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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)
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dit jaar nog geen pensioenkorting

Onderhandelingen met werkgever 
weinig opgeschoten
SPeO zat eind  december met rond 101 % weer onder de vereiste dek-
kingsgraad van 120%.  toch wordt dit jaar niet gekort op de pensioenen. 
eerst moet voor 1 juli a.s. bij de nederlandsche Bank (dnB) een nieuw 
herstelplan zijn ingediend. Op  zijn vroegst in 2016 dreigt  weer een pensi-
oenkorting, maar dan uitgesmeerd over een periode van 10 jaar. Voor die 
tijd moet elsevier-pensioenfonds SPeO  een beslissend gevecht  hebben 
gevoerd  over zijn voortbestaan.

Cruciaal onderdeel van het voort-
bestaan van SPEO in zijn huidige 
vorm is een  door de directie van  
Reed Elsevier gewenste individuele 
pensioenregeling. Dit sleept zich in-
middels al zeker een jaar voort. De 
directie probeert daarbij een door de 
Centrale Ondernemingsraad vereist 
instemmingsrecht te omzeilen. De 
druk op het pensioenfonds zal dit 
jaar toenemen. Waarbij de directie 
van Reed Elsevier zich waarschijnlijk 
gesteund zal voelen door De Neder-
landsche Bank. Die verkondigt al 
langer dat pensioenfondsen moeten  
samengaan om te overleven.

Knopen doorhakken

Naast het nu door DNB voor 1 juli a.s. 
vereist nieuw herstelplan moet het 
fonds andere flinke knopen doorhak-
ken. SPEO legde inmiddels al weer 
enige maanden geleden mogelijke 
toekomstscenario’s op het bureau 
van de directie van Reed Elsevier. 
Daarbij wordt onder meer uitgegaan 
van opgaan in een groter pensioen-
fonds of een verzekeraar. Hier han-

gen voor de directie verschillende 
prijskaartjes aan. Maar het is niet 
alleen SPEO dat samen met de di-
rectie kan beslissen. De Centrale On-
dernemingsraad van Reed Elsevier 
en de vakbonden hebben ook een 
belangrijke stem in de uiteindelijke 
beslissing. De COR voelt namelijk 
nog niets voor een individuele pen-
sioenregeling (IDC). De directie van 
Reed Elsevier probeerde tot nog toe 
de COR duidelijk te omzeilen maar 
zal uiteindelijk toch die confrontatie 
moeten aangaan. Tenzij er binnen de 
COR een splijtzwam ontstaat tussen 
voorstanders en tegenstanders van 
een individuele regeling.

dit jaar geen korting

Hoe de bal ook gaat rollen SPEO 
moet in een nieuw herstelplan laten 
zien hoe het in tien jaar zijn dek-
kingsgraad  denkt te herstellen tot 
120%. Mocht de dekkingsgraad dit 
jaar toch weer onder die vereiste 
grens blijven dan worden werkne-
mers en gepensioneerden overigens 
pas in 2016 met een kortingsmaatre-

gel geconfronteerd. Deze keer niet in 
één klap zoals de voorgaande keren. 
Die  mogelijke korting mag namelijk 
worden uitgesmeerd over een peri-
ode van 10 jaar.

Lang geen indexatie meer

De kans dat we de komende tien jaar 
op grond van loonstijgingen een in-
dexatie ontvangen, is minimaal. Als 
gevolg van de nieuwe pensioenre-
gels hangt dit niet alleen SPEO maar 
veel andere grotere pensioenfond-
sen ook boven het hoofd. Eind 2014 
bedroeg de gemiddelde dekkings-
graad van pensioenfondsen 108%. 
Eén procentpunt lager dan in novem-
ber. Gedurende 2014 schommelde 
de dekkingsgraad bij fondsen tussen 
107 en 112%. Door een gewijzigde 
definitie is de dekkingsgraad sinds 
januari gemiddeld nog lager gewor-
den namelijk 103%. Fondsen mogen 
vanaf dit jaar namelijk niet langer 
uitgaan van een gemiddelde rente 
van de afgelopen drie maanden 
maar van het gemiddelde over de 
voorgaande 12 maanden. Voor SPEO 
betekent dit dat de eind december 
al laag staande dekkingsgraad van 
101% begin van dit jaar abrupt nog 
eens vijf procentpunten zou kunnen  
zakken tot rond 96%. 

Stijgend pensioen-
vermogen contra 
dalende koopkracht

Het vermogen van alle pensioenfond-
sen samen groeide in 2014 met 200 
miljard euro, terwijl gepensioneer-
den hun koopkracht in de afgelopen 
tien jaar minstens 10% zagen dalen. 
Aldus de  koepelorganisaties van ge-
pensioneerden NVOG en KNVG.

De pensioenfondsen hebben hun 
vermogen sinds het begin van de 
crisis zien groeien met meer dan 
50% (van 600 miljard euro in 2007 
tot 1.240 miljard euro eind 2014.) 
Martin van Rooijen, voorzitter van 
de Koepel van Nederlandse Ver-
enigingen van Gepensioneerden 
(KNVG), signaleert dit in schril con-
trast met de sterk gedaalde koop-
kracht van gepensioneerden. “En 
dan te bedenken dat het gemiddeld 
aanvullend pensioen bruto 500 
euro per maand is.” De oorzaak is 
gelegen in de nieuwe regels waar-
mee pensioenfondsen hun finan-
ciële gezondheid (dekkingsgraad) 
moeten berekenen. Deze reken-
rente biedt volgens hem geen reële 
weerspiegeling van de financiële 
gezondheid van de pensioenfond-
sen. De rente wordt kunstmatig 
laag gehouden door de Europese 
Centrale Bank. 

Martin van Rooijen
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CO m m e n tA A r
Horend doof

Horend doof.  Een gebrek dat ook in de politiek voorkomt zoals 
we weten. Een recent en kras voorbeeld is de manier waarop 
de nieuwe pensioenwet eind december snel voor het kerstreces 
door de Eerste Kamer werd gejast. Tijdens het  debat, of wat daar 
voor door moest gaan, ging staatssecretaris Klijnsma amper in 
op aangevoerde tegenargumenten. Ze raffelde onverstoorbaar 
haar uitgekauwde geloofsovertuiging op pensioengebied weer 
af. Straal negeerde zij de ruim aangevoerde tegenargumenten 
door de Pensioenfederatie, Vakbonden en overkoepelende orga-
nisaties voor gepensioneerden. Leden van de oppositie die deze 
argumenten overnamen, stuurde zij met een kluitje het riet in. 
Ze loog de Kamer ten overvloede voor regelmatig met de oude-
renorganisaties te hebben overlegd. Klijnsma kon zich zo arro-
gant opstellen omdat de politieke kaarten in de Eerste Kamer 
al in haar voordeel waren geschud. Deze keer had zij namelijk 
een extra troef in handen. Na het wegstemmen van de Zorgwet 
konden Eerste Kamerleden het zich niet veroorloven ook nog 
eens deze wet te retourneren naar de Tweede Kamer. Dan ston-
den niet alleen Klijnsma’s positie maar die van het hele kabinet 
op het spel. Bij zo’n dreiging telt geen enkel argumenten meer 
maar alleen nog politiek zelfbehoud. Politici krijgen daarvoor 
hooguit bij verkiezingen, zoals onlangs, de rekening gepresen-
teerd.  Maar ze gaan gewoon door. Het onheil is geschied maar 
hun kostje is (voorlopig?) wel gekocht.

