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Zomerse VGEO jaarvergadering biedt zonniger perspectief

SPEO levert zich niet
uit aan commerciële
partijen
,,We leveren ons niet uit aan commerciële partijen,’’ met deze uitspraak
stelde SPEO-voorzitter Fokko Covers aanwezigen op de VGEOjaarvergadering gerust. Zowel Covers als VGEO-voorzitter Jan Nefkens
lieten ter geruststelling weten dat de dekkingsgraad van SPEO zich
positief ontwikkelt en iets boven de doelstellingen van het SPEOherstelplan ligt.
Ruim 70 VGEO-leden togen 20
april jl. met prachtig zomerweer
naar Nijkerk voor de jaarlijkse
ledenvergadering. Voorzitter Jan
Nefkens gaf een kort overzicht
van de turbulente ontwikkelingen
in pensioenland. Hij noemde het
’bijna-akkoord’ tussen sociale
partners. Daaraan zaten juridisch
nogal wat haken en ogen, ook
voor gepensioneerden. Verder
startte in de Pensioenfederatie
de samenwerking van drie
overkoepelende
pensioenorganisaties, OPF (Stichting voor
Ondernemingspensioenfondsen),
UvB (Unie van Beroepspensioenfondsen) en VB (Vereniging voor
Bedrijfstakpensioenfondsen). Hij
memoreerde ook de commotie rond
de Zembla-televisieuitzending over
wanbeheer van pensioenfondsen.
Achteraf gezien bleken deze
cijfers wat overtrokken. Niettemin
leden
alle
pensioenfondsen
door de financiële crisis flink
verlies. Dat onderstreepte na

de lunch de voorzitter van de
Stichting Pensioenfonds Elsevier
Ondernemingen (SPEO). Fokko
Covers merkte op dat dit pensioenfonds tijdens de crisis 20 procent
verlies had geleden. Die schade is
inmiddels weer bijna ingelopen.
Alle pensioenfondsen leden onder
een dramatische lage rente. Bovendien moest worden uitgegaan van
een aanzienlijk hogere levensverwachting. Dit laatste drukte de
dekkingsgraad bij SPEO nog eens
extra met 7 procent.

Belegging en beheer
Covers ging in op kritiek van
’De Nederlandse Bank’ dat de
beleggings- en beheerskosten van
veel pensioenfondsen te hoog zijn. Bij
SPEO valt dit volgens hem wel mee.
0,2 procent van het SPEO-vermogen
gaat op aan beheerskosten. Tel je
daar de overige kosten bij op dan
wordt dit 0,4 procent. Dan zijn er
ook nog de uitvoeringskosten van
het fonds die op 0,3 procent van het

Enkele VGEO-bestuursleden achter de tafel: v.l.n.r. notuliste Rina Terstall,
voorzitter Jan Nefkens en penningmeester Ben Brouwer.

vermogen liggen. SPEO zit hiermee
volgens hem qua kosten op het
gemiddelde vergeleken met andere
pensioenfondsen. Grote fondsen
hebben in verhouding lagere
kosten. SPEO behoort in Nederland
tot de middelgrote Fondsen. De
aansporing tot meer samenwerking
van kleinere fondsen vond inmiddels ook bij SPEO gehoor. Er is
een samenwerkingsverband met de
pensioenfondsen van het Telegraafconcern en Wolters Kluwer. Onder
meer op het gebied van computerprogramma’s. Aan uitlevering van
SPEO aan commerciële partijen
(zoals verzekeraars red.) hoeft men
niet te denken benadrukte Covers.

Ledenwerving
Namens de PR-commissie van VGEO
wees bestuurslid Gerard Roza er
op dat de ledenwerving in gevaar
kwam. VGEO mocht namelijk vanwege privacybescherming niet
langer het adressenbestand van
SPEO gebruiken. Daar is nu een

mouw aan gepast: SPEO sluit nu zelf
een VGEO-flyer bij de uitnodigingen
voor voorlichtingsbijeenkomsten
aan medewerkers die met pensioen
gaan. Bovendien worden deze wervingsbrieven meegestuurd met
de populaire versie van het SPEOjaarverslag.
De VGEO-website blijft in de belangstelling. Eind vorig jaar konden we
oud-VGEO-voorzitter Ton Boogers
feliciteren met zijn 200ste bijdrage
aan de rubriek: Pensioenen in het
nieuws. Die rubriek wordt veel
bekeken. Maar ook de bijna 1900
nostalgische foto’s die door Rina
Terstall en Jan de Waal werden
verzameld en verwerkt trekken veel
bezoekers.

Goede kaspositie
VGEO zit goed bij kas, mede
dankzij jaarlijkse bijdragen van
Reed Business en Science. Bovendien wordt de Elsevier Senioren
Nieuwsbrief kosteloos gedrukt
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en verzonden alsmede vergaderruimte gratis beschikbaar gesteld.
Een terugkerend discussiepunt
op jaarvergaderingen is het
bestemmen van de reserve. Dit jaar
lichtte VGEO-lid Marcel Toebak de
verdeling van het reservebedrag
als volgt toe: € 10.000 is voor
liquidatievoorzieningen; maximaal.
€ 32.000 voor juridisch advies
en financiële deskundigen; en
tenslotte € 2.000 per jaar voor
het lustrumfeest. De vergadering
ging met deze reserveringsposten
akkoord. Vorig jaar was al besloten
dat er geen fonds komt voor VGEOleden met financiële problemen.

