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Ab Pouwels tijdens drukke VGEOjaarvergadering benoemd tot erelid
SPEO zoekt naar structurele oplossing van het korten
,,We zoeken met de werkgever naar een structurele oplossing.’’ SPEOdirecteur Fokko Covers poogde zijn gehoor gerust te stellen tijdens de
VGEO-jaarvergadering in Nijkerk. Maar hij wond er geen doekjes om dat
de kou daarmee nog niet uit de lucht is. Mocht door voortgaande financiële
malaise de dekkingsgraad van het pensioenfonds eind van dit jaar nog onder de 95% liggen dan is in dit ergste geval in 2013 zelfs een hogere korting
dan 3,3% nog denkbaar.
Als eind van dit jaar de beleggingsgraad 99% is hoeft het korten van
pensioen volgens Covers niet door
te gaan. Bij rond de 95% wordt in
2013 3,3% gekort en onder de 95%
kan zelfs een hogere korting nodig zijn. Hij wees er op dat in het
overleg met de directie van Reed
Elsevier wel blijkt dat deze zich ook
verantwoordelijk voelt voor een
mogelijke korting, ,,We zoeken liever naar een structurele oplossing

met de werkgever, dan naar een
éénmalig aanbod.’’

Veel belangstelling
Groot was dit jaar de belangstelling voor de VGEO-jaarvergadering
in Nijkerk. De dreigende korting
op pensioenuitkeringen en het afscheid van bestuurslid Ab Pouwels
droegen daar ongetwijfeld toe bij.
,,Ik vind dat iedere generatie op
moet komen voor zijn belangen,’’

zei hij bij zijn afscheid. ,,Je word er
in elk geval niet rijk van,’’ schertste
Ab op de vraag waarom hij zich vele
jaren intensief zowel voor werknemers als gepensioneerden had ingezet. ,,Ik vond dat ik me beschikbaar
moest stellen als je wat voor anderen kan doen,’’ klonk het serieuzer.
Dat hij daarbij wel eens ,,bonje’’
had met een bestuurder van de onderneming nam hij op de koop toe.
Vanwege zijn verdiensten werd hij
benoemd tot erelid van de VGEO en
speldde voorzitter Jan Nefkens hem
de bijbehorende gouden draagspeld op. Aan het eind van de vergadering passeerde als één van zijn
vele hobbies: Fractals (wiskundige
meetkundige figuren waarbij elk

SPEO zit in veilige derivaten
Reed Elsevier zit niet in risicovolle derivaten
antwoordde SPEO-directeur Fokko Covers op
een vraag tijdens de VGEO-jaarvergadering.
SPEO zit in veilige swaps. De in opspraak gekomen derivaten zijn de zogenoemde swaptions.
Wat is het verschil?

Het beleggingsrendement van 9,6% is zelfs voornamelijk aan deze renteswaps te danken. Aan
zo’n hoge mate van rentedekking kleeft echter
ook een nadeel. Bij een rentestijging zal een
pensioenfonds namelijk ook minder hiervan
kunnen profiteren. Wie zich daar ook tegen wil
indekken, kiest voor de onveiliger swaptions.
In 2011 bezat SPEO voor € 23.563.000 aan derivaten (€ 11.965.000 in 2010) Dat was ongeveer drie
procent van alle beleggingen. Het hiermee gerealiseerde resultaat was in 2011 € 9.928.000 (2010
€ 8.844.000 euro). Een goed resultaat vergeleken
met de in verhouding mindere resultaten van
het veel grotere pakket aandelen en vastrentende waarden

Wat zijn swaps? De financiële verplichtingen
van pensioenfondsen nemen toe bij een rentedaling. Daarom zoeken pensioenfondsen naar
beleggingen die ook toenemen bij een rentedaling. Zo dekken ze dit risico gedeeltelijk af. Bovendien hebben swaps een veel langere looptijd
dan obligaties. Bij SPEO heeft een rentedekking
van ongeveer 60% in 2011 goed gefunctioneerd.

Gerard Roza, VGEO webmaster

detail min of meer gelijk is aan het
geheel. Red.) Hem werd een door
Elsevier uitgegeven boek aangeboden dat tot zijn verrassing zich nog
niet in zijn collectie bevond.

Financiële bijdragen
Namens de pr-commissie gaf bestuurslid Gerard Roza een overzicht
van de activiteiten in het verslagjaar. Zo werd er ook weer een beroep gedaan op jaarlijkse financiële
bijdragen aan VGEO door Elsevier
Science en Reed Business. De laatstgenoemde onderneming doet daar
dit jaar wegens bezuinigingen niet
meer aan mee. Overigens draagt
Reed Business nog wel de verzendkosten van de ES Nieuwsbrief en
ander drukwerk. De drukkosten van
de Nieuwsbrief komen voor rekening van Reed Elsevier.
De VGEO-website waarvan Roza
de beheerder is,trekt gemiddeld
1300 bezoekers per maand ofwel
zo’n 120 bezoekers per dag. Met
name de uitgebreide nieuwsrubriek
vervolg pagina 2 >
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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)

en nostalgische foto’s trekken veel
bezoekers.