In de loopgraven
Sprekend in populaire oorlogstaal: de toekomst van Stichting 
Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen (SPEO) lijkt in loopgra-
ven te worden uitgevochten. Wij als waarnemers zien slechts 
een rookgordijn. Deelnemers hieraan zijn natuurlijk het SPEO-
bestuur met rugdekking van het Verantwoordingsorgaan, 
verder is er de Centrale Ondernemingsraad met rugdekking 
van de vakbonden en de directie van Reed Elsevier Nederland 
met rugdekking vanuit Engeland. Achter deze linies wordt een 
strategie uitgedacht en afgewogen. Wie kan waar terreinwinst 
boeken of behouden? De sterkste partij, in dit geval de werk-
gever, wil zo weinig mogelijk terrein prijsgeven. De zwakste 
partij, SPEO,  probeert met een aantal strategieën, zoals aan-
sluiting bij een ander fonds, terreinwinst bij de werkgever te 
boeken. Daarbij zo weinig mogelijk prijs gevend. De derde par-
tij de Centrale Ondernemingsraad lijkt een wat afwachtende 
en observerende positie in te nemen. En wij maar wachten tot 
de rook optrekt. 

Harry nijhuis
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nieuwe pensioenregels gingen door 
ondanks protesten

Op de valreep van 2014 ging de eerste Kamer toch akkoord  met stren-
gere regels voor pensioenfondsen. Protesten van ouderen- en belangen-
organisaties, vakbonden en de Pensioenfederatie mochten niet baten. 
de nieuwe regels van dit zogenoemd ‘Financieel  toetsingskader’ gingen 
dit jaar in. de overkoepelende organisaties voor gepensioneerden KnVG  
en nVOG overwogen hiertegen in beroep te gaan bij het europese  Hof. 
maar dat lijkt er niet van te komen.

Vakbonden, ouderenorganisaties 
en pensioenfondsen waren fel te-
gen het wetsvoorstel. zo’n 500 aan-
wezigen demonstreerden kort voor 
de kerstdagen op Het Spui in Den 
Haag, toegesproken  door NVOG-
voorzitter Jaap van der Spek. zij 
vonden onder meer dat zowel ge-
pensioneerden als werkenden onte-
recht koopkracht mislopen. Ook de 
overkoepelende Pensioenfederatie 
was gekant tegen deze wet. Direc-
teur Gerard Riemen: “Staatssecre-

taris Klijnsma doet alsof de nieuwe 
wet zowel voor ouderen als jonge-
ren goed is. Maar de wet is vooral 
goed voor de fondsen. zij heb-
ben straks hogere buffers”. Toch 
kwam de nieuwe pensioenregeling 
hinkend nog over de eindstreep. 
VVD, PVDA, D’66, Christen unie 
en Groen Links stemden voor. Hun 
credo: Nederland krijgt hiermee een 
pensioenstelsel dat met hogere buf-
fers bestendiger is tegen schokken 
van de markt.

toenemende achterstand
Gepensioneerden en werknemers moeten als gevolg van de nieuwe wetge-
ving nog vele jaren afzien van indexatie. Wel worden mogelijke kortingen 
over een langere termijn uitgesmeerd. De kans is minimaal dat in voor-
gaande jaren misgelopen pensioenverhogingen met terugwerkende kracht 
worden goedgemaakt. Laat staan de inmiddels ook doorgevoerde kortin-
gen. zo wordt dus de ontstane achterstand op loonsverhogingen en inflatie 
steeds groter. Staatssecretaris Klijnsma heeft voor dit afzien een troostprijs: 
“Ouderen worden zo beschermd in slechtere tijden.” Overigens wist de Eer-
ste Kamer nog iets binnen te slepen:  Over drie jaar wordt de uitwerking 
van deze wet geëvalueerd. 

Ik bescherm ouderen 
tegen slechtere tijden!
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Vakbladendivisie 
nederland  verder 
uitgekleed
de vakbladenpoot van reed Bussiness in doetinchem werd  17 titels 
armer. deze zijn eind vorig jaar  verkocht  aan de Vakmedianetgroep.  
de verkoop is onderdeel van de elsevier-strategie om vakbladen af te 
stoten die niet voldoen aan haar inkomensnormen en doelstellingen. 
Vakbladen zijn kwetsbaar door  veranderingen in de economie en hun 
krimpende doelgroepen in het midden- en kleinbedrijf.

Reed Business stoot al  sinds jaren 
geleidelijk vakbladtitels af die min-
der winstgevend zijn. Een bezui-
nigingsstrategie nadat sinds 2008 
vergeefs is gezocht naar een koper 
voor de complete vakbladengroep. 
Toen al zei de toenmalige bestuurs-
voorzitter Crispin Davis dat het  ‘ad-
vertentiemodel van vakbladen min-
der goed binnen ons bedrijf past’. 
zo vonden sindsdien meer titels 
en personeelsleden, onder wie een 
directielid, hun weg naar de Friese 
uitgeverij Eisma met een vestiging 
in Doetinchem. Veel kantoorruimte 
in het Doetinchems kantoorgebouw 
staat daardoor  inmiddels leeg.
Overigens neemt door deze aan-
koop de uitgebreide Vakmedia-
groep een deel van de Doetinchem-
se kantoorruimte nu in gebruik. 
De groep heeft al vestigingen in 
Alphen aan de Rijn en Deventer. 
Grotere en meer winstgevende 
titels bij Reed Business zoals het 
weekblad Elsevier, weekblad Boer-

derij en Landleven, plus een aantal 
kleinere titels bleven overeind in 
deze afvalrac. Een select gezelschap 
kwaliteitsbladen voor een volgende 
verkoopronde.

Verkochte titels

De aan Vakmedia verkochte titels 
zijn: Distrifood, Foodmagazine, 
Distrifood Dynamics, Foof Data Ser-
vices, Misset Horeca, Misset Cate-
ring, Snackkoerier, Vleesmagazine, 
Bakkerswereld, Bouwmachiunes, 
Auto- en motortechniek, Logistiek, 
Bike Europe, Tweewieler, Control-
lers Magazine, Bouwplannen.nl en 
de sites Overheidsplannen.nl en 
Bouwplannen.nl. Alle 93 betrokken 
medewerkers traden in dienst bij 
Vakmedianet. “De titels die Vak-
medianet nu van Reed Business BV 
overneemt zorgen ervoor dat we 
ons businessmodel kunnen uitrollen 
in nieuwe branches,” aldus de CEO 
Ruud Bakker.

