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ER SEN 

Directie Reed Elsevier over gevolgen verkoop RB 

iteit pensioen mag niet 
negatie worden beïnv 

De kwaliteit van de door SPEO gedane 
pensioentoezeggingen mag niet negatief 
worden beïnvloed door de aanstaande 
verkoop van Reed Business. De directie 
van Reed Elsevier heefl dit zwart-op-wit 
kenbaar gemaakt. Het belang hiervan 
werd nog eens benadrukt tijdens de al- 
gemene ledenvergadering van de VGEO 
in Nijkerk. Jan Vos, directeurcfinanciën 
Reed Business, schetste een drietal 
scenario's waarmee rekening wordt 
gehouden (zie kader pag. 2). Naar ver- 
wachting vindt de verkoop van RB nog 
dit jaar plaats. Er wordt een ruime 
overgangspedode in acht genomen om 
de gevolgen voor het Pensioenfonds 
afte wikkelen. 

Het is te verwachten dat van de rond 2900 
werknemers van Reed Elsevier in Nederland 
er ongeveer 1500 'weggaan uit' SPEO, goed 
voor 50% van het premie-inkomen. Deze 
werknemers komen waarschijnlijk in een 
ander fonds terecht. Overigens kan SPEO 
wettelijk deze mensen nog drie jaar 'be- 
dienen' als pensioenfonds. Het is hoogst- 
waarschijnlijk dat ge(pre)pensioneerden, de 
zogenoemde 'sociaal planners' die vanaf hun 
58e werden ontslagen, en VUT-ters van Reed 
Business (RB) bij SPEO blijven. Dat betekent 
een sterke vergrijzing van het fonds, namelijk 
relatief meer gepensioneerden en slapers dan 
actieven, met als gevolg minder vast premie- 

inkomen voor het fonds. Verder zal de mogel- 
ijke koper van RB de inleg van premies van 
hun nieuwe medewerkers willen ontvangen. 
Door het wegvallen van deze vaste inko- 
mensbron voor SPEO moeten beleggings- 
risico's verder verkleind worden. Dit kan weer 
ten koste gaan van het beleggingsrendement. 
Om een beter zicht te krijgen op de toekom- 
stige relatie tussen beleggings-, indexatie- en 
premiebeleid liet SPEO extern een con- 
tinuïteitsanalyse (een z.g. 

Antwoorden op VGEO-brief 
VGEO zond al voor de jaarvergadering een 
brief met de nodige vragen naar het SPEO- 
bestuur. Hierop kwam een verheugend snel 
antwoord. Deze antwoorden, met wat hieraan 
is toegevoegd tijdens de jaarvergadering, 
geven we onderstaand: 
* SPEO acht de kans het grootst dat de Ne- 
derlandse activiteiten van Reed Business in 
zijn geheel aan één partij verkocht worden. 
Dat kan een financiële partij zijn (private 
equity), ofwel een strategische partij, een 
andere uitgever. Waarschijnlijk is in beide 
gevallen sprake van het vertrek van de actieve 
Reed Business medewerkers, al dan niet met 
waardeoverdracht. Bij SPEO staan ongeveer 
2900 actieve Reed Elseviermedewerkers inge- 
schreven. Daarvan is ruim de helft (1600) in 
dienst bij het te verkopen Reed Business. 
Aan het pensioenfonds SPEO nemen nu nog 

7400 mensen deel, te weten 2900 actieven, > 
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Mogelijke scenario's bij verkoop Reed Business 
Voor de verkoop van Reed Business zijn de volgende scenario's denkbaar: 

Verkoop aan een financiële partij (private equity). Deze hebben geen 
pensioenfonds. De Reed Business-groep zou in dat geval een eigen 
pensioenfonds kunnen opzetten. Dit kan wel of niet met een collectieve over- 
dracht van de gedane inleg in het SPEO-fonds en een deel van de reserve. 
Verkoop aan een strategische partij zoals een andere uitgever. 
Gesplitste verkoop. Dit kan betekenen dat de verkoop van onderdelen in 

Nederland, op verschillende tijdstippen plaatsvindt. Dit geeft voor SPEO een 
nogal lastige aanpak. De toe te passen scenario's worden namelijk 
ingewikkelder.ook de bezetting van het bestuur van SPEO en Raad van 
deelnemers moet daardoor steeds worden aangepast. 

Van de diverse varianten wordt doorgerekend wat de gevolgen kunnen 
zijn voor de dekkingsgraad en de indexatiemogelijkheden.Zowel voor de 
korte als de lange termijn. 

,m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

3500 slapers (ex Reed Elsevier) , en 1000 
gepensioneerden (afgeronde getallen). 