Dynamische VGEO
Een actieve en dynamische VGEO
is belangrijk vindt SPEO-directeur
Fokko Covers. Zeker gezien het
in verhouding groeiende aantal
gepensioneerden. Hij schetste de
omvang en het belang van de pensioenorganisatie door te wijzen op
het groeiende aantal deelnemers.
Dat zijn er inmiddels 8266 zowel
werknemers, ex-werknemers als
gepensioneerden.
Terwijl het aantal actieve werknemers afneemt zit, de groei vooral
in de ex-werknemers. Die nemen
namelijk al een aantal jaren hun opgebouwde pensioen niet meer mee
naar een nieuwe werkgever.
Het vermogensherstel van SPEO
gaat minder snel dan vroeger door
een defensiever beleggingsbeleid.
SPEO heeft volgens Covers weinig
reacties gekregen op de SPEO-brief
waarin een mogelijke korting in
2013 is aangekondigd. Hij wees er
op dat het SPEO-vermogen in 2011

met 12% groeide. Niettemin daalde
de dekkingsgraad doordat de daarbij horende rekenrente daalde van
3,45% naar 2,75%.

Beter zelf sparen?
Eén van de vragen die SPEO ontving
van verontruste deelnemers luidde
of je niet beter zelf kon gaan sparen in plaats van mee te doen in
het pensioenfonds. Covers: ,,Zelf
gaan beleggen is ook risicovol. En
via verzekeringen ben je veel extra
kosten kwijt.’’ Voor elke € 3 die een
deelnemer inlegt, draagt de werkgever nu € 7 bij.
Wie zelf wil gaan sparen moet bijvoorbeeld via een lijfrentespaarrekening tegen extra kosten ook
aanvullende verzekeringen sluiten.
Denk daarbij aan een partnerpensioen, wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen. Daarvoor
ben je in het pensioenfonds automatisch verzekerd. Tenslotte kun je
ouder worden dan waarmee in een
spaarsysteem is gerekend. Binnen
een pensioenfonds gaan de uitkeringen door zolang men in leven is.

Nieuw VGEO-bestuurslid: Henk van der Rijst

VGEO-leden gingen tijdens de jaarvergadering akkoord met een nieuw
bestuurslid in haar gelederen: Henk van der Rijst (62). Hij is geen onbekende in pensioenland. Eerder trad hij namelijk al op als werkgeversvertegenwoordiger in het SPEO-bestuur. Wij stellen hem aan U voor.

Als van oorsprong wetenschappelijk onderzoeker trad hij in dienst
bij Elsevier Science, of Elseviers Wetenschappelijke Uitgeverij zoals dat
toen nog heette. Daar begon hij als
acquisiteur bij de afdeling Aardwe-

tenschappen. Later als uitgever was
hij verantwoordelijk voor GEO, Agri
en Milieu. Na een aantal jaren als
adjunct-directeur, met verantwoordelijkheid Physics en Material Sciences stopte hij als uitgeefdirecteur van
Elsevier Science.
In 1995 vertrok hij naar Misset om
daar ook als uitgeefdirecteur aan
de slag te gaan. Na de vorming van
Elsevier Bedrijfs Informatie, later
Reed Business Information is hij als
managing director verantwoordelijk
geweest voor een groot aantal uitgeefgroepen in Doetinchem, Arnhem, Maarssen, Purmerend en Den

COMMENTAAR
Pensioenbewusteloosheid?
Verkeerde of geen communicatie. Het is een terugkerende oorzaak van onherstelbare fouten, misverstanden
of ontwikkelingen die moeilijk zijn terug te draaien. Is
slechte of verkeerde communicatie van pensioenfondsen
met hun achterban daarvan een voorbeeld? En heeft dat
geleid tot een afbrokkeling van de solidariteit tussen
jonge pensioenopbouwers en oudere (aanstaande) pensioentrekkers? Dat beweert althans Onno Steenbeek, hoogleraar risicobeheer van Pensioenfondsen.
Ik denk dat dit overtrokken is. Want tegen desinteresse
in pensioenen en chaos daaromheen is zelfs topcommunicatie van een pensioenfonds niet opgewassen. Pensioenen was voor jonge werknemers zelden een aantrekkelijk
onderwerp. Mede vanwege de ingewikkeldheid en onder
het motto: Dat zien we later wel. Die interesse ontstond
pas toen pensioenen werden meegezogen in een vernietigende financieel-economische maalstroom.
Toen iedereen zich er chaotisch mee ging bemoeien, vaak
niet gehinderd door gebrek aan kennis, werd de verwarring eerder groter dan kleiner. Probeer in zulke wanorde
maar eens orde te scheppen. En zo worden er gemakkelijke waarheden gecreëerd die hooguit voor een kwart
waar zijn, zoals de meergehoorde bewering dat pensioentrekkers potverteren ten koste van jongere werknemers.
Volgens Steenbeek heeft latere informatie door pensioenfondsen niet geleid tot meer pensioenbewustzijn maar
‘pensioenbewusteloosheid’ en een gevoel van onzekerheid en afkeer. Een mooie taalvondst. Die onzekerheid en
afkeer tekent zich echter zowel bij jongeren als ouderen
af. Maar een fractie daarvan valt op rekening van pensioenfondsen te schrijven.