-17

Geneeskundige zorg op topniveau
In nederland wordt veel geklaagd over de geneeskundige zorg. maar het 
kan slechter. nederland wordt namelijk als beste van europa beoordeeld. 
dat is de conclusie van de euro Health Consumer Index 2014 van Health 
Consumer Power house in engeland. tweede land is Zwitserland, noorwe-
gen is derde en het land met de slechtste geneeskundige zorg is Albanië!

Negatief is men echter over de ge-
middelde kosten van de zorg in Ne-
derland per inwoner. Door het grote 
aantal algemene ziekenhuizen, die 
allemaal zoveel mogelijk functies 
in huis willen hebben, zijn de kos-
ten hoog. Ook zorgen de zorgver-
leners zeer goed voor zichzelf en is 
Nederland niet is staat om daar op 
korte termijn verandering in aan te 
brengen. Ook wordt negatief be-
oordeeld de preventie in Nederland. 
Daar doen wij te weinig aan.

naam elsevier verdwijnt uit beeld
naam en het logo elsevier verdwijnen uit beeld. Het logo van de holding 
reed elsevier wordt veranderd in de afkorting reLX group.  deze mo-
dernere afkorting zou volgens de onderneming een beter beeld geven  
van een uitgeverij van digitale informatie gezien het gestaag  afnemend 
aantal tijdschriften.  Het kan dan ook geen toeval zijn dat voor het 
weekblad elsevier, ooit een vlaggenschip van de uitgeverij, nu ook  een 
koper wordt gezocht.  

Redacteur  gezocht  voor 
Nieuwsbrief
De redactie van Elsevier Senioren Nieuwsbrief  is op zoek 
naar een vrijwilliger als  extra redacteur.  De bedoeling is 
dat hij of zij de hoofdredacteur terzijde staat  in het vullen 
van de pagina’s.  Zo nodig moet  de hoofdredacteur kunnen 
worden vervangen.  Redactionele ervaring wordt op prijs 
gesteld.  Evenals affiniteit met de pensioenproblematiek 
en zo mogelijk enige kennis daarvan. De Nieuwsbrief 
verschijnt jaarlijks vier keer.  Wie meer wil weten kan 
contact opnemen met hoofdredacteur Harry Nijhuis, 
email: harwil@planet.nl of 0315-241472

Het Britse Reed Elsevier PLC en het 
Nederlandse Reed Elsevier NV bren-
gen al hun activiteiten en dochter-
maatschappijen onder in één moe-
dermaatschappij. 
Deze wordt per 1 juli a.s. omge-
doopt in RELX group.  Het Neder-
landse deel krijgt een belang van 
47,1% in de nieuwe holding. Het 
Britse deel houdt 52,9% van de 

aandelen. Reed Elsevier ontstond in 
1993 door een fusie van het Britse 
Reed met  uitgever Elsevier.  Het 
weekblad Elsevier dateert, ooit als 
maandblad, van 1891 en kampt 
met een gestaag afnemend aantal 
abonnees. Nu nog rond de 80.000. 
Overigens verklaarde topman Erik 
Engstrom vorig jaar nog het erfgoed 
Elsevier te koesteren. 
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Vanaf heden houden we onze lezers op de hoogte met wat is besproken 
tijdens de driemaandelijkse bestuursvergaderingen van VGeO. 
Behandelde onderwerpen die uitgebreider aandacht verdienen, zoals de 
pensioenonderhandelingen met de werkgever, vindt u elders onder  de 
nieuwsberichten.

• De eind 2014 gehouden ledenenquête leverde een beperkt aantal  aan-
bevelingen, opmerkingen of kritiek op. Merendeels was er lof voor de ge-
leverde belangenbehartiging. Niettemin neemt het bestuur opmerkingen 
ter harte. zo wordt in de nieuwsbrieven meer aandacht besteed aan beleg-
gingsbeleid en bestuurlijke zaken die behandeld worden en van belang zijn.

• De PR-commissie draagt ideeën aan voor het jaarlijks uitje in augustus. 
Vaak wordt dit gecombineerd met een boottocht. Omdat het ledenbestand 
verspreid woont over het land wordt ook gedacht aan een centrale locatie. 
Ervaring wijst overigens uit dat een locatie die per trein makkelijk te berei-
ken is voor velen geen belemmering vormt. Er wordt verder gezocht.

• Het VGEO-bestuur blijft graag op de hoogte met wat het Verantwoor-
dingsorgaan van SPEO bezighoudt. zeker in deze roerige tijden. Hierin zit-
ten tenslotte ook drie door ons gekozen gepensioneerden. Een complicatie 
voor het verstrekken van informatie door  het Verantwoordingsorgaan is 
zijn geheimhoudingsplicht over sommige onderwerpen. Niettemin dringt 
de VGEO er op aan waar mogelijk op de hoogte te blijven met wat er speelt 
aan beleid. Voorzitter Erik Ekker blijkt daarbij niet meer naar buiten toe 
de openheid en actiebereidheid aan de dag te kunnen leggen zoals hij dat 
deed in de Raad van deelnemers. Hij moet nu diplomatiek te werk gaan en 
aan alle leden vragen of zij akkoord gaan met het verstrekken van bepaalde 
informatie.

• Het bestuur gaat inventariseren wat voor VGEO de gevolgen zijn als 
SPEO deel gaat uitmaken van een ander groter pensioenfonds. Een belang-
rijke vraag daarbij is: Hoe kunnen wij dan nog de belangen van onze leden 
behartigen? Voor de volgende vergadering staat dit belangrijke punt op de 
agenda.

• Bestuurslid Elly Tjoa heeft bij ReedElsevier geïnformeerd of naast zil-
veren Kruis een andere concurrerende zorgverzekeraar kan worden aan-
geboden. Nu kunnen personeel en gepensioneerden zich nog alleen maar 
collectief bij zilveren Kruis Achmea verzekeren: met een korting van 10% 
op basisverzekering en 15% op tandarts.  Reed Elsevier blijkt niet voor een 
andere verzekeraar te voelen. Bestuurslid Henk van der Rijst informeerde 
vervolgens bij Centraal Beheer. Deze geeft voor alle verzekeringen een col-
lectiviteitskorting van 20%. Overgang naar Centraal Beheer is via internet 
te regelen.

• Penningmeester Ben Brouwer gaf te kennen geen derde termijn zitting te 
nemen in het VGEO-bestuur. Hij laat een uitstekend saldo achter. Gezocht 
gaat worden naar een opvolger. 

VAn de BeStuurStAFeL

Vrijwilliger rené Smeele: 

de Seniorencinema 
komt naar jou toe!
Waarom zitten er eigenlijk zo weinig ouderen van een jaar of zeventig, 
tachtig, in een bioscoop? Slecht ter been? te veel gedoe? Weten ze dan 
niet dat een avondje uit zo leuk is? Zeker als je de hele dag alleen de bin-
nenkant van het verzorgingshuis ziet. daarom vond gepensioneerd mis-
setter rené Smeele de SeniorenCinema uit. Kun je niet naar de bioscoop 
komen? dan komt SeniorenCinema naar jou. 