Voordracht
Jaap Kuipers werd voorgedragen en
gekozen als elfde lid van het VGEObestuur. Jaap is tevens kandidaat
namens de gepensioneerden voor
het SPEO-bestuur. Hij heeft daartoe
de nodige ervaring en financieeleconomische kennis in huis. Deze
belangrijke bestuursfunctie wordt
al vele jaren deskundig vervuld
door Ab Pouwels die hier volgend
jaar mee stopt. De vergadering ging
akkoord met zijn benoeming en
met de herbenoeming van de twee
andere bestuursleden.

Trouwe vragensteller Ger van der
Veen vroeg of de digitale Elsevier
ook kan worden opgenomen bij
de personeelsabonnementen. Dit
in verband met het toenemend
gebruik van de zogenoemde
tabletcomputers. Dit zijn handzame
schermpjes waarop je Elsevier
digitaal kunt doorbladeren en lezen.
VGEO zal naar deze mogelijkheid
informeren.

Hoofdredactie: Harry Nijhuis Redactie: Ton Boogers
eindredactie: Ben Brouwer 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

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

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

De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio augustus 2011.
Kopij moet uiterlijk 22 juli binnen zijn.
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Van drukwerk naar elektronische uitgeverij

COMMENTAAR
Eindelijk de barricades op
De sociale partners hebben gesproken. Er is een
principe-pensioenakkoord. Werkgevers en werknemers lijken na een jaar verwarrend gesteggel
elkaar toch te hebben gevonden. Ze maakten echter vanaf het begin minstens één grote weeffout.
Van inspraak of medezeggenschap door gepensioneerden was geen sprake.
Dat gaat ze nu opbreken. Het heeft wel wat lang
geduurd. Maar eindelijk komen belangenorganisaties van gepensioneerden nu in het geweer.
Er wordt een oorlogskas gevormd. De overkoepelende Nederlandse Vereniging van Organisaties
van Gepensioneerden (NVOG) treedt hierbij op als
ministerie van defensie. Oud-politicus en NVOGvoorzitter Martin van Rooijen trekt aan het hoofd
van de troepen op naar Den Haag. Zijn strijdkreet
luidt: “Geen aantasting van opgebouwde pensioenrechten. Als dat wel dreigt door dit pensioenakkoord: Gaan we procederen tot de hoogste gerechtelijke instantie.’’

Een bondgenoot?
In hun strijdvaardigheid vinden de gepensioneerden een bondgenoot uit het ‘vijandelijke kamp’.
De vakbonden lieten zich immers tot nog toe
weinig aan gepensioneerden gelegen liggen. Uitgezonderd voorzitter Henk van der Kolk van FNV
Bondgenoten. Zijn strijdkreet luidt: “Werkgevers
nemen te weinig verantwoordelijkheid.’’ Het spel
van onderhandelingen heeft mede hierdoor zijn
finale nog lang niet bereikt. Een verlenging met
strafschoppen zit er dik in. Minister Kamp kreeg
al een rode kaart. De landsadvocaat floot hem
terug wegens ruw spel. Opgebouwde pensioenrechten kun je niet zo maar overhevelen naar een
nieuw systeem. Dat is strijdig met het Europees
Recht. Ap Fraterman van werkgeversorganisatie
VNO-NCW vroeg zich al eerder bezorgd af: “Hoe
moeten oude pensioenrechten in een nieuw pensioencontract worden ingevaren?’’ Zoals het er
nu uitziet met een schipbreuk.
Harry Nijhuis

Jan Visser: Wat
gebeurde er in vredesnaam met Elsevier?
In 1988 waren er nog amper personal computers in gebruik bij Reed
Elsevier. Sindsdien vond er een ongekende omzetting plaats van
gedrukte informatie naar elektronische informatie. Jan Visser (Senior
Vice President Electronic Production) stond 23 jaar geleden aan de wieg.
Humoristisch en onderhoudend haalde hij tijdens de VGEO-jaarvergadering
herinneringen op en schetste een beeld van een omwenteling die nog
steeds voortgaat.
,,What on earth happened to
Elsevier?’’ vroeg Jan Visser zich
quasi verbaasd af tijdens de
VGEO-jaarvergadering. In den
beginne moesten er 40.000 titels
elektronisch worden omgezet. Nu
is Reed Elsevier met elektronische
informatie wereldleider op het
gebied van Science en Health.
Inmiddels komt 46 procent van de
totale operationele winst bij Reed
Elsevier uit dergelijke producten.
Van de werknemers werd ook een
omwenteling gevraagd in denken
en werken. Visser illustreerde dit
komisch met een brief van een
directielid die vreesde door de
computer zijn secretaresse kwijt
te raken. In het begin werd tekst
alleen overgezet op cd-rom. Pas
sinds 1990 kunnen afnemers
teksten en beeld via internet online downloaden. Er was een
voortdurende proces gaande van
centralisatie en standaardisatie.
Dit ging ook ten koste van veel
arbeidsplaatsen. Veel werk is
uitbesteed in lagelonenlanden zoals
India en Filipijnen. De verhoudingen
in arbeidspotentieel zijn hierdoor
totaal veranderd. Er zijn nu nog
maar 1600 werknemers in dienst
bij Reed-Elsevier. Maar bij de
toeleveranciers gaat het om 5000
tot 6000 banen.

