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Interview met twee 
PGB-bestuurders 

PGB-bestuurder: 

Veel te vroeg om over 
korting te praten
Het korten van pensioenuitkeringen is bij pensioenfonds PGB voorlopig 
niet aan de orde. “Het is veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te 
doen”, vindt PGB-bestuurslid Arnold Verplancke. Niettemin luidden de 
grote fondsen ABP en Zorg en Welzijn onlangs via media de noodklok 
dat dit in 2017 wel eens noodzakelijk kon worden. 

Arnold Verplancke (links) en Victor Doorn, behartigen beiden vanuit hun 
positie binnen het pensioenfonds PGB de belangen van gepensioneerden.

Vooruitlopend op de komende  
algemene ledenvergadering 
van VGEO hadden Jeroen 
Hogendorp en Harry Nijhuis 
een interview met Arnold 
Verplancke en Victor Doorn 
van het pensioenfonds PGB.

Beide heren zijn in Nijkerk 
gast van de VGEO om uitleg te 
geven over dit pensioenfonds, 
waar wij nu deel van uitma-
ken, en de rol die zij daarbij 
spelen als bestuurders. 
Verplancke als Fondsbestuur-
der namens de gepensioneer-
den en Doorn als voorzitter 
van de belangenvereniging 
van gepensioneerden VVG 
PGB. Arnold Verplancke zit 
sinds 2010 in het bestuur van 
PGB. Aanvankelijk zat hij hier-
in namens de vakbond maar 
sinds twee jaar namens de 
gepensioneerden. De verdeling 
in het Fondsbestuur is vier 

leden namens de werkgevers, 
vier namens de vakbonden en 
twee namens de gepensioneer-
den. Victor Doorn liet weten 
dat zijn belangenvereniging 
VVG PGB gevraagd heeft om 
zitting van een derde bestuurs-
lid namens de gepensioneer-
den in het Fondsbestuur. Zulks 
gezien het groeiende aantal 
gepensioneerde leden van de 
belangenvereniging en ook 
het relatief grote aantal ge-
pensioneerde deelnemers in 
het Fonds. Wij vroegen of het 
wegens de uitbreiding van PGB 
met diverse andere bedrijven 
niet tijd wordt om de vertegen-
woordiging via de vakbonden 
te heroverwegen. 
Verplancke gaf aan dat dit 
niet zo eenvoudig is bij een 
bedrijfstakpensioenfonds als 
PGB vergeleken met een on-
dernemingspensioenfonds als 
SPEO was.

Dit alarmerende geluid van de 
grote fondsen heeft te maken met 
het afdekken van het pensioenver-
mogen tegen de alsmaar dalende 
rente. Het PGB doet dit waar mo-
gelijk wel, overigens evenals SPEO 
voorheen. Voor grote fondsen zoals 
ABP met een enorm vermogen is 
dit onmogelijk. Hier zijn namelijk 
geen tegenpartijen voor die zo’n 
groot risico op zich willen nemen. 
Het PGB verwacht daarom niet te 
hoeven korten de komende jaren, 
maar anderzijds zit indexatie er 
ook niet in (zie kader Ook bij PGB 
voorlopig geen pensioenindexa-
tie). Korten komt pas in beeld als 
verwacht wordt dat de dekkings-
graad vijf jaar onder de 105% blijft. 
Overigens mag dan van De Neder-
landsche Bank de korting over tien 
jaar gespreid worden. In het ergste 
geval moet in één keer worden ge-
kort. Dan moet  het binnen tien jaar 
onmogelijk zijn een dekkingsgraad 
van 122% te behalen. Daar is pas 
sprake van als de dekkingsgraad 
ruwweg onder de 90% zakt. Bij 
PGB werd overigens nooit gekort 
op de pensioenen, in tegenstelling 
tot de twee kortingen die SPEO 
moest doorvoeren. Die kortingen 

worden onder PGB niet meer goed 
gemaakt evenmin als de bij SPEO 
gemiste indexaties. 

Zeer divers gezelschap
De tijd dat grafische bedrijven, de 
stamvaders van het PGB, daar de 
dienst uitmaakten ligt achter ons. 
Het bedrijvengezelschap is nu zeer 
divers. Er zijn nu ruim 2000 bedrij-
ven bij het PGB aangesloten waar-
onder veel kleine. Toch maakt de 
grafische industrie nog een groot 
deel uit van het Fonds, verenigd 
in de KVGO. De beslissing om de  
werkingssfeer van het Fonds uit te 
breiden naar andersoortige bedrij-
ven werd volgens Verplancke wel-
bewust gemaakt, zo’n acht jaar ge-
leden. De grafische bedrijfstak was 
toen al krimpend. Dat had gevol-
gen voor de ingelegde premies en 
de beheerskosten. Er kwamen rela-
tief steeds minder jongeren bij. Bij 
een groter deelnemersbestand stij-
gen de kosten niet evenredig, dus 
hier is schaalvoordeel te behalen. 
Het PGB was daarin iets te ambiti-
eus naar de smaak van onder meer 
Verzekeraars die potentiële klanten 
zo zagen verdwijnen. Maar ook 
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CO M M E N TA A R 
Elsevier ten onder in Brits ‘Hellevuur’?  

Het gaat niet goed met de aloude merknaam Elsevier. Een 
naam vermoedelijk afgeleid van het nog oudere begrip ‘Hel-
sevire’ ofwel ‘Hellevuur’. Een profetische woordspeling? La-
ten we de naamafbraak in ogenschouw nemen. Vorig jaar is 
de naam Reed Elsevier veranderd in RELX-group. Het zo fier 
ogende Elsevierkantoorgebouw in Amsterdam Sloterdijk 
wordt  wegens ontslagen nog  voor nauwelijks de helft door 
Reed Elsevier gebruikt. Er wordt uitgezien naar een kleiner 
onderkomen. Nog voor het eind van 2015 werd bedrijfspen-
sioenfonds SPEO afgestoten naar het PGB. Vorig jaar werd de 
verkoop van het weekblad Elsevier aangekondigd. Dit jaar is 
een kennelijke koper gevonden. De naam Weekblad Elsevier 
mag niet lang meer gebruikt worden. Want dat conflicteert 
met Elsevier wetenschappelijke uitgaven. Als U het mij vraagt 
wordt vanuit Engeland de strop om het Nederlandse Elsevier 
aangehaald. Nog even en het is de RLX-group. Elsevier elimi-
nated. Overleeft Elsevier dit Engelse ‘Hellevuur’? Een schrale 
en contrastrijke troost: Dit jaar wordt door Reed Elsevier een 
Engelstalig historisch boekwerk uitgegeven over de bedrijfs-
geschiedenis van ‘Elsevier’. Toch nog hoop?
 

