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Vallen de aangekondigde kortingen op pensioenen volgend jaar ook voor 
SPeO wel mee? Of kan het zelfs nog meer worden door aanhoudende 
economische malaise? Vooralsnog lijkt minister Kamp van sociale zaken 
geen wondermiddel in huis te hebben met zijn nieuwe regels voor de 
pensioenfondsen. deze maand zou hij meer duidelijk maken.

Minister wil 
nieuw contract 
niet verplichten 
Een pensioenfonds opsplitsen 
in een fonds met oude rechten 
en een nieuw fonds is geen op-
tie. Tot die conclusie komt een 
werkgroep van de Pensioen-
federatie. De werkgroep voelt 
er het meest voor dat de oude 
rechten collectief worden ‘in-
gevaren’. Maar de minister 
vindt dit te riskant. 

De Pensioenfederatie is er dus 
voorstander van dat alle oude 
rechten worden ondergebracht 
in een nieuw pensioencontract. 
Om dit mogelijk te maken, 
moet dit wettelijk wel geregeld 
worden, vindt de Federatie. 
Dit zou betekenen dat er een 
verplichte collectieve waarde-
overdracht plaatsvindt naar 
een nieuw pensioencontract. 
Pensioenfondsen kunnen be-
zwaarmakers dan eenvoudig-
weg verwijzen naar de wet. De 
overheid is er echter beducht 
voor dat deelnemers in een 
pensioenfonds dit juridisch 
gaan aanvechten. Deelnemers 
in een pensioenfonds kunnen 
bijvoorbeeld aanvoeren dat 
hun eigendomsrechten wor-
den aangetast. Daarom volgt 
minister Kamp het advies van 
de Federatie niet op. Hij legt de 
pensioenfondsen het collectief 
invaren van oude rechten dus 
niet op. Hij laat dit besluit over 
aan sociale partners en de pen-
sioenfondsen. 

nieuwe regels bieden nog geen 
hoop op minder korting

Eigenlijk zouden de nieuwe regels 
pas in 2014 ingaan. Maar de Tweede 
Kamer en Kamp willen dat pensioen- 
fondsen al in 2013 op de nieuwe 
pensioenwet vooruit kunnen lopen. 
Het kortingsvoordeel moet behaald 
worden met een nieuwe rentebe-
rekening voor de dekkingsgraden. 
Die rente bepaalt namelijk hoeveel 
vermogen een pensioenfonds moet 
hebben. Zit je, zoals nu al vele maan-
den, onder de 100 procent door de 
aanhoudende lage marktrente dan 
kun je volgens de huidige regels als 
fonds niet aan je verplichtingen vol-
doen. Tegen die sterk wisselende en 
lage rentevoet wordt door pensioen-
fondsen al jaren bezwaar gemaakt.

Langere termijn rente
Pensioenfondsen zouden nu mogen 
gaan rekenen met een hogere, lan-
gere termijn rente, de zogenoemde 
‘ultimate forward rate’. Deze kan 
rond de 4% komen te liggen. Die 
wordt ook door andere Europese 
landen gehanteerd. Hoe hoog die 
rente precies is, moet nog blijken. 
Kamp wacht een uitspraak daarover 
af van de Europese pensioentoe-
zichthouder EIOPA. Dekkingsgraden 
zouden tussen de twee en tien pro-
centpunt kunnen stijgen door deze 
nieuwe manier van rekenen. Daar-

mee is echter voor menig pensioen-
fonds, waarschijnlijk ook SPEO, een 
korting zeker nog niet van de baan. 
Integendeel. De Pensioenfederatie, 
die de pensioenfondsen overkoepelt, 
is pessimistisch. Gezien de voort-
gaande economische malaise houdt 
zij zelfs rekening met nog grotere 
kortingen dan aangekondigd. Daar-
door kan het wenselijk zijn kortingen 
over een aantal jaren te spreiden. Er 
rekening mee houdend dat pensi-
oenfondsen jaarlijks niet meer dan 
7% mogen korten op pensioenuit-
keringen. 

evenwichtig pakket nodig
Hoewel de Pensioenfederatie al lan-
ger voorstander is van een aange-
paste rekenrente plaatst zij kantte-
keningen. Zij zegt niet de kortingen 
te hebben willen voorkomen maar 
hooguit de sterke renteschommelin-
gen. ,,Een evenwichtig pakket maat-
regelen is veel meer dan alleen het 
toepassen van een andere rekenren-
te. Belangrijk is dat fondsen zich niet 
ten onrechte rijk kunnen rekenen en 
er een balans wordt gezocht tussen 
de belangen van verschillende gene-
raties,’’ aldus de federatie. Daarmee 
komt de federatie ook tegemoet aan 
veelgehoorde kritiek op de nieuwe 
rekenmethode. Jongeren zouden 

hierdoor benadeeld worden, bewe-
ren zelfs hoogleraren economie. Het 
effect van een andere rekenrente 
verschilt sterk per fonds. Bij fondsen 
met relatief veel gepensioneerden, 
zoals SPEO, is het positieve effect 
veel geringer dan bij fondsen met 
een gemiddeld jonge populatie. 
Vergrijsde fondsen hebben veel 
minder profijt hiervan. Zij moeten 
immers een groot deel van de pen-
sioenen de komende decennia al 
uitbetalen. Fondsen met jonge werk-
nemers daarentegen hebben een 
langere periode voor zich voordat zij 
hun pensioenen moeten uitkeren. 

