen? Als argumenten 
voor deze drastische ingreep in 
het beleid van pensioenfondsen 
voeren DNB en de minister het 
volgende aan: ,,Een toename van 
het verschil tussen inkomsten en 
verplichtingen. Er zouden pensi-
oen worden uitgekeerd waarvoor 
onvoldoende dekking bestaat. Dit 
leidt tot een oplopend financie-
ringstekort dat door actieve en 

toekomstige deelnemers betaald 
zal moeten worden in de vorm 
van een hogere premie, minder 
indexatie of toekomstige verla-
ging van hun pensioen. 
Deze ontwikkeling staat in toene-
mende mate op gespannen voet 
met de eis van evenwichtige belan-
gen-behartiging,” aldus de minis-
ter van sociale zaken en werkgele-
genheid.’’                                    > 

Hoe zat het ook al weer?
340 van de ongeveer 600 pensioenfondsen, waaronder SPEO, dienden 
in 2009 op verzoek van DNB een herstelplan in voor een periode van vijf 
jaar. Binnen die termijn dienden zij aan de hierin opgenomen dekkings-
graad van minimaal 105% te voldoen. 
Aanvankelijk was die termijn op drie jaar gesteld. Maar deze werd toen 
op aandrang van de Tweede Kamer verlengd. Dit om te voorkomen dat 
pensioenfondsen op korte termijn ingrijpende maatregelen zoals pensi-
oenkorting moesten nemen. Argumenten hiervoor waren toen: Dit geeft 
alleen maar onrust die achteraf gezien, door een aantrekkende economie, 
niet nodig zou zijn geweest. 
De toen gevreesde onrust is nu alsnog ontstaan. Op aandrang van DNB 
moet nu immers een veertiental pensioenfondsen binnen deze afgespro-
ken termijn alsnog korting in overweging nemen. Deze optie hadden zij 
als uiterste redmiddel in hun herstelplannen opgenomen. SPEO behoort 
niet tot deze aangemaande groep omdat zij korting op de pensioenen niet 
als uiterste maatregel in het herstelplan had opgenomen. Was dit wel zo 
geweest dan had SPEO waarschijnlijk dezelfde vervroegde waarschuwing 
van DNB ontvangen. 
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Ook al kunnen deelnemers van fondsen weten dat 
ze in het uiterste geval gekort worden, dan nog is 
het voor hen onduidelijk of, hoe, en wanneer dit gaat 
plaatsvinden. En zeker als die ramptijding door Don-
ner vervroegd plaatsvindt. Kortom weer een staaltje 
van overheidsgebrek aan goede regie, inleving en 
communicatie. Waardoor niet alleen de aanvankelijk 
14 anonieme fondsen maar alle deelnemers van pensi-
oenfondsen overbodig verontrust zijn. 
SPEO werd nog niet gemaand om te korten. Om misver-
standen te voorkomen zond SPEO alert per mail deze 
geruststellende mededeling rond. Bovendien werd dit 
medegedeeld op de SPEO-website. Daarmee zijn echter 
verontruste gepensioneerden zonder PC, internet en 
E-mail niet geïnformeerd. VGEO vindt dat dit schrif-
telijk wel had moeten gebeuren. Pensioenfondsen heb-
ben namelijk een actieve informatieplicht naar hun 
achterban sinds de nieuwe pensioenwet van kracht 
werd. Ervan uitgaan dat verontruste gepensioneerden 
SPEO ook kunnen bellen is een passief en gemakkelijk 
uitgangspunt.    
 

Pensioenkorting? 
De positie van pensioenfondsen is uiterst labiel. Zelfs 
die van de grootsten. Want ook zij gaan gebukt onder 
de knoet van een uiterst lage marktrente. SPEO is nog 
niet door De Nederlandsche Bank aangemaand. Vooral 
doordat Reed Elsevier vijf jaar lang  jaarlijks miljoe-
nen stort in onze pensioenkas. Maar daarmee is het 
kortingsgevaar voor de komende jaren nog niet be-
zworen. Eind dit jaar wordt de balans opnieuw opge-
maakt. Mocht SPEO dan het water aan de lippen staan 
wil de directie haar dan extra tegemoet komen? Ik ben 
er niet optimistisch over. En overigens vind ik dat DNB 
de voorheen gehanteerde vaste rekenrente van 
4 procent in ere moet herstellen. 

