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Blijven we nominaal
of worden we reëel?

Krijgen de deelnemers in het pensioenfonds van Reed Elsevier volgend
jaar een nieuw zogenoemd reëel pensioencontract opgelegd? Jaarlijkse indexatie zou dan regel worden. Maar dit lijkt mooier dan het is. Er
dreigt ook sneller te worden gekort. Bovendien zou de dekkingsgraad in
het begin al snel kunnen dalen. Per saldo lijken de huidige gepensioneerden er zo eerder slechter dan beter van te worden. Maar staatssecretaris
Klijnsma beraadt zich ook op een tussenvorm.
SPEO hanteert voor haar pensioenbeleid de zogenoemde ‘nominale
regeling’ zoals de meeste pensioenfondsen. De Nederlandsche
Bank gaat er vanuit dat hiermee
een gemiddeld rendement van
3,5% wordt gehaald. Bij een overstap naar een reëel contract mag er
met meer risico belegd worden. Dat
zou dan een hoger rendement van
4,5% kunnen opleveren. Het schijnbaar mooie van dit nieuwe reële
contract is dat jaarlijks wel wordt
geïndexeerd. Maar dit is relatief.
Want als we jaarlijks uitgaan van
zo’n 2,5% indexatie dient dit wel
van die verwachte 4,5% rendement
te worden afgetrokken. Het fondsvermogen groeit daardoor slechts
met 2%.

Discrepantie
Nog erger: Door de overstap naar
een reëel contract valt de dekkingsgraad bij SPEO zo’n 30% terug. Dat
zou dus betekenen dat de dekkingsgraad die tot dan met kortingen
is opgekrikt tot 105%, terugvalt
tot op een niveau van ongeveer
75%. Het gat dat zo ontstaat mag
overigens wel in tien jaar gedicht

worden, oftewel 3% per jaar. Zo
wordt de indexatie dus weer teniet
gedaan. Dit gaat onevenredig ten
koste van gepensioneerden. Hun
overlevingshorizon is immers korter dan die van de werknemers. In
theorie klinkt het dus wel mooi dat
in het reële contract geïndexeerd
mag worden, maar in de praktijk
moet je dus van die indexering weer
het herstel van de dekkingsgraad
aftrekken. Zo blijft er dus van die
vooropgestelde indexatie van 2,5%
per jaar niks over..

Werknemers vinden het wel goed
Jaarlijkse indexatie beloven lijkt dus
mooi. Maar in de praktijk komt het
er op neer dat er alleen maar geïndexeerd kan worden als het beleggingsrendement ver boven de 4,5%
uitkomt. Van extra inkomsten door
een premieverhoging of bijstorting
zal ook geen sprake meer zijn. De
directie van Reed Elsevier streeft
immers naar een systeem van defined contribution (Zie ook artikel
‘Directie dringt aan op pensioensysteem met vaste premie’) Als SPEO
voorstelt over te stappen naar een
reëel contract heeft de raad van

tegenvallers worden gespreid over
tien jaar. Pensioenfondsen zouden
zodoende ook wat meer ruimte
krijgen om met hun beleggingen
extra rendement te halen waardoor
de kans op indexatie toeneemt. En
er schijnt ook te worden gekeken
naar de manier waarop artsen hun
pensioen opbouwen. Het grootste
deel daarvan bestaat uit een buffer waarvan de uitkering vast staat.
Het andere deel is beursgevoeliger
waardoor de uiteindelijke uitkering
daarvan speculatief is.

Staatssecretaris Klijnsma wil
nog wat keuzeruimte bieden

deelnemers alleen adviesrecht. Het
bestuur kan bezwaren hiertegen
dus naast zich neerleggen. Bovendien zullen de vertegenwoordigers
van de werknemers nauwelijks
bezwaren hebben tegen een reëel
pensioencontract. Het zal hun tijd
wel duren. Werknemers zijn bovendien niet erg geïnteresseerd in het
reilen en zeilen van hun pensioenen. Maar hun vertegenwoordigers
hebben wel een meerderheid van
stemmen in de raad van deelnemers. De werkgever heeft trouwens
ook baat bij een reëel pensioencontract. De financiële consequenties
van de huidige nominale regeling
moet hij elk jaar in zijn financiële
boeken zetten. Bij reëel heeft hij die
verantwoordelijkheid niet langer.

Keuzeruimte
Staatsecretaris Klijnsma schijnt pensioenfondsen nog wel extra keuzeruimte te willen bieden. Zij consulteert namelijk nog over mogelijke
tussenvormen. Zo zou het denkbaar zijn dat het nominale contract
richting het reële contract schuift.
Dit kan betekenen dat ook in het
nominale contract de financiële