René Smeele is vrijwilliger bij Gruit-
poort filmhuis in Doetinchem. Hij is 
voorzitter van een groep van twin-
tig vrijwilligers die in een uurtje een 
zaaltje in een verzorgingshuis om-
toveren tot sfeervolle bioscoop. En 
na afloop zijn ze binnen een halfuur 
weer weg.  Senioren Cinema be-
staat bijna twee jaar. Een wedstrijd 
van de Rabobank met als hoofdprijs 
€ 10.000 geeft het startsein in 2013. 
Smeele wint niet de hoofdprijs, 
maar wel de aanmoedigingsprijs. 
Daarmee koopt hij een projectie-
scherm van twee bij drie meter en 
een rood gordijn van twaalf bij drie 
meter. Dan is het geld op.

Professioneel werken
Om te beginnen is meer nodig. 
Smeele wil professioneel werken. 
De spullen  moeten tegen een 
stootje kunnen en in vier kratten 
passen. Anders krijg je het niet in 
een gewone auto. Hij overlegt met 
subsidieverstrekkers omdat een 
professionele beamer en computer 
ontbreken. Hij praat met De Gruit-
poort, het cultureel centrum in Doe-
tinchem, dat hem een oude beamer 
en wat spotlights leent.
Er zijn ook andere zaken te regelen. 
Smeele praat met het Tuschinski-
theater in Amsterdam. Hoe zag 
veertig jaar geleden een bioscoop-

voorstelling er uit? Er volgt een 
gesprek met het Eye-instituut in 
Amsterdam om titels voor goede, 
oude films te vinden. En hij overlegt 
met de Doetinchemse uitdaging, 
een ondernemersnetwerk waarin 
bedrijven hun maatschappelijke 
betrokkenheid tonen met concrete 
acties om het leefklimaat in Doetin-
chem te verbeteren. zo peutert hij 
hulp los van een ict-bedrijf om films 
in een computer te programmeren. 
Dan zijn voorfilms en een pauze 
mogelijk. En een notariskantoor zet 
kosteloos de stichting SeniorenCi-
nema voor hem op.

René Smeele: 
We zijn volgeboekt tot december
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Spreuksprokkels

Wraak is een gerecht dat 
koud geserveerd wordt.  

Onbekende kok

Zij die argumenten zoeken 
om respect te hebben 

voor hun ouders, 
hebben geen argumenten 

nodig maar straf. 

Aristoteles 
(Griekse wijsgeer 

384-322 vChr)

Wat vindt u daar nou van? 
VGeO-leden komen goed mee op de digitale snelweg   

De interviews zijn gehouden op 24 februari 2015 door Hildegund Spaargaren

Onze gepensioneerden lijken aardig mee te kunnen 
komen op de digitale snelweg. Geen overbodige 
luxe, want ook als oudere bent je daar steeds meer 
op aangewezen, om iets door te geven of informatie 
in te winnen. Het beroepsverleden van onze leden 
bij een uitgeverij heeft  velen wel op weg geholpen.

H.P. Albarda, den Haag
“Ja, vanaf het begin van mijn beroep heb ik met com-
puters gewerkt. Ik ben er mee opgegroeid. Dus dat is 
voor mij geen probleem. Maar ik kan mij voorstellen, 
dat dat voor sommige mensen wel een probleem kan 
zijn.”

G.m. Groenenberg, Haarlem
“Ik kan er heel goed mee overweg, het levert voor 
mij geen problemen op. Een hoop mensen zal er min-
der goed mee overweg kunnen. Bijvoorbeeld men-
sen die wegens ziekte of anderszins lang thuis geze-

ten hebben. Maar er wordt op dat gebied ook veel 
hulp geboden door buurtverenigingen en wijkcentra. 
zo worden er ook computercursussen gegeven voor 
ouderen. Ik denk dat alleen de hoogbejaarden pro-
blemen zullen hebben.”

mevr. marijnen-Schneider, Beerzerveld
“Het gaat wel. Ik heb er meestal niet veel zin en ook 
weinig plezier in. Maar ik doe het wel. Ik ben een le-
zer en vindt het internet niet zo prettig. Mijn neef legt 
mij doorgaans alles uit. Op dit moment bijvoorbeeld 
het gebruik van mijn nieuwe radio. Met de OV Chip-
kaart heb ik weinig ervaring, die gebruik ik zelden, ik 
heb namelijk nog een auto.”

mevr. Vinstorp, Voorhout
“Dat hangt ervan af.  De loonstrook begreep ik nog 
steeds niet. Ja, ik heb in mijn werkzame leven veel 
met computers gewerkt, dus ik vindt het internet 
prima. Mijn moeder van 96 heeft wel hulp nodig. 
Maar er is op dat gebied overal wel hulp aanwezig.”

Omslagverhaal
SeniorenCinema kreeg een vlie-
gende start met een omslagverhaal 
in de VPRO GIDS over de eerste 
bioscoopvoorstelling in een verzor-
gingshuis. Het is allemaal net echt. 
Die voorstelling in Hummelo ziet er 
uit als alle filmvoorstellingen in het 
Amsterdamse Tuschinski-theater 
in de zestiger jaren. De bewoners 
betalen bij de ingang een – geringe 
- toegangsprijs (om de filmrechten 
te betalen en de apparatuur te on-
derhouden). En wanneer het licht 
dimt, klinkt de kenmerkende be-
gintune van het Polygoonjournaal. 
Een stukje over een uitvinding, het 
wereldrecord stoelendans of iets 
over het koninklijk huis. Daarna een 
kort filmpje met Laurel en Hardy, 
die elkaar het leven zuur maken. En 
dan de hoofdfilm. Deze eerste keer 
een documentaire over een koor 
van ouderen. Later in het jaar draait 
SeniorenCinema ook recente films, 
zoals Intouchables of de natuurfilm 
De Nieuwe Wildernis. Alles is van-
daag de dag mogelijk. Halverwege 
de hoofdfilm is er altijd pauze voor 
een borreltje of een wijntje. En na 
afloop zijn er applaus en dankbare 
gezichten van de bewoners die vaak 
nog even napraten.

In de steek laten?
Na Hummelo gaat het snel. Het idee 
slaat aan. SeniorenCinema draait 
wekelijks in zes tehuizen in en rond 
Doetinchem. “We zijn bijna volge-
boekt tot december. En we maken 
niet eens reclame,” zegt Smeele. 
“We hebben een website, Senioren-
Cinema.nl. Dat is alles.” Er zijn ook 

Wij zoeken verhalen van 
vrijwilligers!