Opstand van de gepensioneerden
“Gepensioneerden komen in opstand’’ lezen we in een dag-
blad. Zullen we het gaan beleven? Klagen heeft tot nog toe 
niets geholpen. Jaar op jaar werd door meerdere (overheids)
instanties iets van ons inkomen afgeknabbeld en soms half-
slachtig gerepareerd. Als je pensioen dan ook al jaren niet 
wordt verhoogd (indexatie) of nog erger, wordt gekort, raakt 
de maat vol. Vooral de mensen met een klein pensioen zien 
het beleg van hun boterham verdwijnen. Maar wij staan niet 
op het prioriteitenlijstje van overheid en politici. Enkele po-
litici misschien uitgezonderd maar die kunnen geen vuist 
maken. Ik herinner me een overheidsrapport waarin ouderen 
vergeleken met werknemers als een economisch bevoorrechte 
leeftijdsgroep werden gekwalificeerd. De geest daarvan waart 
nog steeds rond in Den Haag. Inmiddels haalden ze de rek er 
aardig uit. De alarmfase die nu is ingegaan bij de gezamenlij-
ke ouderenorganisaties lijkt vooral ingegeven door blijkbaar 
onvermijdelijke pensioenkortingen in 2017. Onder SPEO ken-
nen we het klappen van die zweep al. Gaan we het onder het 
PGB opnieuw beleven? “Voorbarig’’ stelt PGB-bestuurslid Ver-
plancke in deze Nieuwsbrief. Dat kan je in elk geval niet zeg-
gen van de harde acties die de ouderenorganisaties nu onder 
politici willen gaan voeren.

Harry Nijhuis

staatssecretaris Klijnsma van so-
ciale zaken maande tot terughou-
dendheid. Verplancke signaleert nu 
een zekere matiging bij het PGB. 
“Met de huidige werkingssfeer kan 
PGB prima verder. Wij werven ook 
niet actief. Bedrijven komen zelf 
naar ons toe, net als Reed Elsevier 
gedaan heeft.” Elke bedrijfstak is 
overigens nog welkom. Die trend 
zet zich volgens Verplancke voort.  

Geen vergrijzing
SPEO was een vergrijzend Fonds 
doordat het aantal werknemers 
ingrijpend afnam en het aantal 
gepensioneerden toenam. Als ge-
volg hiervan neemt de premie-inleg 
af. Is dit niet ook het geval bij het 
PGB? Op dit moment zijn hier on-
geveer 60.000 actieve deelnemers, 
160.000 zogenaamde slapers en 
70.000 gepensioneerde deelne-
mers bij aangesloten. Verplancke 
vindt echter dat er geen reden voor 
bezorgdheid is over een vergrijzend 
fonds. Het Fonds kijkt volgens hem 
goed naar de verhouding man/
vrouw en jong/oud bij elke moge-
lijke nieuwe aansluiting. 
De premiestelling binnen PGB 
wordt per bedrijf afgesproken. Dat 
gebeurde dus ook voor Reed Else-
vier Nederland. PGB heeft een ba-
sisregeling, bedrijven kunnen daar 
bepaalde onderdelen aan toevoe-
gen of afhalen met meer of min-
der kosten. Op een vraag over de 
hoogte van de buffers bij PGB laat 
Verplancke weten dat ze daarbij 
gewoon de overheidsregels moe-
ten volgen en weinig vrijheid heb-
ben. Door de nieuwe regelgeving 
is dat alleen maar erger geworden. 
Verplancke schreef een keer in zijn 
column op de website dat het soms 
lijkt of de wetgever zelf ‘Pensioen-
fondsje’ aan het spelen is. Ook 
Victor Doorn noemt de bemoeienis 
van de overheid met fondsen bizar 
in vergelijking met de banken. 

“Ze hebben bij Fondsen nooit een 
cent bij hoeven te leggen maar bij 
de banken wel.” 

Rendement
Het rendement op de beleggingen 
was bij het PGB  in 2015 opvallend 
laag, namelijk 1,4%. Een tegenval-
ler die zich bij vrijwel alle Fondsen 
voordeed. Dit had te maken met 
het slechte beursklimaat. Het jaar 
ervoor was volgens Verplancke  
heel goed met een rendement van 
18%. Als je vervolgens terugblikt 
over de afgelopen dertig jaar zit 
het PGB nog niet zo slecht met een 
gemiddelde 6,7% rendement. Ove-
rigens mochten de deelnemers in 
dit Fonds inmiddels hun zegje doen 
over het gewenste beleggingsbe-
leid. Drie jaar geleden werd hun ge-
vraagd of het Fonds meer of minder 
risico in het beleggingsbeleid zou 
moeten nemen. Opvallend genoeg 
waren het de gepensioneerden die 
meer risico aanvaardbaar vonden. 
Er komt dit jaar weer zo’n onder-
zoek, dat ook zal gaan over maat-
schappelijk verantwoord beleggen. 
“Maar rendement blijft ons primai-
re doel,” stelt Verplancke. 

Beleggingskosten
Bij SPEO was het beleggingsbeleid 
de laatste jaren passief, door het 
volgen van een index. Dat zorgde 
voor minder kosten, omdat geen 
dure beleggingsadviseurs meer no-
dig waren. Doet PGB dat ook zo? 
“Nee,” zegt Verplancke. “Maar 
onze kosten zijn toch beperkt. Over 
2014 bedroegen ze slechts 0,31% 
van het belegde vermogen, inclu-
sief transactiekosten. Naast aande-
len en obligaties wordt ook belegd 
in alternatieven zoals infrastruc-
tuur en hypotheken.” Niet ongun-
stig vergeleken met de gemiddelde 
vermogensbeheerskosten van alle 
Fondsen. Die kwamen over 2014 
neer op 0,52% procent van de be-
leggingen volgens De Nederland-
sche Bank.                                    > 
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Uitkeringsbelofte
Onlangs zei Gerard Riemen direc-
teur van de Pensioenfederatie dat 
het beter zou zijn om de uitkerings-
belofte los te laten. “Doe aan deel-
nemers geen toezegging meer over 
de hoogte van het te verwachte 
pensioen,” luidt zijn boodschap. 
Verplancke vindt dat Riemen voor 
zijn beurt spreekt. Hij kan dit overi-
gens begrijpen in het kader van re-
cente ontwikkelingen, zoals de toe-
name van het aantal DC-regelingen 
(premie-inleg staat vast maar de 
uitkering niet). Het wordt steeds 
duidelijker gemaakt dat toezeggin-
gen over de pensioenuitkering nog 
geen garantie betekenen. Maar die 
uitkering is nooit een garantie ge-
weest, denk bijvoorbeeld aan de 
doorgevoerde kortingen. 

Overstap nieuwe DC-regeling
Ook bij PGB zijn met ingang van 
2016 voor iedereen DC-regelingen 
mogelijk. Dat was juist voor Reed 
Elsevier reden om met PGB in zee 
te gaan. Zowel nieuwe als bestaan-
de werknemers van Reed Elsevier 
kunnen nu kiezen tussen een zo-
genaamde Defined Contribution- 
of een Defined Benefit regeling of 
zelfs een combinatie van beiden. 
De Centrale Ondernemingsraad 
van Reed Elsevier vreesde dat door 
deze nieuwe keuzemogelijkheid de 
bestaande DB-regeling financieel 
uitgehold zou worden. Daarom 
werd bij de onderhandelingen met 
de Elsevier-directie over het toetre-
den tot de PGB een extra bijdrage 
van, naar verluidt, zo’n 10 miljoen 
euro bedongen. Volgens PGB is 
zij het eerste bedrijfstakpensioen-
fonds in Nederland dat partners 
deze keuze biedt. Bij de DC-rege-
ling beleggen de deelnemers in een 
zogenaamde lifecyclemix. PGB be-
paald daarbij de beleggingsmix. Bij 
de individuele DC-regeling wordt 
pas op het moment van pensione-
ring duidelijk wat dit aan maande-
lijkse pensioenuitkering kan ople-
veren. Verplancke ziet dat dit bin-
nen fondsen steeds meer toegepast 
gaat worden.  