Ongeveer 60% van het vermogen heeft 
betrekking op gepensioneerden en slapers 
(ex Reed Elsevier) , en ongeveer 40% op de 
actieven.van de totale pensioenverplichting 
van £ 400 mln, heeft ongeveer 20% betrekhg 
op de actieve Reed Business medewerkers. 
Gemiddelde leeftijd en salarisniveau d e n  
beide lager liggen dan het totale Elsevier- 
bestand, maar worden in detail geanalyseerd. 

SPEO maakt op het ogenblik gebruik van 
de diensten van Reed Business op het gebied 
van automatisering. Hier zal een nieuwe 
oplossing voor gevonden moeten worden. 

Het bestuur heeft extern een continuïteits- 
studie geïnitieerd om de gevolgen van de 
afsplitsing in kaart te brengen. 

Uitgangspunten van SPEO-bestuur 
Het vertrek van een grote groep actieven 
betekent allereerst dat er minder premie- 
inkomsten zullen zijn. Uitgangspunt voor 
het bestuur is dat indexatieverwachting en 
premieontwikkeling niet negatief beïnvloed 
mogen worden door het vertrek van de Reed 

zette de mogelijke scenario$ hiJ verkoop 
uiteen. 

Business medewerkers. Dit is onder- 
schreven door de directie van Reed Elsevier. 

e 
Een continuïteitsstudie is nodig om zeker 
te stellen dat het fonds deze financiële 
randvoorwaarden waar kan maken. 
Individuele waardeoverdracht van op- 
gebouwde pensioenrechten is altijd mogelijk. 
In dat geval wordt 100% van de nominale 
aanspraken overgedragen. Bij uittreding van 
grotere groepen is collectieve waardeover- 
dracht mogelijk waarbij ook (een deel van) 
de reserves kan worden meegegeven (tot 
een hoogte van 125% - de huidige dekkings- 
graad). Het bestuur dient zich hierover nog 
te beraden. 
Het bestuur houdt rekening met een over- 
gangstermijn van 1 tot 2 jaar na de feitelijke 
verkoop. Het wettelijk maximum bedraagt 
3 jaar. Met de werkgever is afgesproken dat a 
directe gevolgen voor SPEO thans niet aan 
de orde zijn. Deze worden pas na afwikkeling 
van het vertrek van Reed Business verder 
in kaart gebracht. 

Jaarvergadering VGEO boordevo 

Niet eerder was een VGEO-jaarvergade- 
ring volgestopt met zoveel b e l a n e k e  
informatie als jongstleden april in 
NiJkerk. Veel aandacht werd besteed aan 
wat het Elsevier pensioenfonds (SPEO) 
boven het hoofd hangt nu een aanzien- 
lok deel van de Elsevier-werknemers 
(Reed Business) uit het fonds zal treden. 

In verband met de verkoop van Reed Business 
(RB) waren Jan Vos (financieel directeur Reed 
Business en voorzitter van het SPEO-bestuur] 
en Fokko Covers (directeur SPEO) uitgeno- 
digd. Uitgebreide informatie hierover vindt u 
elders in deze uitgave. Covers liet weten dat 
er eind 2007 992 gepensioneerden bij SPEO 
geregistreerd stonden (meer dan de helft 
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VGEO-bestuursleden 
(v.l.n.r.) notuliste 

Rina Terstall, 
penningmeester 

Jacques Willemsen 
en voorzitter 
Jan Nefkens. 

Niet alleen 
informatie maar 
ook herinneringen 
en ervaringen 
uitwisselen ... 

der Kleij (r) ontuangt 
van voorzitter 

daarvan is bij VGEO aangesloten; red). en de begroting passeerden zonder commen- 
Ondanks de forse indexatie op de taar. De kascommissie rapporteerde dat er 
pensioenen, die allen onlangs incasseerden, geen onregelmatigheden zijn geconstateerd 
daalde de dekkingsgraad van SPEO naar een en vroeg de leden het bestuur decharge te 
redelijke 137,7%. De Amerikaanse hypotheek- verlenen over het gevoerde beleid, hetgeen 
crisis hakt hier echter diep op in. Ondermeer vervolgens gebeurde. Aftredend in de kas- 
daardoor was eind maart de dekkingsgraad commissie was Hans Nieuwenhuizen, die 
al gedaald naar 120,1%. door mm Honsbeek is opgevolgd. 