Oude en nieuwe contracten
Een gevolg van de nieuwe pensi-
oenwetgeving is dat pensioenfond-
sen en dus ook gepensioneerden 
kunnen kiezen voor een nieuw con-
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COmmentAAr

Geen topwijn uit dit mengvat
Wat heeft een nieuwe coalitie de gepensioneerden te 
bieden na de verkiezingsuitslag?  Nieuwe onzekerheden! 
We moeten afwachten wat er nog overblijft van de ver-
kondigde voornemens nadat ze flink door elkaar zijn 
geschud in dit politieke mengvat.  Een grand cru zal er 
niet uit dit vaatje getapt worden. Ik vrees voor een land-
wijntje. Maar we hebben ons lesje op pensioengebied in-
middels geleerd. Laat je door niets meer verrassen. Wat 
zijn de vragen waar we het eerst antwoord op willen? 
Wordt er gekort op ons pensioen en zo ja hoeveel? Zoals 
het er nu voorstaat met de economie en fondsvermogens 
lijkt korten mij onontkoombaar. Zelfs als het toverstafje 
van een hogere rekenrente gebruikt wordt. Misschien 
moeten we er zelfs niet van opkijken dat SPEO volgend 
jaar nog meer moet korten dan de aangekondigde 3,3%. 
Dat klinkt pessimistisch. ,,Maar mooier kunnen we het 
niet maken,’’ zeggen we de Belastingdienst dan na.  Is 
er geen enkele hoop? Jawel, maar vestig die vooral niet 
op politici en economen. Ook al lijken ze de Louis van 
Gaalen van het pensioenspeelveld te zijn. Niet zij maar 
economische machten binnen en buiten Europa bepalen 
het spel en eindresultaat.  

rommelhypotheken?

Weet U nog van die Amerikaanse rommelhypotheken 
die aan de wieg stonden van de wereldwijde economische 
crisis. Nu willen werkgeversorganisaties VNO-NCW 
dat Nederlandse pensioenfondsen hypotheken gaan 
opkopen als belegging. Lage risico’s en aantrekkelijke 
rendementen propageert voorman Wientjes. Leert men 
zijn lesjes dan nooit? Terwijl er ook in Nederland steeds 
meer hypotheken ,,onder water komen te staan’’. Meer 
schuld dus dan de woning waard is. Gelukkig voelen 
pensioenfondsen hier niets voor. Het illustreert wel dat 
we continue beducht moeten zijn voor ,,graaiers’’ in 
onze pensioenkassen.  

Harry nijhuis
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tract. Kamp wil bestaande pensioen-
aanspraken ‘invaren’ in het nieuwe 
reële pensioencontract. Het Kabinet 
kan dit ‘invaren’ echter niet wette-
lijk voorschrijven. Wel wordt gepro-
beerd pensioenfondsen die richting 
op te sturen. (Zie het artikel ‘Minis-
ter wil proef aangaan’ pag.5). 
Veel fondsbestuurders zijn voorzich-
tig en adviseren, naar verwachting, 
sociale partners het oude contract te 
handhaven. Pensioenfondsen kun-
nen in het nieuwe contract mee- en 
tegenvallers op de financiële mark-
ten over maximaal tien jaar uitsme-
ren. Een belangrijk verschil met het 
oude systeem is dat eerder dan nu 

gekort kan worden. Korting is dan 
niet meer het laatste redmiddel maar 
een sturingselement zoals de hoogte 
van de pensioenpremie en de in-
dexatie. Het Centraal Planbureau 
voorspelt dat oudere werknemers 
en gepensioneerden, met hoge pen-
sioenaanspraken, er sowieso iets op 
vooruit gaan als de pensioenfondsen 
overstappen. Jongere werknemers 
leveren dan iets in. Dat komt doordat 
de kans op aanpassing van de pen-
sioenrechten aan de inflatie in het 
nieuwe contract iets groter is, en de 
kans op forse pensioenverlagingen 
iets kleiner.

Bedrijfsvermogen lijdt onder tegenvallers 
pensioenfondsen
Ondernemingen moeten vanaf 2013 
tegenvallers in hun pensioenfonds 
meteen ten laste laten komen van 
hun bedrijfsvermogen. Dit dreigt 
hun vermogenspositie jaarlijks met 
tientallen miljarden euro’s aan te 
tasten. Dit blijkt uit een onderzoek 
van de vakgroep Accountancy in 
Groningen onder leiding van hoog-
leraar Ralph ter Hoeven. 
Momenteel mogen bedrijven de 
pijn nog over een aantal jaren uit-
smeren. De nieuwe boekhoudregel 
is ingevoerd omdat in de huidige 
verslaggeving onvoldoende dui-
delijk wordt welke verplichtingen 
bedrijven boven het hoofd hangen.
Alleen bedrijven die een pensioen-

regeling kennen waarbij de werkne-
mer een vaste uitkering is beloofd 
(de toegezegd-pensioen-regeling, 
zoals SPEO die kent), hebben er 
last van. De andere ondernemin-
gen keren simpelweg maandelijks 
de pensioenpremie uit en laten alle 
risico’s over aan de werknemers.
Relatief het hardst geraakt wordt 
PostNL, waar de gevolgen maar 
liefst twee keer zo groot zijn als 
het eigen vermogen. “Dat is echt 
de grote uitschieter”, zegt Ter Hoe-
ven. In absolute zin is de impact het 
grootst bij Shell, waar het gaat om 
een aantasting van het vermogen 
van € 15 mrd.

ralph ter Hoeven
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Cultuur en natuur vonden elkaar 
tijdens VGEO-uitstapje
Cultuur en natuur stonden harmonieus op het dagmenu tijdens het VGeO-
uitje dat deze keer op 29 augustus plaatsvond in nationaal Park de Hoge 
Veluwe. een immens en prachtig natuurgebied. met als extraatje op deze 
augustusdag een prachtig bloeiende heide. Onder een zonnige hemel 
togen 74 leden en partners naar het bezoekerscentrum als vertrekpunt 
voor afwisselende excursies.

Geen VGEO-uitstapje begint 
zonder koffie en goed gebak. 
Deze keer geserveerd in res-
taurant De Koperen Kop. Na 
de gebruikelijke herkennin-
gen van en kennismakingen 
met oud-collega’s vertrokken 
de deelnemers voor een korte 
wandeling door de beelden-
tuin dichtbij het bezoekers-
centrum. Deze ligt prachtig 
in het groen en sluit aan bij 
het Kröller Müller Museum. In 
de tuin zie je zowel klassieke 
als moderne beelden. Namen 
van wereldberoemde beeld-
houwers zoals Auguste Rodin 
en Henri Moore geven het 
geëxposeerde cachet. Binnen 
in het museum werden we 
in vier groepen verdeeld elk 
begeleid door een gids die uit-
voerige toelichting gaf tijdens 
de rondgang. Dat de steen-
rijke mevrouw Kröller-Müller 
een fanatiek verzamelaarster 
van Van Gogh was, is in het 
museum goed te herkennen. 