Harry Nijhuis
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desinformatie over 
pensioenkorting

De dalende dekkingsgraad lijkt voor alle pensioenfondsen op een skipiste, 
vanaf de top in 2007 tot het eerste kwartaal van 2009. SPEO bereikte in 2007 
zijn spits met 137%. De daarna ingezette stijging ging begin 2010, blijkens 
deze grafiek, al over in een nieuwe afdaling. Het diepste dal bereikte SPEO 
met 81% in maart 2009. Daarna ging het met vallen en opstaan weer om-
hoog naar 97% om eind juli te zijn terug gezakt tot 92%

In elk geval zouden DNB en minis-
ter Donner dit niet moeten doen 
zolang de monetaire autoriteiten 
liquiditeitssteun verlenen.Zij doen 
dit nu in zo’n enorme omvang dat 
er zelfs wordt gesproken over een 
,,nucleaire optie.’’ Als we uitgaan 
van een referentierente van 5% 
zijn de nationale pensioenver-
plichtingen 225 miljard euro ge-
stegen. Maar, hebben we door de 
huidige 10-jaars rente van 2,5% 
daadwerkelijk in de komende de-
cennia 225 miljard euro extra pen-
sioenvermogen nodig? Of ligt de 
waarheid genuanceerder, vraagt 
Boender zich af. 

Handel nog niet op basis 
van dekkingsgraden
Handel nu nog niet op basis van de stand van de dekkingsgraden. 
met dit advies sluit Guus Boender, boardlid van Ortec finance zich 
aan bij het gerenommeerde rapport van de commissie frijns.

Guus Boender
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dnB-beleid 
is incompetent.
Veel pensioenfondsen zijn ver onder de dekkingsgraad meegezogen 
door een al langer extreem lage lange termijn rekenrente. fondsen 
die er anders financieel acceptabel of zelfs goed voor zouden staan. 
Van meerdere kanten wordt dan ook sterke druk op de nederland-
sche Bank (dnB) uitgeoefend haar rentebeleid aan te passen. 

de geschiedenis leert ons dat politici aan de wieg staan van deze 
pensioencrisis, aldus econoom flip de Kam. 

fijn voor de staatskas.

,Stap over op een andere waar-
deringsmethode en geef uw uit-
zonderingspositie binnen Europa 
op.’’ Deze waarschuwing kreeg 
Nederland eerder al van pensi-
oenspecialisten van de OESO, de 
belangrijkste internationale eco-
nomische denktank. 
Dick Sluimers, bestuursvoorzitter 
van de Algemene Pensioen sluit 
zich hierbij aan. De OESO pleit 
voor alternatieve methoden zoals 

Onnodig paniek gezaaid
Hoogleraar monetaire economie Casper de Vries van de duisenberg 
School of finance vindt dat dnB onnodig paniek zaait met de aan-
kondiging dat veertien fondsen hun uitkeringen moeten verlagen. 

De lage rente leidde alleen dit jaar 
al tot een uitholling van de dek-
kingsgraad met zo’n 11 procent. 
Als gedachtenexperiment houdt 
De Vries DNB voor wat zij  zou 
doen als de Nederlandse rente 
niet op 2,5 maar op 10 procent 
zou staan, zoals in Griekenland.  
“De pensioenfondsen waren dan 
op basis van de marktrente ineens 

vier keer zo rijk zijn als nu. Met 
zo’n berekening en bijbehorende 
premieverlagingen zou DNB naar 
mijn inschatting nooit akkoord 
gaan, en terecht. De vraag is al-
leen waarom ze nu bij deze voor 
Nederland unieke situatie van 
lage rente wel de fondsen zo hard 
aanpakken.’’

Felle kritiek op DNB leverde 
onlangs hoogleraar economie 
Sweder van Wijnbergen in NRC. 
Hij noemt het DNB-beleid ,,incom-
petent’’. ,,Voor pensioenfondsen 
is deze incompetentie dramatisch. 
Twee procent meer rekenrente 
geeft de sector als geheel onge-
veer 30 punten meer dekkings-
graad, waarmee ze ruim uit de 
problemen is.’’ 
De rekenrente die DNB hanteert 
bij haar beoordeling van pensi-
oenfondsen is de zogenoemde 
,,swaprente’’. Dit is een  rente die 
financiële partijen aanbieden om 
renterisico af te dekken. Deze gaat 
volgens Sweder van Wijnbergen 
binnen enkele jaren stijgen. ,,Cen-
trale banken houden een keer op 
met geld drukken. Als ze dat niet 
doen zorgt hogere inflatie wel 
voor hogere nominale rentes.’’ 
Volgens hem is dit nog niet door-
gedrongen tot DNB. ,,Directeur 
Joanne Kellerman (juriste red.) 
vertelde doodleuk in het Financi-
eel Dagblad dat de rente helemaal 
niet laag is (de rest van de wereld 
heeft het mis) en dat er geen en-
kele aanwijzing is dat die rente zal 
stijgen.’’