Onder de huidige topbaas Eric
Engström speelt een ander probleem. Critici vinden dat wetenschappelijke publicaties die met
belastinggeld gefinancierd zijn
niet betaald horen te worden.
Er wordt dus om meer gratis
kennisoverdracht gevraagd. De
stap die nu wordt gezet gaat om
zogenoemde smart content (slimme
inhoud). Daarbij kun je bijvoorbeeld
denken aan ziekenhuisspecialisten
die via hun mobiele telefoon direct
antwoorden kunnen vragen op
technische problemen waarmee zij
zitten. De nieuwe wijze van kennisen informatieoverdracht is inmiddels
goed ingeburgerd bij de afnemers.
Op dit moment registreert Reed
Elsevier twee miljoen tekst- en
beelddownloads per dag!

Opslag in Filipijnen
Een volgende stap in het moderniseringsproces was het digitaliseren
van oud drukwerk. Binnen twee
jaar werden daaruit 30 miljoen
pagina’s gedigitaliseerd. Alle originele gedrukte nummers van Reed
Elsevier-uitgaven bevinden zich nu
in opslag in de Filipijnen.

Jan Visser: ,,Binnen twee jaar
hebben we 30 miljoen pagina’s
gedigitaliseerd.’’
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NVOG overweegt juridische procedures

150.000 leden

Oorlogskas gevormd tegen onaanvaardbaar pensioenakkoord
De Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden
(NVOG) heeft een oorlogskas
gevormd. Met dit geld wil de
NVOG gerechtelijke procedures
bekostigen tegen een onaanvaardbaar pensioenakkoord. Daartoe is
de Stichting PensioenFatsoen opgericht.
Deze stichting zal kunnen beschikken over voldoende middelen om
deskundigen aan te trekken en
om publicitaire en juridische acties
te voeren. De NVOG is ernstig
verontrust geraakt over de plannen,
die achter de schermen ontwikkeld
werden, door de sociale partners
en het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Als
de opgebouwde pensioenrechten
worden aangetast, zit er volgens
NVOG-voorzitter
Martin van
Rooijen niets anders op dan te gaan

Correctie ,,Bijdrage
Reed Elsevier’’
SPEO-voorzitter Fokko Covers attendeerde de redactie op twee
onjuistheden in de vorige Nieuwsbrief. In het openingsartikel ’SPEO
hoeft op het nippertje niet te korten
op pensioenen’ staat een paragraaf
over de bijdragen van Reed Elsevier.
Hier staat dat ’de jaarlijkse hoogte
van deze bijdrage voor de komende
jaren naar beneden is bijgesteld‘.
De strekking van de paragraaf klopt
niet helemaal, en geeft wellicht
een wat vreemde indruk. In 2009
is met de werkgever afgesproken
dat gedurende vijf jaar een bedrag
van € 10,8 miljoen per jaar wordt
betaald zolang wij in een situatie
van dekkingstekort verkeren. Eind
2010 heeft de werkgever besloten
een deel van dit bedrag vooruit te
betalen, namelijk € 16,25 miljoen.
Dit is geen extra bedrag maar een
vooruitbetaling op toekomstige
donaties, deze zijn daarom met een
vergelijkbaar bedrag verlaagd. In
totaliteit krijgen we dus hetzelfde

procederen. ”Dan gaan we door tot
de hoogste gerechtelijke instantie,
het Europees Hof in Straatsburg”’.
Van Rooijen was voor de KVP ooit
staatssecretaris in het Kabinet Den
Uyl. ”Alle pensioenvoorzieningen
die de vorige eeuw moeizaam
werden opgebouwd, dreigen te
worden afgebroken,“ vreest hij.
”Zonder dat de gepensioneerden er
iets over te zeggen hebben. Er wordt
over ons besloten, zonder ons”.
Tot dusver bouwden werkende
Nederlanders een pensioen op
waarbij de hoogte van de uitkering
vaststond. Daarvoor in de plaats
zou een stelsel moeten komen
waarbij alleen de te betalen
premies nog vaststaan. “Door
een tijdelijke economische crisis
dreigt een systematische afbraak
van het pensioenstelsel dat we al
jaren hebben opgebouwd,’’ aldus
Van Rooyen. ,,De waan van de dag
bedrag. Het voordeel voor het fonds
is dat we het geld eerder kunnen
beleggen en dus meer rendement
kunnen behalen. In de laatste
kolom wordt de ABN genoemd als
toezichthouder. Dat moet natuurlijk
DNB zijn.
,,De wijze waarop ‘sociale
partners’ en de overheid met
elkaar in achterkamertjes
de pensioenen en het
pensioenbeleid bepalen, deugt
van geen kanten.’’

