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Raad van deelnemers oneens met
kortingbeleid SPEO
‘Directie Elsevier moet substantieel bijdragen aan herstel’
Het is voorbarig om nu al te communiceren over 3,3% korting op de
pensioenen vindt de Raad van deelnemers van SPEO. Dit is zowel aan
het fondsbestuur als de directie van Reed Elsevier kenbaar gemaakt. De
Raad vindt dat de werkgever voorwaardelijk al een herstelbijdrage kan
toezeggen. De directie van Reed Elsevier wil blijven wachten.
gens het pensioenreglement eerst
gestopt moet worden met de pensioenopbouw alvorens te korten op
pensioenen. Het SPEO-bestuur is
het hiermee oneens omdat zoiets
onevenwichtig alleen ten koste gaat
van de werknemers.

Alarmbrief

A.Roosen: Eind dit jaar wordt het
pas duidelijk

De directie, bij monde van de heer
A. Roosen, antwoordt dat pas eind
van dit jaar echt duidelijk wordt of
er in 2013 gekort moet worden.
,,Bovendien is het nog de vraag hoe
de financiële markten zich zullen
ontwikkelen’’, schrijft hij. Om korten geheel te voorkomen had de
werkgever, in de huidige penibele
situatie, enkele tientallen miljoenen
euro’s extra moeten garanderen.
Hierop zijn overigens varianten
denkbaar, bijvoorbeeld een kleinere
werkgeversbijdrage gecombineerd
met een lagere korting.
De Raad vindt bovendien dat vol-

Inmiddels ontvingen alle werknemers en gepensioneerden van
Reed Elsevier een alarmbrief. Hierin
wordt gewaarschuwd voor een in
2013 dreigende korting van 3.3%
op de pensioenuitkeringen en pensioenopbouw door werknemers.
De Raad van deelnemers vindt het
voorbarig dat dit percentage nu al
is gecommuniceerd. Zij wilde liever
eerst een mogelijke extra financiële toezegging van de directie van
Reed Elsevier afwachten. Het SPEObestuur vond dit niet verstandig.
Mede omdat andere pensioenfondsen hun kortingsmaatregelen ook
in februari zouden communiceren.
Bovendien diende het nieuwe herstelplan op 10 februari te zijn ingeleverd bij De Nederlandsche Bank.
In mei wordt overigens pas duidelijk
of De Nederlandsche Bank akkoord

gaat met het SPEO-herstelplan inclusief de 3,3% korting.

Twee redenen
De werkgever gaf twee redenen om
nog geen financiële toezeggingen
te doen:
1. Grote onzekerheid over de financiële ontwikkelingen.
2. De nog onbekende uitwerking
van het pensioenakkoord.
Afhankelijk hiervan is Reed Elsevier
bereid een constructief overleg met
het pensioenfonds voort te zetten.
Dit overleg zal op aandrang van de
Raad worden geïntensiveerd.
De werkgever mag zich volgens de
Raad niet aan zijn verantwoordelijkheid onttrekken. ,,Wij zijn van mening dat de werkgever substantieel
aan het herstel dient bij te dragen.
Dit gebeurt nu te weinig. De pijn
wordt daardoor niet evenwichtig
verdeeld.’’ Het SPEO-bestuur deelt
deze mening.
De argumentatie van de werkgever om nu nog geen toezegging te
doen, vinden de Raad niet steekhoudend en wel om de volgende
redenen.
• Welke zekerheid wenst de werkgever te krijgen over de beschikbare
informatie?
• Het overleg over het pensioenakkoord is nog niet aan de orde, nu

Te weinig
pensioenpremie
De pensioenpremie (17%) die
werkgever (2/3) en werknemer samen van de salarissom afdragen blijkt al sinds
2009 niet meer kostendekkend. De werkgever is niet
bereid deze te verhogen. Zou
de premie verhoogd worden
naar 20% dan herstelt de dekkingsgraad zich tot 101,7%
eind 2013. Nog te weinig overigens want volgens de regels
moet dit minimaal 104,2%
zijn. Niettemin heeft dit wel
tot gevolg dat er minder zou
hoeven te worden gekort op
de pensioenen. Zo zijn er
meer scenario’s denkbaar
om de dekkingsgraad eind
2013 op het gewenste niveau
te krijgen. Bijvoorbeeld een
combinatie van bijstorting
door de werkgever en korten.
Om korten geheel te voorkomen zou de werkgever enkele tientallen miljoenen moeten garanderen. Bovenop de
al in een vroeger stadium
toegezegde stortingen van
10,8 miljoen euro’s per juli
2012 en juli 2013.
wetgeving voorlopig op zich laat
wachten. Het is vreemd om al een
voorschot te nemen op onzekere
wetgeving.
• Het is niet ongebruikelijk om de
toezegging voor een extra bijdrage
te koppelen aan het feitelijk herstel.
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Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen. VGEO behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle ge(pré)pensioneerden
van Reed Elsevier. Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG)

103 fondsen willen korten
SPEO behoort tot 103 pensioenfondsen die hebben aangegeven in 2013 de
pensioenen te moeten verlagen als de omstandigheden niet verbeteren.
Niet eerder was er een verlaging van pensioenen op zo’n grote schaal.
Zowel gepensioneerden als werknemers worden getroffen. Gemiddeld ligt
de korting van de pensioenfondsen op 2,3%. Er zijn 34 fondsen die meer
dan 7% willen korten.

Ouderenorganisaties:

Korting moet allerlaatste
redmiddel zijn
Eerst moeten alle andere maatregelen zijn genomen voordat een
pensioenfonds tot korting van de pensioenen kan overgaan. Dat
vindt de CSO, een overkoepeling van de ouderenorganisaties Unie
KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Ook pleit de CSO voor een andere
berekeningsystematiek van de dekkinggraad.
niet voldoende. Zij vindt dat, gelet
op het lange termijnperspectief van
pensioenfondsen, er uitgegaan moet
worden van een gemiddelde over
een langere termijn.