Bijstorten en
invaren?
En dan is er nog de kwestie
van het zogenoemde ‘invaren’
van bestaande pensioenrechten in het nieuwe systeem.
De overheid is al geruime
tijd, ook door ouderenorganisaties, gewaarschuwd voor
juridische procedures hiertegen. Het probleem voor een
pensioenfonds is dat zij geen
effectief beleid kan voeren
zonder dit ‘invaren’. Het wordt
pas aantrekkelijk voor de Elsevier-gepensioneerden om in
te varen naar een reëel pensioen als de dekkingsgraad
op 140% zit. Dit zou kunnen
als werkgever Reed Elsevier
een flinke bijstorting doet, als
een soort bruidsschat voor de
overstap. Dat geldt trouwens
ook als de gepensioneerden
zouden moeten overstappen
naar een verzekeraar.
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COMMENTAAR
Een staatssecretaris van
sociale verzwakking
Houdt u vast! ALLE gepensioneerden in Nederland
krijgen vanaf volgend jaar een stem in het beleid van hun
pensioenfonds. Een sociale revolutie? Natuurlijk niet. Ons
ondernemingspensioenfonds SPEO past dit democratische
principe al jaren toe. Maar wonderlijk genoeg zijn er nog
veel fondsen waar de stem van gepensioneerden niet werd
gehoord. Het klinkt als een eeuw geleden toen vrouwen
nog geen kiesrecht hadden. Maar staatsecretaris van
sociale zaken Klijnsma die deze Wet Versterking Bestuur
pensioenfondsen onlangs nog snel door de Eerste Kamer
perste, is toch minder sociaal dan zij lijkt. Zij vindt
namelijk dat gepensioneerden nog maar beperkt mogen
meepraten in fondsbesturen tot maximaal een kwart
van alle bestuursleden. Dus geen vertegenwoordiging in
verhouding tot het aantal werknemers en gepensioneerden
zoals dit bij SPEO nog wel het geval is.
Klijnsma deed daarmee nog even snel de das om aan een
prima initiatiefwet over evenwichtige medezeggenschap
van de Kamerleden Koser Kaya en Blok. Deze Kamerleden
maximeerden namelijk terecht niet het aantal
gepensioneerden binnen een fondsbestuur. Zij gaan gewoon
uit van een zetelverdeling naar rato. In de ambtelijke
stukken lees je niet waarom Klijnsma afwijkt van deze
logica. Laten we dus maar wat vragen opwerpen. Kan het
zijn dat de vakbonden haar iets hebben ingefluisterd?
Vrezen de bonden voor afbrokkeling van hun machtspositie?
Terwijl zij al veel te lang uitsluitend namens werknemers
de dienst uit wisten te maken binnen pensioenfondsen.
Angst voor tegenstrijdige belangen van gepensioneerden en
werknemers?
Klijnsma knijpt bovendien de medezeggenschap van alle
deelnemers in een pensioenfonds nog eens af. Een raad van
deelnemers had namelijk ook een beroepsrecht. Klijnsma
heeft dat geschrapt. Lang geleden wilden socialisten nog
wel eens opkomen voor de zwakkeren. Klijnsma doet aan
sociale verzwakking.

Harry Nijhuis

Directie Elsevier dringt aan op
pensioensysteem met vaste premie
SPEO wil overstappen naar een nieuw pensioensysteem. Een voorstel
daartoe wordt binnenkort voorgelegd aan de Raad van deelnemers. De
haast hiermee hangt nauw samen met de voor volgend jaar dreigende
nieuwe korting. De directie van Reed Elsevier dringt duidelijk aan op een
systeem van ‘Defined contribution’ (DC) zoals dit voor Engeland al geldt.
Onderhandelingen
Een nieuw pensioensysteem is de voornaamste inzet van de sinds dit jaar
lopende onderhandelingen tussen directie en pensioenfonds. De voor volgend jaar opnieuw dreigende pensioenkorting zet druk op de onderhandelingen. Het zogenoemde DC-systeem zal qua pensioenuitkering vooral
voor (toekomstige) werknemers gevolgen hebben. Het huidige pensioensysteem, waar de meeste gepensioneerden nog onder vallen, heet ‘defined
benefit’ (DB). In goed Nederlands ‘toegezegde pensioenuitkering’. Bij dit
systeem wordt eerst de pensioenhoogte vastgesteld. Op basis daarvan
wordt vervolgens gekeken welke premie daarvoor nodig is.

Favoriet bij ondernemingen
Steeds meer ondernemingen willen om stijgende premiekosten en andere
aanspraken te ontlopen overstappen op ‘defined contribution’ (DC) ofwel
‘toegezegde premie’. Hierbij wordt vooraf de door de werkgever af te dragen premie vastgesteld. De uiteindelijke pensioenuitkering wordt daardoor
sterker dan voorheen afhankelijk van beleggingsopbrengsten. Een tekort
kan immers niet meer via een premieverhoging worden bijgesteld. Bovendien is bijstorting in de pensioenkas bij een tekort dan ook geen onderwerp
meer.

Beter voorspelbaar
Volgens de overheid zijn DC-regelingen voor een werkgever beter voorspelbaar en brengen zij stabielere financiële risico’s met zich mee. Ook de internationale boekhoudregels spelen een rol bij de beslissing tot het maken
van een overstap. Voor de directie van Reed Elsevier zal dit laatste ook
belangrijk zijn. De keuze die nu gemaakt moet worden door het bestuur
van het pensioenfonds gaat waarschijnlijk voornamelijk tussen een individuele DC of een collectieve DC-regeling. De laatste optie lijkt de meest
waarschijnlijke.

Reed Elsevier koopt meer eigen aandelen
Reed Elsevier koopt dit jaar totaal voor 600 miljoen Engelse ponden aan
eigen aandelen op. Eerder werd uitgegaan van een aankoop van totaal
400 miljoen. Het aandeel steeg over de laatste twaalf maanden 50% in
waarde. De aankoop moet aandeelhouders tevreden stemmen. Als er
namelijk minder aandelen in de omloop zijn, levert dat een hogere winst
per aandeel op en ook een hogere beurskoers.