Sweder van Wijnbergen gaat er 
echter van uit dat op de lange 
termijn de rente uit komt op 
ca 5 procent, Hij verwijst daar-
voor onder meer naar het ECB-
maandbericht:  ,,Dat DNB ken-
nelijk nooit bereikt.’’  Hij noemt 
DNB ,,een instelling aangestuurd 
door een directie van juristen 
wier denken gedomineerd wordt 
door angst voor aansprakelijk-
heid.’’ 
Een mede-veroorzaker van de 
acute ,,noodsituatie’’ waarin 
fondsen verkeren is de stijgende 
levensverwachting. SPEO en 
andere fondsen hebben hier 
onlangs rekening mee moeten 
houden in hun financieel beleid. 
Hierdoor daalde de dekkings-
graad ook nog eens.

Hij herinnert er aan dat zij eerst 
de pensioenfondsen aan het eind 
van 2000 dwongen hun reserves 
te verminderen. Daarna hebben zij 
welbewust de voorschriften voor 
de rekenrente aangepast (Naar 
Amerikaans model, het was een 
vast tarief van 4% red). 
Niettemin is hij niet voor extra 

steun aan de pensioenfondsen ten 
laste van de schatkist. ,,Bij de ban-
ken was dit helaas onvermijdelijk 
om betalingsverkeer en krediet-
verlening op gang te houden. Bij 
de fondsen is dit niet het geval. 
Werknemers en gepensioneerden 
zullen op de blaren moeten zit-
ten,’’  vindt De Kam. 

nederland geef uw 
uitzonderingspositie op

een vaste of gemiddeld renteper-
centage in plaats van de nu zeer 
lage en fluctuerende marktrente. 
.

,,Met 2,5% bevindt het rende-
ment op Nederlandse tienjaars-
staatsleningen zich op onbekend 
terrein. Dat is fijn voor de staats-
kas. De rente over de staatsschuld 

valt daardoor op termijn miljarden 
euro’s lager uit. Maar het is desas-
treus voor de pensioenfondsen,’’ 
aldus Maarten Schinkel in NRC

Politici aan wieg van 
pensioencrisis

Casper de Vries

Dick Sluimers

DNB
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met geluk vaarde iedereen wel in Hattem
Zonder geluk vaart niemand wel. dat ondervonden de 84 deel-
nemers aan het jaarlijkse VGeO-uitstapje naar Hattem op woens-
dag 25 augustus. Ze vaarden bij goed weer over het Apeldoorns 
kanaal. de dag daarna werd nederland ondergedompeld in een 
waterhoos. 

De deelnemers werden verdeeld 
over drie groepen die bij toerbeurt 
het Anton Pieck Museum en het 
Jan Voerman Museum bezochten 
of een rondvaart maakten op het 
Apeldoorns kanaal.
Op het kanaal was weinig te zien 
maar des te meer kon er over ver-
teld worden. Het werd in 1829, als 
verbinding van Apeldoorn met de 
uitmonding bij Hattem in de IJssel,  
opgeleverd onder aanmoediging 
van ,,kanalenkoning’’ Willem 1. 
Hij betaalde ook een groot deel 
van de kosten (300.000 guldens) 

musea
Het Anton Pieck-museum bood zowel van binnen als van buiten een 
schilderachtige aanblik. Pieck’s Dickens-achtige tekenstijl maakte hem 
beroemd in Nederland. Maar naast tekenen en schilderen maakte hij 
ook litho’s, houtsneden en etsen. Bezienswaardig waren ook de schilde-
rijen van Jan Voerman Sr en jr in het naar hen genoemde museum. Voor 
wie tijd en energie over had was een rondwandeling door het schilder-
achtige Hanzestadje ook de moeite waard. Vermeldenswaard is ook de 
voortreffelijke lunch. Zowel weer en stemming waren voor velen goed 
genoeg om nog even gezellig op het terras na te praten en een drankje 
te nemen. Deze dag leverde de VGEO weer de nodige complimenten op. 
Bezoek voor meer foto’s onze website www.vgeo.nl 
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Wat vindt u daar nou van? 

