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Eigen Zinnig

Private pensioenen voor Europa
Schuldencrisis
De huidige schuldencrisis in
de EU maakt een verschuiving van publieke pensioenen naar kapitaalgedekte
private pensioenen binnen
Europa wenselijk.
door lans bovenberg
en casper van ewijk

Griekse ouderen genieten uitsluitend publieke pensioenen.

N OT I T I E S O P Z AT E R D A G

Gewetensnood
Opeens was hij er
iets. Kun je een
weer. Zagen we op
beetje gewetenstelevisie De Deur,
nood hebben en
de zwaareiken deur
kun je heel veel
die de CDA-fractie
gewetensnood
in de Tweede Kahebben. Wat vastmer scheidt van de
staat is dat je er
buitenwereld.
over kunt overlegPotdicht zat ie
gen, vaak avonden
natuurlijk. Met
en nachten lang.
ervoor een wakkere
Kennelijk is geweverslaggeefster die
tensnood te beïnkees van der malen
niets kon zeggen.
vloeden. Kun je er
Spannend was het
als van een griep
wel en de gewetensnood was
ook vanaf worden geholpen.
groot, moesten we als kijkers
Gewetensnood functioneert in
begrijpen.
de praktijk als een grijze zone.
Het was alsof ik naar een oude
Wat is gewetensnood precies en
film zat te kijken. U weet wel
wanneer heb je het echt? In de
die worsteling van het CDA van begindagen van het CDA kon je
vorig jaar om in een kabinet te
nog aantekening laten maken
stappen dat leunt op de PVV
dat je ergens verklaard tegen
van Geert Wilders. Alleen de
was. Je gewetensnood werd zo
cast was hier en daar gewijzigd.
van een keurmerk voorzien.
Wat niet verschilde was het
Gewetensnood veroorzaakt in de
soort getob waarop het CDA een kring van gelijkgestemden
patent lijkt te hebben. Ze noesteevast controverses. ,,Hebben
men het gewetensnood en de
wij soms een kleiner geweten
betrokkenen kijken er altijd
dan jullie.’’, zeiden katholieke
gepijnigd bij. Bijna alsof ze
CDA’ers bij hoogoplopende
lijden.
interne discussies tegen hun
Daar, in de oude vertrekken van gereformeerde collega’s. De
de Tweede Kamer waar vroeger
antirevolutionairen beaamden
het ministerie van justitie
dat natuurlijk niet, maar dachhuisde, is het getob bijna uitgeten het stiekem wel. Had de
vonden. Zat de jonge minister
oprichter van het CDA, de
Dries van Agt niet regelmatig
katholiek Piet Steenkamp, niet
gewetensnood te hebben? Of hij
publiekelijk gezegd dat katholiede abortuskliniek Bloemenhove
ken waren toegerust met ’een
zou moeten sluiten, en andere
zwak ontwikkeld geweten’.
lastige immateriële kwesties, die Vandaag kunnen we andermaal
hij als leider van het CDA later
toezien hoe CDA’ers elkaar op
tot zijn ’ethisch reveil’ rekende.
een partijcongres toetsen op hun
Diezelfde Van Agt werd als
gewetensnood. Dit keer gaat het
leider van zijn eerste kabinet
niet over de vraag of ze Geert
geconfronteerd met de gewetens- Wilders pruimen, maar of ze het
nood van vooral antirevolutiodoor Wilders gedicteerde strinnaire partijgenoten. Zij hadden
gente vreemdelingenbeleid
gewetensnood over belangrijke
willen toepassen. Met een jonge
onderdelen van het regeerakAngolese asielzoeker als het
koord dat Van Agt was overeenongewilde middelpunt.
gekomen met de VVD van Hans
Daar, in de Jaarbeurshal in
Wiegel. Met de plaatsing van
Utrecht, gaan we vast horen dat
nucleaire kruisvluchtwapens interim-leider Maxime Verhade beruchte kruisraketten - op
gen ook heeft geworsteld met
Nederlands grondgebied als het
’Mauro’ en mogen we ongetwijgrootste obstakel.
feld vernemen dat verantwoorDe bezwaarden noemden zich
delijk minister Gert Leers verdoloyalisten, en gingen door het
rie-nog-aan-toe ook een geweten
leven als dissidenten. Bij moeiheeft.
lijke besluiten stemden steevast
Zo leidt gewetensnood tot een
een aantal van hen tegen het
hypocriete discussie. De houding
eigen kabinet, maar nooit deden lost daarbij geen enkel probleem
ze dat met zovelen dat het
op en verdonkeremaant de
kabinet daadwerkelijk viel.
opdracht van parlementariërs
Gewetensnood is in de politieke
om ergens voor of tegen te zijn.
praktijk een vreemd fenomeen.
Die keuze is in een democratie
Kennelijk is het een variabel
al ingewikkeld genoeg.
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In veel Europese landen bestaan
pensioenen vrijwel geheel uit
publieke pensioenen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Griekenland,
Italië, Spanje en Frankrijk. De
dreigende last van de publieke
pensioenen is één van de achterliggende oorzaken van de huidige schuldencrisis.
Meer evenwicht tussen publieke (eerste pijler) en private
pensioenen (tweede pijler) zoals in Nederland - draagt bij
aan een robuuster pensioenstelsel en gezondere financiële