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 december 2013.
Kopij moet uiterlijk 16 november binnen zijn.
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Nieuw SPEO-bestuurslid Henk van der Rijst:

“Een reëel pensioencontract vind ik geen
goed idee.’’
Henk van der Rijst is onlangs door
de gepensioneerden in een kritieke
bestaansfase van SPEO gekozen
als bestuurslid van dit pensioenfonds. Eén van de vragen waarmee hij geconfronteerd gaat worden is of SPEO overstapt van een
nominaal naar een reëel pensioencontract. Dat vindt hij geen goed
idee. Hij hoopt op een tussenvorm
op basis van het huidige nominale
contract.
Henk voelt zich zeer gesteund
door de uitslag van de verkiezingen
waarbij een ruime meerderheid van
de gepensioneerden hem verkoos.
,,Het is nu aan mij om mijn uiterste
best te doen en mij volledig in te
zetten.’’ Hij mag nog niet fulltime
meedraaien met het SPEO-bestuur
omdat zoals hij zegt: Ik nog niet
officieel ben goedgekeurd door De
Nederlandsche Bank. ,,Deze maand
ga ik op een meerdaagse cursus
en daarna zal ik nog tests moeten
doen en een gesprek hebben met
de DNB. Veel studeren dus. Gelukkig heb ik de afgelopen tijd al veel
kennis opgedaan omdat ik namens
de VGEO in de Pensioencommissie
van de NVOG zi t.’’ Maar mee-vergaderen met de overige bestuursleden doet hij al wel.
Zijn de door de Nederlandsche
Bank gestelde eisen aan fondsbestuurders
doorgeschoten?
Volgens de onlangs bij ABP vertrokken econoom Xander den
Uijl ligt de nadruk teveel op
technisch inzicht en te weinig
op bestuurlijke kwaliteiten.
,,Ik denk niet dat de eisen van de
Nederlandsche Bank zijn doorgeschoten. De materie waar pensioenfonds bestuurders mee te maken
krijgen is veel ingewikkelder geworden de laatste jaren. Wel krijg ik de
indruk dat DNB op dit moment heel

erg gefocussed is op de technische
aspecten. Maar ik hoop hier meer
over te kunnen zeggen na mijn
interview met de Nederlandsche
Bank.’’
Je gaat als plaatsvervanger samen met Jaap Kuipers deel uit
maken van het SPEO-bestuur.
Hoe moeten we ons de taakverdeling voorstellen?
,,Ik weet niet of er sprake zal zijn
van een taakverdeling. Ik denk dat
we allebei zo veel mogelijk van alle
zaken op de hoogte moeten zijn.
Wel zullen we veel met elkaar overleggen over de nieuwe zaken die op
het bestuur en dus ook op ons afkomen. Daar zijn Jaap en ik trouwens

Henk van der
Rijst met grote
meerderheid
gekozen
Met een overduidelijke meerderheid van stemmen kozen
de gepensioneerden Henk
van der Rijst als het nieuwe
plaatsvervangend bestuurslid van het pensioenfonds.
Hij won met bijna 47% van
de stemmen. Er had zich een
respectabel aantal kandidaten aangemeld voor deze
onbetaalde functie. Naast
Jaap Kuipers krijgt Henk
een belangrijke inbreng in
het beleid van SPEO. Beiden
zijn ook lid van het VGEObestuur. In totaal bracht
slechts 35% van alle stemgerechtigde gepensioneerden

al mee begonnen. Maar ik denk ook
dat we veel zullen moeten overleggen met onze vertegenwoordigers
in de Raad van Deelnemers. We
hebben tenslotte allemaal hetzelfde
doel voor ogen: Een zo goed en
waardevast mogelijk pensioen voor
de gepensioneerden van Elsevier
ondernemingen.’’
Je hebt al eens eerder namens
de werkgever in het SPEO-bestuur gezeten. Nu dus namens
de gepensioneerden. Niet bang
voor gewetensconflicten?
,,Nou, niet echt. De situatie in die
tijd was minder ernstig dan die op
dit moment is. In die periode kwamen we uit een premie-holiday. De
discussie ging voornamelijk over
hoe snel de premie omhoog kon en
de overgang van het eindloon naar
het middelloon pensioen. Terugkijkend kun je misschien zeggen dat
het beter geweest was de premie
sneller te verhogen. Maar niemand
zag destijds de huidige crisis aankomen. Ook wij niet.’’
Tijdens de VGEO-jaarvergadering in april heb je je opgeworpen als coördinator voor een
spontaan gevormde actiegroep
van VGEO-leden die zich tegen
de korting keert. Heeft dit nog
tot resultaten kunnen leiden?

komen. De DNB heeft bepaald dat
hij eind van het jaar boven de 104%
moet zijn. Is dit niet het geval, zal er
weer gekort moeten worden. Tenzij Reed Elsevier bereid is om bij te
storten.’’
Bovendien lijkt het er op dat
SPEO volgend jaar moet kiezen
voor het huidige nominale of
een nieuw reëel pensioen.
,,Afgaande op de discussies in het
pensioenveld, is het heel goed mogelijk dat we op een tussenvorm
uitkomen. Ik denk dat het in het
belang van de gepensioneerden is
dat deze tussenvorm gebaseerd is
op het nominale systeem.
Bij een overgang naar het reële
systeem zal de dekkingsgraad sterk
zakken en dit moet in een periode
van 10 jaar goed gemaakt worden.
Met andere woorden; de komende
10 jaar geen indexatie. ‘’
Wat zie jij als de grootste bedreigingen voor onze pensioenen?
,,De grootste bedreiging voor het
pensioenfonds is dat de huidige crisis voort duurt, de economie op een
laag pitje blijft waardoor de beleggingsresultaten achter blijven en de
overheden proberen met een lage
rente de economie te stimuleren.’’