de ene gepensioneerde kan met minder pensioen 
ook rondkomen en daar mee leven. de andere vindt 
het niet eerlijk maar is blij dat in elk geval nog niet 
gekort wordt op het pensioen. (Zie Opening van 
deze nieuwsbrief)  een dreiging die als een zwaard 
boven sommige pensioenfondsen hangt. 

mevr. Crott – Vliex, Heerlen
,,Ik heb het gelezen. Zelf ben ik 76 jaar oud. Ik heb 
alles zoals een mooi appartement. Ik ben een tevre-
den mens, dat heeft met mijn leeftijd te maken. Ik 
krijg mijn geld, ik heb geen achterban. Wij moeten 
allemaal bezuinigen. Als ik iets niet kan kopen, doe 
ik het niet.’’  

r.G.H.frerix, s’Heerenberg
,,Ja dat is natuurlijk nooit leuk. Ik weet dat de dek-
kingsgraad minimaal 105 moet zijn voordat er van 
enige indexatie sprake kan zijn. Ik hoop dat het gauw 
weer bijtrekt. Ik vind deze ontwikkeling niet fijn.’’

G.P.H. lijnes, Alkmaar
,,Dit zal niemand leuk vinden, maar het is niet an-
ders, dat is logisch. Jammer dat ze jaren geleden het 
pensioensbeleggingsbeleid uit handen gegeven heb-
ben. Het resultaat hangt van de beurzen af. Ik heb 
weinig vertrouwen in een spoedig herstel. Maar de 
lonen zullen ook niet zoveel stijgen. Ik ben al blij dat 
wij niet gekort worden. Dat was wel gebeurd, als ze 
vanuit London niet bijgestort hadden. Er is nooit met 
zo’n scenario rekening gehouden.’’

mevr. ragetlie,Haarlem
,,De laatste jaren kreeg het personeel  een loonsver-
hoging en de gepensioneerden kregen een gedeelte 
daarvan. Dat was redelijk. Voor mij betekent het 
niet zoveel, voor anderen vind ik het niet correct. Ik 
kan er van rond komen. Ik heb gelezen dat het weer 
minder wordt, maar dat vind ik niet zo redelijk. Zulke 
besluiten worden in vergaderingen genomen, en wij 
zijn daaraan overgeleverd. Wij hebben het maar te 
nemen. Je kunt er niets aan doen.’’

,,Het ziet er naar uit dat onze pensioenuitkering  de komende 5-10 jaar niet met de lonen 
van de aktieve werknemers  meestijgt. Dat betekent dus een inkomens achteruitgang.”

,,Pensioenfondsen 
hebben in het verleden 

hun verzorgingsfunctie op 
een goed bedoelde 

paternalistische wijze 
ingevuld.’’ 

leo Stevens, 
emeritus hoogleraar 

fiscale economie 

De interviews zijn gehouden op 9,11 en 14 augustus 2010 door Hildegund Spaargaren

SPeO-commissie stelt 
pensioentoeslag bij 
110% voor 
SPeO gaat waarschijnlijk pas over tot pensioenindexatie(toeslag) 
bij een dekkingsgraad van 110%. tot nog toe was dit 105%. Het 
bestuur volgt hiermee het advies van een interne adviescommis-
sie. Als voordelen noemt de commissie: Voorkomen van onnodige 
toeslagachterstand en een hoger toeslagresultaat. 

Voorgesteld wordt de staffel als volgt aan te passen

Bij 110% reparatie kortingen
Van 110-120%  gedeeltelijke toeslagverlening (na reparatie kortingen)
Vanaf 120%  volledige toeslagverlening
Vanaf 130%  inhaaltoeslagen
Vanaf 140%  premiereductie

Overwegingen
a. Een staffel van 110-120 sluit be-
ter aan bij de huidige buffer–
vereiste van De Nederlandsche 
Bank (DNB) van ongeveer 114%. 
b. Door pas bij 110% toeslag te 
geven wordt voorkomen dat het 
fonds vroegtijdig inteert op haar 
reserves.