Er hangt en staat hier voor 
een fortuin ook van andere 
beroemde schilders en kun-
stenaar, kunstwerken die ook 
na haar dood zijn verworven. 
Geen wonder dat haar man, 
een rijke Rotterdamse direc-
teur van een handelsfirma, 
moet hebben uitgeroepen dat 
wat hij aan de debetkant ver-
wierf door haar aan de credit-
kant werd uitgegeven. 
Na de vele indrukken en 
gemaakte voettocht was ie-
dereen toe aan een goed ver-
zorgde middaglunch in De Ko-
peren Pot. Gelaafd en gesterkt 
kon iedereen vervolgens nog 
het nabij gelegen Museonder 
bezoeken. In dit ondergronds 
museum wordt een indruk 
gegeven van het onderaardse 
leven en leefmilieu dat zich 
voornamelijk aan ons oog ont-
trekt. Maar niettemin van le-
vensbelang is ook voor ons be-
staan. Beladen met veel wijs-
heden en prachtige indrukken 
kon een ieder vervolgens aan 
het eind van de middag na een 
verkwikkend drankje zijns en 
haars weegs. Met de nodige 
complimenten voor de PR-
commissie die deze dag weer 
organiseerde. 
Bezoek voor meer foto’s van 
dit uitstapje onze website 
www.vgeo.nl
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Goed eerste halfjaar reed elsevier
Winst en omzet van Reed Elsevier 
groeiden dit eerste halfjaar vooral 
in Brazilië en China. De uitgeverij 
presteerde vooral daardoor beter 
dan analisten hadden verwacht. 
Alle vijf divisies lieten groei zien. 
Maar de discussie rond gratis toe-
gang tot wetenschappelijke publi-
caties zetten de toekomst van 
Elsevier Science onder toenemende 
druk. 

Dit eerste halfjaar werd een om-
zet behaald van 3,73 miljard euro. 
Dat is meer dan in dezelfde peri-
ode vorig jaar. De organische groei 
zonder acquisities en verkopen was 
vijf procent. De meeste omzetgroei 
werd geboekt bij de vakbeurzen en 
tentoonstellingen. 
De winst steeg 18 procent tot 685 
miljoen euro. “Op basis van onze 
goede halfjaarcijfers en de con-
stante verbetering van de kwaliteit 
van onze inkomsten verwachten wij 
omzet- en winstgroei voor de rest 
van het jaar”, aldus bestuursvoor-
zitter Erik Engstrom. 
Verder deelde hij mee in versneld 
tempo afscheid te nemen van 

activiteiten die niet langer passen 
bij ‘onze strategie’. 
Verder werd de aankoop van eigen 
aandelen aangekondigd. Door een 
overname in Brazilië steeg de di-
visieomzet met 40 procent tot 593 
miljoen euro, een zesde van de 
totale concernomzet. 

Wetenschappelijke publicaties
Het meeste geld verdiende Reed 
Elsevier met wetenschappelijke in-
formatie voor academici en medici. 
De wetenschappelijke divisie haalde 
acht procent meer omzet: 1,2 mil-
jard euro. Een derde van het totaal.
Reed Elsevier erkent in zijn half-
jaarbericht dat de toenemende 
discussie over gratis toegang tot 
wetenschappelijke informatie een 
risico vormt voor de inkomsten van 
het concern. De groeiende groep 
onderzoekers boycot het betalen 
voor wetenschappelijke publicaties 
en voert strijd voor ‘open access’ 
van deze informatie. Een belangrijk 
argument dat daarbij wordt gehan-
teerd, is dat onderzoek betaald met 
belastinggeld door iedereen gratis 
gebruikt moet kunnen worden. 

De Romeinse dichter Horatius, bekend van het motto 
‘Pluk de dag’ schreef dit ruim 2000 jaar geleden al

Bedroevende rendementen met 
investeringsfondsen
de rendementen die pensioenfondsen halen op beleggingen in investe-
ringsfondsen (private equity) zijn vrij bedroevend. dit concluderen 
martijn Cremers, verbonden aan de Yale university en rob Bauer, 
hoogleraar financiering aan de universiteit in maastricht. 

Pensioeninformatie via een dashboard

In één oogopslag zien hoe je pen-
sioenvooruitzichten zijn? Vergelijk-
baar met het dashboard in je auto 
waarop je kunt zien hoe hard je 
rijdt, wat er nog aan brandstof in de 
tank zit en nog veel meer belang-
rijks. Iets dergelijks stelt Maarten 
Camps, topambtenaar op het minis-
terie van Sociale Zaken zich voor. Hij 
noemt het dan ook het ‘pensioen-
dashboard’.

Met zo’n online instrument zouden 
deelnemers in één oogopslag moe-
ten zien wat hun uitkering is bij pen-
sionering op hun 65ste, 66ste en 
67ste. Bovendien moet direct dui-

delijk zijn wat de financiële effecten 
op hun pensioen zijn bij veranderde 
persoonlijke omstandigheden.
De onwetendheid over de stand van 
zaken over hun pensioenregeling 
onder pensioendeelnemers is fors, 
zo blijkt uit onderzoek van adviesor-
ganisatie Montae van januari 2012. 
Zo is 53 procent van de ondervraag-
de pensioendeelnemers niet bekend 
met de eigen pensioenregeling. 73 
procent heeft geen idee hoe hoog 
hun pensioenpremie eigenlijk is, 91 
procent weet niet wat de werkgever 
aan premie betaalt en 56 procent 
rekent op een pensioen van 70 pro-
cent van het laatst genoten salaris.

een onsje minder pensioen
de nederlandse pensioenen zijn wel erg genereus, vindt OeSO-econoom 
jens Christian Hoj. “jullie zullen in de toekomst genoegen moeten nemen 
met een onsje minder”. 
De koopkracht van de Nederlandse 
gepensioneerde was volgens de Or-
ganisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling in 2007 
het hoogst van Europa: 74 procent 
van het gemiddelde loon, meer dan 
20 procent hoger dan in Duitsland 
en België.