Harry Nijhuis
Haag. Verder was hij gedurende die
tijd ook twee jaar als CEO verantwoordelijk voor Elsevier Opleidingen
in Arnhem en Zwijndrecht.. In 2005
verliet hij Reed Elsevier, waarna hij
twee jaar als voorzitter van NUVUitgevers voor Vak en Wetenschap
actief was, mede als consultant. Van
2007 tot 2010 werkte Henk van der
Rijst als executive vice president voor

Springer Science and Business Media
Op dit moment is hij nog actief als
voorzitter van de Stichting PRO
(Publicatie en Reproductierechten
Organisatie) en als secretaris/penningmeester van de Stichting Cedar.
Daarnaast verzorgt hij de scheidsrechtersopleiding voor Hockey Club
Houten. Verder probeert hij nog
steeds te leren golfen.

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 september 2012.
Kopij moet uiterlijk 24 augustus binnen zijn.
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Pensioenachterstand van vrouwen
blijft groot

Uit het SPEOjaarverslag
2011

Vrouwen hebben nog steeds een flinke achterstand als het om pensioen
gaat. Slechts 59 procent van de vrouwen boven de 65 ontvangt aanvullend pensioen. Bij mannen is dat 92 procent. Bovendien ontvangen vrouwen die bovenop hun AOW een aanvullend pensioen hebben, gemiddeld
de helft minder dan de mannen.

Het Fondsvermogen bedroeg 632.607.000 euro t.o.v.
566.032.000 euro in 2010.
• De totale beleggingsportefeuille beliep ruim 645 miljoen euro. Daarvan bestond
66,4% uit vastrentend zoals
staatsobligaties. 26,3% uit
aandelen en 7,3% uit vastgoed.
• SPEO belegt 95% van zijn
staatsobligaties in Nederland (plm. 72%), Duitsland
(85%) Frankrijk (13,5%). Voor
een totaalbedrag ruim 300
miljoen euro.
• Het pensioenfonds doet
geen beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij de
productie van clusterbommen en landmijnen.
• SPEO haalde de afgelopen vijf jaar een gemiddeld
rendement van 2,1% op zijn
beleggingen. Het rendement
over 2011 was 9,6%. Topjaar
was 2008 met 20%.
- In 2011 werd € 21.394.000
aan premie ontvangen (2010
€ 47.200.000). Een belangrijke oorzaak hiervan is het
drastisch afgenomen aantal
werknemers van 2286 in
2010 naar 1971 in 2010.
- In 2011 vond € 17.465.000
aan
pensioenuitkeringen
plaats, in 2010 € 16.610.000.

De kloof tussen mannen en vrouwen
is de afgelopen 10 jaar wel kleiner
geworden. In 2000 ontving nog
maar 50 procent van de vrouwelijke
65-plussers pensioen.
Vooral onder gehuwde of samenwonende vrouwen is het aandeel met

een aanvullend pensioen nog betrekkelijk klein, al steeg het in tien jaar tijd
aanzienlijk: van 21 naar 36 procent.
Bij alleenstaande vrouwen is het verschil met mannen veel kleiner. Zij ontvangen vaak niet alleen pensioen dat
zij zelf hebben opgebouwd, maar ook

nabestaandenpensioen.
Vrouwen die in 2010 aanvullend
pensioen hadden, ontvingen gemiddeld 8000 euro bruto per jaar. Mannen kregen het dubbele. Het verschil
tussen mannen en vrouwen is het
grootst onder 65-plussers met een
partner. In deze groep is de kloof bovendien gegroeid. Bedroeg het aanvullend pensioen van vrouwen met
een partner in 2000 nog 38 procent
van dat van de mannen, in 2010 was
dat nog maar 33 procent.

Vertrouwen in
pensioen is weg
Nederlandse werknemers hebben
de afgelopen jaren het vertrouwen
verloren in hun pensioen. Dat blijkt
uit een onderzoek onder duizend
Nederlanders, in opdracht van
pensioenadviesbureau Montae.
In 2010 geloofde nog 40 procent
van de Nederlanders dat ze na
hun pensioen ruim voldoende inkomen zouden hebben. In 2012 is
dat gedaald tot slechts 22 procent.
Tegelijk vreest 23 procent tekort te
komen na het pensioen; dat was in
2010 nog maar 14 procent. De rest
vermoedt nét rond te komen. Bij
meer dan honderd fondsen dreigen
kortingen op de pensioenen, maar
slechts 38 procent van de mensen
spaart zelf voor een aanvulling.

ABP daagt Goldman Sachs voor rechter

Pensioenfonds ABP daagt de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs
voor het gerechtshof vanwege rommelhypotheken die het van de bank
heeft gekocht. ABP verwijt de bank misleidende informatie te hebben
verstrekt.
ABP belegde voor de crisis in obligaties die gebaseerd waren op de
verknipte en weer verpakte hypotheken van Amerikaanse huizenbezitters. Volgens het pensioenfonds
werd het verkeerd voorgelicht over
de kredietwaardigheid ervan. Goldman Sachs zou verantwoordelijk zijn

voor de ‘systematische verwaarlozing’ van richtlijnen en standaarden
bij de informatievoorziening over de
risico’s van de hypotheekpakketten.
ABP heeft daardoor op de aankoop
verlies geleden. Over de hoogte van
de geleden schade doet het pensioenfonds geen mededelingen.