c. Door vanaf 120% volledige toe-
slag te geven wordt voorkomen 
dat onnodig toeslagachterstand 
wordt opgelopen. 
d. Per saldo wordt voor de deelne-
mers een hoger toeslagresultaat 
behaald (52,0% i.p.v. 50,4%).. 
Overigens bestaat dan wel het 
risico op een beperkte verhoging 

van het dekkingstekort. De com-
missie ging bij haar berekeningen 
uit van de dekkingsgraad van 93% 
per eind 2009

Inhaaltoeslagen
Bij een te lage dekkingsgraad, 
zoals in de voorgaande periode, 
vond geen pensioentoeslag plaats. 
In betere tijden moet dit kunnen 
worden ingehaald vindt de com-
missie. Zij geeft het bestuur dan 
ook nadrukkelijk in overweging 
om het punt waarop inhaaltoe-
slagen worden toegekend terug 
te brengen van 140% naar 130%. 
Hiermee zou een significante ver-
betering van het toeslagresultaat 
worden gerealiseerd (van 50,4% 
naar 57,5%). 

eerst kortingen repareren
Het merendeel van de commissie 
vindt dat doorgevoerde pensi-
oenkortingen met voorrang ge-
repareerd moeten worden zodra 
pensioentoeslag weer mogelijk 
is. Overigens is het wettelijk ook 
niet mogelijk om tot toeslag over 
te gaan zolang er nog niet-gere-
pareerde kortingen open staan. 
Daarna kan pas weer de normale 
toeslagverlening plaatsvinden. 

Omdat inhaaltoeslagen volgens 
de commissie niet kunnen verja-
ren kiest zij voor deze volgorde. 
Mocht het SPEO-bestuur wel tot 
verjaring besluiten (die kans is 
niet uitgesloten red.) dan dient zij 
zich er wel rekenschap van te ge-
ven dat hierdoor op korte termijn 
met name de gepensioneerden 
worden getroffen.

Geen recht op nabetaling
Het merendeel van de commissie 
vindt overigens wel dat er ,,geen 
recht’’ dient te bestaan op nabe-
taling van pensioenuitkeringen. 
Nabetaling van pensioenen (met 
of zonder rente) gaat namelijk 
rechtstreeks ten laste van het toe-
komstige toeslagpotentieel van 
de overige deelnemers (actieven 
en slapers). Over een langere pe-
riode kunnen die bedragen enorm 
oplopen stelt de meerderheid.

,,Verhoging van de 
AOW-leeftijd naar 67 jaar 

is onethisch omdat het 
alleen de lagere inkomens 

treft. Zij kunnen niet 
sparen voor vervroegd 
pensioen en bovendien 
sterven zij eerder omdat 
zij vaker ongezond werk 

verrichten.’’ 
Ingezonden brief in 

Trouw



elseVier seniOren nieuwsbrief6

AlS u dIt mAAr Weet
70 procent van de ouderen die een aanvullend pensioen ontvangen, 
is niet vertegenwoordigd in de pensioenfondsbesturen, omdat werk-
gevers- en werknemersorganisaties daar niets voor voelen, met name 
inbedrijfstak pensioenfondsen, zoals ABP en Metalelektro. Hier komt 
nu verandering in door een initiatief-wetsvoorstel van een meerderheid 
der Tweede Kamer. 

Het ABP heeft de pensioenpremie per 1 augustus tijdelijk met 1%-
punt verhoogd. Zo’n tijdelijke herstelopslag werd ook al geheven tussen 
1 juli en 31 december 2009. ABP ligt nu door de historisch lage rente 
niet langer voor op het ingediende herstelplan. Het ABP bestuur achtte 
daarom aanvullende maatregelen nodig.. De ABP-deelnemers betalen 
nu gemiddeld circa 8 euro per maand meer.

de Britse regering wil een verplichte pensioenleeftijd vanaf 
oktober 2011 afschaffen om mensen aan te moedigen langer door te 
werken. Werkgeversorganisaties klagen dat dit onzekerheid creëert en 
planning bemoeilijkt..

Werkgever Océ in Venlo stort 3,5 miljoen euro in de pensioenkas 
van haar bedrijf. De reden hiervan is een tot 82% gedaalde dekkings-
graad. Anders had het pensioenfonds 0,13% moeten korten op de pen-
sioenuitkeringen, op grond van het eerder door De Nederlandsche Bank 
goedgekeurde herstelplan. 