Collectief lid worden
Tijdens de komende algemene le-
denvergadering stelt VGEO zijn le-
den voor zich collectief aan te slui-
ten bij de belangenvereniging VVG 
PGB. De Vereniging van Gepensio-
neerden van PGB (VVG PGB) komt 
evenals zijn voorzitter Victor Doorn 

voort uit de Vereniging van Gepen-
sioneerden van Wegener. Het be-
langrijkste doel is behartigen van 
belangen bij PGB via het Fonds-
bestuur en het Verantwoordings-
orgaan, maar ook richting politiek 
in Den Haag. Victor Doorn vind het 
tijd worden dat er meer niet-Wege-
ner mensen in het bestuur van de 
Vereniging van gepensioneerden 
en in het Verantwoordingsorgaan 
komen. Doorn treedt overigens 
binnenkort af, wegens persoonlijke 
omstandigheden, tijdens hun alge-
mene ledenvergadering in april. 

Ook bij het PGB 
voorlopig geen 
pensioenindexatie
De indexatie van PGB op 
pensioenuitkeringen kan nooit 
meer zijn dan 3%. Deze is niet 
gebaseerd op een stijging van 
lonen of prijzen, maar afhankelijk 
van de dekkingsgraad. Overigens 
lijkt een verhoging van de 
pensioenuitkeringen ook bij het 
PGB voorlopig niet aan de orde. 

Dit beleid is anders dan voorheen 
bij SPEO. Daar was indexatie 
gerelateerd aan doorgevoerde 
salarisverhogingen op grond van 
cao-afspraken. Het PGB mag 
voorzichtig met indexatie beginnen 
bij een dekkingsgraad vanaf 110%. 
Pas bij 120%  neemt ze toe tot 2 
procent  Als de dekkingsgraad 
hoger dan 130% is bestaat de 
mogelijkheid nog 1 procent extra 
indexatie toe te passen. De laatste 
keer dat PGB kon indexeren was in 
2008 en zoals gezegd, voorlopig 
lijkt het niet aan de orde. De meest 
recent bekende dekkingsgraad van 
het PGB was eind februari 100%. 
Bij SPEO liepen werknemers en 
gepensioneerden de voorgaande 
jaren zo’n 4% mis aan 
pensioenindexaties. Die zijn we 
definitief kwijt. Evenmin worden 
de twee kortingen van samen 
4,7% nog goedgemaakt. 

Grote Fondsen waarschuwen al 
voor pensioenkorting in 2017
Bij de presentatie van de jaarcijfers eind januari kwamen de grootste 
pensioenfondsen van Nederland met sombere geluiden. Als het zo verder 
gaat is korten op de pensioenen in 2017 niet uitgesloten. Pensioenfonds 
PGB vindt het wat te vroeg om nu al alarm te slaan. 

Eind 2015 was de dekkingsgraad 
van ABP, het pensioenfonds voor 
overheid en onderwijs, gezakt 
naar 97,2% en die van Pensioen-
fonds Zorg en Welzijn naar 95%. 
Dat zijn de twee grootste fondsen 
van Nederland. PGB doet het wel 
beter met een dekkingsgraad per 
eind februari van 100%. Als een 
fonds aan het eind van het jaar 
onder de zogenaamde kritische 
dekkingsgraad van rond 90% zakt, 
moet korten meteen het jaar erop 
plaatsvinden. Directeur Peter Borg-
dorff van Zorg en Welzijn gaf aan 
realistisch te willen communiceren 
naar de deelnemers. “Ik wil waar-
schuwen dat verlagingen op de loer 
liggen.” Volgens Borgdorff moeten 
de pensioenen op een andere leest 
geschoeid worden. Hij is het eens 
met directeur Gerard Riemen van 
de Pensioenfederatie, die af wil van 
het systeem waarbij mensen geld 
inleggen en daar papieren rechten 
op een toekomstige uitkering voor 
terugkrijgen. Dat soort uitkerings-
garanties lukt niet meer, zegt de 
Pensioenfederatie. Borgdorff: “Er 
zijn geen garanties. Niet in pensi-
oenen en eigenlijk ook niet in het 
leven. Met allerlei onzekerheden 
kunnen mensen omgaan, maar 
bij pensioenen willen ze garantie. 
Maar ik geloof er niet meer in.”

PGB: Echt te vroeg
In reactie hierop schreef Arnold 
Verplancke, lid van het bestuur van 
ons nieuwe pensioenfonds PGB, in 
zijn laatste column op de website: 
“Voorlopig blijft PGB op het stand-
punt dat er de komende tijd geen 
indexering in zit. De komende jaren 
zullen de pensioenen waarschijn-
lijk niet worden verhoogd, ook al 
stijgen de prijzen enigszins.” Maar 
als alles tegen blijft zitten? “Als de 
rente blijft dalen, als de beurs alleen 
maar omlaag gaat, dan kun je na-
tuurlijk niet uitsluiten dat ook Pen-
sioenfonds PGB op dat punt komt. 
Dat we ons wettelijk verplicht zien 
voor het eerst te korten op de pen-
sioenen. Maar voor dat soort mede-
delingen is het volgens mij echt nog 
te vroeg. Laten we die balans in de 
herfst eens opmaken.”Zie ook het 
interview met Verplancke elders in 
dit nummer.

Verplancke:  Nog te vroeg om over 
pensioenkorting te praten.
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Invloed op pensioenbeleid PGB moet kunnen
“Het moet voor Elsevier-gepensioneerden mogelijk zijn een positie te be-
machtigen binnen het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds PGB.” 
Dat vindt VGEO-bestuurslid Henk van der Rijst. In april wordt Henk voor-
gedragen als opvolger van VGEO-voorzitter Henny Wijnands tijdens de 
algemene ledenvergadering. 

Henk van der Rijst:  
Ik ben optimistisch over 
toekomst van de VGEO

Hij is zich er van bewust dat de in-
vloed die we kunnen uitoefenen op 
het beleid van Pensioenfonds PGB 
veel kleiner is dan bij SPEO. Maar 
aangezien bij Reed Elsevier altijd 
een grote groep gekwalificeerde 
en actieve gepensioneerden zich 
beschikbaar stelde ziet hij nog vol-
doende kansen. Ook binnen de ge-
pensioneerdenvereniging van PGB 
Terugblikkend op zijn rol binnen 
het SPEO bestuur had hij nooit het 
gevoel plaatsvervanger te zijn van 
Jaap Kuipers. Hij functioneerde 
als volwaardig lid van het bestuur, 
maar dan zonder stemrecht. „En 

Henk van der Rijst: 

Protesten tegen claim op bedrijfsnaam ‘Elsevier’  

aangezien er toch eigenlijk nooit 
gestemd werd, was er geen verschil 
tussen de plaatsvervangende en 
de volwaardige leden van het be-
stuur. Besluitvorming vond plaats 
in consensus.” Werd de stem van de 
gepensioneerden gehoord? Henk: 
“Aangezien zowel Jaap als ik niet 
terughoudend was in het geven 
van onze mening is de stem van de 
gepensioneerden in het besluitvor-
mingsproces zeker gehoord.”

Wat frustreerde je het meest bij 
de onderhandelingen met de di-
rectie van Reed Elsevier?

“De inflexibele opstelling die werd 
ingenomen door de directie ten 
aanzien van bijstortingen. Maar ook 
ten aanzien van de invoering van de 
individuele DC-regeling. Terwijl het 
SPEO bestuur toch een goed alter-
natief in de vorm van een collectie-
ve DC-regeling op tafel gelegd had. 
Het is aan het gezamenlijk optrek-
ken van de Centrale Ondernemings-
raad en het SPEO bestuur te danken 
dat er nu toch nog een goede pensi-
oenregeling is uitgekomen.”