In Nederland lijken de kosten van 
de vergrijzing de komende decen-
nia harder te stijgen dan in andere 
Europese landen. Niet doordat 

Nederland zo veel meer ouderen zal 
tellen dan de rest van Europa, maar 
door de grote ambitie van het soci-
ale model, schrijft de OESO.
De Nederlandse uitgaven aan pen-
sioenen en gezondheidszorg wor-
den hoog gevonden. Ook het 
Nederlandse zorgstelsel is duur. 
”Is het echt nodig dat iedereen 
binnen een kwartier van een zie-
kenhuis woont?” vraagt Hoj zich 
af. “En jullie medische specialisten 
horen bij de duurste in Europa.”

Zij hielden de rendementen tegen 
het licht die Europese pensioen-
fondsen op hun beleggingen in 
private equity behalen. “Die zijn vrij 
bedroevend, terwijl de kosten van 
beleggen via zulke investerings-
fondsen heel hoog zijn.’’ De ren-
dementen van investeringsmaat-
schappijen komen niet uit boven 
die van aandelen of van een spaar-
rekening bij de bank. Nederlandse 
staatsobligaties deden het vorig 
jaar met een rendement van circa 
acht procent heel wat beter, terwijl 
de risico’s van deze beleggingen 
aanmerkelijk kleiner zijn dan de be-
leggingen in private equity.

ABP
Ook vorig jaar konden investerings-
maatschappijen tevreden zijn over 
de bijdrage van Nederlandse onder-
wijzers, politieagenten en andere 
ambtenaren die verplicht hun pen-

sioen beleggen bij ABP. Nederlands 
grootste pensioenfonds stopte toen 
bijna 14 miljard euro in private 
equity, een kleine zes procent van 
het beheerd vermogen van het pen-
sioenfonds. Waarom? Omdat pen-
sioenfondsen hun risico’s proberen 
te spreiden. ABP maakte vorig jaar 
een rendement van 5,9 procent op 
investeringen in de private equity. 
Dat is volgens het pensioenfonds 
beter dan het gemiddelde in de 
sector. Die behaalde 4,6 procent 
claimt ABP. Dat klinkt goed, maar 
de buitenstaander kan dit cijfer niet 
verifiëren, ook niet de deelnemers 
die verplicht hun geld aan het ABP 
afdragen. Het ijkpunt waaraan het 
pensioenfonds zijn prestaties spie-
gelt is gebaseerd op een selectie 
van 3800 fondsen. 
ABP laat de meeste van zijn beleg-
gingen in private equity via Alpin-
vest lopen. 

“Een bejaarde lijdt veel ongemak; de 
stakker laat ofwel zijn geld op rente, 
uit bestedingsangst, ofwel beheert zijn 
zaken zwakjes en verkrampt, een trage 
treuzel en een zeur, voor de toekomst 
bang, een mopperaar, vol van de goede 
oude tijd-zijn jeugd!- maar één en al kri-
tiek op de jeugd van nu. Veel voordeel 
schenkt het klimmen van de jaren, maar 
veel neemt de neergang weg.’’ 
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Wat vindt u daar nou van? 
Voorafgaand aan de verkiezingen vroegen we enkele 
VGeO-leden of zij al een keus hadden gemaakt. naar 
verluidt zouden veel nederlanders daar deze keer 
moeite mee hebben. de reacties liepen uiteen. 

L.A. de Gier, Zoetermeer
,,Ik heb nog geen keuze gemaakt. Wat moet je ook 
met dit drama, alle clubs zijn halfslachtig. Ik voel me 
bedrogen, je kunt ook moeilijk hun programma’s 
vinden. Als puntje bij paaltje komt, doen de 
partijen toch niet wat in het programma staat. 
Hun programmapunten gaan vaak verloren in de 
coalitieonderhandelingen. Dus je moet kiezen tussen 
een beetje links of een beetje rechts, alles wat ‘te’ is, 
is ook niet goed. Ik probeer een beetje links of een 
beetje rechts van het midden te blijven.’’

G.m. Groenenberg, Haarlem
,,In principe heb ik voorlopig wel een keuze gemaakt, 
maar het hangt er nog vanaf met welke zinvolle 
dingen of met welke onzin de partijen komen. Mijn 
partij is nog niet aan het campagne voeren. Partijen 
stellen nu ook het Kunduz akkoord ter discussie. Als je 
nu al die afspraken uit dat akkoord terugdraait, heb je 

een begrotingstekort. Je weet nu nog niet hoe ze dat 
begrotingsakkoord bestrijden willen. Je weet dus niet 
wat je eraan heb.’’

mevr. P. Gruber-Herschkopf, Amsterdam
,,In iedere geval hou ik niet van linkse partijen. Ik ben 
een vluchteling uit Polen, dus ik ken het communisme 
maar al te goed. En omdat ik Joods ben, moest ik toen 
weg. In het communisme zeiden ze dat iedereen gelijk 
is, dat is flauwekul, de leiding was dus ‘gelijker’. Ik 
stem ook niet op de christelijke partijen, want ik ben 
Joods. De PvdA is mij ook te links geworden en minder 
democratisch. Partijprogramma’s zijn mooi, maar ze 
komen niet uit. Ik stem dus niet SP of Groen Links.’’

mevr. m. Scheijde-Bakker, midwoud
,,Ja, ik heb al een keuze gemaakt. Ik heb op de 
sociale paragraaf van het verkiezingsprogramma 
gelet namelijk of een partij minder bezuinigt op 
de gezondheidszorg, de cultuur en het onderwijs. 
Ik heb een keuze gemaakt naar aanleiding van de 
verschillende partijprogramma’s. Wij proberen het 
beste ervan te maken, je kunt ook weinig anders 
doen.’’

Had u moeite met het maken van een politieke keuze?

De interviews zijn gehouden op 16 augustus 2012 door Hildegund Spaargaren.

Beheerskosten 
pensioenfonden 
moeten helderder
de beheerskosten van pensioen-
fondsen moeten helder worden 
gerapporteerd in euro’s per deel-
nemer. Zo luidt een aanbeveling 
van de Pensioenfederatie die een 
overkoepeling is van alle pensi-
oenfondsen.