Extra kosten

Het korten van de pensioenen is
een ingrijpende maatregel die grote
groepen gepensioneerden in hun
inkomen gaan voelen. De CSO vindt
dat deze maatregel pas genomen
mag worden wanneer blijkt dat andere maatregelen niet meer werken.
Onduidelijk is of inderdaad alles is
gedaan om te voorkomen dat de
pensioenen gekort gaan worden.
De CSO heeft daarnaast altijd gepleit
voor een aanpassing van de berekeningssystematiek van de dekkingsgraad. De rekenrente is sinds december 2011 gebaseerd op een driemaandgemiddelde. De CSO vindt dit

De CSO wijst er op dat gepensioneerden ook zonder het korten van pensioenen al geconfronteerd worden
met een directe koopkrachtachteruitgang door de achterblijvende indexatie van pensioenen. Bovendien
zijn er andere stijgende kosten, zoals
de zorgkosten. Daar bovenop komt
dan nog eens de korting op de pensioenen, waarvan ook niet vaststaat
of die korting later hersteld wordt.
De Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden
(NVOG) vindt dat de aangesloten
belangenverenigingen zelf moeten
bepalen of zij naar de rechter stappen
met bezwaren tegen een pensioenkorting. ,,Wij kunnen alleen de voorwaarden scheppen voor een rechtsgang’’, aldus een woordvoerder.

COMMENTAAR
De wondere wereld
Treedt toe tot de wondere wereld der economen. Waar
schijn werkelijkheid is en werkelijkheid schijn. Waar onzekerheid verward wordt met zekerheid. Laat je er door
betoveren of teleurstellen. Hoe dan ook, zij weten het altijd beter dan U. Want zij hebben er voor gestudeerd en U
waarschijnlijk niet. Maar inmiddels zitten we mooi opgescheept met al die misrekeningen en als gevolg daarvan
ook een door SPEO aangekondigde korting op onze pensioenen. OK pas als het fonds eind van dit jaar de balans
weer negatief heeft opgemaakt gaat de alarmbel voor U
pas echt galmen. Maar we zijn gewaarschuwd en de onrust is gezaaid
We zouden het dan april 2013, en dat is geen grap, in de
portemonnee moeten merken.
Maar als niet-econoom durf ik U in elk geval te voorspellen dat, hoe dan ook, onze pensioenuitkeringen nog vele
jaren niet worden geïndexeerd. En de zorgverzekering
steeds duurder wordt. En staken voor een loonsverhoging
laat staan een pensioensverhoging zit er voor ons ook
niet in. Wat we wel kunnen doen is blijven pleiten voor
een hogere rekenrente. Ter argumentatie een paar feiten.
De Nederlandsche Bank die als scherprechter optreedt tegen pensioenfondsen houdt de rekenrente ten koste van
diezelfde pensioenfondsen laag om daarmee banken en
economieën overeind te houden. Pensioenfondsen moeten hun rekenrente baseren op de langlopende rente op
risicoloze staatsobligaties. Deze is inmiddels gedaald tot
2,7%. Een dergelijke koppeling is alleen houdbaar als
pensioenfondsen ook risicoloos zijn. Maar dat zijn ze uiteraard niet. Toch maar korten dan op basis van een verpolitiekte rekenrente? Van absurditeiten kijkt we al lang
niet meer op.

Harry Nijhuis

Vragen over pensioenkorting?

Wie nog met vragen zit over de mogelijke korting van pensioenen door
SPEO mag de algemene ledenvergadering van VGEO niet missen. Daar
zal SPEO-directeur Fokko Covers in het ochtendprogramma opening
van zaken geven. Alle VGEO-leden ontvingen inmiddels een uitnodiging
voor deze vergadering, inclusief gratis lunch, op woensdag 18 april a.s.
weer in ’t Koetshuis te Nijkerk van 10.30 tot 16.00 uur.

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 begin juni 2012.
Kopij moet uiterlijk 25 mei binnen zijn.
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PENSIOENKORTINGEN VAN 30 PROCENT OF MEER

Individuele pensioenopbouw is
minder aantrekkelijk
De kortingen bij pensioenfondsen vallen in het niet bij die voor de
duizenden werknemers met een individueel beschikbare premieregeling
(defined contribution).
Vele duizenden werknemers, zullen
dit jaar bij hun pensionering kortingen van 30 tot 40 procent moeten
slikken. Dit is veel meer dan de
werknemers die meedoen aan één
van de traditionele collectieve pensioenfondsen, zoals SPEO. Een collectief systeem heeft onder meer als
voordeel dat de kosten lager zijn en
de pijn van dalende koersen en lage
rekenrentes verdeeld wordt. Bovendien kan over het beleid worden
mee gesproken en soms ook beslist.

1 miljoen deelnemers
De gedupeerde werknemers doen
mee aan een individueel beschikbare pensioenregeling (defined
contribution-regeling) bij verzekeraars of een zogenoemde ppi (premiepensioeninstelling). Sinds vorig
jaar neemt dit toe.
In totaal hebben inmiddels 1 miljoen Nederlanders een dergelijke
pensioenregeling. Daartoe stort
de werkgever elk jaar een bedrag
belastingvrij. Dit geld wordt dan
bijvoorbeeld ondergebracht bij beleggingsfondsen. Risico’s die kleven aan dergelijke regelingen zijn
fluctuerende rentes, verzekeringskosten, dalende koersen en hoge
overheadkosten. Pieter Omtzigt,
pensioenspecialist van het CDA in
de Tweede Kamer, vreest dat dit

type pensioenverzekering terrein
gaat winnen op pensioenfondsen.
Ook de SP en de Christen Unie, zijn
bang dat de risico’s zo volledig worden afgewenteld op steeds meer
pensioenspaarders.