Hoe zie je nu de toekomst van de 
VGEO?
“Ik ben persoonlijk optimistisch 
over de toekomst van de VGEO. De 
reden voor mij om lid te worden is 
altijd geweest de mogelijkheid die 
onze vereniging biedt om je oud-
collega’s weer eens te zien en bij te 

praten. Ik denk dat we die functie 
zeker het komende decennium nog 
wel zullen blijven vervullen.”

Het riep de nodige protesten op. De claim van Uitgeverij  Reed Elsevier 
op de naam Elsevier in casu een verbod op verder gebruik van deze naam 
voor haar in de verkoop staande weekblad.  Oud-medewerkers roepen 
schande in ingezonden brieven.  Een afstammeling van de 17de eeuwse 
Elsevier-dynastie zegt uit protest domeinnamen te willen claimen. 

Oud-VGEO-secretaris  Jan de Waal 
uit Oostzaan kon bij de ingezonden 
brievenrubriek  van weekblad Else-
vier onlangs overigens wel zijn hart 
luchten.  Hij werkte van 1956 tot 
1996 bij Elsevier.  Jan schrijft dat de 
onderneming de naam ‘Elsevier’ he-
lemaal wil ‘uitpoetsen’.  „Dit raakt 
mij en vele oud-collega’s diep”. De 
Elsevier- redactie nam ongetwijfeld 
met stille instemming kennis van 
zijn protest.  Hier volgt een verkorte 
versie van zijn brief. „De gedachte 
alleen al om de naam van weekblad 
‘Elsevier’ te vervangen door iets 
anders en nietszeggends vervult 
mij met afschuw. Uitgedacht door 
een aantal kille managers aan The 
Strand in Londen die groei, finan-
ciën en macht hoger achten dan 
de waarde van een historisch cul-
tuurgoed. Heel terecht maakte een 
aantal aandeelhouders afgelopen 
jaar bezwaar tegen de inhoudsloze 
naam ‘RELX’, die eerder doet den-
ken aan een relaxhuis dan aan een 
uitgeverij van wetenschappelijke 
tijdschriften. Het zal wijlen Pierre 

Vinken die als topman het Elsevier-
concern in de jaren negentig Else-
vier tegen 49% verkwanselde aan 
het Britse Reed daarboven goed 
doen dat als ultieme daad van 
macht en gewin de naam ‘Elsevier’ 
wordt uitgepoetst.  Schande! Dit 
mag niet gebeuren.”

Vadermoord
Aysso Reudink, oud-medewerker 
van Reed Elsevier schrijft in de NRC-
brievenrubriek  onder kopje ‘Va-
dermoord’: „Toen het blad Elsevier 
voor het eerst werd uitgegeven in 
1891 was van wetenschappelijke 
uitgaven nog geen sprake. Op 27 
oktober 1945 verscheen het eer-
ste nummer van Elseviers Week-
blad onder de redactie van Henk 
Lunshof. Sindsdien is het blad een 
lucratieve cash cow voor uitgeverij 
Elsevier geweest. Met de  over-
name van  Excerpta Medica, een 
kleine wetenschappelijke uitgeverij 
van prof. P.J. Vinken, in 1972 wer-
den de eerste schreden op het pad 
van de wetenschappelijke uitgaven 

gezet. Die overname werd betaald 
van de winsten die Elseviers Week-
blad in de afgelopen decennia had 
gegenereerd. Onder de bezielende 
leiding van Pierre Vinken is de we-
tenschappelijke tak uitgegroeid tot 
de core business van RELX. Dat uit-
gerekend de naam moet verdwijnen 
van de bron waaruit royaal geput is 
en waaraan RELX de wetenschap-
pelijke tak te danken heeft is een 
vadermoord.”  

Van wie is de naam Elsevier?
Een nazaat van de zeventiende 
eeuwse  Elsevier-familie laat zich 
ook horen in het koor van protes-
ten. Dolf Elsevier van Griehuysen 
schreef een opiniestuk in NRC-
Handelsblad met de kop „Van wie 
is naam Elsevier nou echt?”.  Hij 
vindt op historische gronden dat 
Reed Elsevier geen aanspraak kan 
maken op de naam ‘Elsevier’. Hij 
waarschuwt  de directie van Reed 
Elsevier  dat hij de Nederlandse 
en Europese domeinnamen gaat 
claimen als de uitgever wil dat het 
weekblad zijn naam inlevert ten 
gerieve van Elsevier Science. „En 
misschien beginnen we dan wel een 
opinieweekblad. Onder het motto: 
‘Non Solus’. Dat betekent namelijk 
‘Niet alleen’ . De familie weet dat al 
bijna vierhonderd jaar.”

“Leren leven 
met lage 
rentestand”
De lage rentestand maakt het 
voor pensioenfondsen, verze-
keraars en banken bijna on-
mogelijk om een fatsoenlijk 
rendement op de ingelegde 
premies te behalen. Aldus 
Coen Teulings, hoogleraar 
economie in NRC-Handels-
blad. De lage rente houdt nog 
wel tien jaar aan denkt hij. 
„Dat is voor deze organisaties 
een groot probleem. Hun ver-
zet tegen het ECB-beleid is dus 
begrijpelijk”. Maar dit berust 
volgens hem op een onhoud-
bare analyse. „Zij zullen met 
de lage rente moeten leren 
leven, hoe pijnlijk dat ook is.”
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Wat vindt u daar nou van? 
“Raar dat weekblad niet langer titel ‘Elsevier’ mag dragen’’

Spreuksprokkels

De kleinste vriendelijke 
daad is meer waard dan 

de grootste intentie. 
Oscar Wilde

Tact is het vermogen om 
anderen te omschrijven 
zoals zij zichzelf zien.

Abraham Lincoln

De interviews zijn gehouden op 17 februari 2016 door Hildegund Spaargaren.

New Skool Media nieuwe 
eigenaar weekblad Elsevier?
Het weekblad Elsevier  en zijn 
spin-offs gaan waarschijnlijk voor 
tweederde over in handen van de 
in 2014 opgerichte uitgeverij New 
Skool Media. De directie van Reed 
Elsevier  wil dat de naam Elsevier 
nog maar vier jaar gebruikt wordt. 
Daarna moet het blad een nieuwe 
naam dragen. De redactieraad 
van Elseviers weekblad heeft haar 
zorgen uitgesproken over deze 
aanpak en heet vragen over de fi-
nanciële situatie van de overname-
kandidaat.
De directie van Reed Elsevier wil 
dat de naam van het weekblad 
verandert onder een andere uitge-
versvlag. Anders zou dit  verwar-
ring geven met de wetenschap-
pelijke uitgaven van Reed Elsevier.  
Wat dit voor gevolgen heeft voor 

het verdere voorbestaan van dit 
grootste opinieweekblad  van Ne-
derland is een open vraag. Haar re-
dactieraad  sprak verontrusting uit 
over de financiële situatie van New 
Skool  Media. Deze jonge uitgeverij 
kocht bij zijn oprichting negentien 
tijdschrifttitels van Sanoma. Met 
de geplande overname van Elsevier 
verdubbelt het in omzet en aantal 
werknemers. Dan zou een uitgeverij 
ontstaan met een omzet van onge-
veer 65 miljoen euro  en 250 werk-
nemers. Al het Elsevier personeel 
verhuist mee. Op de huidige balans 
van deze uitgeverij staat ongeveer 
19 miljoen euro schuld tegenover 
bijna 10 miljoen euro uitgeefrech-
ten.  Onder de overname door New 
Skool  Media vallen de volgende 
Reed Elsevier uitgeefactiviteiten: 
Elsevier Weekblad, Elsevier Week-
blad Online, Elsevier Juist, Elsevier 

“Wat vindt U er van dat weekblad Elsevier onder 
een nieuwe eigenaar die naam niet meer mag dra-
gen?”  De reacties variëren van ,,Vervelend’’ tot 
,,Ik ben het er niet mee eens’’ onder enkele VGEO-
leden. Er blijkt weinig tot geen begrip voor te be-
staan.  