Steek uw licht niet onder de korenmaat! Onder U lopen onge-
twijfeld mannen en vrouwen rond die vrijwilligerswerk doen 
en dit wellicht ook nog combineren met een bijzondere hobby. 
Maak ons en de lezers daarvan deelgenoot. Vertrouw zo’n 600 
woorden aan de computer toe en mail die ons. Op papier zet-
ten mag ook nog. En mocht geen van beide U aanspreken geef 
dan gewoon uw naam door. Dan krijgt U een persoonlijk ge-
sprek. Het redactieadres is: Harry Nijhuis, Veenweg 21a, Heel-
weg mail: harwil@planet.nl tel 0315-241472. Wij wachten met 
spanning af. Het voortouw wordt op deze pagina genomen 
door René Smeele, voormalig redacteur bij Reed Business in 
Doetinchem. Een fervente filmliefhebber die nu ook succesvol 
met films ‘De boer op gaat’ in verzorgingshuizen en recente-
lijk een asielzoekerscentrum.

universiteiten 
dreigen elsevier 
te boycotten
De Nederlandse universiteiten staan 
klaar om de wetenschappelijke uit-
gaven van Elsevier te boycotten. Er 
wordt onderhandeld over een meer-
jarig contract voor de meer dan 2200 
tijdschriften. De universiteiten willen 
alleen nog maar één totaalprijs be-
talen voor zowel  de tijdschriftabon-
nementen als de open accesspubli-
caties. Die mag niet of nauwelijks 
hoger liggen dan wat vorig jaar is 
betaald aan abonnementen.

tegenvallers. De huidige regering 
ligt voor de deur van de zorginstel-
lingen. Alleen ouderen die zich echt 
niet meer kunnen redden, mogen nog 
naar binnen. De bewoners verslech-
teren daardoor fysiek en geestelijk in 
snel tempo. Kon men twee jaar gele-
den nog een goede film volgen, nu 
vaak niet meer. Smeele: “Dus moeten 
we bewoners ‘In de steek laten’.”

Asielzoekers
Inmiddels weten meer en meer 

instellingen buiten de verzorgings-
tehuizen SeniorenCinema te vinden. 
Als groepen ouderen een jaarver-
gadering hebben, nodigen ze Se-
niorenCinema uit. En de nieuwste 
activiteit is de reeks voorstellingen in 
een asielzoekerscentrum. Daar huizen 
meer dan 300 Syriërs. Die verdrijven 
dolgraag hun verveling met een film. 
René zorgde voor een leesbare Arabi-
sche ondertiteling.  Het plan bestaat 
om zijn idee landelijke bekendheid te 
geven. “Kortom, werk genoeg.’’

“Als Elsevier niet méér toegeeft dan 
starten we voor de zomer een boy-
cot,” aldus Gerard Meijer, college-
voorzitter van de Radboud univer-
siteit te Nijmegen. Hij voert namens 
de Nederlandse universiteiten de 
onderhandelingen. De dan te volgen  
strategie is om topwetenschappers 
die in adviesraden of redacties van 
een Elseviertijdschrift zitten te ver-
zoeken die functie neer te leggen. 
Daarna wordt aan onderzoekers ge-
vraagd om te stoppen met reviewen 
voor Elseviertijdschriften. Vervol-
gens zouden er geen onderzoeken 
meer moeten worden gepubliceerd 
in de tijdschriften.
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             Voorzitter erik ekker van verantwoordingsorgaan (VO):

Gepensioneerden zijn aan hun 
trekken gekomen binnen het VO
“er zijn nog geen fundamentele kwesties gepasseerd waar de belangen 
van gepensioneerden en actieven niet parallel liepen,” constateert erik 
ekker, voorzitter van het Verantwoordingsorgaan. Sinds vorig jaar is dit 
het inspraakorgaan dat de raad van deelnemers opvolgde. de gepensio-
neerden zijn volgens hem aan hun trekken gekomen. maar dat kan 
anders worden bij het bespreken van de toekomstplannen en herstel-
plan van het pensioenfonds. “Het worden drukke tijden voor het VO.”

een groeiende groep ondernemers stort zich op de markt voor een-
zame ouderen. Voor € 12,50 tot € 20,00 per uur verhuren de bedrijfjes 
gezelschap. ze hebben namen als: “Huur een dochter”, “Vertroetel je 
ouders”, “Senioren assistent” etc.. zij opereren meestal in de grote 
steden zoals Amsterdam, Enschede, utrecht.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil dat in 2020 12% van haar pensi-
oengeld geïnvesteerd is in ondernemingen op het gebied van milieu 
en leefomgeving. Het gaat daarbij niet alleen om financieel rendement 

maar ook meetbare effecten op klimaat, waterschaarste, gezondheid en 
voedselzekerheid.

Pensioenbelegger PGGm ziet meer brood in de bouw. Daarom gaat 
ze haar joint venture met bouwbedrijf BAM versterken met 140 miljoen 
euro. Het totale vermogen komt daarmee op 600 miljoen euro. Beleggers 
reageerden enthousiast.

de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan stijgt rap. Tot 2007 gin-
gen werknemers gemiddeld met 61 jaar met pensioen. Vorig jaar was dat 
64 jaar en een beetje. 

Dreigen veel zaken niet door elkaar te 
gaan lopen? Erik ziet geen gevaar. De 
verschillende beleidsthema’s spelen 
nu grotendeels naast en onafhankelijk 
van elkaar. zoals aanpassingen aan 
de nieuwe pensioenregelgeving. Het 
pensioenfonds dient zijn beleid, de re-
glementen en het door De Nederland-
sche Bank vereiste nieuwe herstelplan 
daarop aan te passen. Dat staat los 
van de eventuele toekomstplannen, 
vindt Ekker. zoals  de door de werk-
gever wenselijk geachte nieuwe indi-
viduele pensioenregeling en eventuele 
alternatieven. Die worden zeker in sa-
menhang beoordeeld. Het VO is op dit 
laatste onderdeel overigens nog niet 
serieus aan bod, maar wordt wel op 
de hoogte gehouden. Op het moment 
van dit interview waren vooral de so-
ciale partners hierover nog in gesprek.

Absurde nieuwe regels
Erik Ekker noemt de door de overheid 
opgelegde nieuwe pensioenregels, het 
Financieel Toetsingskader (FTK), ‘ab-
surd’. “Indexering van aanspraken zal 
voorlopig wel een illusie blijken te zijn. 
Vooral gepensioneerden worden daar-
van de dupe, maar de politiek heeft 
het zo gewild. Alle aspecten van het 
nieuwe FTK worden nu door het pensi-
oenfonds doorgerekend. Daarbij komt 
ook het beleggingsbeleid aan de orde. 
Het VO zal naar aanleiding daarvan 
gaan adviseren. Ook de risicohouding 
van het fonds en alternatieven voor de 
toekomst komen dan aan de orde.”
 

Vermogenspositie
Vooral de vermogenspositie van het 
fonds moet op orde komen vindt de 
voorzitter. Het Verantwoordingorgaan 
wil volgens hem ook voorkomen dat 
het fonds, zoals voorheen, bij zijn be-
leggingsbeleid steken laat vallen. Qua 
strategie en de uitvoering daarvan 
wordt het VO bijgestaan door een des-
kundige. Geen van de VO-leden acht 
zich voldoende deskundig om zinnig 
te kunnen oordelen over dit uiterst 
belangrijke beleidsaspect. “Gelukkig 
waren de beleggingsresultaten in 2014 
uitstekend. Maar het gaat er natuurlijk 
om dit te bestendigen en te voorko-
men dat het fonds bij een beurscrisis of 
koersverlies op obligaties in de proble-
men komt.” Hij vreest echter dat door 
het vermaledijde nieuwe FTK de beleg-
gingsmogelijkheden beperkt zijn. Niet-
temin is herstel van het pensioenfonds 
toch vooral afhankelijk van een goede 
beleggingsmix. “Hoewel de staats-
secretaris waarschijnlijk meer heil ziet 
in korting van pensioenaanspraken,” 
voegt hij ironisch hieraan toe.