,,Er zijn weinig aanknopingspunten
geweest om demonstraties enzovoort te houden. Wel zijn er op de
achtergrond enkele acties geweest
van zowel de actiegroep als het
VGEO-bestuur om de druk op de
directie van Reed Elsevier op te voeren. We moeten nu alle onderhandelingen tussen SPEO en de directie
blijven volgen om eventueel op tijd
acties op te starten.’’
Er dreigt weer een nieuwe
korting op de Elsevier-pensioenen volgend jaar. Hoe
ernstig schat jij de situatie in?
,,Dat schat ik heel ernstig in. Als je de dekkingsgraad van SPEO
de afgelopen maanden gevolgd hebt, zie
je dat die maar niet boven de 100% wil

zijn stem uit.
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Een dag met veel
afwisseling
Deze keer zat het allemaal in het jaarlijkse uitstapje voor VGEO-leden:
wetenschap, kunst, religie en de nodige ontspanning. Deze cocktail
vond een honderdtal VGEO-leden in Haarlem waar zij naar toe togen
op 28 augustus. Na koffie en gebak bezochten ze in twee groepen
Nederland’s oudste museum Teylers aan de Spaarne, vertoefden en
passant in de vroegere drukkerij en lettergieterij Joh.Enschedé, maakten een boottochtje en bewonderden de Sint Bavokerk.
Een prima lunch en drankjes zorgden voor nieuwe energie. Een
ongekend aantal bezoekers deze keer dat bovendien zeer tevreden
huiswaarts toog. Wederom met dank aan de organiserende VGEObestuursleden. De foto’s op deze pagina geven een kleine indruk.
Bezoek voor meer
beelden onze website

www.vgeo.nl.
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Wat vindt u daar nou van?
Zelfstandig wonen prima, maar wel met nodige voorzieningen
Wat vindt U er van dat de overheid het er op aanstuurt
dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen? Heeft
de overheid daarvoor voldoende voorwaarden geschapen? De ondervraagden kiezen voor zoveel mogelijk
zelfstandigheid. Maar schept de overheid ook wel de
goede voorwaarden? Het is nog niet als in Schotland.
Daar betaalt de overheid de mantelzorger.
F.G. Koning, Edam
“Ik heb mij er niet in verdiept. Het blijven thuis
wonen is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het
is een lastig terrein, ik ben ook nog relatief jong. Wij
hebben dit probleem bij onze ouders niet zo ervaren.
Op tv heb je schrijnende gevallen gezien van ouderen
die na sluiting van het tehuis weer terug naar huis
moesten, dat is bizar. Je ontneemt ze dan ook de
sociale gemeenschap. Je zou de oude wijkverpleging
weer in ere moeten herstellen. Maar aan de andere
kant is voor sommige mensen het wonen in een
tehuis ook weer verspilling, ze zouden nog thuis kunnen wonen.”

H.C. van Mierlo, Alkmaar
“Ik vind langer zelfstandig wonen wel een goed idee,
dat wil ik zelf ook terwijl ik oud ben. De overheid
heeft niet voldoende mogelijkheden. De overheid kan
daar weinig aan doen, de ouderen moeten het zelf

voor zich regelen. Ze kunnen bijvoorbeeld terugvallen
op de kinderen. Ik heb zelf zeven kinderen, waarvan
er ook een paar in de buurt wonen. Maar ik kan mij
nog zelf redden.”

Mevr. Van Milt, Dordrecht
“Wanneer ouderen langer zelfstandig kunnen blijven
wonen, is dat prima. De voorbeelden uit de media
zijn echter verontrustend. Ikzelf heb er geen ervaring
mee vanuit mijn omgeving. Nee, de overheid is er zo
niet klaar mee, de thuiszorg wordt ingekrompen en
er komt niets voor in de plaats. Als zij al de financiële
middelen zouden hebben, is het nog moeilijk om
mensen te krijgen. Dat is heel naar voor diegenen die
er behoefte aan krijgen. Ik verwacht dat het slechter
wordt.’’

De Nederlandse pensioenfondsen
moeten in de loop van volgend
jaar voor een nieuwe bestuursmodel hebben gekozen. Daartoe worden ze verplicht door de onlangs
door de Eerste Kamer gefiatteerde
Wet versterking bestuur pensioenfondsen
Eén van de vele opgelegde veranderingen is opheffing van de raad
van deelnemers bij een pensioenfonds. Daarvoor in de plaats komt
dan een zogenoemde deelnemersen pensioengerechtigdenraad. De
deelnemersraad wordt samengevoegd met het verantwoordingsorgaan die elk nu nog afzonderlijk
het bestuursbeleid controleren.

Mevr. H. de Rooij, Oud Zuilen
“Ik vind dat goed als het mogelijk is. Als je nog
enigszins gezond bent, zou je wel thuis willen wonen,
maar dat denkt natuurlijk iedereen. Anders zou de
thuiszorg moeten komen. Daarvoor heeft de overheid
geen lange termijnplan. De maatregel om ouderen
langer thuis te houden, doen ze alleen om financiële
redenen, niet om voor de mensen iets goeds te doen.
In Schotland betaalt de overheid de mantelzorger.
Mijn moeder van 87 jaar leeft nog steeds alleen en
mijn zusters verlenen de mantelzorg.’’