Mevr. De Jonge-Koot, Amsterdam
“Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. El-
sevier is een begrip, heel raar dat ze dan de naam 
willen veranderen. Het wordt zo langzamerhand 
griezelig hoe Elsevier verdwijnt. Het bedrijf is nu ver-
engelst. Zelfs in het buitenland is de naam Elsevier 
een begrip en ook bekend. Dus jammer als het als 
bladnaam verdwijnt.’’ 

F.B.van Son, Zaandam
“Het is erg jammer en vervelend. Maar ik snap het 
wel, ze willen van de bladen afkomen. Een naam kan 
je niet makkelijk verkopen. Het was een tactische 
zet om je bedrijfsnaam te veranderen in RELX. Dat 
maakt het makkelijker om het blad te verkopen. Ze 
hebben alle bladen weggedaan, zoals Elegance, Oor, 
Beleggers Belangen en nog veel meer. De onderne-
ming Elsevier is nog steeds een goedlopende zaak. 

De winstgevendheid van Science is beter dan in de 
tijd van Oor. Ik ben er trots op dat ik eraan meege-
werkt heb. Ook aan de succesvolle overgang naar 
het Internet tijdperk.’’ 
 
G.H.L. Massop, Netterden
“Ja, daar zit natuurlijk een hele emotie achter. Ik heb 
niet zoveel op met het blad qua inhoud maar een 
befaamde naam moet je niet veranderen. De wereld 
verandert, ik heb bij Elsevier nog wel nostalgische 
gevoelens. Zolang ik leef moet Elsevier Elsevier blij-
ven. Maar “what is in a name”? Er  is nu een genera-
tie, die het weekblad Elsevier niet kent en die het dan 
ook niet meer weet. ’’

Mevr. ten Broek, Amsterdam
“Nee, ik vind het vreselijk. Het blijft in de volksmond 
Elsevier heten. Na 70 jaar ga je de naam toch niet 
veranderen. Zo raak je je lezersbasis kwijt. Er komt 
dan een andere redactie met een andere inhoud. Je 
koopt het imago van een goed lopend blad. “Don’t 
kill a good idea”. Stel je voor, de Telegraaf gaat ,,De 
Amsterdammer’’  heten! Zo’n blad gaat zeker failliet. 
Er komt een nieuw management, dat het meestal 1-2 
jaar volhoudt. Daarna is alles ter ziele.’’ 
 

Weekblad Stijl, Elsevier Weekblad  
Events, Elsevier Weekblad Specials, 
Elsevier Weekblad Boeken, Beleg-
gersBelangen,  BeleggersBelangen.
nl,  Beurs.nl, Grip op je vermogen,  
en Lead Solutions. Deze worden 
dan ondergebracht in een nieuwe 
BV, One Solution. Een derde daar-
van blijft in handen van Reed Busi-
ness Nederland. 

Complimenten voor 
waardeoverdracht 
door SPEO 
De waardeoverdracht van beleg-
gingen door SPEO aan het pensi-
oenfonds PGB verliep opmerkelijk 
goed. Er kwamen zelfs complimen-
ten van het RELX-hoofdkantoor in 
Londen voor dit belangrijke onder-
deel.  
Twee personen hielden zich daar 
speciaal mee bezig: Han de Vries, 
secretaris van SPEO, en Jacob 
Schoenmaker, beleggingsadviseur 
en lid van de beleggingscommis-
sie. Hun belangrijkste doel was de 
waardeoverdracht tegen zo laag 
mogelijke kosten te realiseren. 
Daarvoor was het vooral zaak om 
zo veel mogelijk beleggingen direct 
over te dragen, ‘in kind’ zoals dat 
wordt genoemd. Dan wordt een 
belegging niet verkocht om vervol-
gens een bedrag in euro’s over te 
maken naar de andere partij, maar 
de belegging blijft gehandhaafd 
en krijgt alleen een nieuwe eige-
naar. Dat bespaart transactiekosten 
(verkoopkosten), overigens ook 
bij de andere partij. Die hoeft dan 
geen nieuwe beleggingen aan te 
schaffen met ontvangen kontanten 
(aankoopkosten). Voor gangbare 
beleggingen zoals staatsleningen 
en courante aandelen is overdracht  
‘in kind’ gebruikelijk, maar het is 
SPEO gelukt ook ruim de helft van 
de vastgoedportefeuille zo over te 
dragen, en zelfs de renteswaps. Die 
contracten beschermen tegen een 
daling van de rente en directe over-
dracht daarvan was ook voor PGB 
een primeur. Uiteindelijk is rond 
eind november bijna 80 procent van 
de beleggingen zo overgegaan naar 
PGB.  De complimenteuze directie 
van RELX was natuurlijk ook gebaat 
bij lage kosten, omdat daarmee de 
hoogte van de bijbetaling aan PGB 
afnam.
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ALS U DIT MAAR WEET
ABP, ’s lands grootste pensioenfonds baseert sinds 1 januari j.l. zijn 
indexatieambitie niet meer op de loonontwikkeling maar op de prijsont-
wikkeling. 
Slechts één op de drie Nederlanders komt direct in actie als ze er 
achter komen dat hun pensioen ontoereikend is, blijkens een ING-
onderzoek. 
 Pensioenbedrijf APG kort  ruim een halve ton op het salaris van zijn 
nieuwe voorzitter van de raad van bestuur, Gerard van Olphen. Hij 
neemt genoegen met 566.000 euro, tien procent minder dan zijn voor-
ganger. 
In Griekenland gaan de nieuw pensioenen met 15 procent omlaag is 
het voorstel. De bestaande pensioenen zouden onaangetast blijven 
luidt de verkiezingsbelofte van de politieke partij Tsipras. 

Evenals voorgaande jaren verzond de VGEO verzoeken om financiële 
ondersteuning naar de directies van Reed Elsevier en Reed Business 
Information. Reed Elsevier zegde voor dit jaar inmiddels € 5500 toe, 
Reed Business Information € 5000. 

DE KOMENDE ALGEMENE VGEO-LEDENVERGADERING IN APRIL vraagt extra voor-
bereiding. Vooral ook omdat nu formeel afscheid wordt genomen van SPEO. 
Bovendien uitgenodigd zijn Victor Doorn, voorzitter van de belangenvereniging 
voor gepensioneerd PGB, en PGB-bestuurslid Arnold Verplancke. Het belang 
van VGEO-leden bij de PGB-organisatie moet door hen duidelijk worden ge-
maakt. 

