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stem laten horen. De ervaring die hij met
pensioenen opbouwde kan hij nu in zijn
nieuwe bestuursfunctie benutten en

Het VGEO-bestuur en de redactie
van deze Nieuwsbrief wensen onze
lezers alvast fijne feestdagen en een
voorspoedig 2017 toe.

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 van de vereniging kan worden
iedereen die een ouderdoms- of
partnerpensioen ontvangt voortvloeiende
uit een dienstverband met een van de
ondernemingen die direct of indirect
eigendom zijn of waren van Reed
Elsevier Nederland BV of haar
rechtsvoorgangers.

VGEO-voorzitter Henk van der
Rijst nu ook bestuurslid VvG PGB
Nu SPEO is opgeheven en wij deel
uitmaken van het Pensioenfonds PGB
probeert de VGEO toch mee te praten
over het beleid van PGB. Indirect is dit
nu bescheiden mogelijk. VGEOvoorzitter Henk van der Rijst maakt
namelijk sinds kort ook deel uit van het
bestuur van de Vereniging van
Gepensioneerden PGB (VVG PGB).
Daardoor is dit bestuur met één zetel
uitgebreid. Henk gaat zich richten op
externe relaties zoals contacten met de
overkoepelende belangenorganisatie
KNVG.

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.

Henk werd vanuit het VvG PGB-bestuur
hiervoor benaderd. ,,Ik vind het belangrijk
dat er iemand van ons in dat bestuur zou
komen. Ik zie dit als een mogelijkheid om
invloed uit te oefenen op de invulling van
andere posities, zoals op het Bestuur van
het pensioenfonds en het
Verantwoordingsorgaan.’’ Het VGEObestuur is blij met deze benoeming.

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
secretaris@vgeo.nl Zie ook onze website:

Opgebouwde ervaring
VGEO-lid Henk van der Rijst werd in
september 2013 met grote meerderheid
gekozen namens de Elseviergepensioneerden, naast Jaap Kuipers,
alsbestuurslid voor het toenmalige SPEOpensioenfonds. SPEO verkeerde in zwaar
weer. Er waren bij Reed- Elsevier al twee
kortingen op de pensioenen doorgevoerd.
Hij kon bij SPEO, tot de opheffing, zijn

http://www.vgeo.nl .
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uitbreiden. Van der Rijst zag als grootste
bedreiging voor pensioenfondsen dat de
beleggingsresultaten achter blijven en
overheden proberen met een lage rente de
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economie de stimuleren. Vooral dit laatste
heeft nog steeds onverminderd invloed op
de dekkingsgraden.
Wennen
Sinds de opheffing van SPEO is het wel
wennen voor de VGEO-leden en Elseviergepensioneerden dat zij nu niet langer via
een rechtstreekse vertegenwoordiging
kunnen meepraten over het Fondsbeleid, in
dit geval van het PGB. Bij SPEO praatten
de gepensioneerden over het te voeren
beleid uitgebreid mee. Ze hadden zitting in
de deelnemersraad, het
verantwoordingsorgaan alsmede het
fondsbestuur. Bij een
bedrijfstakpensioenfonds als het PGB klinkt
ons belang hooguit nog in beperkte mate
door. Daar zullen de Elseviervertegenwoordigers dus mee moeten leven.
Het is niettemin een flinke stap vooruit dat
VGEO-bestuurslid Henk van der Rijst nu
ook zitting heeft in het bestuur van VVG
PGB. Zodoende kan ook een snelle
uitwisseling van beleidsinformatie
plaatsvinden met de VGEO.

en in juli zijn ze bij de notaris gepasseerd.
Vervolgens zijn de nieuwe statuten op de
website geplaatst.

Werknemers denken onterecht dat
gepensioneerden van hun
profiteren
Wat gebeurt er met mijn
pensioenpremie? Onder deelnemers in
pensioenfondsen bestaat hierover een
wijdverbreid misverstand. Dit blijkt uit
een onderzoek onder 1600 werknemers
die nog pensioen opbouwen. Van de
ondervraagden denkt 79% dat het
Nederlandse pensioenstelsel een
omslagstelsel is. Deze werknemers
denken dus onterecht dat van hun
pensioenpremie de pensioenen van de
huidige gepensioneerden worden betaald.
Door dit misverstand maken vooral veel
jongeren zich zorgen of er straks nog wel
pensioen voor hen is. Die zorgen zijn
onnodig, want de premie wordt niet
uitbetaald aan de huidige gepensioneerden,
maar apart gezet en belegd voor de
pensioenen van straks. Dit verhelderende
onderzoek werd onafhankelijk uitgevoerd in
opdracht van de Pensioenfederatie en
uitgevoerd door Zegwaart Consultancy,
Motivaction en de Erasmus Universiteit.
Daaruit blijkt dat het gebrek aan kennis ook
het gebrek aan vertrouwen in
pensioenfondsen voedt, Een wantrouwen
dat zich met name toespitst op de vraag wat
er met de premie van de deelnemer gebeurt.