VGEO-jaarvergadering
De VGEO-jaarvergadering in
Nijkerk was weer een geslaagde combinatie van informatie
en het gezellig hernieuwen
van collegiale contacten.
We stelden er een klein fotoalbum van deze bijeenkomst
samen. Wellicht komt U nog
een bekende tegen.

zie ook www.vgeo.nl >>
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Marcel Toebak nam afscheid van
het SPEO-bestuur
“Weeg de belangen van de jongeren zeer sterk mee”
Wanneer ben je bij SPEO betrokken
geraakt en in welke hoedanigheid?
“Ik ben in 1986 benaderd door de
Raad van Deelnemers (RvD) als
plaatsvervanger van P.J. van den
Berg. Hoe het precies gegaan is,
weet ik niet meer. Ik deed wel in die
jaren de controle van het pensioenfonds PBNA; misschien was dat de
aanleiding?”

Welke rollen heb je bij SPEO vervuld?
“Mijn eerste vergadering in het bestuur was op 6 april 1987. Ik was de
opvolger van Jan ter Horst, de toenmalige treasurer van Elsevier. De
functie als secretaris heb ik vanaf
2000 vervuld. Vanaf 1988 maakte
ik deel uit van de beleggingscommissie.”

Wat is voor jou het markantste moment geweest?
Marcel Toebak gaf tijdens de recente jaarvergadering van SPEO zijn pijp
aan Maarten. Na zo’n 25 jaar in het SPEO-bestuur vindt hij het goed om
dit nu aan een ander over te laten. “’t Is mooi geweest.” Toebak diende
vele jaren de belangen van Elsevier-werknemers. Zelf inmiddels op leeftijd vindt hij niettemin dat we de belangen van de jongeren zeer sterk
moeten laten wegen. Verder moeten we toe naar een meer reële renteberekening. “Waarbij we ons zeker niet te rijk moeten rekenen.”
Marcel Toebak zette in 1979 zijn
eerste schreden bij Elsevier. Albert
Niekamp hoofd van de Interne Accountantsdienst bij Elsevier vroeg
hem om bij Elsevier te komen. “Hij
kon mij werk in het buitenland aanbieden en ik heb het aanbod aangenomen.”
Toebak werd controleleider bij de
divisie Wetenschap en later verantwoordelijk voor de controle op de
jaarrekening van Elsevier. Dat vond
toentertijd plaats in Neuchatel en
Amsterdam. Hij werkte veel samen

“Ik denk dat
er genoeg
kwaliteit zit in
het bestuur”

met Han van ’t Veer en Ger de Rooij.
“In mijn verdere carriere kruisten
onze paden regelmatig.”
Vanaf halverwege de tachtiger
jaren begeleidde hij de financiële kant van het samengaan van de
uitgeverijen Elsevier Wetenschappelijke Uitgeverij (EWU), de Noord
Hollandse Uitgevers Maatschappij
(NOHUM) en Information & Business.
Begin 1990 werd hem verzocht de
financiële verslaggeving van de
groep Wetenschap verder te ontwikkelen. Ook de financiële kant
van acquisities maakt deel uit van
zijn functie.
Hij mocht in het team dat de overname van Pergamon deed, een deel
van de financiële kant behartigen.
In 1997 was hij de financiële verantwoordelijke bij Elsevier Business Europa. In 2002 ging hij “Het beroep
van levensgenieter uitoefenen.”
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“In de tweede helft van de jaren 80
werd het bestuur door de Raad van
Deelnemers (RvD) decharge van het
gevoerde beleid onthouden omdat
de toenmalige voorzitter een aantal
stukken niet wilde leveren. De volhardendheid van de RvD voor open-

heid vond ik een goede zaak. Ik ben
van mening dat communicatie en
openheid door de jaren heen zeer
sterk is verbeterd.”

Wat heb je allemaal zien veranderen in die periode?
“De methode van berekenen van de
pensioenverplichtingen. Van vroeger vast 4% naar 3%, welke volgens onze toenmalige actuaris zeer
veilig was, naar nu de Rente Termijn
Structuur (RTS). Ik ben van mening
dat deze renteberekening wel somber is. De eisen voor bestuursleden
zijn in de loop der jaren behoorlijk
verzwaard. Dit heeft ook gevolgen
voor de deskundigheid van de leden van de RvD en het Verantwoordigsorgaan.

Waar ben je het meest beducht
voor op het gebied van pensioenen?
“Zie voorgaande, maar ook de gedachte dat professionele bestuursleden het beter zouden doen. Eén
van de bestuursmodellen die besproken wordt, gaat uit van een
totale bezetting door externen deskundigen. Ik denk dat er genoeg
kwaliteit zit in het bestuur om zich
van zijn de taak te kwijten. Het is
natuurlijk wel steeds meer een uitdaging is bestuursleden te vinden
die kennis van zaken hebben en voldoende tijd aan het fonds kunnen
besteden.”