WE WORDEN COLLECTIEF LID van de belangenvereniging voor gepensioneerden 
bij het pensioenfonds grafische bedrijven de VVG PGB. Dit stelt het VGEO-be-
stuur voor tijdens de algemene ledenvergadering op 13 april a.s. De daarvoor 
vereiste contributie wordt dan ingehouden van het jaarlijkse VGEO-lidmaat-
schapsgeld. Daarmee worden we ook automatisch lid van de overkoepelende 
belangenorganisatie KNVG. Voorheen was dit de NVOG. Door deze constructie  
blijft iedereen ook lid van de VGEO. Argumenten hiervoor zijn: behoud van het 
VGEO-gevoel door de ES-Nieuwsbrief, VGEO-website, het dagje uit en de al-
gemene ledenvergadering. Bovendien is er zo meer kans op medezeggenschap 
bij het PGB-beleid.

DE STATUTEN WORDEN AANGEPAST omdat we nu naar een ander pensioenfonds 
zijn overgegaan. Onze wijze van belangenbehartiging is daarom ook anders. 
Omdat de VGEO als belangenorganisatie nu alleen nog maar indirect druk kan 
uitoefenen op het PGB-pensioenbeleid via de belangenorganisatie VVG PGB. 
Wellicht is daarvoor ook nog ruimte door een Elsevier-gepensioneerde te kan-
dideren voor opname in het Verantwoordingsorgaan. Verkiesbaar stellen kan 
dan dus niet meer namens de VGEO maar alleen op persoonlijke titel. Dit is 
een belangrijk verschil met onze vroegere medezeggenschap bij SPEO. Wij zijn 
nu immers nog maar één van de vele kleinere organisaties die deel uitmaken 
van het grote pensioenfonds PGB. Een andere manier van belangenbehartiging 
wordt daarom een belangrijk punt van discussie tijdens de Algemene ledenver-
gadering in Nijkerk. De aangepaste statuten worden voorafgaand ter beoorde-
ling aan de leden toegezonden.   

DRIE VGEO-BESTUURSLEDEN TREDEN AF tijdens de komende jaarvergadering: we-
gens het verstrijken van hun zittingstermijn: voorzitter Henny Wijnands, Jaap 
Kuiper en Hildegund Spaargaren. Als opvolger van Henny wordt voorgedragen 
bestuurslid Henk van der Rijst. Bovendien wordt Jeroen Hogendorp voorgesteld 
als nieuw bestuurslid. Jeroen gaat de redactie van de ES Nieuwsbrief verster-
ken. Samen met Paul Klein wordt hij bovendien back up voor VGEO-bestuurslid 
en webmaster Gerard Roza. 

HET JAARLIJKSE DAGJE UIT vindt weer plaats in augustus op de 24e of de 31e. 
Nadere details volgen nog. De PR-commissie zoekt de uitgaanslocatie deze 
keer meer oostwaarts om de VGEO-leden in dit deel van het land ook tege-
moet te komen. 

ER KWAMEN VRIJWEL GEEN KLACHTEN binnen over de nieuwe wijze van pensi-
oenbetaling door het PGB sinds 1 januari j.l. Het SPEO bestuur is tot 1 juli a.s. 
nog in dienst. Er liggen namens de VGEO al bedankbrieven klaar voor bewezen 
diensten door het SPEO-bestuur, het Verantwoordingsorgaan en het SPEO-
pensioenbureau. 

ONZE WEBSITE ONTVING IN JANUARI dagelijks 1650 bezoekers.De belangstelling 
ging vooral uit naar nieuws over pensioenen, de organisatie en foto’s. Web-
master Gerard Roza heeft een werkdocument gemaakt over zijn werk aan de 
website en dit met Jeroen Hogendorp en Paul Klein doorgenomen. Beiden zijn 
backup.voor hem. Hij zal ingaande deze Nieuwsbrief alle VGEO-leden met een 
mailadres ook een digitale versie (PDF) van de Nieuwsbrief toesturen. 

VAN DE BESTUURSTAFEL

Nieuwe redactielid: 
Jeroen Hogendorp 

Met ingang van dit jaar maakt 
Jeroen Hogendorp deel uit van de 
redactie van deze Nieuwsbrief. 
Hij wordt tijdens de komende alge-
mene VGEO-ledenvergadering te-
vens voorgedragen als bestuurslid. 
Blijkens de volgende introductie 
heeft hij de nodige redactionele en 
bestuurlijke ervaring. 
 
Jeroen is in 1980 direkt na zijn stu-
die wiskunde begonnen als bureau-
redacteur bij de Noord-Hollandsche 
Uitgeversmaatschappij. 
Tot 1999 was hij verantwoordelijk 
voor de eindredactie van verschil-
lende wetenschappelijke tijdschrif-
ten en boeken. Toen het werk in-
houdelijk steeds minder interessant 
begon te worden, stapte Jeroen over 
naar applicatiemanagement, waar 
hij verantwoordelijk werd voor het 

verbeteren en actueel houden van 
software van Elsevier Science, als 
laatste die van het Electronic Wa-
rehouse, de centrale database van 
alle wetenschappelijke artikelen. 
In 2007 is hij gestopt met werken, 
en sinds 2013 met prepensioen. Juli 
2014 werd hij lid van het Verant-
woordingsorgaan van SPEO, maar 
dat werk is bijna afgelopen door de 
overgang naar PGB. 
Het lijkt Jeroen een aardig idee 
Harry te gaan helpen met deze 
Nieuwsbrief, en hij kijkt uit naar een 
goede samenwerking.

Protest tegen af-
schaffen schriftelijke 
belastingaangifte
Het overheidsvoornemen om de 
blauwe envelop in ongeveer 7 jaar 
af te schaffen en alle belasting-
aangiftes alleen nog via de com-
puter mogelijk te maken roept veel 
protest op. De mensen die recht 
hebben op zorg- of huurtoeslag 
ontvingen al bericht dat de blauwe 
envelop verdwijnt. Zowel ouderen-
bonden als vakbonden doen een 
klemmend beroep op de Tweede 
Kamer voorlopig schriftelijke aan-

gifte nog mogelijk te maken. “Voor 
veel ouderen gaan de veranderin-
gen te snel,” vindt Rob Vos van 
ouderenorganisatie Unie KBO. “Het 
duurt weliswaar nog een aantal 
jaren voordat de belastingaangifte 
volledig digitaal wordt, maar oude-
ren voelen zich overdonderd en wil-
len dit niet opgelegd krijgen.” 
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Doe het Zelf Geluk
Peter Fiedeldij Dop

Gelukkig is ons pensioen gered! Geluk-
kig zat ik niet in de treinramp van Har-
melen in 1962 (weet u het nog?). Of de 
treinkaping bij Wijster (1975). Of vlucht 
MH17 (2014). Gelukkig mag ik gelukkig 
zijn. Maar sommige mensen zeggen 
dat het wel steeds moeilijker wordt als 
je ouder wordt. Het NRC-Handelsblad 
van 22 juni 2006 kopte ‘Ouderen zijn 
het gelukkigst’. We worden gelukkiger 
naarmate we ouder worden, maar dat 
hebben we niet altijd in de gaten. Wij 
ouderen kunnen ons slecht herinneren 
hoe ongelukkig we waren in onze jonge 
jaren en jonge mensen kunnen zich 
slecht voorstellen dat ze gelukkig zullen 
zijn op hoge leeftijd. Dat heeft te maken 
met negatieve stereotiepe ideeën over 
ouderen in de samenleving, bijvoorbeeld 
de gedachte dat ouderen lichamelijk 
achteruitgaan en ziek worden en dat dat 
altijd en definitief ongelukkig maakt. In 
werkelijkheid krijgen mensen juist meer 
emotionele weerstand als ze ouder wor-
den, en wennen ze aan allerlei vormen 
van tegenslag.