Wordt de stem van de gepensioneer-
den gehoord?
“We hebben tot dusver vrijwel steeds 
unanimiteit bereikt in de besluitvor-
ming binnen het VO. Dat geeft al aan 
dat ook de gepensioneerden in het VO 
aan hun trekken zijn gekomen. Wij 
rekenen ook op de VGEO om het VO 
zo nodig tijdig te informeren. Bijvoor-
beeld als de indruk ontstaat dat SPEO 

onvoldoende rekening houdt met de 
belangen van gepensioneerden of te-
kort schiet in de communicatie.”

Hoe zijn de verhoudingen binnen het 
orgaan?
,,Het is heel plezierig vergaderen met 
het kleinere college van acht leden. 
Het niveau van de discussies is hoog 
en alle leden zijn in staat en bereid tot 
een goede inhoudelijke discussie. Tot 
dusver mogen we heel tevreden zijn 
over de vrijwel steeds bereikte unani-
miteit in de besluitvorming. We hou-
den het overleg zakelijk en efficiënt. 
Vergaderen zo’n zeven keer per jaar en 
er is een jaarlijkse opleidingsdag. Twee 
keer per jaar vergaderen we samen  
met het SPEO-bestuur ter bespreking 
van onder meer de resultaten over het 
afgelopen jaar en de jaarstukken, het 
beleggingsbeleid en de pensioenrege-
ling voor het volgende jaar.”

Wordt er goed naar jullie geluisterd?
“De voorzitter en secretaris van het VO 
vergaderen regelmatig met het dage-
lijks bestuur van het pensioenfonds. 
Daar worden wij geïnformeerd over 
wat besproken werd tijdens recente 
bestuursvergaderingen. Ook vindt af-
stemming plaats van andere relevante 
aspecten en mogelijke agendapunten 
voor het VO. Hoewel het SPEO-bestuur 
lang niet altijd meegaat met suggesties 
van het VO, ervaren wij het overleg als 
constructief. Verzoeken om informatie 
worden gehonoreerd. Wij hebben de 
indruk dat het bestuur niet terughou-
dend is en ons helder informeert.”

“ Het is heel plezierig 
vergaderen.’’

Fondsen staan 
kritischer tegenover 
vermogensbeheerders

Vermogensbeheerders stellen met 
enige scepsis vast dat pensioenbe-
stuurders zich een stuk kritischer 
opstellen. er worden hardere con-
tractonderhandelingen gevoerd en 
pensioenbestuurders mijden risico’s. 
niets mis mee zou je zeggen, maar 
vermogensbeheerders vragen zich 
kennelijk af of dit niet te ver door-
schiet zo blijkt uit een onderzoekje 
door Het Financieele dagblad. 
de vraag die de vermogensbeheer-
ders daarbij stellen  is of deze terug-
houdendheid op langere termijn wel 
hogere rendementen oplevert. 

Niettemin moeten de ondervraagde 
vermogensbeheerders toegeven dat 
de professionaliteit van pensioenbe-
stuurders in de afgelopen tien jaar 
flink is verbeterd. Voorheen wilden 
ze nog wel eens in producten inves-
teren die ze niet goed kenden, aldus 
Marc van Heel, landenmanager bij 
vermogensbeheerder BlackRock in 
Nederland. “ze wisten wanneer er 
private equity en hedgefondsen in de 
beleggingsportefeuille zaten, maar 
niet  tot op welke detail daarin werd 
geïnvesteerd.” Nederlandse pensi-
oenfondsen liepen volgens hem in de 
jaren 90 voorop met dit soort beleg-
gingscategorieën. “Er ontstond een 
hele markt voor,” aldus Van Heel. 
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SPeO-directeur Fokko Covers

“Lage rente maakt herstel 
van pensioenfonds erg lastig”
“Voor een fonds als SPeO is het erg lastig om in het huidige economische 
klimaat te herstellen,” constateert Fokko Covers, directeur van elsevier-
pensioenfonds SPeO. Vooral de lage rente zit een herstel in de weg. niet-
temin werd vorig jaar een rendement op de beleggingen behaald van 19%.

SPEO haalde eind 2014 een dek-
kingsgraad van 101% volgens een 
voorlopige schatting. Dat valt de 
SPEO-directie inderdaad tegen. “De 
belangrijkste reden is de daling van 
de rente. Als de rente daalt moet 
SPEO veel meer geld reserveren voor 
de toekomstige pensioenverplich-
tingen. Op het ogenblik rekenen we 
met een rente van gemiddeld 1,9%. 
Andere fondsen hebben ook last van 
de daling van de rente. Grote fond-
sen zoals ABP en PFzW hebben hun 
dekkingsgraad het afgelopen jaar 
ook flink zien dalen. Alleen fondsen 
met een hele hoge rentedekking 
hebben het afgelopen jaar hun dek-
kingsgraad zien oplopen. Het is voor 
een fonds zoals SPEO in deze tijden 
erg lastig om te herstellen zolang de 
rente zo laag blijft.”

Het wordt wel erg moeilijk voor 
pensioenfondsen om tegen de 
aanhoudend lage rentestand op 
te boksen. Welk kruid is daar nog 
tegen opgewassen? 
“Het is voor een fonds zoals SPEO in-
derdaad erg lastig om in het huidige 
economische klimaat te herstellen. 
Door de stimuleringsacties van de 
Europese Centrale Bank zal de rente 
de komende 1-2 jaar waarschijnlijk 
laag blijven. Ik denk dat echt herstel 
van het fonds pas mogelijk is al de 
rente weer wat aantrekt. Aan de an-
dere kant is het eigenlijk nauwelijks 
voorstelbaar dat de rente nog veel 
verder daalt. We zullen de ontwikke-
lingen echter moeten  afwachten.”

Hoe was het rendement op de be-
leggingen het afgelopen jaar?
“SPEO heeft het afgelopen jaar een 
rendement behaald van 19%. Met 
name de vastrentende waarden de-
den het erg goed met een resultaat 
van ruim 26%. Maar ook aandelen 
en vastgoed droegen met een rende-
ment van 10% en 8% positief bij aan 
het beleggingsresultaat.”

Gaat er veel veranderen met de 

beleggingen in het voor a.s. juli in 
te dienen herstelplan? 
“Dat is nog niet helemaal duidelijk. 
SPEO laat op het ogenblik een studie 
doen naar het financiële plaatje onder 
de nieuwe pensioenregels. Hierbij zal 
met name naar de rentedekking ge-
keken worden, maar ook naar de ver-
houding tussen vastrentende waar-
den, aandelen en vastgoed. De grote 
vraag is of SPEO weer wat meer risico 
kan nemen, om een beter pensioen-
resultaat te behalen. De vraag is of 
dat gezien de huidige macro-econo-
mische onzekerheden verstandig is.”