Bijna 30 procent van onvrijwillig gepensioneerden zegt dat het 
hen veel moeite heeft gekost om te wennen aan een leven zonder werk. 
Een kwart geeft aan dat het meer dan een jaar duurde voor ze daarmee 
hadden leren leven.

Vertegenwoordiger gepension-
eerden vond weinig instemming 

In de adviescommissie Inhaaltoeslagen vertegenwoordigde 
VGeO-lid Herman frank de gepensioneerden. Zijn kritische stand-
punten in het belang van de gepensioneerden vonden nauwelijks 
instemming. de belangen van werkgever, pensioenfonds,  werk-
nemers en slapers prevaleerden. 

Frank vindt onder meer dat het opschorten van de indexa-
tiestaffel van 105% naar 110% gepensioneerden benadeelt. 
Door latere indexatie worden zij vooral getroffen. Herman 
Frank is het verder oneens met de volgorde van de staffel. 
Hij stelt voor:  (1) reparatie kortingen, (2) inhaaltoeslagen, 
en (3) reguliere toeslagverlening. Daarmee voorkomt SPEO 
volgens hem dat zij een hele reeks gemiste toeslagen als-
maar met zich mee moet slepen.

nabetaling
Evenmin gehoor vond hij op het punt van rentevergoeding 
bij nabetaling van ingegane pensioenen. Het huidige sys-
teem kent dit recht wel. Dit dient volgens hem zo te blij-
ven. Anders vindt hier ongelijke behandeling van actieven 
en niet-actieven plaats.
Een soortgelijke discrepantie constateerde hij bij het com-
missiestandpunt ,,dat er geen recht dient te bestaan op na-
betaling van pensioenuitkeringen.’’. Frank vindt het niet 
betalen van na-indexaties van de ingegane pensioenen op 
één voorwaarde gerechtvaardigd. Zolang evenmin de na-
indexatie van de nog niet ingegane pensioenen(van werk-
nemers en slapers) plaatsvindt.

SPeO houdt rekening 
met flinke afname 
werknemers 
Het SPeO-bestuur houdt terdege 
rekening met een sterke afname 
van het aantal deelnemers in dit 
pensioenfonds. dit blijkt uit een 
antwoord dat de raad van deel-
nemers ontving. Het bestuur 
ziet deze ontwikkeling nog niet 
als een dreiging voor zelfstan-
dig voortbestaan.

De Deelnemersraad van SPEO 
sprak zijn zorgen uit over de con-
tinuïteit van SPEO in het licht van 
de gestage daling van het aan-
tal actieve deelnemers. De Raad 
vroeg daarom naar de visie van 
het bestuur hierop.

Afname werknemers
Het bestuur antwoordt hiermee 
rekening te houden bij haar stra-
tegische heroriëntatie. Zij stelt de 
resultaten hiervan in de loop van 
dit jaar aan de orde. Het SPEO-
bestuur gaat uit van een afname 
van het aantal deelnemers van 
2.480 actieven per 31-12-2009 
naar ongeveer 1.800 deelnemers 
over vijf jaar.
Het bestuur ziet nog geen ingrij-
pende gevolgen voor het voortbe-
staan van SPEO. Zelfs na deze da-
ling is SPEO nog een middelgroot 
pensioenfonds, vergelijkbaar met 
veel andere ondernemingspen-

sioenfondsen. ,,Hoewel het aantal 
fondsen geleidelijk aan terugloopt 
zijn het met name de kleinere 
pensioenfondsen die afhaken en 
elders ondergebracht worden,’’ 
aldus het bestuur. 

Op termijn te weinig premie 
Het SPEO-bestuur verwacht dat 
de huidige reguliere premie op 
termijn – dat wil zeggen na be-
eindiging van het kortetermijn-
herstelplan –onvoldoende zal zijn. 
Het bestuur zal dit bij de werkge-
ver onder de aandacht brengen.
Het genoemde herstelplan houdt 
in dat gerekend vanaf 2009 de 
dekkingsgraad van SPEO binnen 
vijf jaar weer minimaal 105% 
moet zijn. Gedurende deze vijf 
jaar stort de directie van Reed El-
sevier in fasen 54 miljoen euro in 
de SPEO-kas. Daarbij is er van uit 
gegaan dat gedurende die peri-
ode de maximale pensioenpremie 
17% blijft. 