SPEO nam afscheid van twee
ervaren bestuurders
Tijdens de recente jaarvergadering van Stichting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen (SPEO) werd afscheid
genomen van twee oudgedienden op bestuurlijk gebied:
Ab Pouwels en Marcel Toebak (zie ook het interview met
laatstgenoemde). Ab Pouwels is namens de gepensioneerden als bestuurslid opgevolgd door Jaap Kuipers. Marcel
Toebak als secretaris door Hans Laeven.
Pouwels en Toebak dienden vele jaren op hun eigen wijze
de belangen van gepensioneerden en werknemers. Jan
van der Geer, voorzitter van de deelnemers had veel lovende woorden voor beiden. “Er verdwijnt met jullie véél
ervaring.
Marcel zat 25 jaar in het bestuur. Ab zat 12 jaar in het bestuur en daarvoor zeven jaar in de raad van deelnemers.”
Zij droegen volgens de voorzitter van de deelnemersraad
ook via de OR bij aan het belang van de werknemers. Verder waren ze een brug tussen het SPEO-bestuur en de
Raad van deelnemers.” Beiden kregen ten afscheid door
de Raad een fles met inhoud aangeboden.

Is beleggen zo complex dat we
het vrijwel helemaal uit handen
moeten geven?
“Om de rente in voldoende mate af
te dekken zijn we aangewezen op
swaps. Het beheer van een portefeuille met swaps is zo ingewikkeld
dat we dit wel uit handen moesten
geven. De kennis was in 2006 niet
in huis en ik denk niet dat we de
uitvoering van dat beleid ooit in
huis kunnen halen. Ik denk wel dat
we na een aantal jaar actief beleid
hierover van mening zijn veranderd
en nu streven naar een meer passief
beheer. De renteafdekking kan naar
mijn mening eenvoudiger: Het valt
te overwegen het afdekken van de
verplichtingen (matchen) uit te voeren door middel van ‘plakken’ van
obligaties en verplichtingen over de
jaren. Zo gaat de laatste complexiteit de deur uit.”

Heeft de RvD het bestuur kritisch
gevolgd?
“Wij stelden de opmerkingen van
de RvD zeer op prijs. Wij hebben nu
zelfs een meelezer uit de raad met
betrekking tot de uit te brengen
jaarverslagen. Uiteindelijk hebben
het bestuur en de raad dezelfde
doelen. Als bestuur moeten we
echter alle belangen afwegen, ook
die van de geledingen die niet in de
Raad vertegenwoordigd zijn: de slapers en de werkgever.
Ik wil iedereen die betrokken is bij
het pensioenfonds bedanken. Met
name de mensen waar ik over de
jaren intensief mee heb samen gewerkt: de voortreffelijke organisatie
bij SPEO, het verantwoordingsorgaan, de raad van deelnemers, de
hoofden van de personeelsafdelingen, de beleggingscommissie en
de leden van het bestuur. In al die
jaren zijn de steun van mijn in 2002
overleden vrouw en mijn huidige
partner onmisbaar geweest.
Dat het een ieder in het pensioenfonds zeer goed mag gaan!!!!!”

Waarom stop je ermee?
“Ik was van plan om in 2004 te
stoppen, maar door privéomstandigheden heb ik er nog acht jaar
aan vastgeplakt. Ik hoop dat meer
jongeren in het bestuur zullen komen. Dat is prima, ze komen ook
met verfrissende ideeën. Ik was
altijd zeer vereerd dat ik als leidinggevende door de werknemers werd
ge/herkozen. Dat deed me altijd
heel goed.”

Wat vindt u daar nou van?
Hebt U er nog vertrouwen in dat de politiek opkomt
voor de belangen van ouderen?
Twijfel en onzekerheid voeren de boventoon in de reacties op deze vraag. Maar hoop doet leven. “Ouderen
zijn toch een belangrijke kiezersgroep,” stelt één van
de ondervraagden. “Daar zal de politiek toch rekening
mee moeten houden?!”
W. van Dokkum, Alphen aan de Rijn
“Daar heb ik mijn twijfels over. Je merkt helemaal niet
dat ze voor onze belangen opkomen. De pensioenen
worden afgeroomd, de ziekteverzekering gaat omhoog,
andere kosten zijn al omhoog gegaan. De rekenrente is
dermate laag dat indexering in de eerstkomende jaren
er niet in zal zitten.”

Mevr. G. Mahaboeb-Wajid Hosain, Amsterdam
“Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk wel
goed. Ik begrijp het niet zo, de goede dingen vind ik
goed. Wat moet ik van de slechte dingen zeggen? De
bezuinigingen zijn niet zo voor ons. Ik kreeg pensioen,
daar ben ik blij mee, anders was er geen toekomst voor
mij.”

R.J. Marx, Hilversum
“Ik weet het eigenlijk niet. Toch ik denk eigenlijk wel
dat de politiek voor de ouderen opkomt. De ouderen
zijn toch een belangrijke kiezersgroep, de politiek moet
daarmee rekening houden. De laatste jaren is dat niet
zoveel gebeurd. Ook in de toekomst kunnen zij het niet
zo gek maken dat ze met ons geen rekening houden. De
ouderen zijn een groeiende kiezersgroep.”

Mevr. Q.R.M. Oomen-Strooij, De Bilt
“Ik heb geen idee, kan er geen antwoord op geven.
Voor mijn gevoel gaat het alle kanten op. Soms zijn
de ontwikkelingen gunstig voor de lange termijn, dan
ontwikkelt de rente zich gunstig voor de pensioenen.
Soms hebben dingen een onverwacht effect, ik wacht
af. Heeft de politiek greep op ontwikkelingen die groter zijn dan Nederland? Er zijn ontwikkelingen, waar de
landelijke politiek niets aan kan doen, ze krijgen een
eigen autonome gang. Ik heb wel eens het idee dat ik
in een kuil wil zitten en er weer uitkom als alles achter
de rug is.”