Kostenbeheersing
Wat de ppi aantrekkelijk maakt
voor werkgevers, is dat zij hun
kosten bij een ppi beter kunnen beheersen. Zij leggen jaarlijks een vast
bedrag in als pensioenpremie, dat
onafhankelijk is van de cao. Werkgevers hebben bovendien geen
bijstortverplichting, zoals soms bij
een ondernemingspensioenfonds.
Een kwart van de Nederlandse
pensioenfondsen ziet de premiepensioeninstelling (ppi) dan ook als
een geduchte concurrent. Vooral
de ondernemingpensioenfondsen
lijken hiervoor beducht zo blijkt uit
een onderzoek van KPMG. De ppi
is een beleggingsinstelling, die onder minder scherp toezicht van De
Nederlandsche Bank staat dan de
reguliere pensioenfondsen
Tien van honderd door KPMG ondervraagde pensioenfondsen zeggen dat dit voor de werkgever wel
eens reden zou kunnen zijn het
fonds te verruilen voor een ppi. Ook
bij de directie van Reed Elsevier
heeft deze gedachte al gespeeld.

Fondsen blunderen met complexe derivaten

Risico’s van lage rente afdekken met derivaten is voor sommige pensioenfondsen een misser geworden Kennelijk wisten pensioenbestuurders
niet hoe complex deze in elkaar staken.
Dat zeggen onder anderen adviesbureau Towers Watson en
vermogensbeheerder F&C, tegen
het Financiële Dagblad. Toezichthouder de Nederlandsche Bank
(DNB) en brancheorganisatie de
Pensioenfederatie bevestigen dat
sommige pensioenfondsen een
slechtere financiële positie hebben dan nodig was geweest. Deze
pensioenbestuurders begrepen de

ingewikkelde derivaten (swaps en
opties) kennelijk onvoldoende. Dit
verklaart voor een deel de lage dekkingsgraad waarmee sommige pensioenfondsen kampen.

De helft maar
Besturen zouden na de aankoop
van derivaten de neiging hebben
er niet meer naar om te kijken. Dit
soort complexe producten moet je

Opvallend genoeg blijkt nu werkgeversorganisatie VNO-NCW hiervoor weinig enthousiast. Volgens
woordvoerder Roelf van der Kooij
is er nu een pensioenakkoord gesloten waarbij is afgesproken dat
werkgevers niet meer hoeven bij te
storten in het fonds. ,,In feite hebben we dan al een beschikbaar premiestelsel, alleen is het collectief in
plaats van individueel”.

FNV wil collectief blijven
De FNV wil de pensioenregeling
in Nederland collectief houden. Zij
voelt niet voor een individueel beschikbaar premiestelsel. De FNV
vindt dat het bestaande pensioensysteem grote voordelen heeft. Het
zou meer vrijheid bieden om de pensioenuitkering te optimaliseren. Bovendien worden vrouwen benadeeld
door een beschikbare premiestelsel,
omdat zij langer leven en daardoor
minder krijgen. De vakbond vindt
bovendien dat werknemers en werkgevers samen verantwoordelijkheid
moeten dragen voor het pensioen
en niet alleen de werknemer. Toch
voelen sommige werknemers,
vooral jongeren, wel voor de individuele pensioenopbouw. Redenen
daarvoor zijn onder meer dat zij zich
onafhankelijker voelen en denken er
meer greep op te hebben dan bij een
collectief systeem. Hun achterdocht
dat zij moeten bloeden voor het
pensioen van ouderen speelt hierbij
waarschijnlijk ook een rol.
voortdurend in de gaten houden.
De waarde verandert namelijk. Er
zijn fondsen die slechts de helft
hadden van de veronderstelde afdekking. Het is vergelijkbaar met de
situatie waarbij een huiseigenaar na
brand ontdekt dat zijn huis slechts
voor de helft was verzekerd. DNB
zegt deze fondsen hierop aan te
willen spreken. Om welke fondsen
het gaat en hoeveel het er zijn blijft
onduidelijk.

Pensioenfonds in
wegverbreding?

De verbreding van de N33 tussen
Assen en Zuidbroek wordt mogelijk gefinancierd door een pensioenfonds. Vermogensbeheerder
APG en eventueel ook andere
fondsen zijn in de race voor deze
investering. Het zou voor het eerst
zijn dat een pensioenfonds de financiering van een snelweg in Nederland op zich neemt.
Om de pensioenfondsen zover te
krijgen, heeft het Rijk ingestemd
met een langgekoesterde wens van
de fondsen: het toestaan van inflatiegerelateerde leningen. Dat betekent dat het Rijk het inflatierisico
op zich neemt en dat de vergoeding voor de lening met de inflatie
meestijgt of -daalt. Voor pensioenfondsen is dit aantrekkelijk omdat
zij hun deelnemers daarmee meer
zekerheid kunnen bieden op een
waardevast pensioen.

Gepensioneerden
wachten op hun geld

Honderden gepensioneerden in
Nederland wachten al twee maanden op hun geld door een systeemfout bij pensioenverzekeraar
Aegon. De gedupeerden zijn niet
vergoed noch geïnformeerd.
Aegon zegt zeker te weten dat het
in januari om 459 uitkeringsgerechtigden ging die geen of te laat geld
ontvingen, in februari om ‘rond de
170’. “De fout is dat ons nieuwe
systeem het IBAN-nummer niet
herkent waardoor het geld wordt
teruggestort”.
Op de vraag waarom Aegon de
immers bekende gedupeerden
niet had geïnformeerd bleef zij het
antwoord schuldig. Wel zouden
gedupeerden ‘binnen een dag’ een
noodbetaling kunnen krijgen.
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Ab Pouwels (80) maakt ruimte voor een volgende generatie