markten. Meer privaat sparen is
alleen al nodig om pensioenen
op peil te houden als gesneden
wordt in de publieke pensioenen onder druk van de schuldencrisis. Daarnaast draagt een
sterke pijler van kapitaalgedekte pensioenen ook bij aan stabielere financiële markten.
Door risico’s te verschuiven van
banken naar pensioenfondsen
verminderen systematische
risico’s in het financiële systeem.
Een grotere rol voor private
pensioenen zorgt ook voor een
betere spreiding van risico’s
binnen het pensioenstelsel.
Publieke pensioenen zijn lang
niet zo veilig als de meeste
burgers lang gedacht hebben.
De huidige schuldencrisis illustreert de kwetsbaarheid van
overheidsfinanciën voor schokken in de nationale economie.
Publieke pensioenen zijn in
feite een toekomstige claim van
burgers op nationale overhe-

den. Deze claim is erg kwetsbaar voor het kredietrisico van
hun eigen overheid. Met privaat
gefinancierde pensionen kunnen deze kredietrisico’s worden
gespreid; pensioenfondsen
kunnen obligaties van vele
overheden aanhouden. Het
Nederlandse pensioenstelsel
steekt in dit opzicht gunstig af.
Maar het betekent niet dat
het Nederlandse pensioenmodel
zonder meer door andere EUlanden kan worden overgenomen. Met private pensioenen
staan ons niet de traditionele
gegarandeerde pensioenen
(defined benefit) voor ogen. Een
goed pensioen is een pensioen
met risico. Ook voor de deelnemers kan het nemen van risico’s
gunstig zijn want de verwachte
opbrengsten zijn hoger. Pensioenfondsen moeten daarom
risico’s verwelkomen en deze
eerlijk verdelen over deelnemers.
EU-regulering van financiële

Er was een tijd dat de persen
stopten bij een invloedrijke
benoeming of het vertrek
van zo iemand in medialand.
De tijden veranderen, want
toen onlangs Eric van Stade,
algemeen directeur van SBS,
zijn vertrek bekend maakte,
leidde dat slechts tot onbeduidende berichtjes. Maar
ónder de waterspiegel broeit
het, sinds John de Mol 33
procent van de aandelen
(Sanoma 67 procent) bezit.
Samen namen De Mol (zijn
bedrijf Talpa) en de uitgever
Sanoma SBS voor 1,25 miljard
euro over. ’t Zou daardoor in
tv-land wel eens een heet
najaar kunnen worden.
door jan van stipriaan luïscius

SBS 6 doet het al een tijdje niet
zo goed. Dat heeft niet alleen
met SBS zelf te maken, maar
ook met het succes van RTL,
waar John de Mol tot voor kort
een minderheidsbelang van 26
procent in had. Hád, want de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) stak daar al snel
een stokje voor toen SBS deels
van De Mol in handen kwam.
De NMa vond dat De Mol met
twee zenders (SBS én RTL)
teveel invloed in medialand zou

krijgen. Van de NMa moest de
eigenaar van Talpa Media
Group binnen drie jaar zijn
aandelen van RTL verkopen.
Maar al in de zomer kocht RTL
John de Mol uit. Van RTL heeft
hij dus geen ’last’ meer.
Banden met de zender houdt
Talpa natuurlijk nog ruimschoots, al was het maar door
talloze tv-programma’s: ’The
voice of Holland’, ’Ik hou van
Holland’, ’Echt waar?!’, ’Krabbé
staat op straat’ en ’Gooische
vrouwen’ zijn tv-krakers van
formaat en worden allemaal
onder de vlag van RTL 4 uitgezonden.
SBS zal deze grote successen
van RTL 4 met lede ogen aanzien en ook John de Mol zal
ongetwijfeld knarsetandend de
kijkcijfers van ’zijn’ nieuwste
aanwinst bekijken. Zomaar
programma’s verkassen van
RTL naar SBS kan contractueel
vaak niet. Bovendien is dat link:
niet alle kijkers verkassen zomaar (van zender) mee. RTL en
SBS hebben bovendien een
beetje hun eigen publiek. SBS
heeft, oneerbiedig gezegd, de
naam van ’campingzender’,
RTL is een familiezender.
En hoe zit het met zus Linda?
Met een kleine ingreep zal
broerlief de macht in huis hebben om ’Ik hou van Holland’
van Linda de Mol van zender te
verplaatsen. Je kunt altijd onder