De interviews zijn gehouden op 23 mei 2012 door Hildegund Spaargaren

PVDA ziet gepensioneerden niet meer zitten
“De PvdA, eens de partij van Drees,
ziet gepensioneerden nu niet meer
zitten,’’ aldus Marcel van Dam.
,,Partijleider Samsom gaf in het
stuk Keuzes voor de toekomst van
Nederland zijn visitekaartje af. Het
telt bijna 22 duizend woorden. De
woorden pensioen, gepensioneerden en pensioenproblemen komen
daarin niet voor.’’
Omdat de rente zo laag is en pensioenfondsen door de overheid
zijn gedwongen hun pensioenverplichtingen te berekenen vanuit de
veronderstelling dat dit altijd zo zal

blijven, kunnen de pensioenfondsen
de uitkeringen niet aanpassen aan
de inflatie. De koopkracht is nu al
8 à 10 procent gedaald. Pensioenfondsen zeggen dat dit kan oplopen
tot 25 procent.
Van Dam hekelt Wouter Bos. De
positie van mensen die met pensioen gaan, wordt volgens hem nog
zwakker omdat zij ieder jaar meer
inkomstenbelasting moeten gaan
betalen dankzij de door Wouter Bos
afgedwongen Bosbelasting. ,,Het
is maar goed dat hij nu leerlingcolumnist is,’’ aldus Van Dam.

Ouderen domineerden teveel het pensioendebat

“Het pensioendebat is te lang gedomineerd door de ouderen”, zegt
Directeur Gerard Riemen van de Pensioenfederatie Riemen in een interview
met Remko Nods van het blad Elsevier.
Ouderen zijn er verontwaardigd over dat twintig jaar geleden de vermogens
van pensioenfondsen zijn afgeroomd door werkgevers en zelfs door de overheid, met terugstortingen en premievakanties. Er is absoluut niets onoorbaars
gebeurd, vindt Riemen. ,,Iedereen wist het en schreef erover. Iedereen heeft er
gigantisch van geprofiteerd, werkgevers, werknemers en de overheid. Maar als
dit niet was gebeurd, hadden we nu echt geen betere pensioenen gehad. Dan
was al het geld naar de schatkist gevloeid. Er lag een wetsvoorstel in de Tweede
Kamer om de vermogensoverschotten via belastingen af te romen.’’

‘’Een 80-jarige kan net zo
productief zijn
als een 30-jarige.’’

Hoogleraar

Jan Baars
Pensioen nu al lager
voor 6000 mensen

Zesduizend gepensioneerden kregen afgelopen april al een forse
inkomstenderving voor de kiezen.
Het gaat om klanten van zes pensioenfondsen, die de pensioenen
fors verlagen. Deze ouderen krijgen
voortaan 4,6 tot 7 procent minder
pensioen.
Het betreft de fondsen voor apothekers, vlakglas en cultuur, en de
bedrijfsfondsen van Royal Leerdam (glas) Norit en ISS (catering,
schoonmaak). De genoemde zes
fondsen moeten waarschijnlijk ook
in 2013 de pensioenen verlagen. Dit
zijn de zwaarste gevallen onder de
103 fondsen die hebben aangekondigd de pensioenen te moeten verlagen. De meesten hoeven dat pas
in 2013 te doen. Zij hopen nog op
herstel in 2012.
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Bijna 10 procent van de kinderopvangorganisaties heeft een zorgwekkende achterstand bij het pensioenfonds voor hun werknemers. Achterstand is vier keer zo hoog als in andere sectoren.

Een 55-plusser die zijn baan verliest, maakt niet veel kans op een nieuwe
baan, berekende het Centraal Bureau van de Statistiek. In de tien jaar tot
hun pensionering wacht hem dus vaak WW en daarna bijstand. Met elke
maand die de AOW-leeftijd stijgt, duurt zijn verblijf in de bijstand dus ook
langer.
Zes op de tien werknemers in de zorgsector denken hun pensioen niet te

The Economist:
Absurd en onjuist
In 2011 maakte Elsevier, de grootste op het gebied van wetenschappelijke uitgaven, een winst van 768
miljoen Engelse ponden op een
omzet van 2,1 billioen pond. Zulke
winstmarges (37% vergeleken met
36% in 2010) zijn mogelijk omdat
de inhoud grotendeels gratis wordt
geleverd door onderzoekers. De
wetenschappers die de teksten beoordelen (peer-reviews) zijn meestal onbetaalde vrijwilligers. De bladen worden vervolgens notabene
verkocht aan de universiteiten die
de gratis inhoud en arbeid hebben
geleverd. De wetenschappers en
belastingbetalers die verantwoordelijk waren voor dit onderzoek
moeten dus betalen om dit te kunnen lezen. Dit is niet alleen absurd
en onjuist het belemmert ook opleiding en onderzoek.

