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doen,’’ klonk het serieuzer. Dat hij daarbij wel
eens ,,bonje’’ had met een bestuurder van de
onderneming nam hij op de koop toe.

Ab Pouwels tijdens drukke
VGEO-jaarvergadering benoemd
tot erelid

Wat is VGEO?
VGEO is de vereniging voor
gepensioneerden van Elsevierondernemingen. Zij behartigt, in de meest
uitgebreide zin, de gemeenschappelijke
belangen van 'niet-actieven' in het algemeen
en van haar leden, of groepen van leden in het
bijzonder.
Lid zijn gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland alsmede oudwerknemers die een uitkering ontvangen uit
hoofde van Pre-pensioen, FVP, WAO,
Elsevier Sociaal Plan of soortgelijke uitkering.

SPEO zoekt naar structurele
oplossing van het korten
,,We zoeken met de werkgever naar een
structurele oplossing.’’ SPEO-directeur
Fokko Covers poogde zijn gehoor gerust te
stellen tijdens de recente VGEOjaarvergadering in Nijkerk. Maar hij wond
er geen doekjes om dat de kou daarmee nog
niet uit de lucht is. Mocht door voortgaande
financiële malaise de dekkingsgraad van het
pensioenfonds eind van dit jaar nog onder
de 95% liggen dan is in dit ergste geval in
2013 zelfs een hogere korting dan 3,3% nog
denkbaar.

Waarom een nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief van VGEO wordt gestuurd
naar 60+-ers binnen Elsevier Science en RB.
Doel is om deze groep van medewerkers, die
hun Prepensioen of Pensioen dichterbij zien
komen, te informeren over VGEO en hen
bewust te maken van het nut dat VGEO voor
hen kan hebben als het zover is.

Als eind van dit jaar de beleggingsgraad 99%
is hoeft het korten van pensioen volgens
Covers niet door te gaan. Bij rond de 95%
wordt in 2013 3,3% gekort en onder de 95%
kan zelfs een hogere korting nodig zijn. Hij
wees er op dat in het overleg met de directie
van Reed Elsevier wel blijkt dat deze zich ook
verantwoordelijk voelt voor een mogelijke
korting, ,,We zoeken liever naar een structurele
oplossing met de werkgever, dan naar een
éénmalig aanbod.’’

Wat moet een niet-gepensioneerde
hiermee?
Als het (pre-)pensioen dichterbij komt, is het
zaak meer te weten te komen over de
gevolgen van de grote veranderingen die dan
plaatsvinden en zich dan aan te sluiten bij
lotgenoten. Wij roepen u op lid te worden
zodra dit voor u mogelijk is. Of wordt
donateur, want dat kan nu al. Stuur dan een
emailtje naar het adres van onze secretaris
Chris Ankersmit, chrisankersmit@planet.nl
Zie ook onze website: http://www.vgeo.nl .

Veel belangstelling
Groot was dit jaar de belangstelling voor de
VGEO-jaarvergadering in Nijkerk. De
dreigende korting op pensioenuitkeringen en
het afscheid van bestuurslid Ab Pouwels
droegen daar ongetwijfeld toe bij. ,,Ik vind dat
iedere generatie op moet komen voor zijn
belangen,’’ zei hij bij zijn afscheid. ,,Je word
er in elk geval niet rijk van,’’ schertste Ab op
de vraag waarom hij zich vele jaren intensief
zowel voor werknemers als gepensioneerden
had ingezet. ,,Ik vond dat ik me beschikbaar
moest stellen als je wat voor anderen kan
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Dynamische VGEO
Een actieve en dynamische VGEO is
belangrijk vindt SPEO-directeur Fokko
Covers. Zeker gezien het in verhouding
groeiende aantal gepensioneerden. Hij schetste
de omvang en het belang van de
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pensioenorganisatie door te wijzen op het
groeiende aantal deelnemers. Dat zijn er
inmiddels 8266 zowel werknemers, exwerknemers als gepensioneerden.
Terwijl het aantal actieve werknemers afneemt
zit, de groei vooral in de ex-werknemers. Die
nemen namelijk al een aantal jaren hun
opgebouwde pensioen niet meer mee naar een
nieuwe werkgever. Het vermogensherstel van
SPEO gaat minder snel dan vroeger door een
defensiever beleggingsbeleid.