door kortzichtigheid - te weinig
geld apart leggen voor hun
pensioen. Daarnaast is bescherming tegen verkeerde beleggingsbeslissingen gewenst
vanwege het financieel analfabetisme van veel deelnemers.
Pensioenfondsen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen als
vertrouwde partners van deelnemers. De aard en omvang van
de collectiviteiten kan binnen
de EU verschillen, afhankelijk
van de situatie van elk specifiek
Europees land. De EU moet
afzien van het opleggen van
vrije competitie en onbeperkte
individuele keuze aan de pensioenmarkt, zodat de opkomst
van collectieve zelfstandige
pensioenfondsen niet wordt
geblokkeerd.
Lans Bovenberg is Netspar hoogleraar
aan de Universiteit van Tilburg en Casper
van Ewijk is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en onderdirecteur
van het CPB.

Methoden Millan ter discussie
het gunstigste geval zal hij op
dat moment stoppen met uitvallen, maar bij de eerste volgende hond valt hij weer uit.
Zijn angst en frustratie wordt
alleen maar groter.
Uiteindelijk komt de relatie
tussen baas en hond zo onder
de druk te staan dat de hond
zijn frustratie botviert op de
baas. Eigenlijk heel logisch.
Stel, u bent bang voor spinnen.
Panisch bent u er van. U gaat
naar een psycholoog om van uw
angst af te komen.
De psycholoog besluit dit aan
te pakken door vlak voor uw
gezicht een spin te laten zien.
De kans is groot dat u gaat
gillen, want u wilt die spin niet
bij u in de buurt hebben. Op
het moment dat u gilt, krijgt u
van de psycholoog een klap in
uw gezicht. Van pure schrik
stopt u met gillen.
Bent u nu van uw angst van
spinnen af? Welnee, die is alleen
maar groter geworden. Sterker
nog, u bent ook bang voor de
psycholoog geworden. U gaat
hem/haar mijden of (en die
kans is reëel aanwezig) u geeft
hem/haar een klap terug. Zo
werkt het ook met honden.
Door constant te corrigeren
stopt u hooguit op dat moment
het ongewenste gedrag, maar u
leert de hond nog steeds niet
wat u wel van hem verlangt. U
krijgt een relatie die gebaseerd
is op straf en angst voor straf,
wat kan leiden tot agressie. Dat
was toch nooit de bedoeling
toen u uw hond aanschafte?

Dog Whisperer
Hondenliefhebbend Nederland kan er bijna niet om
heen. Zeven dagen in de
week verschijnt hondenfluisteraar Cesar Millan op televisie via SBS6 en National
Geographic. In amper een
half uur rehabiliteert Cesar
ontspoorde honden en leert
hun baasjes hoe ze met hun
hond om moeten gaan. Toch
is er, vooral in Europa, veel
kritiek op de handelwijze
van Cesar Millan.
door erwin van nieuwkoop

De in Mexico geboren Cesar
Millan is op jonge leeftijd verhuisd naar Amerika om daar de
’Dog Psychology Center’ op te
richten. Hij ontwikkelde een
methode (Power of the Pack) die
gebaseerd is op eigen ervaringen.
Op 28 juni 2006 heeft ’het
Platform Verantwoord Huisdierenbezit’ (PVH) namens de
Nederlandse organisaties van
gedragsdeskundigen, op het
gebied van kynologie, dierenbescherming, onderzoek en onderwijs, televisiezender SBS 6
met een petitie opgeroepen om
de uitzendingen van de Amerikaanse versie van het programma ’De opvoedpolitie voor
dieren’ met hondentrainer
Cesar Millan te staken.
Zij vinden dat hier gebruik
wordt gemaakt van dieronvriendelijke methoden die door
onderzoek zijn achterhaald. ’De
gepropageerde methoden zouden schade kunnen toebrengen
aan de relatie van kijkers met
hun hond’, volgens dat Platform
Verantwoord Huisdierenbezit.
Ondertussen is Cesar weer terug
op tv met een eigen programma
’The Dog Whisperer’, maar zijn
methode is gebleven.

