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Protestacties en brieven naar de di-
rectie van Reed Elsevier Nederland 
BV(REN) en de Raad van Commis-
sarissen mogen niet baten. Het 
VGEO-bestuur maakte als eerste 
belangenbehartiger namens de ge-
pensioneerden ernstig bezwaar te-
gen de korting. Deze uitvoerige brief 
aan REN-directeur A. Roosen kunt U 
lezen op onze website www.vgeo.nl. 
Hiertoe opgeroepen door de VGEO 
bestookten onze leden Roosen bo-
vendien massaal met email-protes-
ten (Zie ook: Ondernomen acties).
Op de gedetailleerde inhoud van de 
VGEO-brief ging de directie nauwe-
lijks in behalve een bedankje voor 
betoonde betrokkenheid. Eén van 
de antwoorden van de directie luidt: 
,,Wij kunnen de situatie niet mooier 
maken dan zij is. Wij betreuren het.’’ 
Dat de directie het niet mooier kan 
maken is een gotspe. Hier had moe-

directie reed elsevier nederland wijkt niet voor acties en argumenten

Korting van 3,3% gaat onherroepelijk door
de vanaf april voorgenomen korting van 3,3% op de pensioenen is 
onherroepelijk. de elsevier-directie wil dit niet voorkomen door 60 
miljoen euro bij te storten in de pensioenkas. Zij wil een andere oplossing 
voor de lange termijn. Geld storten in de pensioenkas is niet duurzaam 
vindt de elsevier-directie. de vraag is nu: Wat dan wel? en kan de extra 
korting van 4,3% die voor volgend jaar is aangekondigd misschien dan 
wél worden voorkomen? 

ten staan: ,,Wij willen de situatie niet 
mooier maken dan zij is.’’ 

Onverplichte bijdrage
De directie van Reed Elsevier Ne-
derland beroept zich er op dat zij in 
het kader van het aan SPEO opge-
legde herstelplan sinds 2009 jaar-
lijks voldoende royaal over de brug 
is gekomen met wat zij noemt ‘een 
onverplichte bijdrage’ van 54 miljoen 
euro. De storting voor de laatste ter-
mijn is zelfs vervroegd, zo voert de 
directie aan. Deze eerdere stortingen 
laten volgens de directie zien dat 
dergelijke financiële bijstand SPEO 
op de lange termijn niet helpt. Van-
daar de weigering om nog eens 60 
miljoen bij te storten. Wat zij vergeet 
te melden is dat zij ook al jaren wei-
gert een kostendekkende premie af 
te dragen. De eerdergenoemde ‘on-
verplichte bijdrage’ van 54 miljoen 
euro is daarom slechts ten dele aan 
te merken als een ‘onverplichte’ her-
stelbetaling. Bovendien is genoemde 
54 miljoen niet geschonken. Bij een 
florissante dekkingsgraad in de ver-
dere toekomst verwacht Reed Else-
vier haar onverplichte bijdrage terug. 

meer onheil
Maar er ligt nog een korting in het 

nabije verschiet. Eind december 2013 
moet SPEO een vereiste dekkings-
graad hebben bereikt van 104,2 % 
Lukt dit niet dan wacht werknemers 
en gepensioneerden in april 2014 
een extra korting van 4,3%. Binnen 
een jaar zou dit opgeteld bijna 8% 
minder pensioen betekenen.
Het verschil met werknemers is dat 
gepensioneerden dit direct voelen in 
hun portemonnee. Evenals de in de 
afgelopen jaren gemiste indexaties 
op loonstijgingen. Maar, let wel, de 
korting kan zelfs nog hoger uitvallen 
dan 4,3% als het economisch tij ver-
der tegenzit. Bijvoorbeeld door een 
aanhoudend lage rente en beroerde 
aandelenkoersen. Deze korting kan 
overigens ook lager uitvallen bij een 
verbeterende economie. Als uiterste 
reddingsmiddel zou de directie van 
Reed Elsevier alsnog een storting in 
de pensioenkas kunnen doen. Maar 
dat doet zij waarschijnlijk pas als 
SPEO bereid is aan bepaalde voor 
het bedrijf kostenbesparende voor-
waarden tegemoet te komen (Zie 
Commentaar) 

rol van raad van deelnemers
De gepensioneerden staan niet al-
leen in hun kortingsmisére. Werkne-
mers worden gelijkelijk behandeld. 
Ook al ervaren zij mogelijke ef-
fecten van deze korting pas bij hun 
pensionering. Met een beetje geluk 
is die korting dan gecompenseerd. 
Overigens trekken gepensioneerden 
en werknemers in het protest tegen 
korting samen op. Dat gebeurt bin-
nen de Raad van deelnemers het 
controlerend orgaan van het pen-