Sleutel naar geluk
De Belg Leo Bormans, ex-onderwijzer, 
thans ‘ambassadeur van het geluk en 
kwaliteit van leven’, verspreidt geluk en 
vindt geluk zelfs onder de armen, versto-
tenen, gedupeerden, zieken en gehandi-
capten. En ouderen. Bormans bereisde de 
hele wereld en heeft het allang afgeleerd 
om jaloers te zijn op bijvoorbeeld Neder-
landers. Wij Nederlanders staan immers 
zowat bovenaan (plaats 4) bij onderzoe-
ken naar gelukkig zijn. De Denen staan 
op 1 en de Belgen staan onder ons (5). 
Hoe kan dat? Ik dacht dat wij bekend 
staan als mopperaars en de Belgen als 
Bourgondiërs. Bormans: Nederlanders 
hebben het gevoel dat zij andere Neder-
landers en instituties kunnen vertrou-
wen. Bij dat laatste kan je een vraagte-
ken plaatsen, maar in andere landen 
schijnt het vertrouwen in de overheid 
soms helemaal niet te bestaan. Bormans: 
wij zijn sterk als volk en dus gelukkig. 
Overigens zijn de Belgen de gelukkigste 

werknemers. Het is maar waar je naar 
kijkt in zo’n onderzoek. 
Overigens: over mijn pensioen bij Else-
vier heb ik mij nooit zorgen gemaakt, 
ik vertrouw er gewoon op dat het wel 
goed komt, omdat ik de mensen in het 
bestuur vertrouw, en dat is bewaarheid: 
we zitten 1 januari 2016 bij het PGB (en 
daar zat ik al).

Oproep tot  meer verdraagzaamheid
De jongste BN-er van de De Mol dynastie, 
Johnny, maakt onder meer een program-
ma waarin wensen worden vervuld van 
mensen met het syndroom van Down 
(‘SynDROOM’ op RTL4). Johnny de Mol 
riep bij het in ontvangst nemen van zijn 
Televizier Ring op tot meer verdraag-
zaamheid in de samenleving. “Aan lief-
de, respect en humor heeft het de laatste 
tijd nog wel eens ontbroken,” zei hij. Een 
storm van protest op Twitter, Facebook, 
radio en tv door mensen die zich aange-
sproken voelen. Men zegt bijvoorbeeld 
dat de mensen in het vluchtelingendorp 
Oranje gelijk hadden dat ze protesteer-
den tegen het feit dat staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie Dijkhoff de 
besluitvorming van de gemeenteraad en 
burgemeester en wethouders negeerde. 
Dat stinkend rijke jochie moest maar 
eens een weekje gaan logeren in de Schil-
derswijk in Den Haag om het echte leven 
te ervaren. Feit is dat onderzoek onder de 
bewoners van diezelfde, zogenaamd aso-
ciale woonwijk, heeft duidelijk gemaakt 
dat ze  daar juist heel solidair zijn en 
gemiddeld niet minder gelukkig dan de 
rest van Nederland. Een scheef oordeel 
is vaak een onnadenkende emotionele 
reactie. Als je doorvraagt maken sores 
mensen juist sterker en gelukkiger.
Wendy van Dijk zegt: Naarmate ik ouder 
word, merk ik steeds meer dat gelukkig 
zijn een keuze is.

Doe het Zelf Geluk
Bormans reikte ons in De Wereld Draait 
Door van 14 januari 2014 vijf handvat-
ten aan om zelf ons geluk te zoeken, en 
te vinden. Geluk, Liefde en Hoop zijn 
volgens hem voor een groot deel ‘maak-
baar’. Hier volgen de „Doe het Zelf tips 
voor Geluk” van Leo Bormans:
1.  Meer en meer maakt niet gelukkig. 
Geld maakt niet gelukkig. De commercie 

doet ons geloven dat genieten geluk be-
tekent. Bescheidenheid en tevredenheid 
met kleine dingen, zoals het fluiten van 
een vogel, brengen meer geluk dan zo-
veel mogelijk kopen en feesten.
2.  Volg geen charlatans die beweren dat 
zij de weg naar geluk hebben gevonden.
3.  Trek uw mond in een glimlach en 
houd dat 30 seconden vol. Probeer aan 
iets negatiefs te denken. Dat zal u niet 
lukken. Bij tachtig procent van de men-
sen zeggen de hersenen dat dat niet zou 
kloppen en beletten het. Dit bewijst dat 
geluk maakbaar is. Bormans: 50 procent 
van ons geluk is genetisch bepaald, 40 
procent zit tussen onze oren.
4.  Zoek de rust en de stilte op. Probeer 
maar nu: twee minuten stil zijn. alleen 
of met z’n allen. Stilte bij iemand bij wie 
je je veilig voelt kan gelukkig maken.  
Maar stilte bij iemand die jou niet ver-
trouwt kan bedreigend zijn. De eerste 
minuut is even wennen, de tweede mi-
nuut ontstaat echt een gevoel van rust. 
En geluk.
5.  Meer tips staan in Bormans’ boek 
‘Geluk en Levenskwaliteit’. De Belg Van 
Rompuy, in 2014 president van Europa, 
gaf ‘The World Book of Happiness’ per-
soonlijk aan Obama, Merkel, Anan en 
nog 197 wereldleiders om ze te bewegen 
geluk op de politieke agenda te zetten. 
Hij gaat zelfs zover om aan geluk een 
economische waarde toe te kennen. 
In België wordt gewerkt met het Bruto 
Nationaal Gelukproduct.

De trein gemist
Nog even over die treinramp van Har-
melen (maandag 8 januari 1962 om 9.19 
uur 93 doden en 52 gewonden). Ik was 
toen in militaire dienst en stond op het 
station innig afscheid te nemen van mijn 
‘meissie’. Zoals dat gaat in die gevoelige 
fase, we konden elkaar niet loslaten. Ik 
moest met mijn militaire vervoersbewijs 
een bepaalde trein nemen, maar liet die 
vertrekken om, met bijbetaling, de vol-
gende te nemen. De trein die ik zonder 
mij liet vertrekken was een van de twee-
de treinen die verongelukten. Dat veroor-
zaakt nog altijd een belangrijk stuk van 
mijn geluksgevoel. Heeft u inmiddels 
bedacht hoe gelukkig u eigenlijk bent?

Reacties: pmj.fiedeldijdop@quicknet.nl 
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IN MEMORIAM
De volgende leden zijn ons ontvallen: 

Mevr. P. Gruber - Herschkopf, A’dam.
Mevr. P.L. Drijvers-Dils, Almere 
N.P. Hansen, Volendam 
L.Bergmans, Amsterdam
J.H. van den Berg, Amsterdam.
C. Agterberg, Purmerend
A.C.Brokking, Bennekom
Henk van Tolij, Lochem

WELKOM 
Als nieuwe leden heten wij 
van harte welkom: 

Mev. Y.J. Zwart, Amsterdam. 
Mevr.  J.A.D. van Bergem, Alkmaar 
L. van Bergeijk,  Westendorp
D. Coleman, Katwijk
R. Diemel, Bovenkarspel

Uit de Nieuwsbrief 
van Pensioenfonds 
PGB (november 2015)

