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De Boekenplank
Beleggen met visie Kees Koedijk & Alfred Slager

Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? Eric Smit & René Graafsma 

Het gaat niet goed met de Nederlandse pensioenfondsen. Pensioenen staan onder druk,  
de aandacht verschuift steeds meer naar rendement. Succesvolle bestuurders zullen toege
sneden moeten zijn op deze nieuwe realiteit. Het vormt de inleiding tot dit boek, door de 
auteurs omschreven als een handboek voor beleggers, (fonds)bestuurders en beslissers.

Er wordt van basis tot uitvoering uiteengezet wat de relevante keuzes zijn bij beleggen. 
Wat is feit, wat is fictie? De auteurs geven concrete kaders en laten onomwonden zien 
dat een belegger die zijn overtuigingen helder voor ogen en een duidelijke visie heeft,  
de uitdagingen aankan. 
Het boek bestaat uit drie delen, met in totaal 16 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint  
met een korte samenvatting, waarna vervolgens een casestudie wordt uitgewerkt.  
Uitgangspunt is het ontwikkelen van een heldere visie op het beleggingsbeleid en  
deze ook daadwerkelijk in de praktijk brengen.

264 pag. | Uitgeverij Balans | ISBN 978 946 003 3421

Een ‘bekeerling’ als auteur geeft niet direct aanleiding om enthousiast te worden van 
een boek. Eerst verkopen en vervolgens verdienen aan de ellende die de verkochte  
producten in de praktijk opleverde. 

Eric Smit gaf de doorslag om het boek toch van de plank te pakken. Voor mensen die 
zich in de materie van de ‘woekerpolis’ willen verdiepen is het boekje zeker de investe
ring waard. 
Volgens verwachting wordt al vrij snel, op badinerende toon, het beschuldigende  
vingertje richting banken en verzekeraars gewezen. Maar dan volgt een interessante  
uiteenzetting van de verschillende polissen. Voor een leek zal dit zeker een eyeopener 
zijn. Woekerpolis voor dummies had als titel niet misstaan. Er worden heldere handvat
ten aangereikt om zelf een ‘woekerdossier’ aan te leggen. Maar hoe kom je nou op een 
elegante wijze van die zogenoemde ‘woekerpolis’ af? Die vraag blijkt in de praktijk toch 
nog lastig te beantwoorden.

176 pag. | Bertram + de Leeuw | ISBN 978 946 156 0100

Pensioengids 2011
Dit jaar is het pensioen een van de belangrijkste gespreksonderwerpen. Langzaam maar zeker is het 
een maatschappelijk geaccepteerd gegeven dat we langer moeten doorwerken om de pensioenen 
betaalbaar te houden.

Allerlei nieuwe regelingen zullen in 2011 aanleiding zijn de gewenste financiële toekomstvoorzienin
gen kritisch tegen het licht te houden. De Pensioengids vormt daarbij een naslagwerk op pensioen 
gebied (nationaal en internationaal) en doet dienst als vraagbaak voor de dagelijkse adviespraktijk.
De Pensioengids 2011 is ook, gecombineerd met de boekvorm, in een online versie beschikbaar.

498 pag. | Uitgeverij Kluwer | ISBN 978 901 308 6164
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