Afscheid van een bevlogen
belangenbehartiger
,,Ik stop mijn lidmaatschap in de Deelnemersraad SPEO om een volgende
generatie te stimuleren op te komen voor hun belangen.’’ Om dezelfde
reden beëindigt Ab Pouwels (80) ook zijn bestuurslidmaatschap van
onze belangenorganisatie VGEO. Namens de gepensioneerden stapt hij
in mei definitief uit beide besturen. Hij sluit daarmee een respectabele
‘ambtsperiode’ af. Om niet te vergeten de vruchtbare kruisbestuiving die
hij in deze gecombineerde functies kon uitoefenen.
Ab Pouwels heeft er 12 jaar opzitten
als SPEO-bestuurslid. Maar daarvoor deed hij ook de nodige pensioenervaring op als lid van de Raad
van deelnemers. Hij nam daarin in
1990 zitting namens de werknemers op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad. Daarvan
was hij lid sinds 1973. We kunnen
dus spreken van een niet aflatend
sociaal bevlogen belangenbehartiger, zowel namens de werknemers
als gepensioneerden. In het laatste
geval was hij bovendien bestuurslid van onze belangenorganisatie
VGEO. Daar zet hij nu dus ook een
punt achter. De kruisbestuiving die
hij in beide bestuursrollen uitoefende is van groot belang geweest
zowel voor SPEO als de VGEO.
> Meerwaarde

,,Mijn meerwaarde voor het VGEObestuur valt vrijwel weg als ik niet
meer in het SPEO-bestuur zit,’’ vindt
Ab. ,,En ik wil ook stoppen om te
voorkomen dat anderen te beleefd
worden om te zeggen dat het tijd
wordt op te krassen,’’ zegt hij met
zijn onderkoelde gevoel voor humor. ,,Men moet inzien dat men
blind kan zijn voor eigen functieuitval.’’
Zijn bestuurstaken worden nu overgenomen door het onlangs gekozen
VGEO-bestuurslid Jaap Kuipers. Hij
loopt om in te werken alvast naast
Ab mee in het SPEO-bestuur.
> Wat trof jou het meest in de afgelopen jaren? Zowel in positieve als
negatieve zin.

,,Voltreffers zijn er niet bij. De toenemende eisen aan kennis en het
beoordelingsvermogen zijn niet
meer in overeenstemming met een
functie waarin je ‘als zodanig ge-

nerlei bezoldiging’ krijgt. En in positieve zin: Er is eigenlijk nooit ruzie
in het bestuur geweest.’’
Bij het aangaan van zijn laatste
bestuurstermijn in 2008 noemde
Ab toen ook als dieptepunt het
niet volstrekt vrijwillig vertrek van
enkele mensen van de uitvoerende
SPEO-organisatie
> Zijn er fouten gemaakt die je jezelf
aanrekent?

,,Ik had mogelijk meer moeten
drammen om een eind te maken
aan de Dynamische Premie Methodiek, die het geven van premiekortingen mogelijk maakte. Of ik
niettemin andere fouten gemaakt
heb laat ik aan (oud)collega,s ter
beoordeling.’’
> Je hebt het algemene belang altijd
voorop gesteld. Kwam dat niet in
conflict met het feit dat je namens de
gepensioneerden in het bestuur zat.

,,Ik zie tot heden geen duidelijke
conflicten. Het eventueel uitvoeren
van het pensioenakkoord in zijn huidige vorm is wel mogelijke conflictstof. Maar je bent bij wet gebonden
de belangen van ‘allen’ te wegen.’’
> Heb je de kwaliteit van de Raad
van deelnemers zien verbeteren?

,,Een flink aantal leden van de Raad
begrijpt de problematiek prima en
kan weerwerk geven. Het is een
verbetering dat dit onder druk van
de bedreigingen van buiten tot
stand is gekomen.’’
> Waar ben je op dit moment het
meest beducht voor op pensioengebied?

,Een lange periode van lage marktrente. Dat in combinatie met het
opleggen ervan door De Neder-
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landsche Bank (DNB) om op basis
daarvan de technische voorziening
te berekenen
Bovendien is het de vraag hoe het
pensioenakkoord wordt uitgewerkt.
En dan is er nog de mogelijkheid dat
het besturen van het pensioenfonds
beroepshalve door buitenstaanders
moet worden uitgevoerd; dit vanwege de vereiste vakkennis en wegens een afnemend aantal actieve
deelnemers.’’

Betrouwbare steunpilaar voor
VGEO
,,Door zijn rustige en deskundige deelname aan de vergaderingen van VGEO groeide Ab uit tot een betrouwbare steunpilaar. Ab kende ik al als collega binnen de Associated Scientific
Publishers. Ik leerde hem pas goed kennen als mede-bestuurslid van de VGEO en bovendien als bestuurder namens gepensioneerden en vutters in het bestuur van SPEO.
Sinds 1998 was hij binnen het bestuur van VGEO jarenlang verantwoordelijk voor de ledenadministratie. In 1999 verzocht de
VGEO hem deel te nemen aan een forum om uit de zoeken ,,Hoe
kunnen wij meepraten over het pensioen?’’
Samen met hem hadden we in 1999 een gesprek met de directeur van de Belangenorganisatie voor Middelbaar en Hoger
Personeel. Onze vraag luidde of het wel zinvol was om als gepensioneerde lid te zijn van een vakbond. Daar kwam helder
naar voren dat belangenverenigingen van gepensioneerden
niet kunnen rekenen op steun van de vakbonden. Ik herinner
me dat Ab in 2001 een heldere uiteenzetting gaf tijdens onze algemene ledenvergadering. Dit onderwerp hield onze leden zeer
bezig en betrof het toepassen van de zogenaamde ’dynamische
premiemethodiek’ door SPEO. Het ging hier om de vraag of bij
het stijgen van het pensioenvermogen een premie zowel voor
werkgever als werknemer mag dalen. In dat jaar zakte de af te
dragen premie zelfs tot nul. (Een methodiek die later, toen het
slecht ging met de fondsen, door velen ernstig is betreurd, red.).
Ab was namens de gepensioneerden een uitstekende afgevaardigde. Juist daarom is het te betreuren dat onder de huidige
turbulente omstandigheden in de pensioenwereld een einde is
gekomen aan Ab’s zittingstermijnen in de
besturen van SPEO en VGEO.’’.