*Reed Elsevier, dat tegenwoordig 
RELX Group heet, wilde al jaren 
af van het eigen Nederlandse on-
dernemingspensioenfonds. Uit een 
toekomststudie is gebleken dat 
het zelfstandig voortbestaan van 
het Fonds niet in het belang van de 
deelnemers is, omdat het Fonds re-
latief klein is en een dalend aantal 
actieve deelnemers heeft. Daar-
door lopen de kosten op en dalen 
de premie-inkomsten. Daarnaast is 
binnen de onderneming een nieuwe 
regeling afgesproken die het hui-
dige fonds niet goed kon uitvoe-
ren. De werkgever stuurde al sinds 
2013 aan op een individuele rege-
ling voor de ruim 1700 actieve en 
ongeveer evenveel gepensioneerde 
deelnemers. 
*PGB heeft een nieuw herstelplan 
sinds 1 januari 2015. Het Fonds 
moet van de overheid uiterlijk bin-
nen 12 jaar uitkomen op een dek-
kingsgraad van 121%.  Het is de 
bedoeling  om het pensioen elk jaar 
2% te verhogen. Maar dat begint 

ES Nieuwsbrief nu ook 
via mail naar leden 
gezonden

Deze ES Nieuwsbrief is onlangs 
ook digitaal verzonden aan de 
VGEO-leden die ons hun Email-
adres opgaven. Door ziekte van 
onze webmaster lukte dit de voor-
gaande keren niet. Een voordeel 
hiervan is dat deze Nieuwsbrief 
ongeveer een week eerder dan 
de gedrukte versie in uw mailbox 
wordt bezorgd. Overigens ont-
vangt elk VGEO-lid ook nog de 
gedrukte versie. Inmiddels ont-
vingen we van zo’n 60% van onze 
leden het Emailadres. Vergeet 
daarbij overigens niet door te ge-
ven als Uw mailadres veranderd 
is. Wie zijn/haar Emailadres nog 
niet heeft doorgegeven wordt 
vriendelijk verzocht dit alsnog 
te doen. U kunt het mailen naar 
onze beheerder Ger de Rooij  
grooij@kpnmail.nl Dit is niet al-
leen nuttig voor de Nieuwsbrief 
maar ook voor andere mededelin-
gen die de VGEO snel aan U zou 
willen doorgeven. 

ANBO roept op tot flexibele AOW

Boek over 
onderneming ‘Elsevier’ 
pas deze nazomer
Het aangekondigde Engelstalige boek over de bedrijfsgeschiedenis sinds 
1880 van ‘Elsevier’ verschijnt pas deze nazomer. Het blijkt meer tijd te 
vergen dan verwacht maar krijgt nu een bredere wereldwijde versprei-
ding verwacht historicus Sjors de Heuvel. Er wordt naar gestreefd dat alle 
gepensioneerden ook een exemplaar ontvangen. Mede als dank voor hun 
bijdragen aan dit boek.

Lichte daling vermo-
gensbeheerskosten
De vermogensbeheerskosten van 
pensioenfondsen zijn licht gedaald. 
Pensioenfondsen maakten over 
2014 samen 5,4 miljard euro aan 
vermogensbeheerkosten, aldus De 
Nederlandsche Bank. Dit komt neer 
op 0,52% procent van de beleggin-
gen. De kosten zijn hiermee licht ge-
daald ten opzichte van 2013 toen ze 
0,55% bedroegen. Dat niettemin de 
totale kosten stegen van 5 miljard 
naar 5,4 miljard komt doordat het 
totaal belegde vermogen ook steeg 
van 920 miljard euro  naar 1.030 
miljard euro. De toename ontstond 
vooral onder aandelen en vastren-
tende waarden

Sjors de Heuvel werkt bij de com-
municatieafdeling van Elseviers  
wetenschappelijke uitgeverij. 
Sinds kort heeft  zijn afdeling een 

historicus als nieuw hoofd en kreeg 
het boek een nieuwe status en im-
puls. Het is nu de bedoeling dat het 
met een grote interne promotie-
campagne wordt gepresenteerd, 
zodat zoveel mogelijk werknemers 
er kennis van nemen. Ook is het 
de bedoeling dat iedereen een 
exemplaar krijgt toegestuurd. Met 
duizenden werknemers over de 
gehele wereld wordt dat nog een 
behoorlijke klus.  Na een oproep in 
deze Nieuwsbrief ontving Sjors van 
gepensioneerden historisch materi-
aal waar hij dankbaar gebruik van 
maakt voor zijn boek of het stadsar-
chief Amsterdam. 

Bijna 70% van de werkende seni-
oren is voor een flexibele AOW.  
Nog eens 60% geeft de voorkeur 
aan deeltijd AOW. Dit blijkt uit een 
onderzoek door de ouderenbond 
ANBO. ANBO roept daarom staats-
secretaris Klijnsma van Sociale Za-
ken op serieus naar de mogelijkhe-
den hiervan te kijken. 

Bij deeltijd-AOW bouwen mensen 
hun carrière langzaam af.  Eerst een 
dag met pensioen, dan twee, enzo-
voorts. ANBO directeur-bestuurder 
Liane den Haan: „Op die manier 
snijdt het mes aan twee kanten. 
Langzaam afbouwen voorkomt het 
bekende zwarte gat na pensione-
ring. Mensen blijven betrokken bij 
de werkende maatschappij maar 
hebben wel meer vrije tijd en kun-
nen zo langzaam wennen aan het 
idee hoe het is om straks helemaal 
niet meer te hoeven werken.” 

Keuzevrijheid
Pensioenfondsen en verzekeraars 
bieden al wel meer opties om flexi-
bel met je aanvullend pensioen om 
te gaan. Den Haan: „Het wordt tijd 
dat ook bij de AOW meer keuzes 

komen. Bijvoorbeeld om vijf jaar 
eerder of later met AOW te gaan. 
De overheid heeft op allerlei terrein 
keuzevrijheid hoog in het vaandel 
staan, dus waarom dan ook niet 
met de AOW? Klijnsma heeft eer-
der aangegeven dat zij bang is dat 
mensen eerder stoppen met wer-
ken. Uit ons onderzoek blijkt juist 
dat veertig procent van de mensen 
die deeltijd AOW wil opnemen dan 
zou overwegen om langer door te 
werken.”
De voornaamste reden om de AOW 
te flexibiliseren is dat men dit er-
vaart als meer keuzevrijheid (70 
procent). Ook zelf willen bepalen 
op welke leeftijd men stopt met 
werken (80 procent), wordt veel-
vuldig aangegeven. Dertig procent 
vindt een vaste pensioenleeftijd niet 
meer van deze tijd. Meer keuzevrij-
heid is goed, maar mensen moeten 
dan wel goed voorgelicht worden 
over wat dat financieel voor hen be-
tekent. „Twintig procent van de res-
pondenten geeft namelijk aan dat 
het niet weet wanneer het (finan-
cieel) verstandig is om te stoppen 
met werken. Om daar een welover-
wogen keuze in te maken moeten 
mensen daar goed over voorgelicht 
worden”, aldus Den Haan. 

slechts bescheiden bij een dek-
kingsgraad vanaf 110%. Pas vanaf 
130% is die 2% haalbaar. 
*Het pensioen wordt verlaagd 
als de dekkingsgraad vijf jaar lang 
lager is dan 105%. Of wanneer ver-
wacht wordt dat het meer dan tien 
jaar duurt voor de dekkingsgraad 
hoger is dan ongeveer 121 procent. 
*De premie die werkgevers en 
werknemers betalen moet omhoog. 
Dat is nodig omdat de pensioenre-
geling duurder is geworden.

“De Buffers zijn nu 
dood geld,”

Peter Borgdorff,
directeur van pensioenfonds 

Zorg en Welzijn.