Inzicht in kosten is een gevoelig 
onderwerp in de pensioenwereld. 
Zeker nu de pensioenen onder druk 
staan, wordt kritischer gekeken 
naar de uitvoeringskosten en de 
kosten van het vermogensbeheer.
Een kostenverlaging van bijvoor-
beeld 0,25 procentpunt levert op 
een termijn van veertig jaar 7,5 pro-
cent meer collectief pensioenver-
mogen op. Dat bleek uit onderzoek 
dat actuarieel adviesbureau Lane 
Clark & Peacock (LCP) eind 2011 
publiceerde.
Een jaar geleden presenteerde ook 
toezichthouder AFM een onderzoek 
naar de kosten van pensioenfond-
sen. De conclusie was hard en hel-
der: vooral kleine en middelgrote 
fondsen schieten tekort op het ge-
bied van inzicht in de kosten van 
het vermogensbeheer. Dit was voor 
de Pensioenfederatie aanleiding om 
in maart 2012 de bindende richtlijn 
Aanbevelingen uitvoeringskosten 
op te stellen. In haar aanbevelingen 
stelt de Pensioenfederatie ook dat 
de kosten van vermogensbeheer 
moeten worden gerapporteerd in 
een percentage van het gemiddeld 
belegd vermogen. Hoe groter een 
pensioenfonds is, hoe lager over 
het algemeen de kosten voor het 
vermogensbeheer zijn.

uit de stofkast
Ex-VVD-parlementariër Hans Wiegel 
is altijd in voor een provocatie. Zoals 
blijkt uit het volgende citaat uit zijn 
column. ,,Het onware verhaal dat de 
gepensioneerden de wederopbouw 
van ons land ter hand hebben geno-
men zal weer uit de stofkast worden 
gehaald. Dat verhaal gaat alleen 
op voor die gepensioneerden die in 
1945 zo’n twintig jaar of ouder wa-
ren en op de arbeidsmarkt kwamen. 
Die zijn nu ten minste boven de 87.’’

minister wil proef aangaan met nieuw pensioencontract
minister Kamp van sociale zaken wil met een nog onbekend pensioen-
fonds een proef aangaan om de overgang naar nieuwe pensioencontrac-
ten uit te proberen.  
“Als er een pensioenfonds komt dat 
het overstappen naar nieuwe con-
tracten in overweging wil nemen, 
gaan wij dat samen met ze doen en 
uitwerken. Daar leren wij dan ook 
weer van, waardoor we onze hand-
leiding kunnen perfectioneren.”
Met deze ‘proef’ hoopt Kamp de 
drempel zo laag mogelijk te maken 
om ook andere fondsen te laten 
overstappen. Nu is er onder pensi-
oenfondsen nog veel angst voor de 
overstap vanwege mogelijke juridi-
sche claims van deelnemers, die het 
nieuwe contract niet zien zitten. Het 
nieuwe pensioencontract biedt een 
grotere kans op inflatiecompensatie 
(indexatie), maar de pensioenuitke-
ring wordt ook minder zeker.

Via regelgeving afdwingen
Fondsbestuurders vrezen juridische 
claims omdat voor de overstap naar 
het nieuwe contract de oude pensi-
oenrechten moeten worden ontei-
gend. In het oude contract zijn de 

pensioenaanspraken juridisch zeker, 
terwijl ze in het nieuwe contract ju-
ridisch onzeker zijn. De Pensioen-
federatie en sociale partners heb-
ben er bij Kamp op aangedrongen 
dat hij de overstap via regelgeving 
afdwingt. Dan loopt niet het pen-
sioenfonds, maar de overheid het 
juridische risico.
Dat bevalt Kamp niet. “Ik ben ver-
antwoordelijk voor de AOW. Dat 
juridische risico draag ik. Maar de 
pensioenfondsen zijn van werkge-
vers en werknemers. Zij moeten 
daar dus over beslissen en het risico 
van een overstap nemen of niet.”

Aantasting oude rechten
Kamp begrijpt dat er enige terug-
houdendheid is. “Als een pensi-
oenfonds ervoor kiest de oude, 
bestaande rechten van de gepensi-
oneerden om te zetten naar nieuwe 
pensioenrechten, dan tast het de 
oude rechten aan. Na heel veel ju-
ridisch advies zeg ik dat dit accepta-

bel is, met het oog op het algemeen 
belang van een toekomstbestendig 
pensioenstelsel.”
Om die drempel naar het nieuwe 
contract zo laag mogelijk te ma-
ken, biedt Kamp zijn diensten aan. 
“Maar het begint met wetgeving 
die sociale partners in staat stelt 
om dat contract uit te voeren. 
Daarnaast wordt vastgelegd welke 
stappen pensioenfondsen moeten 
nemen om op een verantwoorde 
wijze oude pensioenrechten in het 
nieuwe contract onder te brengen. 
In een handleiding wordt aangege-
ven welke aspecten daarbij moe-
ten worden meegewogen. Daarna 
wordt na de zomer in een proefpro-
ject de handleiding getoetst aan de 
praktijk.”

“Nederland moet 
verantwoordelijk 

blijven voor zijn eigen 
pensioenstelsel. 

Die verantwoordelijkheid 
hoort niet bij de EU.” 

Pieter Omtzigt, 
CdA pensioenrapporteur 
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ALS u dIt mAAr Weet
door het Lente-akkoord ligt het werkelijke aantal AOW’ers over dertien 
jaar ruim een half miljoen lager. Dat levert de schatkist grofweg, zo’n zes 
miljard euro voordeel op.

de hervormingen om het Italiaanse pensioenstelsel betaalbaar te 
houden, slaan aan. Zo daalde het aantal nieuwe AOW-gerechtigden in de 
eerste helft van dit jaar met 47 procent ten opzichte van dezelfde periode 
vorig jaar.
de nederlandse overheid haalde in het verleden zo’n 13,6 miljard euro 
uit het ‘ eigen pensioenfonds’ ABP. Aldus de ABP-Nieuwsbrief.

Het rendement op beleggingen van pensioenfondsen was sinds 2007 
jaarlijks gemiddeld vijf tot zes procent. ,,Dat is voor alle werkenden 
en gepensioneerden van meer belang dan de gedaalde rente’, meent 
directeur Dick Sluimers van de grote pensioenbelegger APG.

Werknemers moeten pensioenpremie kunnen gebruiken voor de 
aflossing van hun hypotheek. Wie bij verkoop van zijn huis met een 
restschuld blijft zitten, moet die schuld kunnen financieren met de 

hypotheek voor een nieuw huis. Aldus de Christenunie (Cu) in haar 
verkiezingsprogramma. 