Achterhaald
Ondanks het goede werk dat
Cesar Millan verricht (het rehabiliteren van ten dode opgeschreven honden), kleven er
nogal wat nadelen aan zijn

Diervriendelijk
Cesar Millan alias de hondenfluisteraar ondervindt kritiek op zijn trainingsmethoden.
methode. Een methode die
gebaseerd is op de allang achterhaalde dominantietheorie,
waarin men uitging dat een
hond altijd bezig is om de baas
te worden en dat ongehoorzaamheid en opstandigheid
hardhandig de kop in worden
gedrukt door de roedelleider.
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat in een vaste roedel
zelden machtstrijd en agressie
voorkomt. Sterker nog: dominantie en agressie hebben niks
met elkaar te maken. En daar
gaat het nu juist mis met Cesar’s methode. Zijn methode is
gebaseerd op het, soms hard-

handig, corrigeren van het
ongewenste gedrag. En op tv
lijkt dat te werken. Cesar komt
binnen. Hoort de eigenaren van
de hond aan en vertelt zijn
verhaal over positieve energie
en assertiviteit.
Binnen vijf minuten gaat hij
het conflict aan met de hond en
lijkt deze te winnen. Waar aan
voorbij wordt gegaan, is dat
deze methode bij de hond veel
angst en stress veroorzaakt.
Zodra de hond, vaak door pure
angst, zijn strijd opgeeft, mogen de eigenaren het proberen.
In bijzijn van Cesar zal de hond
het niet in zijn hoofd halen om

het gecorrigeerde gedrag te
vertonen, maar van binnen is
het een expansievat waarin de
druk steeds verder oploopt en
uiteindelijk een keer tot uitbarsting komt.
Dit resulteert in bijtincidenten door honden die uit pure
onmacht en stress zichzelf gaan
verdedigen. Stond voorheen in
de linker onderhoek heel klein
’Don’t try this at home without
professional help of a dogtrainer’, tegenwoordig staat het
levensgroot dwars door het
beeld, want ja het is levensgevaarlijk.
Aan corrigeren kleven heel

Uur U voor mediamiljardair John de Mol
Strategie

markten zou pensioenfondsen
er niet van moeten weerhouden
om de risicopremies op financiële markten te benutten. Wel
moeten pensioenfondsen worden verplicht om de risico’s die
het gevolg zijn van hun beleggingsbeleid duidelijk te communiceren aan hun individuele
deelnemers.
Meer private pensioenen
betekent niet dat de rol van
overheden verdwijnt. Integendeel, niet alleen verzorgen
overheden het toezicht op private pensioenfondsen, maar ook
kunnen zij direct bijdragen aan
de risicobeheersing van private
pensioenfondsen door te voorzien in een groter aanbod van
loon- of BBP geïndexeerde
obligaties.
Overheden moeten ook zorgen dat individuen daadwerkelijk deelnemen aan private
pensioenregelingen. Verplichte
of semi-verplichte deelname
moet voorkomen dat mensen -

John de Mol tijdens de presentatie van 'Beat De Mol'.
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contracten vandaan komen.
Kijk maar naar een andere categorie, de voetballerij.
Verleden week heeft De Mol

al een strategische zet gedaan.
Eric van Stade, algemeen directeur van SBS, is vervangen door
Georgette Schlick, topvrouw

van De Mols mediabedrijf Talpa, voorheen ceo van het facilitaire bedrijf DutchView. Dat is
één. Directeur productions en
public affairs van SBS Eric Eljon
heeft in de zomer eieren voor
zijn geld gekozen. Hij stapte op
en verkaste naar het Commissariaat voor de Media, waar hij
commissaris is geworden. In CO
Media, het blad van het Commissariaat, zegt Eljon deze
week: ’Onder mijn vorige werkzaamheden heb ik een dikke
streep gezet’.
Of het vertrek van Eljon te
maken heeft met John de Mol is
niet duidelijk, maar daar lijkt
het wel op. Nóg een vertrekster
is Tina Nijkamp, de tv-directeur
van SBS 6. Haar vertrek zou te
maken hebben met familieomstandigheden. Nijkamp was
Omroepvrouw van het Jaar. Leo
van der Goot - Talpa-werknemer - is opvolger van Nijkamp.
Het is John de Mol er natuurlijk alles aan gelegen, om van
SBS 6 (en de ’satellietzenders’
NET 5 en Veronica) een succes
te maken. Vier jaar geleden ging
zijn sterrennet Tien roemloos
ten onder, alle enorme inspanningen - het inzetten van grote
namen - ten spijt. De kijkers
pikten het poenerige gedrag,
zoals het werd genoemd, van
De Mol niet en negeerden de
zender massaal.
Nieuwe eigenaren John de