Ton Boogers,
oud-voorzitter en mede-oprichter VGEO

Een scherp en analytisch
fondsbestuurder
Ik heb Ab Pouwels zien arriveren bij het Pensioenfondsbestuur
in 2000. Het was een totaal andere tijd..
Ab heeft zich tijdens de talloze bestuursvergaderingen (het
moeten er een kleine 100 zijn geweest) op verschillende punten
onderscheiden:
1. Gedreven en vasthoudend: Ab is een gedreven bestuurder
met hart voor de zaak. Ab is de enige die volledig alle bestuursstukken doorneemt, en met gevoel voor detail altijd vervelende
typefouten uit de notulen weet te destilleren. Hij doet dat op
buitengewoon innemende manier, vaak in de vorm van een stilistische suggestie.
2. Scherp en analytisch: zeer indrukwekkend is de scherpte
waarmee Ab de vele vergaderingen heeft doorgebracht. Scherpte in observatie, in analyse, en ook in de verwoording van zijn
standpunt. Dit heeft op talloze punten bijgedragen tot een verdere nuancering van een standpunt, of verdieping van beleid.
3. Communicatief: Ab is communicatief ingesteld, er is hem
veel aangelegen om duidelijk over te komen, en te zorgen dat
anderen hem begrijpen. Niet voor niets is Ab de afgelopen jaren
in de communicatiecommissie gestapt om samen met Brigitte
van Buuren en Jan van der Geer het communicatiebeleid van
het fonds op poten te zetten. En voorwaar met succes getuige
de positieve reacties die wij krijgen op de nieuwe huisstijl van
het fonds en het taalgebruik in de nieuwsbrieven. Ab heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan het streven van het fonds om
op begrijpelijke wijze met de deelnemers te communiceren: we
kunnen het niet mooier maken, maar wel goed uitleggen hoe
het zit.
Bij deze wil ik Ab van harte danken voor zijn inzet voor het
pensioenfonds. Wij wensen zijn opvolgers veel succes met het
invullen van deze bestuurlijke leemte, maar meer nog wensen
wij Ab nog vele jaren toe, voorzien van een goed pensioen!

Fokko Covers, Directeur SPEO

Correct taalgebruik
Ik leerde Ab kennen toen ik eind jaren ‘80 lid werd van de Ondernemingsraad van Elsevier Science Publishers. Ab was toen
de nestor van de OR. Hij zei niet veel maar als Ab wat zei betrachtte de rest een gepast zwijgen. Hij had een groot gezag
door zijn weloverwogen en zorgvuldig geformuleerde meningen en standpunten.
Zoals bekend hecht Ab zeer aan correct gebruik van de Nederlandse taal. Tijdens een OR cursus waagde iemand het, het
woord s(c)eptisch te gebruiken. Waarop Ab fijntjes vroeg of hij
met of zonder c bedoelde.
.Echt enthousiast wordt Ab als hij herinneringen ophaalt aan
de tijd toen hij lid was van de Centrale Ondernemingsraad en
er met de directie gevochten werd om een verbetering van de
arbeidsvoorwaarden te bereiken.
Naast het opkomen voor de belangen van werknemers en meer
recent de gepensioneerden houdt Ab ook van de goede dingen
die het leven te bieden heeft zoals lekker eten en een goed glas
wijn. Zo constateerde hij bij een diner tijdens de OR cursus in
Hotel Merlet op zijn bekende weloverwogen wijze: dat was een
mooi stukje vlees!

Jan van der Geer, voorzitter Raad van deelnemers

Wat vindt u daar nou van?
Wat kan je tegen het korten doen?
Het voorgenomen korten van pensioenen galmt door de media. Wat vinden onze lezers van de onlangs ontvangen alarmbrief van SPEO? Doet de
deelnemersraad het wel goed? De meeste ondervraagden vinden van wel.
F.W.J. Baijens, Hengelo ,Je wordt er niet direct vrolijk van, het gebeurt
overal en er is weinig aan te doen. Wij mogen blij zijn dat Reed Elsevier wat
bijgelapt heeft. Wij worden wel onevenredig hard gepakt als je ziet wat elders in het bedrijfsleven gebeurt. Het is wel oneerlijk verdeeld, je zou haast
communist worden. De deelnemersraad zou in opstand kunnen komen.
Aan de andere hand draagt de firma nu al bij, je moet als onderneming ook
niet in de problemen komen. Ze zouden wel iets meer kunnen bijdragen,
maar ik heb ook niet het inzicht, hoe moeilijk deze bedrijfstak het nu heeft.’’
K.J.Groen, Nijmegen ,,Het is heel droevig, je heb er je hele leven voor
gespaard; maar waarschijnlijk kan het niet anders. Er zijn indertijd beslissingen door het bestuur van het pensioenfonds genomen, waar wij nu spijt
van hebben. De oorzaak ligt in het beleggingsbeleid. Ten opzichte van andere pensioenfondsen hebben wij een negatief resultaat. Wij horen bij de
wat slechtere pensioenfondsen, niemand is hiermee gelukkig. Misschien
kunnen wij nog meer een beroep op de werkgever doen. Ik ben het helemaal met het standpunt van de raad van deelnemers eens.’’

Mevr. M. Lubberding, Hilversum ,,Wat opvalt, is dat de korting aardig
hoog is, bijna 3,5%, het maximum is 7%, wij zitten op de helft. Dat is
een forse ingreep. Wij moeten met zijn allen wat gas terug nemen. Ik had
niet op zo’n hoog percentage gerekend. Ik weet dat ze er wat aan doen,
misschien zit er nog soelaas in. Je weet niet hoe 2012 nog loopt, wellicht
komt er nog verbetering in het percentage. Het standpunt van de deelnemersraad sluit exact bij mijn verhaal aan. Ik ben het hiermee geheel eens.’’

Mevr.Smits-Zeidler, Amsterdam ,,Ja, dat is niet leuk, maar wat doe je
ertegen? Ik zou niet weten, wat ikzelf eraan zou kunnen doen. Het overvalt
je wel, maar dat overkomt iedereen. Het standpunt van de deelnemersraad
is een logische stap, het is vanzelfsprekend. Hoe de wil van bestuurders tot
medewerking is, weet ik niet. Ik hoop op onze gepensioneerden met kennis
van zaken, die zich die zich voor ons willen inzetten.’’
De interviews zijn gehouden op 7 februari 2012 door Hildegund Spaargaren
Correctie
Tot onze spijt hebben zich in de vorige Nieuwsbrief naamsverwisselingen
voorgedaan in de rubriek ,,Wat vindt U daar nou van?’’. Onze excuses.