Oudere werknemers verdienen te veel en vrouwen werken te weinig. 
Dat constateert de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling in haar tweejaarlijkse rapport over de Nederlandse 
economie. 

nederland houdt ook na de verkiezingen, dringend behoefte aan een 
gezant die de schadelijke pensioenplannen van Brussel probeert te 
beïnvloeden. Dat vindt de Pensioenfederatie, een koepel van ongeveer 
350 pensioenfondsen. Deze club wil voorkomen dat ons land de 
zeggenschap over een grote pot pensioengeld verliest aan de Europese 
unie.

Het Pensioenfonds Vervoer is van plan een claim van 200 tot 250 miljoen 
euro in te dienen tegen vermogensbeheerder Goldman Sachs. Volgens 
directeur Walter Brand zijn verwachtingen over het te behalen rendement 
niet waargemaakt.

minder AOW’ers 

door de verhoging van de AOW-
leeftijd zijn er in 2025 flink min-
der AOW’ers. naar verwachtingen 
circa 600.000 in plaats van de 1,1 
miljoen waarvan werd uitgegaan. 
Dat meldt het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS). De AOW-leeftijd 
wordt de komende jaren in stappen 
verhoogd. Vanaf volgend jaar gaat 
de pensioenleeftijd elk jaar met een 
aantal maanden omhoog, te begin-
nen met één maand volgend jaar. 
In 2019 moet de AOW-leeftijd dan 
66 jaar zijn, in 2023 67 jaar. Daarna 

Vutter met inkomensgat moet spaargeld 
aanspreken

Bovenstaande taartgrafieken geven een beeld van de kortingen die moge-
lijk in 2013 gaan plaatsvinden. Bovendien laten ze zien dat vijf fondsen dit 
jaar al moesten korten. In hoeverre dit voor 2013 allemaal werkelijkheid 
wordt, hangt af van de politieke beslissingen die over het pensioenbeleid 
nog worden genomen en de verkiezingsuitslag.

dnB vreest koopkrachtverlies 
gepensioneerden
de pensioenpremies gaan dit jaar omhoog, maar de pensioenen niet. 
Pensioengerechtigden hebben sinds 2007 gemiddeld 6,5 procent aan 
koopkracht ingeleverd.
Dat komt omdat hun pensioenen 
vrijwel continu zijn achtergebleven 
bij de inflatie. Ook de pensioenop-
bouw van werknemers loopt flink 
achter op de inflatie: pensioenspaar-
ders hebben een zogeheten indexa-
tie-achterstand opgelopen van zo’n 
zeven procentpunt. 
Dat blijkt uit een inventarisatie van 

De Nederlandsche Bank onder 25 
grote pensioenfondsen. De totale 
pensioenpremies stijgen dit jaar van 
16,9 naar 17,4 procent van het sala-
ris. De gemiddelde werknemerspre-
mie stijgt van 6,0 naar 6,2 procent, 
de werkgeverspremie van 10,9 naar 
11,3 procent.

wordt de AOW-leeftijd gekoppeld 
aan de levensverwachting. (No-
vum). Na instemming van de Eerste 
Kamer is het definitief dat de AOW-
leeftijd per 1 januari 2013 omhoog 
gaat. Een historisch besluit, want 
het is de eerste verhoging sinds de 
Algemene Ouderdomswet in 1957 
werd ingevoerd. 

“In de pensioensector 
houden we niet van 

revoluties.”

 Gerard riemen,
directeur Pensioenfederatie.

Ongeveer 80.000 ouderen hebben 
in de komende jaren één tot drie 
maanden geen inkomen. Zij zijn nu 
met pre-pensioen of vut, maar die 
periode eindigt op hun 65ste.

“Het overgrote deel van hen kan 
dit zelf overbruggen,” meent minis-
ter Kamp. Het is volgens hem een 
overzichtelijk probleem. “Het over-
grote deel van deze groep heeft vol-
doende vermogen beschikbaar om 
de periode te overbruggen waarin 
mogelijk geen recht meer bestaat 
op de vut-uitkering tot de AOW-
leeftijd. Over het algemeen zal gel-

den dat deze groep naast spaargeld 
en vermogen en hun vut of pre-
pensioenregeling ook een aanvul-
lend pensioen heeft opgebouwd. 
Daarnaast heeft nog een gedeelte 
van deze groep overig inkomen of 
een partner waarop een beroep kan 
worden gedaan”, schrijft Kamp.

Maximaal vijf duizend mensen heb-
ben volgens de minister onvoldoen-
de spaargeld om het inkomensgat 
te overbruggen. Zij kunnen een 
voorschot op de AOW vragen dat 
daarna moet worden terugbetaald. 
In het uiterste geval kunnen zij een 
beroep doen op de bijstand.
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Nic van Rossum: dwars in ruste 

We worden weliswaar ouder,
maar ongezonder en duurder

In mijn vorige column heb ik toe-
gezegd iets meer te vertellen over 
(de resultaten van) het zogenaam-
de LASA-onderzoek van de Vrije 
Universiteit naar de oorzaken en 
gevolgen van het ouder worden. 
LASA staat voor Longitudinal 

Aging Study Amsterdam. Dit grootscheepse langjari-
ge onderzoek bestaat nu 21 jaar en ik ben er vanaf het 
eerste begin als geënquêteerde bij betrokken geweest. 
Ik behoorde als 55-jarige tot de jongste groep van 
3107 deelnemers tussen de 55 en 85 jaar. Elke drie 
jaar ben ik sindsdien geënquêteerd en/of medisch 
onderzocht. Dit voorjaar voor de zevende keer.

Die interviews waren vaak langdurig en gedetail-
leerd. Ik had de indruk dat sommige promovendi bij 
de VU er wel eens vragen tussen moffelden t.b.v. hun 
eigen proefschrift. Hoe dit ook zij, inmiddels zijn 
veertig proefschriften (gedeeltelijk) op LASA geba-
seerd en zijn er ruim 400 publicaties in internatio-
nale wetenschappelijke tijdschriften verschenen. Het 
voordeel dat je als deelnemer hebt, is dat LASA je op 
de hoogte houdt van haar belangrijkste bevindingen, 
zodat je de gemiddelde geestelijke en lichamelijke 
vorderingen (of liever aftakelingen) van je generatie-
genoten kunt vergelijken met je eigen ervaringen.