hiervan kunnen profiteren. Wie zich daar ook
tegen wil indekken, kiest voor de onveiliger
swaptions.
In 2011 bezat SPEO voor € 23.563.000 aan
derivaten (€ 11.965.000 in 2010) Dat was
ongeveer drie procent van alle beleggingen.
Het hiermee gerealiseerde resultaat was in
2011 € 9.928.000 (2010 € 8.844.000 euro). Een
goed resultaat vergeleken met de in verhouding
mindere resultaten van het veel grotere pakket
aandelen en vastrentende waarden

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

Nieuw VGEO-bestuurslid: Henk
van der Rijst
VGEO-leden gingen tijdens de
jaarvergadering akkoord met een nieuw
bestuurslid in haar gelederen: Henk van der
Rijst (62). Hij is geen onbekende in
pensioenland. Eerder trad hij namelijk al op
als werkgeversvertegenwoordiger in het
SPEO-bestuur. Wij stellen hem aan U voor.
Als van oorsprong wetenschappelijk
onderzoeker trad hij in dienst bij Elsevier
Science, of Elseviers Wetenschappelijke
Uitgeverij zoals dat toen nog heette. Daarna
vervulde hij vele jaren uiteenlopende functies
binnen Elsevier. In 2005 verliet hij Reed
Elsevier, waarna hij twee jaar als voorzitter
van NUV-Uitgevers voor Vak en Wetenschap
actief was, mede als consultant.

SPEO zit in veilige derivaten

Collectief pensioen is beter

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

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

Wat zijn swaps? De financiële verplichtingen
van pensioenfondsen nemen toe bij een
rentedaling. Daarom zoeken pensioenfondsen
naar beleggingen die ook toenemen bij een
rentedaling. Zo dekken ze dit risico
gedeeltelijk af. Bovendien hebben swaps een
veel langere looptijd dan obligaties. Bij SPEO
heeft een rentedekking van ongeveer 60% in
2011 goed gefunctioneerd. Het
beleggingsrendement van 9,6% is zelfs
voornamelijk aan deze renteswaps te danken.
Aan zo’n hoge mate van rentedekking kleeft
echter ook een nadeel. Bij een rentestijging zal
een pensioenfonds namelijk ook minder

Inflatiecorrectie moet in
pensioenoverzicht
De jaarlijkse pensioenoverzichten die
pensioenfondsen aan hun deelnemers
sturen, moeten worden gecorrigeerd voor
inflatie. Dat wil de Autoriteit Financiële
Markten.
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Deze verplichting voor pensioenfondsen moet
zo snel mogelijk in de wet wordt vastgelegd.
Dat heeft directeur Herman Korte van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) gezegd
bij de presentatie van het jaarverslag van de
AFM.
Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) geeft
een vertekend beeld van de pensioenen, die
Nederlanders mogen verwachten, vindt Korte.
Het is de AFM een doorn in het oog dat
pensioenfondsen in het UPO geen rekening
houden met de eroderende werking van
inflatie.
De meeste consumenten realiseren zich niet dat
het in het UPO vermelde pensioen over
tientallen jaren in koopkrachttermen een fractie
is van de huidige waarde, aldus Korte.
Consumenten zijn volgens hem geneigd de
verwoestende effecten van inflatie op inkomen
en vermogen zwaar te onderschatten, een
fenomeen dat ‘geldillusie’ wordt genoemd.
Iemand van 40 jaar ziet op zijn UPO
bijvoorbeeld dat hij op zijn 65ste 20 duizend
euro pensioen krijgt. Maar bij een gemiddelde
inflatie van twee procent in de komende 25
jaar is de reële waarde van dat bedrag slechts
iets meer dan 12 duizend euro. Als de inflatie
gemiddeld 3 procent bedraagt, slinkt de reële
waarde tot 9.300 euro
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