,,De Nederlandse economie
wordt pas echt geschaad
wanneer er straks bij meer
dan één miljoen mensen
op de pensioenen wordt
gekort.’’

,,Als het pensioenakkoord
wordt uitgevoerd hoeft
er helemaal geen
sprake te zijn van
pensioenverlaging.’’

Martin van Rooijen,

Bernard Wientjes

voorzitter van de
Nederlandse Vereniging
van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG)

werkgeversorganisatie
VNO-NCW.
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Er zit een kloof tussen beelden en feiten, stelt TNO in zijn rapport ‘De
mythe doorbroken’. De feiten wijzen uit ‘dat een overgrote groep oudere
werknemers zeker tot de leeftijd van 65 à 70 jaar het werk goed aan kan’.
En ‘Ouderen verzuimen inderdaad doorgaans langer, maar wel minder vaak
dan jongeren’

Pensioenfonds ABP is een juridische procedure begonnen tegen de Amerikaanse bank JP Morgan Chase wegens verliezen op beleggingen in zogenaamde Amerikaanse rommelhypotheken. Naast JP Morgan claimt het ABP
ook schade bij Washington Mutual, Bear Stearns en Long Beach.

Als u dit maar weet

176 duizend werkloze ouderen vormen een groep die lastig aan het werk
komt. Van de 50-minners in de WW is 63 procent na een jaar weer aan het
werk. Van de 50-plussers is dat slechts 31 procent

Inwoners van Zweden moeten als het even kan doorwerken tot ze 75 jaar
oud zijn, vindt premier Frederik Reinfeldt. De Zweden zouden moeten overwegen een nieuwe carrière te beginnen als ze 50 zijn. Om er daarna nog 25
jaar aan vast te knopen. Dan toch maar liever geen Zwedenleven.
Het grootste pensioenfonds van Griekenland heeft de uitbetaling van

50-plus. En ook al schuift de pensioenleeftijd vanaf 2020 naar 66 en 67, de

pensioenen stopgezet voor 63.500 personen die blijken te zijn overleden.
Dit meldt de Griekse kwaliteitskrant Kathimerini. Het pensioengeld werd
vaak opgehaald door familieleden.

Nieuw gekozen gepensioneerden in
SPEO-bestuur

Steeds minder bedrijven bereid om bij te
springen

Ruim 37% van alle gepensioneerden bracht zijn stem uit op twee
kandidaten voor het SPEO-bestuur.
De meeste stemmen gingen naar
Jaap Kuipers, die ook door het
VGEO-bestuur was voorgedragen.
Als plaatsvervanger werd gekozen de heer C.J.W. van Duuren,
voormalig financieel-economisch
redacteur van Elsevier Weekblad.

De directie van Reed Elsevier is terughoudend om zijn noodlijdend pensioenfonds financieel bij te springen. Daarin staat het niet alleen. Bedrijven en bedrijfstakken blijken zelden bereid om een pensioenverlaging te
voorkomen.

Bijna 40 procent van de werklozen die bij de UWV staan ingeschreven, is

Per 24 mei a.s. treedt namens de
gepensioneerden het huidige SPEObestuurslid A.C. Pouwels af. Reden
om eind vorig jaar een verkiezing uit
te schrijven. Voor het eerst kon ook
een plaatsvervangend bestuurslid
worden gekozen. Tot veler verrassing dienden zich dertien kandidaten aan. In totaal brachten 494 gepensioneerden hun stem uit.

Plaatsvervanger
De kwaliteiten en achtergrond van
Jaap Kuipers werden door ons al
eerder in deze Nieuwsbrief belicht.
De heer Van Duuren was in de jaren
80 al eens bestuurslid van SPEO.
Toen namens de werknemers. Hij
was financieel-economisch redacteur van Elsevier Weekblad en collega van het huidige SPEO-bestuurslid
Remko Nods (toen FEM-redacteur).
Van Duuren had overigens te weinig
tijd om een vergadering bij te wonen zo gaf hij toe. Niettemin werd
de pensioenproblematiek al wel
zichtbaar. Daar werd onder leiding
van Nic van Rossum indringend
over gepubliceerd. Als blijk daarvan
herinnerde hij zich de coverstory
,,Dubbele premie of half pensioen’’
over een dreigende onbetaalbaarheid van de pensioenvoorziening.

Dekkingsgraad stabiliseert
De gemiddelde dekkingsgraad van
Nederlandse pensioenfondsen is in
de eerste twee maanden van 2012
redelijk stabiel gebleven. Dat meldt
De Nederlandsche Bank
Eind februari bedroeg de gemiddel-

de dekkingsgraad van de fondsen
99 procent, tegen 98 procent eind
december 2011. De dekkingsgraad
werd positief beïnvloed door de stijgende aandelenkoersen. Dit werd
deels tenietgedaan door een daling
van de lange rente.

Klaas Knot, DNB
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Jan-Kees de Jager

Een en ander zou blijken uit een onderzoek van het Financieel Dagblad
naar de 100 slechtst presterende
pensioenfondsen. De werkgever
schiet slechts bij zeven noodlijdende pensioenfondsen nu te hulp
met een bijstorting of forse herstelpremies. Zo voorkomt hij geheel of
gedeeltelijk een pensioenkorting in
2013. Bedrijven die niet bijstorten
beroepen zich veelal op het slechte
economisch tij. Het lage animo om
noodlijdende fondsen te helpen,
past binnen de trend om de risico’s
voor het pensioen steeds minder bij
de werkgever en steeds meer bij de
werknemer en de gepensioneerde
te leggen. Deze trend komt ook terug in de plannen voor het nieuwe
pensioenstelsel, waarin de werkgever doorgaans een vaste premie
betaalt en de hoogte van de pensioenuitkering meebeweegt met
schokken op financiële markten en
de stijgende levensverwachting.