De interviews zijn gehouden op 14 augustus 2013 door Hildegund Spaargaren

Nederlandsche Bank
beoordeelt SPEO op kosten
SPEO doet mee aan een onderzoek
naar de hoogte van haar kostenvoorziening. Het pensioenfonds is
hiervoor steekproefsgewijs geselecteerd door De Nederlandsche
Bank met een dertigtal andere
fondsen. Uit eerdere onderzoeken
bleek SPEO relatief ongunstig te
scoren met haar uitvoerings- en
advieskosten. Elsevier Weekblad
berekende onlangs dat gemiddeld
genomen over alle pensioenfondsen 0,5% van het 1000 miljard
grote pensioenvermogen opgaat
aan kosten.
Omgerekend per deelnemer maakt
SPEO zo’n 373 euro kosten. Deze
jaarlijks gemaakte kosten worden
overigens vergoed door Reed Elsevier en komen dus niet ten laste
van het pensioenvermogen en uitkeringen. De door DNB benaderde

Fondsen moeten kiezen voor een nieuw
bestuursmodel

fondsen zijn geselecteerd op basis
van meerdere criteria. Er zijn fondsen bij met een opvallend hoge of
lage kostenvoorziening maar ook
fondsen met een negatief resultaat
op kosten.
Onder de door DNB onderzochte
kosten vallen niet de vermogensbeheerkosten. Deze worden door
pensioenfondsen namelijk verrekend met de gerealiseerde rendementen op beleggingen en andere
financiële producten. Liefst vijf miljard euro gaat bij alle Nederlandse
pensioenfondsen jaarlijks alleen al
op aan de kosten van vermogensbeheerders. Die vijf miljard is relatief veel afgezet tegen de jaarlijks
door werknemers en werkgever
ingelegde pensioenpremies van 30
miljard euro.

,,Ik zie ons pensioenstelsel
als een dinosaurus, groot,
machtig en intelligent.
Maar uitgestorven omdat hij
zich niet kon aanpassen.’’

Jacqueline Hommen,
directeur
Europese Pensioenen
bij Robeco.

Topbeloning is core business bij Reed Elsevier
De hoge beloningen van topbestuurders bij Reed Elsevier zijn niet
gerechtvaardigd. Aldus Errol Keyner
adjunct-directeur bij de Vereniging
van Effectenbezitters (VEB), in het
volgende opiniestuk op internet.
,,Naast het uitgeven van duurbetaalde specialistische informatie,
is Reed Elsevier toonaangevend in
het frequent optuigen van nieuwe
beloningssystemen voor haar eigen
bestuurders. Paradoxaal blijft alles
bij het oude, want ieder systeem is
even complex en royaal. Zeer royaal.
Toegegeven, Reed Elsevier is een
grote en winstgevende uitgever.
Het basissalaris van ruim 1,2 miljoen euro van de bestuursvoorzitter
is er dan ook naar. Bij goed presteren kunnen er vijf jaarsalarissen bij
komen, maar zelfs in een gemiddeld
jaar ging de topman in het recente
verleden met zo’n vijf miljoen euro
naar huis.
Doet de onderneming het dan zo
geweldig? De groei van de (onder-

liggende aangepaste) operationele
winst in de laatste vier jaren toont
een minder uitbundig plaatje: van
plus zes procent, plus vijf procent,
naar minus één procent, minus negen procent.
Gelukkig is de balans intussen iets
aangesterkt, hoewel goodwill en
immateriële activa 3,4 maal zo
hoog zijn als het eigen vermogen.
Al met al een gemengd beeld. In
ieder geval onvoldoende om de royale beloningen te rechtvaardigen.
Gelukkig heeft Reed Elsevier met
president-commissaris
Anthony
Habgood de ultieme verdediger van
het beloningsbeleid. De erudiete
Brit wist in de recente aandeelhoudersvergadering in gewone mensentaal kernachtig de rechtvaardiging van het beleid uit te leggen:
liever een goede hoogbetaalde
bestuurder, dan een slechte laagbetaalde. De beloningsconsultants
van Hay Group en Towers Perrin
kunnen inpakken.’’
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“De meeste ouderen zijn niet rijk. Maar de meeste rijken zijn wel oud,
aldus Paul Schnabel voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau.
Van de 94.000 miljonairs in Nederland is de helft ouder dan zestig jaar.
Dat is ongeveer 2% van de huishoudens boven de 60. De meeste pensioenen zijn relatief bescheiden, AOW plus € 500 à € 700 per maand.

Ruim 4 op de 10 werknemers weet niet hoeveel procent van hun brutoinkomen zij maandelijks opzij zetten voor hun pensioen. Dat blijkt uit
een peiling van het ING Economisch Bureau waaraan 20.000 mensen
meewerkten.

Als u dit maar weet
Jaarlijks wordt ruim 31 miljard euro aan AOW-ers uitgekeerd.
Aan pensioenpremies wordt elk jaar 30 miljard euro in de fondskassen
gestort door werkgevers en werknemers. Daarvan wordt dan 26 miljard
euro weer uitgekeerd.
In maart overschreden alle pensioenfondsen een magische grens.
Hun totale vermogen ging over de 1000 miljard euro heen. Dat is anderhalf maal de jaarlijkse productie van goederen en diensten in Nederland.