VGEO-statuten aangepast bij
nieuwe situatie
Omdat onze pensioenen nu bij het
pensioenfonds PGB zijn ondergebracht,
was het noodzakelijk de VGEO- statuten
aan te passen. Voorheen was de VGEO
in staat de belangen van de leden te
behartigen via directe
vertegenwoordigers in het Bestuur van
SPEO, de Raad van Deelnemers en het
Verantwoordingsorgaan. Nu niet meer.
Door de overgang naar PGB kan van een
directe belangenbehartiging door VGEO
geen sprake meer zijn, die zal nu via de
Vereniging van Gepensioneerden van
(VvG-PGB) worden nagestreefd. Dat
betekent dat VGEO weliswaar blijft bestaan
en op de oude voet doorgaat, maar met
uitsluiting van specifieke
belangenbehartiging voor Elseviergepensioneerden. Onze vereniging zal dus
voornamelijk een sociale functie vervullen,
zoals via de jaarlijkse algemene
ledenvergadering, het jaarlijkse uitje en
deze Nieuwsbrief. Op de Algemene
Ledenvergadering in Nijkerk afgelopen
april zijn de hiervoor aangepaste statuten
aan de leden voorgelegd en goedgekeurd,

Ombudsman Pensioenen voor al
uw klachten
Nederland heeft al sinds 1995 een
speciale Ombudsman Pensioenen om
mensen gratis te helpen bij problemen en
-klachten. Voor betere informatie
daarover is er sinds kort ook een
vernieuwde website
(www.ombudsmanpensioenen.nl) De
website is geschikt gemaakt voor
smartphone en tablet. Wie een klacht wil
indienen kan het beste eerst telefonisch
overleggen met het secretariaat (070 3499
620).
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Iedereen met een klacht over zijn pensioen
of een geschil met zijn pensioenfonds kan
hier zijn probleem voorleggen. De
behandeling is kosteloos en onafhankelijk,
ook bij klachten en geschillen over de
uitvoering van een pensioenreglement. Een
paar voorbeelden van klachten. Het te veel
betaalde wordt nu opgeëist.Uw
pensioenfonds weigert een partnerpensioen,
omdat er geen samenlevingsovereenkomst
is, terwijl de partners al meer dan 10 jaar
samenwonen en kinderen hebben.’’
Jaarlijks ontvangt de Ombudsman
Pensioenen ongeveer 500 klachten; het
streven is deze binnen drie maanden te
behandelen.

dekkingsgraad van 100 procent zou dan ook
nooit gekort mogen worden vinden de
gezamenlijke ouderenorganisaties. In
brieven aan de minister president en
staatsecretaris Klijnsma doen zij een
dringend beroep om dit zo aan te passen.
Toen zij deze oproep bij de politici deden in
oktober was de gemiddelde dekkingsgraad
van pensioenfondsen 98%. Met een
beleggingsrendement van slechts 2%, wat
de meesten halen, kunnen fondsen al aan
hun verplichtingen voldoen aldus de
organisaties. Ook zou in de wet moeten
worden vastgelegd dat er nooit sprake kan
zijn van een kostendekkende
pensioenpremie zolang er sprake is van een
jaarlijkse korting op de pensioenen. De
premie is bij een aantal pensioenfondsen
overigens nu al niet kostendekkend.
Daardoor ontstaat tot 2021 een gemiddeld
tekort van 70 tot 100 miljoen euro In de
pensioenkas.

Onafhankelijk
De Ombudsman Pensioenen is ingesteld
door de Pensioenfederatie en het Verbond
van Verzekeraars, maar opereert
onafhankelijk. De huidige Ombudsman
Pensioenen is drs. P.J.C. (Piet) Keizer. Hij
wordt bijgestaan door een secretariaat dat
deel uitmaakt van de SER. Telefonisch
vooroverleg is verstandig. Dan kan gekeken
worden of het indienen van een klacht
zinvol is en welke (kopieën van)
documenten moeten worden meegestuurd.
Een klacht indienen kan alleen per post,
vanwege de privacy-gevoelige informatie.