ANWB stort wel bij
De ANWB stort wel fors bij, maar
dat is niet voldoende om een korting volledig te voorkomen, zegt
Guido van Woerkom,
hoofddirecteur van de ANWB.

De partijen hebben besloten de pijn
- een tekort van € 32 mln - te delen
volgens de verhouding die ook bij
het betalen van premie gebruikelijk
is: twee derde voor de werkgever,
een derde voor de werknemer.
Dit betekent dat de werkgever
maximaal € 21,5 mln bijstort in drie
termijnen. De werknemer betaalt
via een verlaging van het pensioen
van 1,1% en een verlaagde pensioenopbouw voor het toekomstige
pensioen.

Nic van Rossum: Dwars in ruste

Aftrek van hypotheekrente is de
duivel in vermomming gebleken
Een paar weken geleden las ik een
interviewtje in Elsevier, waarin
een man, die kennelijk op dit
moment geen geldzorgen heeft,
verklaarde: “Wanneer ik in de
toekomst krapper bij kas zou zitten, los ik gewoon mijn hypotheek
af. Het geld heb ik al lang bij elkaar gespaard, maar
met ons fiscale stelsel is het erg ongunstig om alles af
te lossen.”
Van woede en teleurstelling kreeg ik een rood waas
voor de ogen. Alles wat ik in meer dan dertig jaar in
Elsevier geschreven heb over de vermaledijde aftrek
van hypotheekrente is dus vergeefs geweest. Deze
man blijkt een domme dief van zijn eigen portemonnee. Ga maar na. Hij heeft spaargeld gereserveerd om
later zijn hypotheek af te lossen. Ik weet niet hoeveel,
maar stel € 100.000. Dat levert hem een rente op van
hooguit 2,5%, dus € 2500 per jaar. Over dat spaargeld
betaalt hij 1,2% vermogensrendementsheffing, VRH
(€ 1200). Dus netto opbrengst € 1300. Door de inflatie
van zeg 2,5% teert hij elk jaar € 2500 in op zijn vermogen, dus een verlies van € 1200 op zijn spaartegoed.
Daar tegenover staat een hypotheek van € 100.000,
tegen een rente van zeg 5%. (door de jaren heen bedraagt de hypotheekrente grofweg het dubbele van
de spaarrente). Onze man betaalt dus € 5000 aan
hypotheekrente, waar hij via de fiscus ca.€ 2500 van
terugkrijgt. Netto lasten: € 2500. Opgeteld bij het verlies op zijn spaargeld van € 1200, teert hij jaar in jaar
uit minimaal € 3700 in op zijn vermogen. Hoe hoger
zijn hypotheek/spaargeld, hoe hoger zijn verlies. Als
deze man vandaag van zijn spaargeld zijn hele hypotheek aflost, blijft zijn vermogen minimaal in stand
en betaalt hij geen VRH en geen huurwaardeforfait.
Duizenden euro’s voordeel. Wat je niet betaalt hoef je
niet af te trekken, zeg ik altijd.
Geen enkele maatregel heeft zoveel ellende op de woningmarkt veroorzaakt als de aftrek van hypotheekrente. Ik kan berekenen en schrijven wat ik wil, het
publiek, dus de kiezer, blijft aftrekgeil. Zonder zich te
realiseren dat niet hij maar banken en verzekeraars
er met de buit vandoor gaan.

Ondanks alle ellende durft geen politicus zich de
vingers aan de renteaftrek te branden. In tegendeel.
Onder het mom van bezitsvorming (eigen huis) heeft
men de aftrekzweer verder en verder laten veretteren.
Banken en verzekeraars creëerden allerlei nieuwe
hypotheekvormen zoals de spaarhypotheek, de beleggingshypotheek en de aflossingsvrije hypotheek om
een maximale rente te incasseren. Niemand rekent
uit wat de verborgen kosten van die producten zijn.
Huizenbezitters tuinen er (aftrekblind) massaal in.
Met alle gevolgen van dien, zoals onrealistisch hoge
huizenprijzen, veel te hoge schulden en onbetaalbare
hypotheken voor starters op de woningmarkt.
Per hoofd van de bevolking hebben we zowel de hoogste hypotheekschuld als het hoogste spaarsaldo ter
wereld. Nu de luchtbel op de woningmarkt is doorgeprikt, zitten we met de gebakken peren. Een half
miljoen woningen staat “onder water”: die huizen zijn
minder waard dan de hypotheek die er op rust. Nog
even en er ontstaan “Amerikaanse toestanden”. Stuur
uw huissleutels maar op naar de hypotheekbank.
Voor leden van onze generatie die – fiscaal verblind
– hun hypotheek niet bijtijds hebben afgelost, doemt
een enorm probleem op. Op een tegenvallend en interend pensioen volgt nog de krimp van de overwaarde
van het eigen huis. Het huis opeten wordt moeilijk,
omdat bij een laag inkomen nauwelijks mogelijkheden zijn voor een dergelijke (dure) oplossing. De
opeethypotheek is een hypotheekvorm die armere
bejaarden de bijstand injaagt en de kinderen met een
negatieve erfenis opzadelt.
Hoe goed ook bedoeld, de aftrek van hypotheekrente
is een wolf in schaapskleren gebleken. Mijn waarschuwingen hebben geen effect gehad. Daar moet ik me
bij neerleggen. Maar laten we er in elk geval de les uit
trekken dat de door de politiek gewenste samenleving
niet via de fiscus valt af te dwingen.

Reacties: n.van.rossum@wanadoo.fr
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Een gouden grafsteen?

Wetenschappers
boycotten Elsevier

Het onderwerp ‘pensioenen’ is een overvol podium geworden waarop
elke Nederlander de meest uiteenlopende verbale kunstjes mag vertonen. Zowel op opiniepagina’s als in brievenrubrieken. Onderstaand citaat
uit een brief in De Volkskrant wilden wij U niet onthouden.