Dagje uit met VGEO
naar Hoge Veluwe

De PR-commissie van VGEO koos
dit jaar voor een uitstapje naar De
Hoge Veluwe. Op 29 augustus
bezoeken we het Kröller Müller
Museum, in het Nationale Park De
Hoge Veluwe. Hier ziet U werk van
veel beroemde kunstenaars zoals
Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. Daarnaast is er een grote
beeldentuin met werken van Henri
Moore en Auguste Rodin. Houdt
dus 29 augustus vrij. Het complete
programma met meer er om heen
ontvangt u persoonlijk in juli.

Als u dit maar weet
halen. De fysieke en geestelijke belasting trekt een te zware wissel. Ook
worden medewerkers gek van de managers en alle pietluttige regels in
de zorg. De geënquêteerden spreken van ‘managementsgekte’. In hun
beleving draait alles om registratie en weinig om de patient.

Ouderen die het alleen van een AOW’tje moeten doen, zijn er steeds
minder. Van alle pensioengerechtigden heeft inmiddels 90 procent extra
inkomsten naast de AOW-uitkering. Bijvoorbeeld omdat zij huurtoeslag
ontvangen, aanvullend pensioen hebben of inkomsten krijgen uit hun
vermogen.

Inflatiecorrectie moet in pensioenoverzicht AOW’ers in buitenDe jaarlijkse pensioenoverzichten die pensioenfondsen aan hun deelnemers sturen, moeten worden gecorrigeerd voor inflatie. Dat wil de
Autoriteit Financiële Markten.
Deze verplichting voor pensioenfondsen moet zo snel mogelijk in
de wet wordt vastgelegd. Dat heeft
directeur Harman Korte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
gezegd bij de presentatie van het
jaarverslag van de AFM.
Het Uniform Pensioenoverzicht
(UPO) geeft een vertekend beeld
van de pensioenen, die Nederlanders mogen verwachten, vindt
Korte. Het is de AFM een doorn in
het oog dat pensioenfondsen in het
UPO geen rekening houden met de
eroderende werking van inflatie.
De meeste consumenten realiseren
zich niet dat het in het UPO vermelde pensioen over tientallen jaren

in koopkrachttermen een fractie is
van de huidige waarde, aldus Korte. Consumenten zijn volgens hem
geneigd de verwoestende effecten
van inflatie op inkomen en vermogen zwaar te onderschatten, een
fenomeen dat ‘geldillusie’ wordt
genoemd.
Iemand van 40 jaar ziet op zijn UPO
bijvoorbeeld dat hij op zijn 65ste
20 duizend euro pensioen krijgt.
Maar bij een gemiddelde inflatie
van twee procent in de komende
25 jaar is de reële waarde van dat
bedrag slechts iets meer dan 12 duizend euro. Als de inflatie gemiddeld
3 procent bedraagt, slinkt de reële
waarde tot 9.300 euro

Collectief pensioen is beter

Collectieve pensioenregelingen zijn uiteindelijk op alle fronten beter, stelt
Onno Steenbeek directeur van de Algemene Pensioengroep en hoogleraar
Risicobeheer van Pensioenfondsen. Wie inlegt bij een pensioenfonds,
betaalt gemiddeld zo’n vier euro aan kosten op elke 100 euro inleg. Bij
pensioenverzekeraars is dat zo’n 25 euro op iedere 100 euro.

Reed Elsevier verdedigt zich tegen wetenschappers
Reed Elsevier is een verdedigingsoffensief begonnen tegen een boycot van haar wetenschappelijke
tijdschriften. De aanval daarop
werd gestart door een professor in
de wiskunde in Cambridge.
Reed Elsevier noemt zijn verklaringen een ernstige verdraaïing van
de werkelijkheid.
Volgens Reed Elsevier komt een groot
gedeelte van de boycot voort uit een
verkeerd beeld van haar business en
hoe bibliotheken werken. Wetenschappers begrijpen soms niet hoe bi-
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bliothecarissen aan de informatie komen, welke mogelijkheden en kosten
er zijn. De uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften doen er volgens
Reed Elsevier alles aan, om de resultaten van door de regering gesponsord
onderzoek veelvuldig te verspreiden.
Elsevier biedt vele opties aan om de
tijdschriften in te zien en te gebruiken,
zoals “open access” (gratis toegankelijk, red) tijdschriften en open archieven. ,,Wij werken er steeds aan, om
de “open access”opties voor auteurs
te verbeteren en technologieën te
ontwikkelen, om onderzoeksresultaten te delen.’’

land krijgen toch
33 euro

Een rechter in Haarlem heeft een
streep gehaald door een beoogde
bezuiniging van 110 miljoen euro.
Het gaat om de koopkracht-ondersteuning van 33 euro per maand
voor AOW’ers in het buitenland.
Een speciale wet hiertoe bepaalt
dat de bonus alleen wordt uitbetaald aan ouderen die in Nederland
belasting betalen. Deze bepaling
is vorig jaar van kracht geworden.
Met de beperking was een bezuiniging van 110 miljoen euro gemoeid.
In een reeks beroepszaken van ouderen die in de Europese Unie en in
Marokko wonen, heeft de rechter
nu bepaald dat de koopkrachtondersteuning ook aan hen uitbetaald
moet worden. De uitkering valt onder sociale zekerheidsrichtlijn van
de Europese Unie. De Raad van
State wees hier in 2010 in zijn advies over de wet al op. De Sociale
Verzekeringsbank en het ministerie
van Sociale Zaken kunnen nog in
beroep gaan tegen de uitspraak.