“De wereld is op hol 
geslagen. 

Afspraken over 
pensioenen maakten we 
altijd voor de komende 

tien of twintig jaar. 
Dat gaat dus niet meer.’’ 

Gerard Verheij, 
scheidend ‘pensioenpaus’ 

van VNO-NCW
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Nic van Rossum: dwars in ruste 

“natuur is wat je krijgt als je
er met je vingers van afblijft”

Het is een illusie te menen dat 
we in een democratie leven. Niet 
de regering, laat staan het parle-
ment, heeft het voor het zeggen 
maar de belangengroepen. 
Organisaties die door de over-
heid “op armlengte” zijn gezet 
en die misbruik maken van hun 

vaak monopolistische positie. Die zelf hun eigen 
regels opstellen en zelf bepalen hoeveel subsidie 
zij krijgen en waaraan zij die besteden. Zoals aan 
topsalarissen die de softe Balkenende-norm schro-
melijk overschrijden. 
Ik heb het hier over miljarden aan belasting slur-
pende molochen als de publieke omroep, water-
schappen, milieuclubs, anti-discriminatie-organen, 
ontwikkelingshulp-propagandisten, woningbouw-
corporaties, Rijkswaterstaat etc. Maar vooral over 
de grootste dictator van allemaal: Staatsbosbeheer. 
Enkele zelfingenomen heren in die organisatie 
hebben het zich in hun hoofd gehaald Nederland 
“aan de natuur terug te geven”. Welke natuur? 
Niet de natuur van miljoenen jaren geleden, niet 
die van de middeleeuwen, nee Neerlands flora en 
fauna moet weer worden teruggebracht tot die van 
het eind van de negentiende eeuw, toen er op ons 
plekje grond nog maar vier of vijf miljoen mensen 
woonden. Waarom dat moet en waarom precies 
naar dat tijdperk, daar is behalve een nostalgisch 
nooit een sluitend argument voor aangedragen. 

De maakbare samenleving is nooit gelukt, maar 
maakbare natuur dat moet toch kunnen. Dan krijg 
je idioterieën als de Oostvaardersplassen, waar de 
tot “inheems” bestempelde dieren bij honderden 
de hongerdood sterven, visotters en bevers die de 
Biesbosch niet overleven, oversteekplaatsen voor 
parende padden, bescherming van massamoor-
denaars als vossen, tevergeefs terugplaatsen van 
de korenwolf, het grote edelhert opsluiten in een 
minuscuul parkje in de mijnstreek, het “aan de 
zee teruggeven” van een met de grootste  moeite 
veroverde Zeeuwse polder, het wegjagen van wei-
devogels en het vernietigen van als niet-inheems 
beoordeelde bomen en struiken. De laatste stunt is 
de weg plaveien voor de terugkeer van de wolf naar 
een piepklein landje met zestien miljoen inwoners. 
De absolute waanzin gekroond.

Ik kan er niets aan doen, maar ik moet steeds 
terugdenken aan een essay dat ik onlangs las van 
professor Salomon Kroonenberg: “De parabel van 
het bange mannetje”, jaloersmakend relativerend 
opgeschreven. Dat gaat ongeveer zo. De planeet 
aarde heeft 4,5 miljard (4.500.000.000) jaar zich-
zelf uitstekend kunnen redden. Ook al bestond 
de atmosfeer miljoenen eeuwen lang voor 90% uit 
koolzuurgas (CO2). Tussen haakjes: ook toen had 
dat niets met het klimaat te maken.(N.v.R.). De zee-
spiegel heeft 200 meter hoger gestaan en 120 meter 
lager dan nu.  

Als we die 4,5 mld. jaar terugrekenen tot 24 uur, 
dan verscheen in de laatste seconde een klein 
mannetje (de mens) omdat de natuur op aarde hem 
toen gunstig gezind was. Niet zijn eigen verdien-
ste, maar omdat bij de natuurlijke selectie nu eens 
niet de staart of de zwemvliezen maar de hersenen 
aan de beurt waren voor een snelle revolutie. Dat 
mannetje dacht dat hij door het vervangen van de 
bestaande begroeiing door zijn eigen plantjes en 
het opsouperen van de schatten die de aarde in 4,5 
miljard jaar had opgebouwd, de natuur naar zijn 
hand kon zetten. Hij had er geen idee van dat zijn 
landbouwgebieden 10.000 jaar geleden nog toen-
dra’s waren en dat die over 10.000 jaar weer toen-
dra’s zullen zijn.