Onderzoekers boycotten ElsevierScience. Volgens hen maakt de uitgever misbruik van zijn machtspositie op het gebied van wetenschappelijke publicaties. Begin februari
tekenden ruim 2500 wetenschappers de verklaring niet meer mee
te werken aan een publicatie in één
van de ruim 2000 tijdschriften.
De petitie werd opgesteld door de
Britse wiskundige Tim Govers. Zijn
actie richt zich tegen de ‘exorbitant
hoge prijzen van wetenschappelijke
tijdschriften’’. Hij is ook boos over
bulkcontracten en de steun van Elsevier aan wetgeving die toegang
tot wetenschappelijke informatie
beperkt. Onder ondertekenaars
bevond zich ook een vijftigtal Nederlandse onderzoekers. In de academische wereld bestaat al langer
onvrede over de macht van uitgeverijen als Elsevier en Springer. Dat wetenschappers makkelijker dan vroeger informatie via internet kunnen
uitwisselen speelt hierbij een rol.
Bovendien moeten universiteiten en
bibliotheken, waar de tijdschriften
aan verkocht worden, bezuinigen.
De actievoerende wetenschappers
boekten inmiddels een succesje.
Reed Elsevier staakt de steun aan
een omstreden Amerikaans wetsvoorstel. Deze Research Works act
moest de toegang tot wetenschappelijke publicaties bemoeilijken.

,,Wat als over een aantal jaren pensioengelden zeer goed renderen?
Worden de inmiddels overleden pensioengerechtigden van nu dan
postuum gecompenseerd voor de korting die zij opgelegd kregen?
Krijgen ze daar dan een mooie gouden grafsteen voor?’’

Uitvoeringskosten fondsen lopen uiteen
De uitvoeringskosten van kleinere pensioenfondsen lopen fors uiteen. Zelfs
als fondsen qua grootte vergelijkbaar zijn. SPEO zit boven de middelmoot.
Adviesbureau Lane Clark & Peacock
(LCP) voerde onderzoek uit onder
51 pensioenfondsen waarvan het
aantal deelnemers tussen de 1000
en de 10.000 ligt.
Zo is er een fonds met ruim 1000
deelnemers waarbij de kosten per
deelnemer € 265 bedragen. Dat is
weinig vergeleken met € 635 per
deelnemer in een vergelijkbaar ander fonds. ‘Daar valt heel wat te
winnen’, zegt Jeroen Koopmans, ac-

tuaris bij LCP. De gemiddelde kosten bedragen € 227 per deelnemer.
LCP keek in het onderzoek alleen
naar de uitvoeringskosten gekeken.

SPEO
Bij Speo komen de uitvoeringskosten uit op plm. € 467 per deelnemer.
Hierbij zijn we uitgegaan van 2286
actieve deelnemers per eind 2010
tegenover netto € 1.068.000 uitvoeringskosten. In 2009 lagen deze

kosten nog hoger op € 1.450.000.
SPEO belast de uitvoeringskosten
overigens door aan de aangesloten
ondernemingen. Dit gebeurt door
omslag over het gemiddelde aantal
actieve deelnemers inclusief vutters.
Hier bovenop komen nog eens de
beleggingskosten. Die komen ten
laste van het beleggingsresultaat.
De beleggingskosten van SPEO bedroegen in 2010 € 2.280.000. In
2006 was dit nog in eigen beheer
slechts € 8000.

Online catalogus van historische Elzevierboeken
Zeldzame boeken van de Elzevier uitgeverij – inclusief werken van Descartes – zijn sinds kort online te bestuderen
De Elsevier-erfgoedverzameling bevat meer dan 2000 zeldzame boeken bestaande uit meer dan 1100
titels die tussen 1580 en 1712 door
de Elzevier uitgeverij uitgegeven
zijn. De afdeling ‘Corporate Relations’ van Elsevier heeft deze titels nu
toegankelijk gemaakt voor wetenschappers over de hele wereld. De
online wetenschappelijke catalogus
met korte titels is ontstaan met de
hulp van de curator-consultant en
digitale bibliothecaris Donna Sy.
Met deze catalogus zullen bijna
2000 documentaire foto’s gepubliceerd worden die de schoonheid en
het vakmanschap van het boekbinden van de collectie illustreren.
“Aangezien elk boek in deze collectie in vele opzichten uniek is, hoop
ik dat de online catalogus als uitgangspunt dient voor wetenschap-
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pers om nieuwe opwindende ontdekkingen in de collectie te doen,”
zegt mevrouw Sy. “De collectie vertegenwoordigt een tastbare band
met het grootse uitgeversverleden
en herinnert ons aan de samenwerking, die toen door uitgevers met
een groots gevoel voor historie tot
stand werd gebracht. “Gedurende
onze inspanningen om de Elseviererfgoedverzameling zichtbaarder
en toegankelijker te maken, was
ik verbaasd over de interesse van
collega’s - en niet alleen vanuit Amsterdam. Het is zeker geen stoffige
verzameling boeken, maar relevant
voor ons allen om de historie en
merknaam van onze uitgeverij beter
te begrijpen. En natuurlijk zijn de
oude manuscripten op perkament
en de sierlijke ornamenten ongelofelijk mooi.”

In Memoriam

De volgende leden zijn ons ontvallen
Mevr. H.C. van Kasteel, Haarlem
J. Groenveld, Amstelveen.

Welkom Als nieuwe donateur en
leden heten wij van harte welkom:
Mevr. S.M.J. Kristoffersson-Crawford,
Hofheim,
Mevr. P.M. Combee, Amsterdam
Mevr. T.J.de Jonge-Koot, Amsterdam
Mevr. Beverly Holstein, Santpoort
Mevr. M.T.G. Schreuders, Amsterdam
H.C. Weltje, Doetinchem
W.H.J Wijnands, Laag Keppel
J. Friederich, Hoorn
B.J. Toet, Amsterdam
P.E. de Hen Amsterdam
C. Mol, Wezep