Goede communicatie Geslaagde uitstapjes 
VGEO-voorzitter Jan Nefkens sprak zijn tevre- De PR-commissie meldde via woordvoerder 
denheid uit over de goede communicatie Gerard Roza dat er twee succesvolle uitstapjes 
tussenVGjc0 en haar leden via de nieuwsbrief plaatsvonden in 2007: naar de Historische 
Elsevier Senioren en de website. Ook had hij Tuin in Aalsmeer (85 bezoekers) en naar 
waardering voor de verbeterde ~ j z e  waarop kasteel Roosendaal bij Arnhem 
de SPEO-directie nu met de gepensioneerden (65 bezoekers). De PR-commissie is begon- 
communiceert. Nefkens wees er tevens op dat nen met de voorbereiding van het lustrum in 
de controle op het SPEO-beleid is uitgebreid 2009. Ze heeft ook gezorgd voor de 
met een zogenaamd 'verantwoordingsorgaad bemanning van het 'verantwoordingsorgaad 
Namens de gepensioneerden heeftVGEO Volgens rooster traden Tilly de Wilde, Hans 
daarin twee leden voorgedragen: Pim van Katwijk, Peter van der Kleij en Gerard Roza af, 
Dokkum en Peter Roessel. Het 'verantwoor- TiUy en Gerard blijven beschikbaar. Als nieuw 
dingsorgaan' moet een oordeel geven over de bestuurslid werd Elly Tjoa benoemd. 
manier waarop het SPEO-bestuur het Er resteert dus nog een vacature. Peter 
Pensioenfonds leidt. ontving van de voorzitter een doos met in- 
De rest van de agenda van de vergadering houd, onder dankzegging voor zijn 

de vorige jaarvergadering, het jaarverslag heidsproblemen niet aanwezig en ontving 
de secretaris, het financieel jaarverslag later een afscheidspresent 
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zogenoemde 'aansluitingsovereenkomsten' 
van de verschiuende Reed Business- 

# vestigingen. De hierin gemaakte afspraken deskundigegevraagd kunnenvoordebetrokkenenvanbelangzijn 
bii een overdracht van hun pensioen- 

aan SPEO-bestuur rechten. De geldigheid da&an is wel 
aniankelijk van de datum waarop deze 
overeenkomsten zijn afgesloten. 
Het SPEO-bestuur hanteert namelijk als 

Het SPEO-bestuur is verzocht een beleid dat het na 10 jaar vrij is te bepalen hoe 
onafhankelijke externe deskundige in de uittreding financieel wordt geregeld. 
te zetten. Deze moet de Raad van deel- 
nemers gaan adviseren. Op initiatief 'Onderprestatie' 
van de VGEO-vertegenwoordigers nam Tijdens de vergadering kwam ook aan de 
de vo lledige Raad dit verzoek over: orde dat het SPEO-bestuur niet tevreden is 
De deskundige wordt nodig geacht met de resultaten die de externe vermogens- 
vanwege de ingrijpende veranderingen beheerders behaalden. De Raad van 
die plaatsvinden bij het pensioenfonds deelnemers wil hierover nader geïnformeerd 
door de voorgenomen verkoop van worden. 
Reed Business. 

Op 7 mei jl. vond een belangrijke bijeenkomst 
plaats voor de Raad van deelnemers. Rick 
Westhoff van het adviesbureau Watsonwatt 
gaf een uitvoerige presentatie van zowel 
de mogelijke als zekere gevolgen voor het 
pensioenfonds. Voorafgaand had de strategie- 
commissie vanVGEO zich al over deze 
problematiek gebogen. Dit leidde onder meer 
tot de vraag naar een extern deskundige. 
Verder is het SPEO-bestuur gevraagd naar de 

Het wachten is op bevindingen van de 
SPEO-beleggingscornmissie. Die gaat een 
analyse maken van de 'onderprestatie' 
(under-performance) van de portfolio- 
managers.Wellicht is een bijstelling van de 
beleggingsstrategie noodzakelijk. 
Ook is gevraagd naar mogelijkheden om de 
huidige risico's te beperken. 
De Raad wil ge'informeerd worden over 
de in opdracht van SPEO uitgevoerde 
continuïteitsanalyse. 

Gegooche met AOW-ge 
Vrijwel alle kabinetten, ongeacht de 
kleur, hebben zich schuldig gemaakt 
aan het gegoochel met AOW-gelden, 
zo stelt de Nederlandse Bond voor 
Pensioenbelangen (íVBP). Daarbij heeft 
men zorgvuldig de misvatting in stand 
gehouden dat vooral de jongeren 
de AOW van 'gefortuneerde' ouderen 
zouden betalen. Dat is onjuist. 