Marcel van Dam

Reed Elsevier boekte
hogere omzet
Reed Elsevier boekte in het eerste
kwartaal van 2011 een hogere
omzet in alle divisies. De prestaties
van het bedrijf zullen dit jaar
geleidelijk herstellen luidde een al
eerder uitgesproken verwachting.
Vorig jaar daalde de winst met een
kwart. Volgens Reed Elsevier een
vertraagd effect van de wereldwijde
crisis.
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regeert. Over tien jaar zal iedereen
zich afvragen hoe dit mogelijk
is geweest en waarom niemand
heeft geprobeerd deze afbraak te
voorkomen”.

Samenstelling Stichting
Het bestuur van de Stichting
PensioenFatsoen zal bestaan uit
bestuursleden en leden van de
NVOG. Zij zullen zich laten bijstaan
door juridische experts, onder meer
Jurjen Lemstra, bekend advocaat,
gespecialiseerd in het verdedigen
van de belangen van gedupeerden
zoals bij de collectieve actie
tegen woekerpolissen. Daarnaast
zullen financiële experts worden
ingeschakeld die waarborgen dat
de afspraken, acties en uitgaven de
toets der kritiek kunnen doorstaan.
Tenslotte zal een Raad van Toezicht
toezien op de uitvoering van het
beleid en een verantwoord beheer
van de toevertrouwde gelden.

De NVOG vertegenwoordigt rechtstreeks bijna 150.000 aangesloten
leden van lidverenigingen en indirect twee miljoen mensen met
een aanvullend ondernemings- of
bedrijfstakpensioen.
De VGEO is ook bij de NVOG aangesloten en levert jaarlijks per lid
een financiële bijdrage aan deze
koepelorganisatie. Aan een verzoek
om een extra bedrag in de strijdkas
te storten heeft VGEO nog niet
voldaan. De VGEO reserveerde in
de afgelopen jaren ook zelf veel
geld voor mogelijke juridische
procedures.
De NVOG en de stichting PensioenFatsoen zullen nauw samenwerken
met de Stichting Pensioenbehoud.
Dat is een particuliere stichting,
die eind vorig jaar is opgericht ter
bescherming van de huidige vaste
pensioenrechten. De Stichting
Pensioenbehoud ontvangt haar
fondsen van particulieren.
Martin
van Rooijen

Kengetallen uit het SPEO-jaarverslag 2010
• Werkgevers en werknemers droegen ruim 30 miljoen euro
bij aan het vermogen
• Het bruto beleggingsresultaat was ruim 61 miljoen euro 		
(2009 ruim 43 miljoen euro)
• De beleggingskosten bedroegen ruim 2 miljoen euro.
• Aan pensioenen werd bijna 17 miljoen euro uitgekeerd (in
2009 bijna 16 miljoen)
• Het aantal pensioengerechtigden steeg van 1173 in 2009 		
naar 1229 in 2010
• Evenals in 2009 vond geen indexatie plaats
• Het pensioenfonds telt 8.022 deelnemers. Gewezen 		
deelnemers (4507), die onder anderen ontslag namen
of kregen, maken daarvan het grootste deel uit.
• Het aantal actieve werknemers neemt jaarlijks af. In 2010
waren dat er nog 2.286.
• De gemiddelde leeftijd van de werknemers is 44,6 jaar.

Wat vindt u daar nou van?
Minister Kamp wil
voor Fondsen
renteschommelingen
matigen
Minister Kamp overweegt pensioenfondsen minder afhankelijk te
maken van renteschommelingen
op de financiële markten. Nu moeten pensioenfondsen nog uitgaan
van een relatief lage en fluctuerende dagrente (swaprente).
In een brief aan de Tweede Kamer
kondigt Kamp aan dat hij de waardefluctuatie bij pensioenfondsen
wil matigen. Sociale Zaken en De
Nederlandsche Bank hebben onderzocht hoe die matiging gerealiseerd kan worden. Kamp heeft naar
aanleiding van dat ‘Onderzoek naar
alternatieve risicovrije rentes voor
pensioenfondsen’ nog geen keuzes
gemaakt, zo schrijft hij. Dat gebeurt
als het overleg tussen de vakbonden
en werkgeversorganisaties over een
nieuw pensioenstelsel is afgerond.
Volgens een positieve woordvoerder
van de Pensioenfederatie betekent
dit dat de verplichte dekkingsgraad
die pensioenfondsen nu moeten
hanteren, minder snel verslechtert.
De beleidsruimte van pensioenfondsen in hun beleggingsportefeuilles
neemt daardoor toe

Recent ontving U een brief van het Elsevier
pensioenfonds met de uitnodiging om uit kandidaten
te kiezen voor de Raad van Deelnemers. Inmiddels
kreeg U ook de uitslag. Hebt U Uw stem uit gebracht?
Zou U ooit contact opnemen met een lid van de
Raad?

van de vereniging (VGEO) in een brief ontvangen heb.
Ik zou er niet zo gauw op komen, om met een lid van de
Raad van deelnemers contact op te nemen. Ik heb nooit
een probleem gehad en voorzie dat ook niet. Nu U mij
erop attent gemaakt heeft, zou ik dat wellicht doen, als
dat aan de orde is.’’