Nu het continue onderzoek al meer dan twintig jaar 
loopt, heeft LASA een interessante vergelijking kun-
nen maken tussen de 55/65-jarigen van 1992 (mijn 
groep) en de 55/65-jarigen van 2002. Nou dat ziet er 
voor de jongste generatie niet al te gunstig uit. De 
levensverwachting is weliswaar aanzienlijk gestegen, 
maar de gezondheidstoestand allerminst. In tegen-
deel. De nieuwste lichting bejaarden blijkt er een 
ongezondere levensstijl op na te houden dan die van, 
zeg maar, ‘mijn’ decennium. Ze hebben meer overge-
wicht, drinken meer, bewegen minder en (als gevolg 
daarvan?) zijn ze minder gezond. Het komt er op neer 
dat het aantal levensjaren spectaculair toeneemt, 
maar het aantal gezonde jaren niet. Dat geldt voor 
zowel lichamelijke als geestelijke klachten. 
Tussen haakjes: hoger opgeleiden blijken er niet 
alleen een gezondere levensstijl op na te houden 
(minder roken, minder drinken, meer bewegen, lager 
gewicht) dan laagopgeleiden, ze leven jaren langer 

en doen veel minder vaak beroep op medische zorg 
en op zorginstellingen. Deze feiten zijn al eerder 
vastgesteld, maar uit politieke correctheid is men tot 
nu toe erg terughoudend met het trekken van harde 
conclusies.

Maar laten we ons beperken tot de gemiddelden. 
Dan komt er geen positief beeld uit van de oudere 
levensfase. We leven langer, maar het is minder leuk. 
Ouderen hebben meer (lichte) beperkingen en zijn 
depressiever. Omdat de geneeskunde beter is gewor-
den, overlijden mensen minder vaak aan een ziekte, 
maar houden er wel beperkingen aan over. Mede door 
dit LASA-onderzoek is er een discussie op gang geko-
men of medici wel goed bezig zijn met tot (letterlijk) 
elke prijs levens te rekken, zonder zich rekenschap te 
geven van de kwaliteit van de gewonnen resterende 
jaren. Medici zouden de patiënt duidelijk moeten 
vertellen dat als ze de voorgenomen ingreep al over-
leven, zij veroordeeld zijn tot een langer, nog ellendi-
ger bestaan. Ik stel het maar keihard, want dat is de 
werkelijkheid. Maar zou ik het zelf, ware ik medicus, 
durven vertellen?

De vergrijzing zorgt voor exploderende kosten in de 
gezondheidszorg. De laatste (steeds ongezondere) ja-
ren van het bejaarde leven zijn verreweg het duurst, 
vooral voor de AWBZ. Dit moet onvermijdelijk leiden 
tot pijnlijke keuzes. Moet je als gemeenschap een 
miljoen euro over hebben voor het (in het gunstigste 
geval) met een jaar verlengen van het leven van een 
patiënt met de zeldzame ziekte van Pompe? Ik weet 
het niet en ik hoef de beslissing gelukkig ook niet te 
nemen. 
Eerder, in mijn tijd als actieve, dwarse journalist ver-
scheen er al een rapport dat vermeldde dat de 
Nederlander de helft van zijn levenslange kosten voor 
gezondheidszorg spendeert in het laatste halfjaar 
van zijn leven. In een interview met de lieve, naïeve 
D66-minister van Volksgezondheid, mevrouw Els 
Borst, confronteerde ik haar met dit feit. Ik zei: “Als 
u de helft op uw begroting wilt bezuinigen, hoeft u 
slechts de euthanasiewet licht aan te passen.”
Ik had niet de indruk dat zij dit een geslaagde opmer-
king vond. 

Reacties: n.van.rossum@wanadoo.fr
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In memOrIAm
De volgende leden zijn ons ontvallen:
J. Linders, Oss 
S.H. Katwijk, Hendrik-Ido-Ambacht
Mevr. N. van der Wal-Meyer, Woerden
Mevr. J.C. van ‘t Zet-Middag, utrecht

WeLKOm Als nieuw lid heten 
wij van harte welkom:
J.M. de Winter, 1078 DX Amsterdam.

Waardevolle mede oprichter van 
VGeO overleden
Hans Katwijk, mede-oprichter van de VGeO, overleed donderdag 26 juli 
jl. op 80-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hendrik-Ido-Ambacht. Van 1994 
tot 2008 was hij VGeO-bestuurslid. Hij kampte het afgelopen jaar met 
veel gezondheidsproblemen en lag geregeld in het ziekenhuis.  “Hij was 
op,” zegt zijn vrouw. 

Hans Katwijk herinner ik me uit 
mijn beginperiode als bestuurslid 
van VGEO. Zijn lichtvoetig optreden 
en badinerende toon spraken me 
wel aan. Trouwe lezers van deze 
Nieuwsbrief herinneren zich hem 
misschien van zijn bijdragen die 
meestal een sociaal informatief en 
wetenswaardig karakter hadden 
met onderwerpen zoals  ‘Schuld-
hulpverlening’ en ‘Sociale steun 
draagt bij aan gezondheid’.
Deze geboren Amsterdammer 
trad na de HBS in 1948 in dienst 
bij de toenmalige Nederlandsche 
Handelsmaatschappij NV, later de 
ABN-AMRO NV. Zijn loopbaan in 
de uitgeverijwereld begon in 1960 
in de Antillen. Hij kwam in 1972 als 
groepscontroller Nederlandstalige 
boeken terecht bij Elsevier waar 
hij werkte in het pand Rivierstaete, 
in de volksmond ‘de apenrots’ ge-
noemd vanwege zijn opmerkelijke 
architectuur. 
Collega’s herinneren zich hem als 
een uitstekende, rustige en niet 
opvallende controller. Hij had in 
zijn functie veel met de holding te 
maken. Na diverse omzwervingen 
binnen het concern (o.a. Spanje) 
verliet hij Elsevier medio 1987 en 
ging toen als AA-accountant voor 
zichzelf werken. Medio 2001 stopte 
hij met zijn werkzaamheden en kon 
hij zich bezig houden met hobbies 

zoals muziek en lezen en het be-
stuurslidmaatschap van de VGEO. 
Op aandrang van voormalig voor-
zitter Ton Boogers werd hij tijdens 
de oprichtingsvergadering van 
VGEO tweede secretaris. Hij ver-
tegenwoordigde de VGEO tot april 
2008 ook bij de overkoepelende 
organisatie van belangenverenigin-
gen NVOG waar hij zitting had in 
de pensioencommissie Zijn samen-
vattingen van vergaderingen waren 
altijd zeer inzichtelijk opgesteld.
Hans was een niet op de voorgrond 
tredend bestuurslid maar van on-
schatbare waarde voor het onder-
bouwen van een beleid. De VGEO is 
hem voor zijn inzet veel dank ver-
schuldigd. 