De Algemene Rekenkamer heeft volgens de 
NB? gelijk met haar constatering dat het Rijk 
de AOW-miljarden ondoelmatig rondpompt. 
Ongeveer 80% van de AOW-uitkeringen 
worden betaald uit de omslagpremie, terwijl 
20% is 'gefiscaliseerd'. Dit komt dus uit de 
belastingopbrengsten. Bovendien blijkt dat 
momenteel bijna de helft van de AOW- 
premies wordt gebruikt voor arbeids- en 
kinderheffingskortingen. In 2007 zou er 
zonder die heffingskortingen zelfs sprake zijn 
geweest van een overschot op de AOW- 

begroting van £ 9,4 mld.. De staatssecretaris 
had kunnen voorstellen om dat bedrag in 
het spaarfonds AOW te storten voor 
eventualiteiten in de toekomst. 

O 

Begroting misbruikt 
Verschillende ministers van Financiën heb- 
ben de premie-inkomsten misbruikt om 
bijvoorbeeld begrotingstekorten kleiner voor 
te stellen dan ze in werkelijkheid waren. Dat 
dit allemaal kan, komt vooral doordat het 
AOW-fonds geen echt fonds is. Het is welis- 
waar opgezet als spaarpotje om de AOW tot 
2040 te kunnen garanderen, maar echt geld is 
er nooit in gestort. De Algemene Rekenkamer 
adviseert vervolgens de AOW-premie fors te 
verlagen. Dit wijst de NB? krachtig af. Daar- 
door zou het aandeel van de 'fiscalisering' in 
de AOW stijgen tot wellicht 40%, waardoor 
alle belastingbetalers inclusief de ouderen 
meer moeten betalen. Ouderen met aanvul- 
lende pensioenen hebben in de afgelopen 
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De Nederlandsche 
Bank: 

De combinatie van 
de lage rente en de 
toenemende loon- 
stijgingen vormt 

het grootste gevaar 
voor de pensioen- 

fondsen. 

Remko Nods in Week- a blad Elsevier: 
Nederlanders 

denken dat het hier 
allemaal perfect is 
geregeld met hun 
pensioen. Maar 

ruim de helft heeft 
geen flauw benul 
van wat.= mogen 
verwachten, en ze 

weten evenmin 
wat hun pensioen- 
voorziening kost: 

jaren al genoeg moeten inieveren doordat de 
indexatie van hun pensioenen sterk achter- 
bleef bij de inflatie. Over een deel van hun 
aanvullend pensioen betalen de meesten al 
42% belasting en sornrnigen zelfs 52%. 

Ouderen zwaarder getroffen 
De excessieve stijging van de provinciale, ge- 
meentelijke en waterschapsbelastingen heeft 
ouderen veel zwaarder getroffen dan de door- 
snee ingezetenen, want ook de bijdrage voor 

de Ziekenfondswet stijgt. Over het aanvullend 
pensioen moeten ouderen in plaats van 4,4% 
in 2007 nu 5,1% betalen. Ook over de AOW 
moet 0'7% meer aan de Zorgverzekeringswet 
worden betaald. Die stijging is echter 
algemeen, maar werkenden onder de 65 
krijgen die stijging door de werkgever 
gecompenseerd! De NBP constateert dat de 
Algemene Rekenkamer de ouderen met een 
aanvullend pensioens nu extra wil straffen 
voor hun eerdere spaarzaamheid. 

Slimme geldtips voor senioren 
Veel 65-plussers laten fl nanciële voordelen 
liggen. Ze kennen de tegemoetkomingen 
niet, schromen hun hand op te houden, of 
hebben moeite met het invullen van alle 
formulieren. Dit bleek uit Nibud-onderzoek 
naar Bestedingen van Ouderen (2006). 

Met het voorlichtingsmateriaal 'Doe je voor- 
deel! Slimme geldtips voor senioren' kunnen 
gemeenten of oudereninstebgen voorlich- 
tingsbijeenkomsten over geld organiseren. 
Een set bestaat uit 24 themakaarten en legt 
onder andere uit hoe én waar financiële 
tegemoetkomingen kunnen worden aan- 
gevraagd. Het Nibud wil met dit voor- 
lichtíngsmateriaal de 65-plusser stimuleren 
meer gebruik te maken van aiie subsidies 
die er zijn. Het materiaal is zo opgezet dat 
voorlichters en vrijwilligers er zo mee aan de 
slag kunnen. Het pakket bevat veel achter- 
grondinformatie over de thema's en over het 
voorbereiden van een bijeenkomst. Ervaring 
is niet nodig. Het is ook mogelijk een Nibud- 
spreker uitleg te laten geven. Tijdens een 
lezing wordt onder andere ingegaan op aan- 
vragen van belastingteruggave ziektekosten, 
zorgtoeslag en huurtoeslag, én de vraag wie 
kan helpen bij het invullen van het belasting- 
formulier. 
Voor meer informatie: www.nibud.nI 

Politici overdrijven de 
vergrijzing 
Politici overdrijven als ze de vergrijzing 
afschilderen als een rampzalige 
ontwikkeling. Volgens Paul Schnabel, 
directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, 
zijn we op de goede weg. 