Mol en Sanoma hebben bekendgemaakt, dat de programmabudgetten van SBS omhoog
gaan. Verder hebben er inmiddels wat wisselingen in de presentatiesfeer plaatsgevonden
sinds de verkoop. Katja RömerSchuurman en Patty Brard zijn
vertrokken, Vivian Reijs en
Leontine Borsato zijn aan het
presentatieteam toegevoegd. En
het ligt in de lijn der verwachtingen, dat er nog meer transfers zullen volgen.
Maar het is nu wachten op
half november. Dan maken de
nieuwe lichting John de Mol/
Sanoma-mensen en Leo van der
Goot en Georgette Schlick bekend, hoe de nieuwe programmering wordt en wie de presentatoren zullen zijn.
Het kán allemaal nog anders
lopen. De man die RTL 4 groot
maakte, programmadirecteur
Erland Galjaard, is goed bevriend met John de Mol. Begin
dit jaar verklaarde hij het ’zorgwekkend’ te vinden, als De Mol
SBS zou overnemen. Dat is dus
gebeurd. En op de vraag of
Galjaard er wat voor zou voelen
mee te gaan naar SBS, antwoordde hij: ’Hij zou me kunnen benaderen ja, want ik weet
hoe je een zender moet opbouwen.’
Jan van Stipriaan Luïscius is mediaredacteur van deze krant
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veel nadelen. Vooral als het te
corrigeren gedrag gebaseerd is
op angst. Het uitvallen van
honden naar andere honden is
in 85 procent van de gevallen
gebaseerd op angst. De hond
heeft geleerd flink te blaffen en
te grommen, omdat hij door
ervaring weet dat de andere
hond (vaak aan de lijn van zijn
baasje) wegloopt.
Iedere hondentrainer die in
zijn opleiding een stukje psychologie heeft gehad, weet dat
je angst niet kunt bestraffen.
Een hond die door angst uitvalt
en wordt gecorrigeerd, zal alleen maar banger worden. In

Positieve trainingsmethodes
gaan veel meer uit van het aanleren en belonen van gewenst
gedrag. Alleen boek je daarmee
niet binnen een half uur zendtijd (tijdelijk) succes. Maar deze
diervriendelijke methodes zijn
wel geschikt voor alle typen
honden en houden veel langer
stand. Deze honden hebben
echter wel een baasje nodig, die
bereid is om open te staan voor
veranderingen en die niet snel
terug valt naar oude achterhaalde correctiemethodes.
Erwin van Nieuwkoop is gediplomeerd
hondentrainer en eigenaar van Hondengedragcentrum Noord-Holland Noord in
Waarland.

Mauro Manuel

‘‘

,,Als ik heel eerlijk ben, vind ik mijn geval wel schrijnend
genoeg om een uitzondering te maken."
Mauro Manuel voor Omroep Brabant naar aanleiding van zijn
voorgenomen uitzetting naar Angola.
,,Mauro moet het land uit. Hij heeft geen verblijfsvergunning en is hier dus illegaal. Hij is jong, gezond en heeft
een moeder in Angola wonen.’’
CDA-minister Gerd Leers.
,,Hij mag dan achttien zijn, maar hij is echt nog niet volwassen. Er is bovendien niet eens gekeken of hij in Angola
wel ergens terecht kan."
Mauro’s pleegmoeder Anita Marijanovic.
,,We laten hem eerst hechten en studeren en nu hij volwassen is, wordt hij uitgezet. Dat is in strijd met de rechten
van het kind en niet humanitair.”
Kinderombudsman Marc Dullaert bij de NOS.
,,Dit verdient niet de schoonheidsprijs. De ontstane situatie is zorgelijk, in eerste instantie voor het CDA.’’
Geert Wilders reageert op de Mauro-stemming binnen het CDA

,,

,,De Kamer maakt wetten en beslist niet over individuele
gevallen. Dat is de kern van de rechtsstaat.’'
Stef Blok, fractieleider van de VVD.

,,Het lijkt wel of Verdonk terug is. U verschuilt zich alleen
maar achter de regels."
PvdA-Kamerlid Hans Spekman reageert geïrriteerd op het relaas
van minister Leers.
,,Het debat wordt met leugens gevoerd. Emotiepolitiek."
PVV-Kamerlid Sietse Fritsma.