Kamerlid Omtzigt: Ga naar
Europees Hof voor ander
rentebeleid
Het lage rentebeleid van de Europese
Centrale Bank (ECB) treft de
pensioensector hard, aldus CDAKamerlid Pieter Omtzigt. De ECB
handelt volgens hem tegen het verdrag
van de Europese Unie met de massale
opkoop van obligaties. Omtzigt vindt dat
het kabinet naar het Europese Hof van
Justitie moet stappen.
Monetaire financiering is volgens het
Kamerlid expliciet verboden in artikel 123
van het werkingsverdrag van de Europese
Unie., Omtzigt berekende dat bij een
structurele rentedaling van 0,3 tot 0,7
procent de Nederlandse pensioenfondsen
over 10 jaar 75 tot 155 miljard euro
pensioen kunnen uitkeren. Bovendien zou
de pensioenpremie 600 tot 1300 euro per
persoon omhoog moeten.

Ombudsman Pensioenen
Bezuidenhoutseweg 60 • 2594 AW Den
Haag •
Postbus 90405 • 2509 LK Den Haag •
T+31 (0)70 3499
648• www.ombudsmanpensioenen.nl•

Ouderenorganisaties: Kort
Pensioen niet bij 100 procent
dekkingsgraad
Staatssecretaris Klijnsma zou korting
van de pensioenen in 2017 willen
voorkomen door de nu geldende
hersteltermijn van 10 jaar op te rekken.
De ouderenorganisaties vinden dit geen
goede oplossing. Het uitstel zou van
beperkte duur zijn en daarna wellicht tot
hogere kortingen leiden.
Het korten van pensioenen wordt in de Wet
het laatste middel genoemd. Bij een

VGEO Nieuwsbrief
Elk half jaar ontvangt U van ons de VGEONieuwsbrief voor 60-plussers. Het doel
hiervan is U op de hoogte te stellen van
interessante pensioenontwikkelingen. Waar
mogelijk toegesneden op uw toekomstige
pensioenaanspraken bij dit bedrijf.
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Bovendien willen we U zo op de hoogte
houden met onze belangenorganisatie die
bedoeld is voor alle Reed Elseviergepensioneerden.
Onze Vereniging geeft per kwartaal voor
alle aangesloten leden en donateurs
bovendien een uitgebreide Nieuwsbrief uit.
Wellicht stelt U het op prijs deze ook al
regelmatig te ontvangen. Ter kennismaking
hebben wij een PDF van het laatste
exemplaar bijgevoegd. Mocht U
regelmatige toezending op prijs stellen laat
ons dit dan weten door dit via uw
persoonlijk Emailadres te mailen naar
VGEO-bestuurslid Ger de Rooij.
grooij@kpnmail.nl U blijft zo dan ook op
de hoogte met ontwikkelingen inzake uw
toekomstig pensioen. Graag horen we van
U

inkomen. De berekeningsmethode is
onzinnig, ondeugdelijk en
onwetenschappelijk.
Harry Nijhuis

Commentaar
Overheid gaat onterecht uit van
liquidatie pensioenen
Pensioenfondsen zijn door de overheid
verplicht uit te gaan van een zogenaamd
liquidatiescenario. Dit houdt in dat bij het
berekenen van de dekkingsgraad ervan
wordt uitgegaan dat een fonds elk moment
kan sluiten en geen nieuwe inkomsten meer
ontvangt voor nieuwe verplichtingen.
Daarbij gaat de wetgever er ook vanuit dat
alle vermogenstitels van een fonds zoals
aandelen, onroerend goed of
bedrijfsobligaties, tegen dagwaarde worden
verkocht. Ze moeten dan worden omgeruild
tegen veilige overheidsobligaties. Daardoor
kan een Fonds nooit meer dan dat lage
rendement halen. Tel uit je verlies. Alle
verplichtingen moeten op korte termijn
betaald worden uit de liquidatie en dus niet
uit de kasstroom op basis van continuïteit.
DNB geeft zelf toe dat de uitgangspunten
waarop dit zogenoemde ,,Financiële
toetsingskader’’ is gebaseerd onvoldoende
wetenschappelijke basis hebben. Geen
enkel land in de wereld berekent op
dezelfde conservatieve wijze zijn
dekkingsgraad en nergens worden dezelfde
buffereisen gesteld. De buffer
vertegenwoordigt nationaal meer dan 200
miljard euro. Dood vermogen ter waarde
van meer dan 30% van het nationaal
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