Applaus in aandeelhoudersvergadering
voor pleidooi tegen korting
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij dat VGEO-lid Erik Ekker tijdens de
recente aandeelhoudersvergadering van Reed Elsevier een indringend
pleidooi hield tegen het korten van pensioenen. Na zijn presentatie werd
hiervoor zelfs geapplaudisseerd in de zaal met zo’n 50 aandeelhouders.
Bovendien vroeg geen van de aanwezigen om de pensioenkorting toch
maar overeind te houden.

Ben van der Veer

Erik kreeg ruimschoots gelegenheid
zijn standpunt over de pensioenkorting over het voetlicht te brengen.
De voorzitter en de chief financial
officer (CFO)reageerden met algemeenheden. Zo antwoordden zij
dat defined benefit schemes overal
ter discussie staan en niet zijn vol te
houden. Daarom was er nu ook in

Engeland een nieuw ‘pensionplan’.
Erik interrumpeerde daarop dat dit
alleen gold voor nieuwe toetreders.
De CFO gaf een schets van de besprekingen met SPEO en noemde
de storting van 45 miljoen. Erik reageerde hierop met de mededeling
dat dat geen gift is omdat dat bedrag bij een sterkere dekkingsgraad
dient te worden terug betaald. Volgens hem was de CFO nog niet goed
ingewerkt, want op zijn vraag wat
het effect van de korting was op de
resultaten of de balans van SPEO
moest deze het antwoord schuldig
blijven. Merkwaardigerwijs reageerde ook commissaris Ben van
der Veer (oud topman KPMG) niet,
hoewel hij nota bene voorzitter is
van het Audit Committee waar dit
uitvoerig aan de orde is geweest.

Raad van commissarissen
Bij het agendapunt herbenoeming
van commissarissen merkte Erik
op bijzonder kritisch te zijn op het
functioneren van de Nederlandse
leden van de raad van commissarissen wegens hun passieve rol ten
aanzien van de pensioenkorting. Hij
liet weten niet tegen te zullen stemmen vanwege hun onmiskenbare
andere kwaliteiten, maar zich wel
van stemming te zullen onthouden.
Een overigens irrelevante opmerking, want de Raad van commissarissen kreeg via de institutionele beleggers die al voor de vergadering
hun volmacht afgaven, toch al bijna
100% van de stemmen.

Ernstig gesprek?
Erik Ekker concludeert dat er op
grond van de reacties van de board
in de vergadering geen nieuwe
feiten of opstellingen waren te bespeuren. Hij vermoedt echter wel
dat er direct na de vergadering een
ernstig gesprek is geweest over
deze kwestie. Een onderwerp kan
zijn geweest een opmerking van de

Winstdaling Reed Elsevier bij vakbladen
De winst van Reed Elsevier daalde
dit eerste halfjaar met 11 procent.
Met name de juridische tak en de
uitgeverijen van vakbladen voelden de economische crisis.
De omzet in euro’s daalde met 4%
naar € 3,57 mrd, waarover een nettowinst geboekt werd van € 601
mln. Wie specifieker kijkt naar de
cijfers geschoond voor de invloed

acquisities en desinvesteringen ziet
dat de omzet steeg met 2% en de
nettowinst in euro’s met 4%.

Omzettoename
Een divisie die het opvallend goed
doet, is de afdeling Risk Solutions &
Business Information in Londen. Dit
onderzoeksbedrijf werkt met softwareprogrammeurs die met name
belastingfraude met steeds meer
precisie kunnen traceren. Vooral op
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de Amerikaanse markt valt wat te
verdienen. De Amerikaanse fiscus
claimt jaarlijks 385 miljard dollar
kwijt te raken aan belastingfraude.
Maar ook op het gebied van creditcardfraude wordt misbruik opgespoord. Deze manier van fraudeaanpak leverde Reed Elsevier vorig
jaar 6% groei op.

vertegenwoordiger van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).
Hij verbaasde zich in het jaarverslag
niets te hebben aangetroffen over
deze kwestie en met name niet over
de procesdreiging die Erik ook ter
sprake bracht. Ook hierop had de
CFO een nogal aarzelende reactie,
in de zin dat er geen aanleiding zou
zijn geweest voor specifieke vermeldingen.
Erik Ekker hoopt dat zijn interventies en de reacties uit de zaal de
board hebben wakker geschud en
net dat zetje hebben gegeven om
wat soepeler te staan tegenover
de bijstorting. Hij had er in elk geval wel een goed gevoel over na de
vergadering.

“Te weten hoe je oud kunt
worden, is het meesterwerk
van wijsheid,
en één van de moeilijkste
hoofdstukken van de grote
kunst van het leven.”