Mevr. J.H. Piek-Meerdinkveldboom, Doetinchem
D. van Duijkeren, Haarlem
“Ja zeker, ik heb gestemd. Deze verkiezingen zijn een
geweldige geste. Zij doen dingen die gewoon nodig zijn.
Ze moeten zeker doorgaan met datgene wat zij doen.
Nee, ik ken niemand van de gekozenen, hoewel ik 44
jaar bij Elsevier gewerkt heb. Ik ben nu 78 jaar oud,
dus dat krijg je dan. Nee, ik denk niet dat ik contact
opneem. Ik vertrouw erop dat iedereen zijn best doet.
Dat is ook wel gebleken.’’

B.C. Hummel, Egmond-Binnen
“Ja, ik heb gestemd. Het is van grote betekenis in deze
tijd dat wij als gepensioneerden goed vertegenwoordigd
zijn in de Raad. Vroeger kende ik nog personen van een
dergelijke lijst, nu niet meer. Ik heb mijn keuze bepaald
op basis van de informatie over de kandidaten die ik

“Ja, ik heb gestemd, ik vind het belangrijk dat elke
geleding vertegenwoordigd is. Het is goed dat bevlogen
mensen zich kandidaat stellen die ook kennis van zaken
hebben. Sommige ken ik van de lijst, andere niet. Ik ben
blij dat ook onze belangen vertegenwoordigd worden.
Bij problemen zou ik zonder meer contact opnemen, of
ik nu de kandidaat ken of niet.’’

Mevr. D.B. Wessels Boer-Stallman, Warmond
“Nee, ik heb niet gestemd. Ik had op dat moment de
zorg voor een kleinkind met gezondheidsproblemen en
een verhuizing. Ik zou normaal altijd stemmen. Je moet
in een organisatie altijd mensen kiezen die betrokken
zijn en die contact houden met het bestuur. Ik ken één
van de gekozenen. Naarmate je langer weg bent, ken je
steeds minder mensen. Ik zou wel contact opnemen als
ik een probleem had.’’

De interviews zijn gehouden op 15 juni 2011 door Hildegund Spaargaren

“Iets extra’s doen voor
AOW’ers zal moeilijk zijn.
Want de premie die de
mensen afdragen om de
AOW te betalen, is al lang
niet meer kostendekkend.”

Minister Kamp
van sociale zaken.

Nederlandse pensioenen
conservatief belegd
De grafiek laat zien dat Nederlandse pensioenfondsen een voorzichtig
beleggingsbeleid voeren vergeleken met menig ander Europees land. Met
name door minder in aandelen en meer in veiliger obligaties te beleggen.
Deze tendens is ook zichtbaar bij SPEO. Uit het jaarverslag 2010 blijkt dat
62,2 procent was belegd in staats- en bedrijfsobligaties en een klein deel
in liquide middelen en derivaten. Het aandelenpakket was 29 procent
van het totaal. Tenslotte zat 8,8 procent van de beleggingsportefeuille in
vastgoed.

Steun voor ’Artsen zonder grenzen’
In het afgelopen jaar heeft Elsevier
’Artsen zonder grenzen’ ondersteund
door abonnementen op MD Consult
te doneren. Dit jaar zal Elsevier
acties ondersteunen door middel
van de “’Grote Teruggeefactie’:
10 procent van alle inkomsten van
alle tussen 15 november en 31
december verkochte individuele

jaarabonnementen van MD Consult
wordt gedoneerd. MD Consult
is Elsevier’s eerste elektronische
klinisch naslagwerk dat door meer
dan 2.000 gezondheidsorganisaties
inclusief 95 procent van de US
Medische Faculteiten gebruikt
wordt. Artsen loggen meer dan
1.7 miljoen keer per maand in, om
antwoorden op hun prangende
klinische vragen te vinden en
om zo betere beslissingen voor
behandelingen te kunnen nemen.
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Als u dit maar weet
Het SPEO-bestuur heeft besloten stiefkinderen die grotendeels door een
deelnemer van het fonds worden onderhouden ook in aanmerking te laten
komen voor wezenpensioen. De kosten van deze reglementswijziging
zijn gering. Op dit moment wordt aan 40 wezen een wezenpensioen
uitgekeerd.

Sommige besturen van pensioenfondsen handelden in producten die ze

niet snapten en gaven mandaten af die ze niet konden overzien, vindt
Joanne Kellermann, directeur van De Nederlandsche Bank.

Twee grote overkoepelende pensioenorganisaties betrokken onlangs
een gezamenlijk onderkomen. Het gaat hier om Pensioenfederatie en
de OPF (Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen) die ruim 300
ondernemingspensioenfondsen overkoepelt.

Jaap Kuipers staat klaar voor bestuursfunctie bij SPEO

Leg risico’s niet alleen bij werknemers en gepensioneerden
,,Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling dat werkgevers de risico’s
van het pensioensysteem geheel bij werknemers en gepensioneerden
zouden willen leggen,’’ Jaap Kuipers, het onlangs tijdens de VGEOjaarvergadering gekozen nieuwe bestuurslid, weet waar hij het over
heeft. Hij was zo’n 15 jaar met tussenpozen voorzitter van het toenmalige
Misset-pensioenfonds.