Voor welke termijn geldt dit plan? 
“Onder de nieuwe regels krijgt SPEO 
een hersteltermijn van tien jaar, in het 
verleden was dit drie jaar. SPEO zal in 
die periode echter wel aan de nieuwe 
buffervereisten moeten voldoen. Dat 
betekent dat wij moeten herstellen 
naar een niveau van ongeveer 116%. 
Dat was ongeveer 113%.”

Hoe groot is de rol van dnB bij 
het beleggingsbeleid van SPeO?
“DNB zal er op toezien dat het her-
stelplan van SPEO voldoet aan de 
wettelijke vereisten, en dat SPEO 
bijvoorbeeld niet rekent met een on-
realistisch hoog rendement. Ook zijn 
er strenge criteria opgesteld alvorens 
het fonds over kan gaan tot indexa-
tie, het zogenaamde toekomstbe-
stendig indexeren.”

Bemoeit dnB zich niet te veel met 
het beleggingsbeleid van een fonds?
“Er is geen land op de wereld dat zo 
veel heeft gespaard voor zijn pen-
sioen als Nederland. Het is dus niet 
verwonderlijk dat DNB er boven op 
zit om te zorgen dat er verstandig 
wordt omgesprongen met ons pen-
sioenvermogen. Nederland heeft in 
vergelijking met andere landen dan 
ook een zeer streng toezichtskader. 
Ik denk dat dat op zich een goede 
zaak is, hoewel veel fondsen dit als 
een beperking van de beleggingsvrij-
heid ervaren.”

dnB stelt nu zelfs voor om, naar-
mate een inkomen stijgt, de op-
bouw van pensioenen te vermin-
deren met een lagere pensioen-
premie. een goed idee?
“De opbouw van pensioenen is in 
Nederland altijd sterk fiscaal gestimu-
leerd, door pensioenpremies volledig 
aftrekbaar te maken. Dat is een van 
de redenen waarom wij nu zoveel 
geld opzij hebben gezet voor ons 
pensioen. Gezien de fiscale gevolgen 
begrijp ik dat geprobeerd wordt om 
de fiscale druk wat te verminderen. 
Onder meer door het maximum pen-
sioengevend salaris te begrenzen. Dit 
betekent dat mensen met een hoger 
salaris meer voor zichzelf moeten 
gaan zorgen. Op zich heb ik hier geen 
moeite mee. Het is wel belangrijk dat 
iedereen goed geïnformeerd wordt, 
zodat hij of zij zelf aanvullende acties 
kan ondernemen.”

SPeO voert een voorzichtig beleg-
gingsbeleid. Kun je dit toelichten?
“SPEO heeft inderdaad een relatief 
defensief beleggingsbeleid. Wij zijn 
de afgelopen jaar afgestapt van 
actieve vermogensbeheerders, aan-
gezien we de risico’s te groot en de 
kosten te hoog vonden. Ook beleg-
gen wij niet in hedgefunds en privaty 
equity, die traditioneel als risicovol 
bekend staan. Dit is met name inge-
geven door het feit dat SPEO bij de 
huidige dekkingsgraad niet in een 
positie is om meer risico te nemen.”

er zijn kennelijk vermogensbeheer-
ders die vinden dat fondsen nu te 
voorzichtig zijn met hun beleg-
gingsbeleid. Wat vind je daarvan?
“Dit illustreert dat vermogensbe-
heerders een ander belang hebben 
dan SPEO. Als er actiever gehandeld 
wordt kunnen de vermogensbeheer-
ders meer verdienen aan transacties 
en hogere vergoedingen vragen. 
SPEO let er goed op dat de kosten in 
hand blijven.”

SPeO belegt ook in vastgoed. Is 
dat niet nog steeds een  riskante 
onderneming?
“SPEO belegt ongeveer 5% van zijn 
middelen in vastgoed. Het voordeel 
van een belegging in vastgoedfond-
sen is dat deze wat minder volatiel 
zijn dan aandelen. Het nadeel is dat je 
er minder makkelijk uit kunt stappen. 
Op het ogenblik kijkt SPEO kritisch 
naar zijn vastgoedportefeuille, om te 
beoordelen of wij hier in de toekomst 
nog op deze manier in willen zitten.”

Beleggen wij in hedgefondsen? 
Ooit wel gedaan?
“Nee, dat hebben wij nooit gedaan, 
en ligt ook in de toekomst niet voor 
de hand.”

Fondsen zouden te weinig inzicht 
hebben gehad in derivaten. Hoe 
zat dit bij SPeO?
“Derivaten zijn complexe instrumen-
ten die wij uitsluitend gebruiken om 
specifieke risico’s af te dekken, zoals 
het risico van dalende rente, of da-
lende valutakoersen. Ik denk dat wij 
voldoende inzicht hebben in deriva-
ten om te kunnen checken dat deze 
op een goede wijze worden ingezet 
en dat we geen onnodige risico’s 
lopen. Het is wel belangrijk om de 
ontwikkeling van de derivatenposi-
ties  goed in de gaten te houden. Wij 
doen dat samen met Kasbank.”

Welke fouten hebben we in het ver-
leden gemaakt bij beleggingen?
“Ik heb hier vorig jaar april een heel 
verhaal over gehouden tijdens de 
VGEO-bijeenkomst in Nijkerk. Ik 
denk dat het uitbesteden van onze 
beleggingen in 2007 onvermijdelijk 
was. Met name de uitbreiding naar 
een wereldwijd mandaat, en afdek-
ken van de rente hebben goed uit-
gepakt. Indertijd hebben wij met de 
beheerders afspraken gemaakt over 
de invulling van de beleggingsporte-
feuille. Achteraf gezien hebben we de 
beheerders in 2007 nog steeds te veel 
ruimte gegeven, zodat ze meer risico 
hebben genomen dan wenselijk was. 
Inmiddels zijn die risico’s afgebouwd, 
maar daar hebben we wel een aantal 
jaren voor nodig gehad. De afgelopen 
vijf jaar hebben we een rendement 
gehaald van ruim 10% per jaar, het is 
maar de vraag af of we dat zelf  had-
den kunnen realiseren.”

“We hebben voldoende inzicht 
in derivaten”

“Wij hebben nooit 
belegd in hedge-

fondsen”
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In memOrIAm
Het volgende leden zijn ons ontvallen: 
Mevr. z.J. van Dormolen-Jansen, 
Den Haag
Mevr. M. Broos, Amsterdam

WeLKOm Als nieuwe leden 
heten wij van harte welkom:
Mevrouw J. Elfring-Tamboer, Beek, 
A.W. den Braber, Haarlem
Mevr. J.L.Boer, Amsterdam

Wellicht sluit SPEO zich nog dit jaar 
aan bij een groter fonds, of  gaat 
daarin helemaal op. Twee kandi-
daten komen hiervoor  duidelijk in 
aanmerking.  zij  hebben al ver-
scheidene uitgeverijen en publi-
citeitsmedia in hun portefeuille. 
Het gaat om het Pensioenfonds  
Grafische Bedrijven (PGB) of  het 
Pensioenfonds PNO. zogenaamde 
bedrijfstakfondsen. Met wie SPEO 
in zee gaat moet nog blijken. Ter 
kennismaking enkele kenmerken 
van deze fondsen.