Henri Frédéric
Amiel
Filosoof

Nic van Rossum: Dwars in ruste

Afslanken? Laat u een poosje
opnemen in een Frans ziekenhuis
Het vonnis viel definitief op 6 mei
tijdens de jaarlijkse controle door
de uroloog, maar al zeven jaar
eerder wezen de eerste tekenen
(verhoogd PSA) op het onvermijdelijke: ik zou uiteindelijk in het
ziekenhuis belanden voor een
prostaatoperatie. Op die fatale dag
had een echo uitgewezen dat het de hoogste tijd werd
voor een zgn. TURP-operatie. Vervolgens ging alles
in razend tempo. Onderzoeken door een cardioloog,
anesthesist, bloedprikken, eindeloze reeks vragen
beantwoorden, formulieren invullen en uiteindelijk een datum: zondag 9 juni melden in Policlinic
Montreal in Carcassonne.” Met het vooruitzicht om
donderdagochtend 13 juni ontslagen te worden.
In een Frans ziekenhuis moet je, behalve je toiletartikelen, je eigen handdoeken, badlakens, washandjes,
kamerjas, pyjama en pantoffels meebrengen.
Dat ik spontaan voor een privékamer gekozen had
(4 x € 25 plus btw – niet verzekerd) bleek om meer dan
één reden een uitstekende beslissing. Je zult je badkamer maar met iemand moeten delen als je, naar later
bleek, elk kwartier moet urineren.
Het welkom was allerhartelijkst. Een ontvangstcomité van uiteindelijk vijf of zes man/vrouw verpleging.
En dat op zondagavond. De overmatige hoeveelheid
ziekenhuispersoneel is mij nog het meest bijgebleven. Soms met drie of vier tegelijk die hetzelfde werk
leken te doen en minimaal elkaars werk overlapten,
de vragen herhaalden die ik al diverse malen beantwoord had, bloed prikten, urine afnamen, pols
controleerden, temperatuur opnamen en bloeddruk
maten. Driemaal per dag. En allemaal even vriendelijk en voorkomend. Nee, over belangstelling had ik
niet te klagen, al heb ik de indruk dat er in Frankrijk
heel wat meer handen aan het bed beschikbaar zijn
dan elders in de wereld.
Behalve de verpleging op zich, die op mij buitengewoon professioneel overgekomen is, blijkt ook de
technische gezondheidszorg in Frankrijk van bijzonder hoog niveau. Als ik tenminste mag afgaan op
mijn succesvol uitgevoerde operatie – waarover ik
niet in details treed (google dat maar) en de daarna
volgende onderzoekingen met gloednieuwe high-tech
apparatuur. Voor zover ik bevoegd ben te oordelen:
wereldklasse.

Maar ik zou mezelf niet wezen als ik ook niet een
puntje van kritiek zou hebben. Wat heet een puntje?
Een complete inktvlek! Frankrijk heeft in naam een
bijzonder goede keuken. Wie hier vaker doorsnee
restaurants bezoekt weet wel beter. Fransen kunnen gewoon niet koken, zeker niet in ziekenhuizen.
Voor mijn etenswensen mocht ik een briefje invullen. Geen allergie, geen zoutloos of suikervrij dieet,
alles normaal gezouten en gekruid dus. Die zondagavond kwam een verpleegster triomfantelijk met
een vol dienblad waarop o.a. een klein pannetje met
een drabbige stinkende vloeistof dat mogelijk soep
moest voorstellen, maar meer weg had van gebruikt
afwaswater. Ik heb er een lepel van geproefd en de
rest kokhalzend laten staan, om hetzelfde pannetje
de volgende twee dagen met dezelfde inhoud terug te
krijgen. Men had mij al gewaarschuwd dat het eten in
Franse ziekenhuizen niet al te best is. Nou dat bleek
het eufemisme van de eeuw.
Het is lauw, flauw en grauw. Kortom: niet te vreten.
Til het deksel van het hoofdgerecht vooral niet op,
anders slaat een walgelijke damp je tegemoet van tot
pap gekookte courgettes en worteldrab, vergezeld van
een mootje smakeloze diepvriesvis met een overmaat
aan graten, dan wel een uitgedroogd kartonnetje,
zonder kraak of smaak, wat in betere tijden kalfsvlees geweest moet zijn, soms een keiharde appel
zonder mes om te schillen en het onvermijdelijke
uitgedroogde stuk stokbrood, waar je iemand de hersens mee kunt inslaan. Afgewisseld door een zwetend
plakje namaak Emmenthaler, en koude ondefinieerbare pastasoort, doorgekookte zouteloze aardappelsmeer.... alles te goor om te beschrijven, laat staan
om te eten. Uitzondering vormde een schaaltje Van
der Valk-appelmoes, zij het zonder kers. Mijn enige
gastronomische bevrediging vond ik in het ontbijt.
Zowel de toast, jus d’orange, kuipjes boter, confiture
en yoghurt kwamen verpakt en al uit de fabriek (dus
zonder dat de ziekenhuiskok kans had gekregen ook
dit te verzieken) en de koffie viel niet tegen. Voor mijn
voeding de rest van de dag was ik afhankelijk van wat
bezoekers meebrachten.
Moraal van dit verhaal? Wie wil afslanken raad ik een
verblijf in een Frans ziekenhuis aan. Zelf ben ik in
vier dagen twee kilo afgevallen.
Reacties: n.van.rossum@wanadoo.fr
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Gestaag minder pensioenfondsen
De afname van het aantal pensioenfondsen door schaalvergroting
en overgang naar bijvoorbeeld een
verzekeraar, gaat door de economische malaise gestaag door. Volgens
De Nederlandsche Bank waren
er recentelijk 50 fondsen in een
veranderingsproces
verwikkeld.
Eind 2007 bestonden er nog 713
pensioenfondsen volgens een telling van DNB. Eind maart jl. waren
er nog maar 397 over waar onder

305 ondernemingsfondsen, zoals
SPEO. Voor het overige waren er
nog 74 bedrijfstakpensioenfondsen
en 18 beroeps- en spaarfondsen.
Die afname kan DNB niet snel genoeg gaan. Directeur Joanne Kelderman vond drie jaar geleden al
dat het uiteindelijke aantal op zo’n
100 pensioenfondsen zou moeten
uitkomen. Door de strengere eisen aan het besturen van fondsen
werkt DNB dit mede in de hand.