Jaap Kuipers:
,,Mijn kennis en
ervaring inzetten voor
gepensioneerden’’

Jaap heeft deze achtergrond nodig
als hij namens de gepensioneerden
volgend jaar VGEO-bestuurslid
Ab Pouwels opvolgt in het SPEObestuur. Als registeraccountant
kent hij financieel-economisch
ook het klappen van de zweep. Hij
weet nog als de dag van gisteren
dat vakbladuitgeverij Misset in
Doetinchem als één van de eerste
bedrijven in Nederland, toen nog
drukkerij en uitgeverij tezamen,
een eigen Pensioenfonds had. ,,Ik
ben zo’n 15 jaar, in afwisseling
met de directie van de drukkerij,
voorzitter van dat pensioenfonds
geweest. In de laatste jaren daarvan
toewerkend naar een scheiding
naar de bloedgroepen ‘uitgevers’

Je bent ook wat je vader at

Een onderzoek in Elsevieruitgave
“’Cell” ‘ laat zien dat voedingsinformatie door de genen doorgegeven
wordt.
We zijn niet alleen wat we eten,
maar ook dat wat onze ouders
gegeten hebben. Dat opkomende
idee wordt gesteund door een
nieuwe studie die laat zien dat
muizen die net als hun vaders op een
laag proteïnedieet waren, duidelijke
en reproduceerbare veranderingen
lieten zien in de activiteiten van belangrijke metabolische genen in hun

levers. Deze veranderingen deden
zich voor zonder dat deze vaders
ooit hun kroost gezien hadden en
heel weinig tijd met de moeders
doorbrachten. De wetenschappers
menen dat daardoor gesuggereerd
wordt dat de voedingsinformatie
aan de volgende generatie
doorgegeven wordt via sperma en
niet door sociale invloeden.
Deze nieuwe vindingen zijn gepubliceerd in het nummer van 23
december 2010 van “’Cell”, ‘ een
uitgave van Cell Press.
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en ‘drukkers’. Een scheiding van
‘drukkers en uitgevers’’ vond
plaats vanaf 1 januari 1998. De
actieven in de uitgeverij gingen
toen over naar het Pensioenfonds
Elsevier Ondernemingen (SPEO).
De grafische werknemers naar het
Bedrijfstakpensioenfonds Grafische
Bedrijven.

Verhoging van AOW-leeftijd
Als voorzitter van het Missetpensioenfonds was Jaap Kuiper, een
in 1938 geboren Almeloér, bij de vele
aspecten van een pensioenfonds
betrokken. Na zijn pensionering zette
hij pensioenzaken maar een poosje
op enige afstand. ,,Tot het moment
dat ik gevraagd werd lid te worden

van het bestuur van de VGEO. Daar
wil ik me graag met mijn kennis en
ervaring betreffende pensioenzaken
voor inzetten.’’ Gezien de alsmaar
stijgende levensverwachting is er
volgens Jaap niet aan te ontkomen
dat de pensionerings- en AOWleeftijd op redelijk korte termijn
worden verhoogd. ,,Wil er ook voor
de huidige werkende generatie
een aanvaardbaar pensioen zijn
tegen een redelijke prijs. Dat
betekent nieuwe afspraken tussen
werkgevers en werknemers.’’
Jaap begon zijn werkzame leven in
de textielindustrie. Daarin vervulde
hij 16 jaar velerlei functies. De
malaise in de textielindustrie
deed hem in 1976 besluiten over
te stappen naar de dochter van
Elsevier,
Uitgeversmaatschappij
Misset in Doetinchem. Daar begon
hij als Controller. Vanaf 1978 tot
aan zijn VUT in 1997 was hij in
Doetinchem Financieel Directeur.

Elzevier-erfenis nu op je computer

Global Communications brengt hulde aan het Huis van Elzevier door een
digitale tentoonstelling op Elsevier.com in te richten
De “Elsevier Heritage Collection”
is een erfenis van het hedendaagse
Elseviermerk. De verzameling omvat
2.000 vroeg moderne boeken
uit de collectie van het Elzevier
familiebedrijf. Dit was een van de
meest bekende wetenschappelijke
uitgeversfamilies in Europa in de
16e, 17e en 18e eeuw.
Ofschoon de stichters van de
moderne uitgeverij Elsevier niet
verwant waren aan de toenmalige

Elzevier familie, kozen zij toch die
naam. Over de laatste 40 jaar
bouwde Elsevier haar verzameling
Elzevier-boeken op. Ze zijn gehuisvest in Amsterdam, maar
in toenemende mate online beschikbaar, waardoor ze voor
collega’s
en
wetenschappers
wereldwijd toegankelijk worden.
Nu zijn de hoogtepunten van 24
boeken online, onder meer werken
van Galilei en Descartes.