Toen het mannetje in de gaten kreeg dat de schap-
pen van de aardse supermarkt leeg dreigden te 
raken, werd hij bang. Hij wilde de aarde ‘’redden’’. 
Het CO2-gehalte van 0,25 promille mag vooral 
geen 0,50 promille worden en de zeespiegel dient 
constant te blijven. De aarde lacht zich rot om dat 
kleine mannetje. Als de mens net zo snel verdwijnt 
als hij gekomen is, zal er binnen twee of drie 
eeuwen (zeg maar nanoseconden) niets meer resten 
wat aan hem herinnert.

Want de natuur is oneindig veel sterker dan de 
mens. Immers: wat is natuur? Dat is wat je krijgt 
als je er met je vingers vanaf blijft.
  

(Discussie: n.van.rossum@wanado.fr)  
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In memOrIAm
De volgende leden zijn ons ontvallen

Pieter van der Lely, Eindhoven
Mevr H.P.Ebregt,  Amsterdam
Rien van As, Hoofddorp
Mevr. C. Scholten, Arnhem.

nIeuWS

WelKOm Als donateur 
heten wij van harte welkom

Albert Dokter,  Almere
P. H.S. Snijders,  uithoorn

Geleidelijk herstel van reed elsevier
reed elsevier voorziet de 
komende tijd slechts een gelei-
delijk herstel. Blijkens de half-
jaarcijfers boekt de onderne-
ming een winst van 366 miljoen 
euro. de sterkste omzetgroei 
boekte reed exhibitions.

De advertentiemarkt lijkt te 
stabiliseren. De inkomsten uit 
abonnementen staan onder druk 
vanwege de recessie. Het be-
drijf verwacht dat de aangepaste 
operationele winstmarge dit jaar 
licht zal dalen als gevolg van een 
zwakke ontwikkeling van de om-
zet en toename van investeringen 
in de juridische markt. Topman 
Erik Engstrom meldde dat op veel 
markten waar Reed Elsevier actief 
is, de omstandigheden nog moei-
lijk zijn. 
,,Tegen die achtergrond ben ik te-
vreden met de manier waarop ons 

bedrijf zich ontwikkelt.’’ Verder 
liet hij weten dat er geen plannen 
zijn voor een grote reorganisatie, 
behalve ,,het omvormen’’ van 
Reed Business Information. 

elsevier Science
Elsevier Science is het profijtelijk-
ste onderdeel van Reed Elsevier. 
Deze divisie haalde het eerste 
halfjaar van 2010 een omzet van 
1,1 miljard euro en is goed voor 42 
procent van het bedrijfsresultaat. 
Lexis-Nexis zorgde voor 37%. Di-
gitalisering van gedrukte informa-
tie is bij Reed Elsevier en andere 
uitgevers de sleutel naar nieuwe 
inkomsten. Op basis daarvan 
wordt nieuwe software ontwik-
keld. Zo heeft de wetenschappe-
lijke uitgeverij onder meer compu-
terprogramma ,,Brain Navigator’’ 
ontwikkeld waarmee neurologen 
door de hersenen navigeren, net 
als bij een routeplanner. 

Zullen er wel 
banen zijn na je 
65ste?
 “de grootste vraag die CnV-
leden hebben is: Zullen er wel 
banen zijn voor mensen die na 
hun 65ste door moeten? daar 
zullen we dus hard mee aan de 
slag moeten om het voorbehoud 
van de leden weg te nemen,’’ al-
dus jaap jongejan van het CnV.

De elf bonden van vakcentrale 
CNV stemden in met het pensi-
oenakkoord dat de bonden sloten 
met de werkgevers. De meeste le-
den willen nog steeds niet langer 
doorwerken. Maar iedereen be-
grijpt volgens Jongejan dat er iets 
moet gebeuren om de vergrijzing 
betaalbaar te houden. Hij denkt 
dat de noodzaak om de AOW-
leeftijd te verhogen nieuwe per-

spectieven schept voor de arbeids-
markt en dat er extra aandacht 
komt voor werkgelegenheid. Er 
is genoeg werk te doen denkt hij. 
,,In de zorg zijn er veel banen te 
vergeven. Ook is er een groot te-
kort aan vrachtwagenchauffeurs 
en technisch personeel.’’ 