In Memoriam

Het volgende lid is ons ontvallen:
Mevr. L.C.G. Willems-Schopmeijer,
Amsterdam

Welkom Als nieuwe leden heten
wij van harte welkom:
Mevr. P.A.W. Janssen-Hermsen, Driel
Mevr M. Treur, Loosdrecht
Mevr. N. de Jong Uitgeest
J. te Riele, Groesbeek
G.J. Kany, Amsterdam
B. Wanrooy, Zeist

en

Nic van Rossum: Dwars in ruste

Ouderdom komt sluipend, maar
aftakeling is onvermijdelijk
Elkeen in onze leeftijdscategorie
herinnert zich wel het moment
dat hij of zij zich realiseerde ‘oud’
te zijn. Voor mij was dat twee
jaar geleden op een natte decemberavond in de overvolle metro
van Lyon, toen een vriendelijke
Franse jongeman mij zijn zitplaats aanbood. Ik voelde
me overvallen: geschrokken weigerde ik. Dat had ik
natuurlijk nooit moeten doen. Misschien staat de jongeman zijn plaats nooit meer aan een bejaarde af.
Het punt is dat ouderdom sluipend toeslaat, praktisch
ongemerkt. Als je zoals ik je levenlang gezond bent
geweest (geen dag ziekteverzuim in vijftig jaar) denk
je niet aan ouder worden, ook al word je vader, grootvader en sinds kort zelfs overgrootvader. Natuurlijk
loopt je conditie langzaam terug totdat je merkt
steeds moeilijker met een betrekkelijk zware last een
trap te kunnen beklimmen.
Dan ga je opletten. Het eerst de huid. Aanvankelijk
nog weinig rimpels, maar ineens bemerk je dat de
huid van armen en benen verdacht veel begint te lijken op die van je moeder toen ze dik tachtig jaar was.
Ook verschijnen er hier en daar wat ouderdomsvlekjes. En, na vijftien kilo afgevallen te zijn in twee jaar,
hangende buik, slappe borsten en een beginnende
kippennek.
Daar valt allemaal best mee te leven. Erger is dat je
(korte) geheugen steeds zwakker wordt. Namen kon
ik al nooit onthouden, maar nu ook steeds minder
gesprekken, data, feiten en afspraken. Je probeert
zoveel mogelijk te noteren, maar is dit niet het begin
van dementie? Die angst neemt langzaam toe, zeker
ook als je gehoor achteruit loopt. In mijn geval heb ik
steeds meer moeite om gesprekken in een gezelschap
te volgen.
Het gezicht is bij mij een apart geval. Ik werd langzaamaan nachtblind, zag achter het stuur beren op
de weg. Het bleek ‘staar’ te zijn. In beide ogen werden d.m.v. een operatie (fluitje van een cent) nieuwe
lenzen geplaatst. Ik rijd nu (ook ’s-nachts) weer zonder

bril, zie meer kleurnuances en heb ook bij het lezen
geen bril meer nodig. Een openbaring. Ik heb mijn
ogen van vijftig jaar geleden terug. Ik kan iedereen
een staaroperatie aanbevelen.
Blijft wel de toenemende onzekerheid. Als ik een (rol)
trap afloop moet ik een leuning bij de hand hebben.
Angst om te vallen neemt toe. Bejaarden zouden korter slapen, maar ik slaap negen tot tien uur per nacht.
Afgelopen winter heb ik nogal eens liggen piekeren.
Terwijl er geen echte problemen waren. Naderende
depressie? Nog even niet. Met de zon en vitamine D
kwam dit voorjaar de levenslust terug.
Tijdelijk waarschijnlijk, want ouder worden betekent
onherroepelijk aftakeling. Op alle terreinen. Daar
is veel onderzoek naar verricht. Vooral door de Vrije
Universiteit, onder de noemer LASA, waar ik vanaf
het eerste begin bij betrokken ben geweest. Dan is het
interessant om te vergelijken hoe mijn eigen ervaringen met ouder worden zich verhouden tot die van de
meerderheid van de geënquêteerden. Dat doe ik dan
de volgende keer. Mogelijk ben ik ook daar een buitenbeentje en blijf ik wat ik mijn levenlang geweest ben:
dwarsligger.
P.S. Vorige keer heb ik mij verzet tegen de zogenaamde voordelen van aftrek van hypotheekrente tegenover lange termijn sparen. Mijn stelling is en blijft:
beter aflossen dan aftrekken. Een aantal lezers heeft
mij menen te betrappen op rekenfouten. Ik zou de te
ontvangen rente te ongunstig hebben voorgesteld.
Een opponent meende 4,5% bruto te kunnen incasseren op een tienjarig deposito. Ik zou graag de naam
van die bank kennen. Serieuzer was het verwijt dat
ik wel het spaargeld liet lijden aan inflatie en niet de
hypotheekschuld. Dat is op zich juist, maar zelfs dan
blijft aflossen voordeliger dan sparen. Ondanks het
leeglopen van de huizenbubbel is op lange termijn
vermogen in onroerend goed meer waardevast dan
spaargelden.

Reacties: n.van.rossum@wanadoo.fr
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