Nic van Rossum: Dwars in ruste

Klimaatdiscussie op zijn kop door
schandalen en fouten bij IPCC
Nou ze waren er uit hoor de klimaatwetenschappers verenigd in
het IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change). Volgens het
vierde IPCC-rapport uit 2007 staat
er een viertal waarheden voor
meer dan 90 procent vast: 1. De aarde warmt op.
2. Die opwarming is uniek in de geschiedenis.
3. Dat komt voornamelijk door het broeikasgas CO2
(koolstofdioxide) en 4. Die CO2 -uitstoot komt door
verbranding van fossiele brandstoffen door de mens.
O.K., duidelijk. Wij allen zijn schuldig aan de klimaatverandering en alle gevolgen van dien die door
het IPCC breed worden uitgemeten. Om er een paar
te noemen: de gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt,
de oceanen verzuren, de koraalriffen brokkelen af,
overstromingen, droogte, hongersnood, malaria,
orkanen, uitstervende dierenrassen, vulkaanuitbarstingen…. de ene natuurramp na de andere gaat zich
voltrekken. De ‘‘’onwelgevallige boodschap’’’ van
Al Gore wordt werkelijkheid.….. een nachtmerrie voor
moeder aarde en haar bewoners.
Een paar maanden na het uitkomen van het rapport
brak de pleuris uit over het IPCC. Honderden emails
tussen een aantal hoofdauteurs van het rapport
kwamen op straat te liggen. Een beerput ging open
van vooroordelen, wetenschappelijke corruptie en
knoeierijen. Dit schandaal, deze ‘’Climategate’’ haalde
de wetenschappelijke integriteit van het IPCC-rapport
en zijn opstellers onderuit, nadat de wetenschappelijke kwaliteit al sterk was aangetast door een aantal
grove fouten die in het rapport waren aangetroffen.
Dit was natuurlijk koren op de molen van klimaatsceptici die tot dan toe waren afgeschilderd als een
groep die gelooft dat de aarde plat is. Zij stelden de
terechte vraag: als het klimaatpanel wetenschappelijk
zo onbetrouwbaar blijkt, hoe staat het dan met hun
vier absolute waarheden die de aarde in het ongeluk
zouden storten? Zowel in de klimaatwetenschap als in
de politiek begon een verhitte en deels ook onsmakelijke discussie tussen alarmisten en sceptici. De twijfel is gezaaid, ook in de politiek. Dat de klimaattop

van Kopenhagen in 2009 mislukte, is grotendeels toe
te schrijven aan de toegenomen felheid van tegenstrijdige meningen.
Een onafhankelijk arbiter zou die discussie kunnen
beslechten. Dat blijkt wetenschapsjournalist Marcel
Crok te zijn die jaren lang duizenden en duizenden
pagina’s klimaatstudies, blogs en emails bestudeerde
en talloze onderzoekers uit beide kampen interviewde. De titel van zijn boek luidt ‘’’De staat van het klimaat’’’, met als treffende ondertitel: ‘’Een koele blik
op een verhit debat’’. Een populair wetenschappelijk
werkstuk van hoge klasse dat bovendien leest als een
trein. (Uitg.: Paradigma, ISBN: 978 90 499 6040 7)
Of Marcel Crok klimaatscepticus is (geworden) weet
ik niet, wel dat hij zeer kritisch staat tegenover het
niveau van de klimaatwetenschap. Hij fileert alle onderzoekingen, tegenstellingen en discussies met een
vlijmscherp mes. Niets is meer zeker bij hem en zelfs
dat niet. De ruimte ontbreekt me om een enigszins
compleet overzicht te geven. Als u het leuk vindt, ga
ik een volgend maal in op een aantal hilarische anekdotes. Nu beperk ik mij tot het onderuit halen van de
vier IPCC-waarheden.
De aarde warmt op. Inderdaad, maar door ondeugdelijke metingen hebben we geen idee hoeveel. Ergens
tussen de 0,4 en 0,8 graden sinds 1900. Maar veel
minder warm dan het volgens de klimaatmodellen
had moeten zijn.
Die opwarming, die overigens al jaren stilstaat, is niet
uniek. De befaamde hockeystick-grafiek van Mann is
dubieus, zo niet frauduleus. In de middeleeuwen was
het warmer dan nu. Althans in Europa.
Dat broeikasgas CO2 de voornaamste oorzaak is, is
zeer twijfelachtig. Die theorie steunt op een volmaakte cirkelredenering. De invloed van zonnevlekken bijvoorbeeld wordt schromelijk onderschat. De
‘‘’schuld’’’ van de mens komt daarmee in een ander
licht te staan.
Tot slot: de voorspellingen over naderende natuurrampen blijken op los zand gebouwd.

(Discussie: n.van.rossum@wanadoo.fr)
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nieuws

Zes gepensioneerden in de nieuwe Raad
van deelnemers

Vertrouwen werknemers in fondsen
gestegen
Eenderde van de werknemers heeft
weer vertrouwen in de koers die
pensioenfondsen varen, tegenover
24 procent die dat vertrouwen niet
heeft.
Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van pensioenadviesbureau
Montae en onderzoeksbureau GFK
Panelservice onder duizend werknemers en vijfhonderd werkgevers.
Het vertrouwen van werkgevers in
de pensioenfondsen is, met 41 procent van de ondervraagden, overigens groter dan dat van de werknemers. Ondanks dat gegroeide
vertrouwen is er onder werknemers
nog wel onduidelijkheid over de
vraag hoeveel de pensioenuitkering
op termijn bedraagt. Toch heeft
meer dan de helft van de ondervraagde werknemers geen maatregelen genomen om hun eigen ‘pensioengat’ te dichten. Bijvoorbeeld
met een aanvullend pensioen. Dat
geldt met name voor werknemers
die jonger zijn dan 35 jaar. Diezelfde
groep jonge werknemers gaat er inmiddels wel van uit dat zij tot hun
67ste moeten doorwerken.