"Wij zijn een jong land, in de EU is alleen de 
bevolking van Ierland jonger", stelt Schnabel 
vast. "Er wordt gedaan alsof wij het meest 
vergrijsde land ter wereld zijn. Dat zijn we 

helemaal niet. Er zijn politici die het belang- 
rijk vinden dat er dingen niet goed gaan. De 
P W  heeft dat ten aanzien van de rninder- 
heden, maar andere partijen hebben dat ten 
aanzien van de vergrijzing. Bijna alle partijen 
zijn daar heel bezorgd over en zinnen steeds 
op maatregelen om daar wat aan te doen. 
Ze overdrijven. Ik zeg deze dingen omdat we 
het kunnen aantonen. Iedereen is elke keer 
verrast als ik positieve cijfers laat zien. En 
waarom? Omdat men achter de media aan- 
loopt, omdat men achter de 'Zwarte Zwad- 
derneels' van de politiek aanloopt, om een 
Bommeliaans begrip te gebruiken." 

Koopkracht 65-plussers 
PCOB, Unie KB0 en ANBO hebben door het 
Nibud onderzoek laten doen naar de koop- 
kracht van ouderen in 2008. Daaruit blijkt 
dat ouderen met een laag inkomen hun 
koopkracht lijken te behouden of er licht op 
vooruit gaan. De stijging van de nominale 
ziektekosten wordt voor deze groep groten- 
deels opgevangen door de hogere zorg- 
toeslag. Maar ouderen met een hoger aan- 
vullend pensioen krijgen te maken met on- 
geveer 0,8% achteruitgang in de koopkracht. 

Nieuwe voorzitter NVOG 
Drs. Hennie Kemner (?l), voor zijn pensio- 
nering voorzitter van de HBO-Raad, is 
onlangs benoemd tot voorzitter van de Ne- 
derlandse Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden (NVOG). De NVOG is een 
koepelvereniging van zo'n 80 grote en kleine 
belangenverenigingen van gepensioneerden, 
die gezamenlijk meer dan 90.000 leden heb- 
ben. Ook deVGEO is hierbij aangesloten en 
betaalt jaarlijks per lid een bijdrage. Hennie 
Kemner heeft een lange staat van dienst in de 
onderwijssector en veel bestuurlijke ervaring. 
Zijn betrokkenheid bij de NVOG heeft te rnak- 
en met zijn voormalige lidmaatschap van het 
bestuur van de Nederlandse Bond voor Pen- 
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sioenbelangen (NBP), één van de lidorganisa- lijkt dat die boodschap overkomt. De Beer 
ties van de NVOG. Uit hoofde van zijn nieuwe ziet dat anders. Weliswaar zijn mensen ervan 
functie zal Kemner tevens deel uitmaken van doordrongen dat het niet alleen een zegen 
het bestuur van de Centrale Samenwerkende is dat we met zijn allen ouder worden, meer 
Ouderenorganisaties (CSO), waarin PCOB, mensen zeggen ook te willen doorwerken tot 
Unie KBO, NOOM en NVOG vertegenwoor- hun 65e. Maar dat betekent volgens De Beer 
digd zijn. De belangrijkste taak die de nieuwe niet dat ze dat ook doen. In andere onder- 
voorzitter voor zichzelf ziet weggelegd, is zoeken waarin mensen wordt gevraagd op 
'gepensioneerden de maatschappelijke posi- welke leeftijd ze willen stoppen, noemt maar 
tie te geven die hen toekomt'. een heel klein percentage 65 jaar, weet de 

hoogleraar. Het feitelijk gedrag van mensen 
Pensioenfondsen: hangt af van andere omstandigheden. Hoe 

strenge regels leiden tot gaat het op het werk en hoe zit het privé? 

grote schommelingen Als een partner nog werkt, zal de oudere 
werknemer willen doorwerken, maar als 

De voorschriften van de overheid voor pen- een van de twee kan stoppen, zal de ander sioenfondsen leiden tot scherpe schommelin- 
gen van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad er ook mee ophouden. 