sioenfonds. Een meerderheid van 
de leden vertegenwoordigt werk-
nemers, een minderheid de gepen-
sioneerden. Zoals meestal heeft de 
Raad slechts een adviserende rol. De 
Raad onthield zich in het geval van 
de korting echter van advies aan het 
SPEO-bestuur. Zij wilde eerst van 
het fondsbestuur kopieën van alle 
notulen en gespreksverslagen “van 
uw overleg met de werkgever gedu-
rende het afgelopen jaar over maat-
regelen om het dekkingstekort in het 
pensioenfonds op te heffen. Anders 
kunnen wij geen onderbouwd advies 
geven,’’ argumenteert de Raad. De 
Raad is temeer hierin geïnteresseerd 
omdat het fondsbestuur tot voor kort 
zich optimistisch toonde over een bij-
storting door de Elsevierdirectie. 
Dit verzoek wees het SPEO-bestuur 
van de hand. Zij acht inzage van 
verslagen en notulen overbodig voor 
het verstrekken van een advies. 

Landelijk bij de min-20

SPEO en Reed Elsevier vallen 
landelijk gezien in negatieve zin 
wel op. Als enig multinationaal 
bedrijf staat Reed Elsevier Neder-
land landelijk bij 20 pensioen-
fondsen met de hoogste korting. 
Per 31 december 2012 moest SPEO 
een dekkingsgraad hebben van 
101%. Op grond van een door de 
Nederlandsche Bank in 2008 op-
gelegd herstelplan haalde SPEO 
slechts 92,1%. Om op het vereiste 
niveau te komen werd het fonds 
onherroepelijk verplicht de kor-
ting van 3,3% door te voeren. 
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COmmentAAr
devalueren van gepensioneerden 

‘Shareholders value’ en ‘Valuing our people.’ Kent U ze nog? Twee 
normen- en waardebegrippen waar Reed Elsevier internationaal 
graag reclame mee maakt. De waardering van aandeelhouders 
én de waardering van zijn personeel. Want die laatsten moeten 
het tenslotte verdienen. Niet eerder zijn in Nederland die twee 
partijen onder regie van een directie zo frontaal gebotst. De 
aandeelhouders liepen geen schrammetje op. Integendeel zij 
kwamen er fonkelnieuw vanaf met een nettowinst over 2012 die 
steeg tot 1,3 miljard euro. Personeel en gepensioneerden daaren-
tegen zijn vrijwel total loss. Met een pensioenkorting van 3,3% en 
misschien volgend jaar april nog eens 4,3% of zelfs meer.
De directie van Reed Elsevier Nederland voorkwam die korting 
van 3,3% niet ondanks alle protesten. Zij vindt dat geen duur-
zame oplossing voor de financiële problemen van het pensioen-
fonds. Let goed op dat woordje ‘duurzaam’ Dat heeft een dubbele 
bodem. Wat de directie namelijk beoogt, maar natuurlijk ten 
diepste verzwijgt, is dat zij de door haar te maken kosten van 
pensioenen blijvend wil afwaarderen. Dat is dus heel iets anders 
dan ‘Valuing our people’. Noem het liever, devalueren. Steeds 
meer ondernemingen ervaren pensioenen als een blijvende last-
post. Reed Elsevier is daarop geen uitzondering meer. Wat wordt 
de kern van die gesprekken over een ‘duurzame oplossing’ tus-
sen het SPEO-bestuur en de Elsevierdirectie? Hoogstwaarschijn-
lijk het minimaliseren van financiële verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid voor de onderneming. Als SPEO daar gehoor 
aan geeft komt Reed Elsevier misschien dit jaar toch nog met een 
extra storting over de brug. Om die aangekondigde korting van 
4,3% te voorkomen of te beperken. Wisselgeld!
 

rijke bejaarde is de nieuwe gasbel
Er is een nieuwe veelbelovende gasbel ontdekt. Die van de rijke 
bejaarde. Er wordt immers geen armoede geleden onder 65-plus-
sers. Integendeel zij behoren tot de rijksten van ons land. Ook op 
hoge leeftijd zit het leven nog vol van misverstanden en toeval-
ligheden. Zoals het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau 
dat eind vorig jaar concludeerde: Ouderen kunnen wel met min-
der toe. Een mooi sinterklaascadeautje voor de nieuwe coalitie. 
En dat zouden wij ouderen gaan merken ook. Plotseling betalen 
we vele tientallen tot honderden euro’s meer belasting. Wie ver-
mogen heeft mag aanzienlijk meer betalen voor verzorging en 
verpleging. 65-plus is 65-minnetjes geworden. Volgens Asscher 
ligt dit niet aan de overheid. Dit is een gevolg van gekorte pensi-
oenen. In Den Haag weten ze tenminste waar ze het over hebben. 
We verwachten na deze gasboring een aardbeving onder het Bin-
nenhof!