Beider dekkingsgraden liggen iets 
boven de 104%. De dekkingsgraad 

van SPEO lag eind december 2014 
rond de 101%. Van de twee fond-
sen vertoonde het PGB de afgelo-
pen jaren veel expansiedrift. Sinds 
2010 sloten inmiddels zeventien 
kleinere fondsen zich aan bij dit 
grote fonds. Overigens overwogen 
in 2012 PNO-media en het PGB nog 
om tot samenwerking te komen. 
PNO besloot echter op middel-
lange termijn zelfstandig verder te 
gaan. zijn doelstelling is om bin-
nen de creatieve sector autonoom 
te groeien. Eén van de laatsten die 
tot PNO  toetrad was in 2012 het 
pensioenfonds voor het Film- en 
Bioscoopbedrijf.

nederlandsche Bank wil opbouw 
van pensioen verminderen
de nederlandsche Bank gooit een nieuwe knuppel in het hoenderhok 
van de pensioenen. de pensioenpremie en de opbouw van het pensioen 
zouden moeten verminderen naarmate het inkomen stijgt.  Waar die 
inkomensgrens ligt laat de bank in het midden. Wel onder de 100.000 euro.

Pensioenfonds  Grafische Bedrijven (PGB) 

•  Fondsvermogen circa 19 miljard euro 
 (Ter vergelijking: Fondsvermogen SPEO zo’n 850 miljoen euro) 
•  Haalde in 2014 een rendement van 18,3% op beleggingen (SPEO 19%) 
• Dekkingsgraad december  2014: 104,2%
•  Van oudsher actief op de grafische markt en in mindere mate de uitgeve- 
 rijwereld. Aangesloten fondsen o.m. Wegener, De Persgroep Nederland,  
 Het Financieele Dagblad.
• PGB werkt voor ruim 2000 bedrijven met 48.800 werknemers. Het fonds  
 verzorgt ook de pensioenen van 59.400 gepensioneerden en zo’n 130.000  
 oudwerknemers. Er zitten dus relatief veel gepensioneerden in dit fonds.

 

Algemene ledenver-
gadering VGeO
Evenals voorgaande jaren vindt dit 
jaar de algemene ledenvergadering 
van de VGEO plaats in restaurant ’t 
Koetshuis in Nijkerk. Makkelijk be-
reikbaar vanaf het NS-station. No-
teert u alvast als datum woensdag 
15 april, met als aankomsttijd 10.30 
uur. VGEO-leden ontvingen als het 
goed is allen ook een persoonlijke 
uitnodiging. SPEO-directeur Fokko 
Covers houdt een inleiding over de 
stand van zaken bij het pensioen-
fonds. Voor een luchtige lezing is ’s 
middags de hoofdredacteur van El-
sevier Magazine, Arendo joustra, 
uitgenodigd.

Als argumentatie wordt gebruikt 
dat mensen met een hoog inkomen 
vaak een eigen huis en aanzienlijk 
financieel vermogen hebben. Boven-
dien zouden zij meer mogelijkheden 
hebben op de arbeidsmarkt om zo 
tot late leeftijd door te werken. Eén 
en ander  is vastgelegd in een pensi-
oenvisie van deze centrale bank. DNB 
meent hiermee tegemoet te komen 
aan de wens naar maatwerk. De be-
oogde doelgroep zou zodoende niet 
verplicht worden zoveel te sparen als 
nu via het fonds. Boven het bepaalde 
bedrag zouden ze hun premiegeld 
bijvoorbeeld beter in een huis kunnen 
steken, in de studie van de kinderen 
of toch in meer pensioen, maar dan 
via een spaarproduct. De Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) pleitte 
eerder ook al voor minder premiein-
leg als mensen dat willen. Overigens 
worden  veelverdieners van boven 
100.000 euro dit jaar al beknot. zij 
mogen  hun pensioenpremies fiscaal 
al niet meer aftrekken.

Afschaffen doorsneepremie
Een belangrijke ingreep die de DNB 
verder voorstelt is het afschaffen van 
de doorsneepremie. Deze wordt nu 
berekend ongeacht de leeftijd van 
een deelnemer. Jongeren zouden 
daardoor  nu onterecht meebeta-
len aan de pensioenen van oudere 
collega’s vindt DNB. Dat zou de ar-
beidsmarkt verstoren. Een slepende 
discussie hierover tussen jongeren en 
ouderen zou DNB zo in het voordeel 
van de jongeren willen beslechten.

nederlandsche 
Bank moet fonds 
miljoenen ver-
goeden
De Nederlandsche Bank (DNB) is 
door  de rechtbank te Rotterdam 
stevig op de vingers getikt.  zij moet 
4,8 miljoen euro schadevergoeding 
betalen aan het pensioenfonds ‘Ver-
eenigde Glasfabrieken’. 

Inzet van deze juridische kwestie 
was dat DNB het pensioenfonds 
had gedwongen zijn belang in goud 
af te bouwen tot tussen de 1 en 3 
procent. Het Fonds had dit belang in 
2009 juist uitgebreid tot 12 procent. 
De prijs van het goud ging daarna 
omhoog. De rechtbank achtte het 
aannemelijk dat het goud in verschil-
lende fasen verkocht had kunnen 
worden als het fonds niet tot directe 
verkoop was gedwongen. De schade 
die het fonds hierdoor opliep moet nu 
door DNB worden vergoed. 

Het minste vertrouwen 
in pensioenfondsen
Slechts 57% van de Nederlanders zou 
nog vertrouwen hebben in het eigen 
pensioenfonds. Aldus De Nederland-
sche Bank die dit onderzoek uitvoer-
de. Hieruit bleek dat banken en verze-
keraars meer worden vertrouwd dan 
pensioenfondsen.
 Het onderzoek wees uit dat 73% ver-
trouwen had in de eigen bank en 76% 
in de levensverzekeraar. Maar 57% 
vertrouwde het eigen pensioenfonds 
nog. Volgens DNB is dit 28%  minder 
dan voor de economische crisis. 

“Wist je dat zeven jaar 
geleden de grote vraag 

in de sector luidde: 
Wat doen we met die 

enorme buffers? 
En hoe wapenen we ons 

tegen inflatie? 
Daar hoor je nu 

niemand meer over.’’ 

Gerard riemen, 
algemeen directeur 
Pensioenfederatie.

Pensioenfonds PnO media

• Verzorgt de pensioenregeling voor ongeveer 375 bedrijven en instellingen  
 in de Nederlandse mediabranche. 
• Bij dit fonds zijn aangesloten: 15.600 werknemers, 32000 gewezen werk 
 nemers en 8.900 gepensioneerden. Fonds met relatief veel werknemers.
•  Behaald rendement  in 2014 bijna 16% 
•  Dekkingsgraad december  2014. 104,8%. 
•  Beheerd vermogen 4,2 miljard euro

de mogelijke partners voor SPeO