geeft aan hoeveel vet een pensioenfonds op 
de botten heeft. Dat stelt devereniging van 
Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). 
Volgens de VB zijn deze schommelingen - als Waf wordt on mogel i j k? 
gevolg van tegenvallende beleggingen en Veel is mogelijk bij de aangekondigde ver- a 
de gedaalde rente -teveel gebaseerd op de koop van Reed Business. Dat is duidelijk 
dagrente. DeVB vindt dat dit haaks staat op ,teengezet tijdens de algemene ledenver- 
het langetermijnkarakter Van pensioenfond- gadering van de VGEO. Belangrijker is hoe- 
sen. De VB wil de politiek bewegen de regels veel daarvan onmogelijk blijkt te zijn. rqaar 
te versoepelen- De afgelopen maanden is de verwachting wordt dat dit jaar duidelijker als 
dekkingsgraad van een aantal pensioen- één of meerdere kopers zich hebben aange- 
fondsen in de gevarenzone beland. Deze diend. Overigens ontbreekt het bij de Stich- 
fondsen aan De NederlandSche Bank ting Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen 
(de toezichthouder) melden hoe ze de niet aan een goede voorbereiding op wat 
dekkingsgraad willen verhogen. komen kan, maar als belangenbehartiger van 
Vaak den ze de indexatie van de de gepensioneerden staat deVGEO ook op 
pensioenen te beperken. scherp. Zo hebbenVGE0-vertegenwoordigers 

onder meer gevraagd om een onafhankelij- 
Prof. De Beer: ke deskundige die de Raad van deelnemers 
doorwerken tot 657 kan bijstaan. De door de directie van Reed 
"Intenties zeggen niets over het feitelijk Elsevier gedane belofte dat de kwaliteit van 
gedrag van mensen", stelt professor Paul de de door SPEO gedane pensioentoezegginge 
Beer. Deze bijzonder hoogleraar arbeidsver- niet negatief mag worden beïnvloed door 
houdingen aan de Universiteit van Amster- de aanstaande verkoop van Reed Business, 

'L 
dam ziet de discussie-over-langer-doorwer- klinkt goed. Hopelijk betekent dit ook dat de 
ken met gemengde gevoelens aan. directie bereid is een door de verkoop aan- 
De overheid doet er ailes aan om ouderen getast SPEO-vermogen op peil te houden! 
tot hun 65ste aan de slag te houden en het We z d e n  zien. Harry Nijhuis 

w- -w "ymYM&v -wM- YawM 

Mijn eigen grootvader 
Mijn vader en ik woonden samen, we 
bezaten een radio en een tv. Mijn vader was 
weduwnaar, ik ongehuwd. Beneden ons 
woonde een weduwe met haar dochter, 
beiden schoon van uiterlijk en zonder radio 
en tv. Ze kwamen geregeld bij ons op bezoek 
en ik werd verliefd op de weduwe en ben 
uiteindelijk met haar getrouwd. 
Mijn vader en de dochter van mijn vrouw 
werden niet veel later ook verliefd op elkaar 

en als gevolg daarvan trouwde mijn vader 
met de dochter van mijn vrouw. Toen begon 
de ellende, aangezien mijn vader de dochter 
van mijn vrouw trouwde, want nu is mijn 
dochter tevens mijn moeder. Lk ben 
tegelijkertijd haar vader, omdat ik met haar 
moeder getrouwd ben. 
Verder werd mijn vader ook de schoonzoon 
van rngn vrouw en ik dus zijn schoonvader, 
aangezien ik met de moeder van zijn vrouw 
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getrouwd ben. Mijn vrouw kreeg inmiddels 
een zoon. Dat is ook mijn zoon, maar tevens 
de broer van mijn schoondochter, omdat zij 
een dochter van mijn vrouw is. Hij is dus ook 
de zwager van mijn vader en mij. 
Ik ben dus de neef van mijn zoon, en ook de 
neef van mijn schoondochter, omdat zij een 
zuster van mijn zoon is. Dan is mijn schoon- 
moeder ook mijn tante. 

De jonge vrouw van mijn vader werd moeder 
en haar zoon werd dus mijn broer. Mijn zoon 
is oom van mijn kleinkind omdat hij de broer 
van mijn dochter is. 
Mijn vrouw is zijn grootmoeder, want zij is 
het kind van haar dochter. Ik ben dus zijn 
grootvader en aangezien de grootvader van 
mijn broer ook de mijne is, ben ik zo mijn 
eigen grootvader. Voor u gelezen door HK 