,,Waarom zou het wel goed
zijn als onze overheid de
overheden van Griekenland,
Ierland en Portugal te hulp
schiet, maar niet als ze
onze eigen in de problemen
geraakte pensioenfondsen van
extra geld voorziet?’’

De gepensioneerden kozen in mei
voor vier jaar weer hun vertegenwoordigers in de Raad van deelnemers van SPEO. Vier met stemrecht
en twee kandidaatleden zonder.
Daarmee hebben de gepensioneerden één vertegenwoordiger meer
dan vier jaar geleden. De oorzaak
hiervan is het relatief toegenomen
aantal gepensioneerden ten opzichte van de werknemers bij Reed
Elsevier.
Van de ongeveer 1200 gepensioneerden die van SPEO pensioen
ontvangen brachten er ruim 400
hun stem uit. Een ‘opkomst’ van
iets meer dan 30%. Zo’n tweederde
van de stemgerechtigden nam dus
niet de moeite te stemmen. Geen
blijk van grote betrokkenheid. Van
de gepensioneerden kreeg Herman
Frank de meeste stemmen achter
zich, gevolgd door Henny Wijnands,
een nieuwkoomster in de raad en
de oude gedienden Harry Nijhuis en
Gerard Roza. Jan Nefkens en Peter
van der Kleij zijn kandidaatlid geworden. De meeste gekozenen zaten eerder ook al in de Raad.
Volgens het huishoudelijk reglement
van de raad wordt een kandidaatlid

lid van de raad bij een tussentijdse
vacature. Verder zijn kandidaatleden bevoegd om de vergaderingen
van de raad bij te wonen en aan de
beraadslagingen deel te nemen.
Kandidaatleden hebben echter
geen stemrecht.

Brief had effect
De nieuwe kandidaat Ruud Huisman
kreeg de minste stemmen en valt
buiten de boot. Gezien deze uitslag
heeft een brief waarin de VGEO haar
leden opriep hun stem vooral uit te
brengen op VGEO-bestuursleden
met ervaring duidelijk effect gesorteerd. SPEO stuurde vervolgens ook
nog de persoonlijke motivaties van
alle kandidaten rond.
Er had zich namelijk één kandidaat
meer aangediend dan er zetels beschikbaar waren.
De Raad van deelnemers telt nu
in totaal dertien leden en zeven
kandidaatleden. Naast de gepensioneerden zitten hierin acht stemhebbende (vier niet-stemhebbende)
vertegenwoordigers van de werknemers bij Elsevier en Reed Business.
Verder vertegenwoordigen één
stemhebbend en één kandidaatlid
onder meer de WAO’ers en vutters
in de raad.

Pensioen blijft achter bij lonen en prijzen

De pensioenen van werknemers en gepensioneerden lopen bijna drie
procent achter bij de loon- en prijsontwikkeling doordat ze vorig jaar en
dit jaar nauwelijks zijn aangepast aan de inflatie. Ook SPEO gaf in die
periode geen toeslag op de pensioenen.
Dit blijkt uit een onderzoek van De
Nederlandsche Bank (DNB) onder
de 25 grootste pensioenfondsen.
Bij deze fondsen zijn 3,7 miljoen
werkenden en 1,9 miljoen gepen-

Harrie Verbon,

hoogleraar openbare financiën,
universiteit Tilburg
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sioneerden aangesloten. Dit jaar
hebben vrijwel alle pensioenfondsen de pensioenen bevroren, terwijl
ze eigenlijk hadden moeten stijgen
met 1,1 procent. Sommige fondsen
waren zelfs gedwongen de pensioenrechten te korten.
Tot 2001 ontvingen fondsen nog
minder premie dan ze uitkeerden
aan pensioenen. Sindsdien zijn de
premie-inkomsten in vier jaar verdubbeld naar 25 miljard euro in
2005. Dit jaar stijgt de premie als
percentage van het salaris van 16,3
naar 16,9 procent.

VGEO duikt de
geschiedenis in
Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar
een uitstapje georganiseerd voor
leden van de VGEO. Op 31 augustus
gaan we naar Leiden, waar het
Rijksmuseum van Oudheden de
hoofdschotel is en een rondvaart
op de Leidse grachten een toetje.
Alhoewel, na afloop kunt u nog
even nablijven voor een drankje.
Het museum heeft de mogelijkheid
om onder begeleiding door het hele
museum te gaan, waar de gids de
topstukken kan tonen en er van alles
over vertellen. Maar u kunt ook op
eigen gelegenheid datgene bekijken
wat u het meeste interesseert. De
twee aanraders zijn de afdeling met
de ’Archeologie van Nederland’” en
de Egyptische afdeling. Daarnaast
kunt u ook de afdelingen van de
Grieken, de Etrusken en Romeinen
bezoeken. Het gebouw en de
afdelingen zijn goed toegankelijk
voor minder validen.
In juli ontvangen de VGEO-leden
een uitnodiging om deel te nemen
en krijgen zij meer details.

In Memoriam

De volgende leden zijn ons ontvallen:
M. de Vringer, Eemnes
D.A. Hiddes, Haarlem
Mevr. D.T. Justus-Broekens, Lelystad.

Welkom Als nieuw lid heten wij
van harte welkom:
H. Dokter, Elst