Harry Nijhuis

nieuwe verdeeldheid onder belangenver-
enigingen gepensioneerden 
Het wil maar niet komen tot één 
hechte organisatie bij de Neder-
landse Vereniging van Organisaties 
van Gepensioneerden (NVOG). De 
NVOG is een overkoepeling van 
belangenorganisaties waar onze 
VGEO ook bij is aangesloten. Weer 
is er sprake van een bestuurscrisis 
binnen de NVOG. 
Een nieuwe steen des aanstoots is 
de voormalige NVOG-voorzitter en 
oud staatssecretaris  Martin van 
Rooijen die naar de smaak van an-
dere bestuursleden te veel solo-ac-

ties uitvoerde in politiek Den Haag. 
Een nieuwe koepelorganisatie naast 
de NVOG werd daardoor inmiddels 
een feit. 

Vertrouwenscrisis
Tien jaar geleden was er ook al een 
vertrouwenscrisis waardoor van de 
125.000 NVOG-leden zich ongeveer 
45.000 afsplitsten onder de naam 
PuSH. Na een reorganisatie bij de 
NVOG ging PuSH in 2010 weer een 
vorm van samenwerking aan. Maar 
nu lijkt in de ogen van een meer-

Hoe noordelijker hoe later met pensioen
Wanneer je als europeaan met pensioen mag, verschilt per land. 
Van éénheid is geen sprake. Hoe noordelijker je woont des te later mag je 
stoppen. noren en Ijslanders stoppen bijvoorbeeld met 67 jaar. 
Grieken, Slovenen en Slowaken tien jaar eerder, op 57 jaar.

derheid der NVOG-bestuursleden 
PuSH te veel acties buiten hen om 
te hebben gevoerd.
Met name de prominente manier 
waarop de geroutineerde ex-poli-
ticus Martin van Rooijen, zonder 
ruggenspraak, de belangen van ge-
pensioneerden naar buiten toe pre-
senteerde, zette kwaad bloed. Als 
gevolg daarvan is hij nu buitenspel 
gezet. Daarmee is ook de samen-
werking met de dissidente belan-
gengroep PuSH weer ten einde. Een 
interimbestuur poogt de NVOG nu 
tot een nieuwe éénheid te smeden.
Ook wordt gestreefd naar verdere 
samenwerking met de ouderenor-
ganisaties verenigd in het huidige 
CSO.  
Inmiddels maakte PuSH een nieu-
we start samen met Van Rooijen. 
Daarbij worden ook leden gewor-
ven onder andere belangenorgani-
saties, die nu nog meedoen onder 
de NVOG-vlag. Als gevolg hiervan 
ontstond uit PuSH een nieuwe 
Federatie van Gepensioneerden-
verenigingen (FG). Deze zou zo’n 
80.000 leden hebben. De VGEO 
besluit voorlopig onder de NVOG-
vlag te blijven varen. Twee VGEO-
bestuursleden nemen al langer deel 
aan NVOG-vergaderingen. 

Zweden heeft een flexibele pensi-
oenleeftijd. Stoppen kan op 61 jaar 
met laag pensioen. 65 jaar is de spil-
leeftijd. Wie doorwerkt tot 67 jaar 
krijgt 60 procent meer pensioen. 
Gemiddeld stoppen Zweden op hun 
64ste met werken.
Maar het zuiden ligt niet ver van 
ons af. In België is de pensioenleef-
tijd namelijk nog steeds 65 jaar. Het 
gros gaat als 60-jarige met de vut 
na 35 jaar werken. In 2016 wordt 
deze vut-leeftijd 62 jaar na 40 jaar 
werken. In Duitsland is de pensi-
oenleeftijd ook nog 65 jaar maar 
die gaat nu elk jaar een maand om-
hoog. De vergrijzing slaat in Duits-
land harder toe dan elders. Een op 
de drie Duitsers is nu 65-plus.
In het Verenigd Koninkrijk gaat de 
pensioenleeftijd in 2020 naar 66 
jaar, in 2026 naar 67 en in 2032 
naar 68. Anders dan in Duitsland en 
Nederland heeft Engeland een rela-
tief jonge bevolking.

Fransen mogen tot 2018 na 41 jaar 
werken op hun 60ste met pensioen. 
Daarna wordt het 62 jaar. ‘Zware 
beroepen’ mogen op hun 58ste met 
pensioen. Wie tot 67 jaar doorwerkt 
en 42 jaar heeft gewerkt, krijgt le-
venslang zijn volledige salaris als 
pensioen.
Italianen mogen na 35 jaar werken 
met pensioen. In de praktijk stop-
pen Italianen op hun 59ste. Premier 
Monti wil dat 42 jaar werken de 
norm wordt voor pensionering.

minder last van 
instortende 
kantorenmarkt
De vastgoedsector, en dan vooral 
de kantorenmarkt, lijdt ernstige 
verliezen. Maar de risico’s daarvan 
voor banken, pensioenfondsen en 
verzekeraars dalen. Aldus De Ne-
derlandsche Bank in het Onderzoek 
Financiële Stabiliteit. Zij hebben 
hierop namelijk vroegtijdig gean-
ticipeerd en investeringen in de 
instortende kantorenmarkt de af-
gelopen jaren fors teruggedraaid. 
Sinds 2008 schreven pensioenfond-
sen gemiddeld al 20 procent af op 
kantorenbezit. Er zou nog ongeveer 
9,5 miljard euro aan Nederlands 
pensioengeld in kantoren zitten. 
Maar dat geld zit nagenoeg volledig 
in het betere deel van de markt al-
dus de Vereniging van institutionele 
beleggers in vastgoed. 