*Het LAK-BZ (centraal administratiekantoor) "Op zoek naar nieuwe beleggingsmogelijkheden 
verstrekt jaaroverzichten op aanvraag voor kwamen we uit bij intellectuele eigendomsrechten: 
Zorg zonder verblijf en Wmo. Dat is handig zegt Ronald Wuyster, hoofd strategie en research 
voor wie facturen mist of een overzicht wil bij ABB Vermogensbeheer. 
gebruiken bij de belastingaangifte. Aanvragen De financiële buffers van één op de drie Neder- 
kan via het gratis nummer 0800-1925,tijdens landse pensioenfondsen waren in maart gezakt tot 
kantooruren. onder de door toezichthouder De Nederlandsche 
Minister Donner heeft aanaekondiad te willen Bank gestelde grens. In februari was dat nog bij één 

regelen dat omzetting van een pensioenfonds op de vijf van de pensioenfondsen het geval. 
(stichting) alleen kan als De Nederlandsche Bank Het vermogen van de pensioenfondsen is 

e geen bezwaar heeft. Hiervoor zouden aangetast door de ingestorte aandelenkoersen 
dan vergelijkbare regels moeten gelden als bij en de gedaalde rente. 
liquidatie van fondsen. De geruchtmakende Pensioenfondsen leden eind voria iaar de grootste 
overname door verzekeraar Aegon van het haven- verliezen (€ 9,s mld.) op hun aandelenbeleggingen. 
pensioenfonds, waarna opgebouwd pensioen- In reactie op de koersdalingen zijn ze niettemin 
vermogen voor kunstinvesteringen werd gebruikt, direct begonnen om de goedkopere aandelen 
is hiervan de directe aanleiding. bij te kopen. Per saldo kochten zij de laatste drie 
ABP stak£ 140 mln. in rechten op 90.000 songs. maanden van 2007 voor € 5 mld. extra aandelen, 

Voor zover bekend, is dit de eerste keer dat een zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank. 
pensioenfonds investeert in muziekcatalogi. 

GENIETEN VAN DE WELVERDIENDE RUST 
"... en we hopen dat je nog vele jaren mag genieten van 
een welverdiende rust." Zo ongeveer klinken de meeste 
afscheidstoespraken die over ons als gepensioneerden 

uitgestort. In die rust geloofden ze bij mij niet zo erg, 
%t ze gaven me mijn ouwe telmachine mee. 
Nee niet zo'n Japannertje, maar een echte machine met 
een telstrook. Daar was ik op kantoor mee getrouwd. 
Pc's en muisarmen hadden we toen nog niet. Die hebben 
er wel voor gezorgd dat het machientje al gauw in de kast 
ver-dween. Af en toe zie ik hem dan staan en mompel 
hoofdschuddend: "ja, vroeger deden we dat zo, wat zou 
dat nu gemakkelijk gaan". 

Van die 'welverdiende rust' is bij velen van ons niet 
veel terecht gekomen. We hebben het zo druk dat we niet 
kunnen begrijpen dat we er vroeger ook nog bij heb- 
ben kunnen werken. Dat is op zich niet zo erg, want nu 
kunnen we onze kennis en ervaring nog meer inzetten 
voor anderen of zaken inhalen waar we in het verleden 
niet aan toekwamen. Dikwijls moet je leren dat in alle 
ontspannenheid te doen. Ik begin nu steeds meer echt te 
genieten van de rust. Zo genoten mijn vrouw en ikvan die 
moeder-eend met haar vijf piepkleine donsjes, die in één 
dag al hun zwemdiploma haalden. En dan dat eksterpaar 
dat hoog in de boom tak na tak aanvliegt om hun boom- 

hut te bouwen. In de winkel zie ik een klein meisje ijverig 
de verkeerde boodschappen in haar karretje gooien, 
terwijl mamma geduldig corrigeert. Wat zit die schepping 
toch prachtig in elkaar. Die visie kregen we al van meester 
Stouten, die ons buiten de schooltijd naar de slootkanten 
en bermen stuurde om speenkruid, koekoeksbloemen 
e.d. te zoeken. In de klas mochten we ze dan met een 
scheermesje opensnijden, terwijl hij vertelde over de 
meeldraden en stampers. 

Ik denk niet dat meester Stouten nog leeft, maar ik heb 
een nieuwe meester gevonden. Hij geeft les op Internet. 
U kent hem wel, want hij heet Google. Hij vertelt alles 
over de wonderen van de natuur. Laatst vertelde hij dat 
onze hersenen uit 100 miljard cellen bestaan. Bij de 
geboorte zijn ze allemaal al aanwezig. Al opgroeiend 
moeten er 'alleen nog maar' allerlei logische schakelingen 
worden gelegd. Dat is toch ongelofelijk. Dat laat net als 
bij die eendjes zien wat een geweldige kracht er in het 
leven is. Daar moet wat achter zitten. Kortgeleden vierden 
we het Paasfeest. Dan denken velen aan de opstanding 
van Jezus. Daardoor heeft hij het echte leven aan het licht 
heeft gebracht. Dat is meeleven met een ander. 
Dat brengt rust, 66k in stormachtige tijden. 