Jong en oud beter af in één pensioenfonds
Als jong en oud samen in één pensioenfonds sparen zijn zij veel beter
af dan wanneer zij sparen in een individuele spaarpot. Dit blijkt uit een
promotieonderzoek van econoom Jan Bonenkamp, werkzaam bij het
Centraal Planbureau en gespecialiseerd in pensioenen. ,,De grote kracht van
een collectief pensioenfonds is dat het belang van de deelnemer bovenaan
wordt gesteld. Het fonds mixt zijn risicovolle en veilige beleggingen zodat
het verwachte nut maximaal is. Uiteindelijk levert dat het beste pensioen
op,’’ aldus Bonenkamp.

Langer leven en zorg Bestuurders onder
de maat
Wie langer leeft, doet niet zonder meer een toenemend beroep
op gezondheidszorg. Pas de laatste vijf jaar van hun leven doen
Nederlanders een groter beroep
op de gezondheidszorg. Dit was
vroeger ook al zo. Maar dan gaat
het ook hard.
In 2010 bedroegen de zorguitgaven
€ 5200 per hoofd van de bevolking.
Dat is ruim het dubbele van 1980.
Deze gemiddelde kosten van 5200
euro lopen in de laatste levensjaren
jaarlijks op tot een gemiddelde van
25.000 euro. De totale kosten van
gezondheidszorg liepen overigens
niet zozeer op doordat wij allen ouder worden maar door de groei van
de bevolking.

Nog meer sparen?

Eénderde van de ruim 400 kandidaten die werkgevers en vakbonden
de afgelopen anderhalf jaar hebben voorgedragen voor het bestuur
van pensioenfondsen bleek niet of
onvoldoende geschikt volgens De
Nederlandsche Bank. Dit omdat
toezichthouder DNB de fondsen
steeds meer benadert als gewone
financiële instellingen. De zittende
bestuurders van de circa 350 pensioenfondsen worden niet opnieuw
getoetst tenzij daar aanleiding toe
is. Het gaat hier om rond de 2500
bestuurders. Alleen bij een herbenoeming of nieuwe benoeming
moeten zij op examen bij DNB. De
koepelorganisatie van de pensioenfondsen zegt tevreden te zijn over
de eerste resultaten.
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,,Nederlanders geven meer uit dan
zij aan inkomen krijgen (net als de
overheid) én zij sparen (in tegenstelling tot de overheid) vrijwillig
nog grotere bedragen dan verplicht
is voor de pensioenen. Geef Nederlanders meer financiële ruimte door
hun pensioenen te versoberen en zij
sparen nog meer.’’ Aldus Menno
Tamminga in NRC Handelsblad over
het feit dat het kabinet vindt dat
Nederlanders jaarlijks minder hoeven te sparen voor collectief pensioen omdat zij meer jaren werken.

Protest tegen koopkrachtverlies
Uit protest tegen onevenredig koopkrachtverlies onder ouderen zijn in
maart 20.000 handtekeningen aangeboden bij het ministerie van Financiën. Een initiatief van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en
NOOM, samenwerkend in de CSO.
Op het verzoek om een persoonlijk
gesprek met de staatssecretaris van
Financiën kwam geen reactie. Bij
de handtekeningen waren koopkrachtberekeningen van het Nibud
gevoegd. De CSO voert onder meer
aan dat ouderen met een aanvullend pensioen (ongeacht de hoogte
van dit pensioen) er veel meer op
achteruit gaan dan de andere huishoudens. Uit de Nibudberekeningen
blijkt dat ouderen met een aanvullend pensioen van 7500 euro en hoger er het meest op achteruit gaan.
Meer dan werkenden met hetzelfde
inkomen. Daarbij komt dat niet alle
elementen die een rol spelen bij de
koopkrachtontwikkeling zijn meegenomen in de berekening van de

koopkrachteffecten. Een voorbeeld
zijn de eigen bijdragen AWBZ. Bovendien worden in 2013 de pensioenen van honderdduizenden
gepensioneerden verlaagd met een
hoger percentage dan de 0,75%
waarvan in de berekening van de
koopkrachteffecten is uitgegaan.
Dit naast het feit dat de pensioenen
van de meeste gepensioneerden al
langere tijd niet meer geïndexeerd
worden. Ouderen zijn bereid om in
te leveren maar dan wel in dezelfde
mate als andere huishoudens. Nu
dat niet het geval is, verzoekt de
CSO u er voor te zorgen dat er alsnog compenserende maatregelen
worden genomen.

SPEO scoort slecht
met rendement

,,Door een proces van
continue inflatie kunnen
overheden zich, heimelijk
en ongezien, een groot
gedeelte van de rijkdom
van haar burgers
toeeigenen.’’
Uitspraak van econoom

Uit een vergelijkend onderzoek van
alle pensioenfondsen scoort SPEO
gemiddeld slecht met haar rendement op beleggingen. SPEO is negende van onderen met gemiddeld
3,36% over de periode 2008-2012
zo blijkt uit dit onderzoek door het
Financieel Dagblad. Het hoogste
rendement haalde het fonds Wonen met 11,17%. Het gemiddelde
rendement van alle fondsen over
die periode komt uit op 6%. Overigens hadden de vijf best scorende
fondsen toch nog een te lage dekkingsgraad.

John Maynard
Keynes
in 1919

Welkom Als nieuwe leden en

donateurs heten wij van harte welkom:
Mevr. I. Grice-Varkevisser, Purmerend
A.P. Bijleveld, Heerhugowaard