d.huist3hetnet.r 
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Als nieuw lid heten wij van harte welkom: De volgende leden zijn ons ontvallen: 

Dr. A.B. Dempster, Badhoevedorp S.W. Wolf Amstelveen 
S. Smeer Amsterdam 
G.Steenbergen Arnhem 

Steekproef wijst uit: 

VGEO-leden lijken 
goed geïnformeerd 
tijdens de jaar- 
vergadering 

Aanwezigen bij de algemene 
ledenvergadering van VGEO 
lijken met name over de 
mogelijk vérgaande gevol- 
gen voor het pensioenfonds 
door de verkoop van Reed 
Business voldoende te zijn 
geïnformeerd. Dit blijkt 
uit een door ons gehouden 
steekproeg 

Bij hetVGEO-bestuur werd 
vermoed dat de informatie te 
overdadig was en er daardoor 
te weinig ruime overbleef 
voor de persoonlijke 
contacten tussen collegae. 
Dit laatste wordt uiteraard 
ook gezien als een belangrijk 
onderdeel van de jaar- 
vergadering. Dit vermoeden 
bleek onterecht. Met name 
de inleiding van SPEO- 
directeur Fokko Covers werd 
als verhelderend ervaren. 
De inleiding die financieel 
directeur Reed Business 

Pb "" 

Ab Pouwels 
waarschijnlijk 
herbenoemd in 
SPEO-bestuur 

Namens de gepensioneerden 
wordt VGEO - 
bestuurslid Ab Pouwels 
tijdens de SPEO-jaar- 
vergadering in juni 
hoogstwaarschijnlijk voor 
vier jaar herbenoemd in het 
bestuur van SPEO. 

Jan Vos hield, werd ook goed 
gewaardeerd. 
Hier bleven niettemin nog 
veel vraagtekens bestaan, 
vooral door onduidelijkheid 
over de kopende partij (en). 
Aan aandende  informatie 
bleek bij de meeste onder- 
vraagden niet direct behoefte 
te bestaan. Wel werd soms 
van de VGEO gevraagd van 
belangrijke ontwikkelingen 
op de hoogte te worden 
gehouden. Een andere 
ondervraagde stelde voor 
over de verdere ontwikkelin- 
gen bij het pensioenfonds 
op de hoogte te worden 
gehouden via een soort 
'e-mail bulletin' of op de 
VGEO-website. Daar wordt 
opgemerkt dat VGEO voor 
gepensioneerden die geen 
pc hebben tussentijds dan 
ook een gedrukte versie zou 
moeten rondsturen. Een 
sluitend overzicht wie van 
onze leden wel of niet een 
pc en (dus) internet hebben, 
is er namelijk nog niet. 

'Minder geleuter' 
Ook de inleiding door Hiske 
Gerbrandy over 'Zorg en 

De mogelijkheid om zich 
tegenkandidaat te stellen 
- die andere gepensioneer- 
den kregen - is niet benut. 
SPEO zond over deze 
mogelijkheid aan alle 
gepensioneerden een brief. 
Daarmee is gevolg gegeven 
aan een eis van de nieuwe 
pensioenwet. 
Pensioengerechtigden wordt 
namelijk rechtstreeks de 
bevoegdheid gegeven 

welzijn' werd op prijs gesteld. 
Dit onderwerp was overigens 
bij een aantal aanwezigen 
al wel bekend. Eén van de 
ondervraagden zei hier een 
andere voorstelling van te 
hebben gehad, namelijk een 
meer op het individu gericht 
verhaal. Hoe je in verschil- 
lende stappen door de 
zorginstellingen zou 

toe bent. Nu was er teveel 
e kunnen gaan, als je daaraan 

informatie over de geld- 
stromen en regeringsbeleid, 
vond de betrokkene. Dat er 
veel 'zinvolle presentaties' 
waren, vond een aanwezige 
mede positief omdat daar- 
door minder werd 'geleuterd' 
over de formele vergader- 
stukken. Die werden in- 
derdaad in een vlot tempo 
afgehandeld. De formele 
vergadering zou wat hem 
betreft in toekomst wel korter 
kunnen ten behoeve van 
meer ruimte voor actuele 
onderwerpen en de sociale 
contacten. e 
Overigens stelde hij dat dit 
laatste ook bij de excursies 
mogelijk is. 

bestuhsleden in een 
pensioenfonds te benoemen. 
Bij SPEO worden de overige 
zeven bestuurszetels (waar- 
onder een secretaris en een 
plaatsvervangend voorzitter) 
bezet namens de werkgever 
(vier) en drie namens 
de werknemers. 
Pouwels is al bestuurslid 
sinds 2000 en kan bogen op 
een ruime ervaring en kennis 
van zaken. 
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