Harry nijhuis
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eerder ondernomen acties 
! VGEO stuurt als eerste een uitvoerige protestbrief aan de directie van Reed 
Elsevier Nederland BV (REN) en de Raad van commisarissen. Zie voor de 
volledige inhoud onze website www.vgeo.nl.
!  VGEO ontketent een ‘mailbombardement’ richting directeur A.Roosen 
van Reed Elsevier Nederland BV. Voor hun medewerking worden alle VGEO-
leden van wie het mailadres bij ons bekend is, benaderd.
!  Om ook de VGEO-leden zonder mailadres van onze acties in kennis te stel-
len ontvangt iedereen een brief met uiteenzetting. 
!  De Raad van deelnemers laat het bestuur van pensioenfonds SPEO weten 
zich niet te kunnen vinden in de voorgenomen korting. De Raad onthoudt 
zich van verder advies. Om wel een advies te kunnen geven vraagt  zij 
vergeefs om inzage in de notulen en verslagen van de gesprekken die het 
SPEO-bestuur het afgelopen jaar voerde met de REN-directie. 
!  De Raad van deelnemers van pensioenfonds SPEO zendt een protestbrief 
aan de REN-directie. 
!  De Raad van deelnemers mailt, verzendt en verzamelt protestkaarten 
namens de werknemers en overhandigt deze aan de REN-directie. 

raad van deelnemers  sPeO overweegt 
beroep tegen pensioenkorting
de raad van deelnemers van pensioenfonds  sPeO overweegt in beroep te 
gaan tegen het kortingsbesluit van het fondsbestuur.  Zij doet dit dan bij 
de Ondernemingskamer. VGeO onderneemt andere stappen omdat eerdere 
acties en brieven tegen de pensioenkorting geen resultaten opleverden. 
De Raad overweegt deze stap om-
dat het fondsbestuur lijkt te blijven 
weigeren de nodige informatie te 
verstrekken over de gesprekken en 
onderhandelingen die zij voerde met 
de directie van Reed Elsevier Neder-
land.  Volgens rechtspraak van de 
Ondernemingskamer  is het aan de 
Raad van Deelnemers om te bepalen 
welke informatie hij nodig heeft om 
tot een advies te kunnen komen.  in 
dit geval dus het gevraagde advies 
inzake de pensioenkorting. De Raad 
wil onder meer weten op welke wijze 
de werkgever zich in het overleg over 

de dreigende korting in 2012 heeft 
opgesteld. Die opstelling kan name-
lijk ook aanknopingspunten bieden 
voor een verplichting tot bijstorten.  
De Raad kan geen directe stappen 
ondernemen tegen de werkgever.  in 
dit geval dus wel tegen het fondsbe-
stuur. Overigens zal  deze procedure 
er waarschijnlijk niet toe leiden  dat 
de korting van 3,3% wordt terug 
gedraaid. Hij zet wel druk op de on-
derhandelingen die het fondsbestuur 
nog voert met de werkgever over de 
voor volgend jaar al aangekondigde 
korting van 4,3%.    

nadere acties VGeO
VGEO overweegt bovendien de vol-
gende stappen. 
! in overleg met de advocatuur 
Nauta & Dutilh wordt een brief ge-
schreven. Deze wordt gestuurd aan 
commissarissen en directie van Reed 
Elsevier Nederland met een kopie 
aan het bestuur van SPEO. in deze 
brief wordt de commissarissen ook 
gevraagd om een gesprek. VGEO wil 

weten hoe zij de belangen van de 
Nederlandse werknemers en gepen-
sioneerden behartigen. !Overwogen 
wordt van de brief een vertaling te 
maken en deze aan de Board van 
Reed Elsevier in Engeland te zenden. 
! Eventuele actie richting SPEO-be-
stuur wacht op het verkrijgen van in-
formatie over het met de werkgever 
gevoerde overleg.



 elseVier seniOren nieuwsbrief  3

Henny Wijnands 
voorgedragen als 
voorzitter VGeO

Het VGeO-bestuur draagt zijn be-
stuurslid Henny Wijnands voor als 
opvolgster van voorzitter Jan nef-
kens. Jan treedt op zijn verzoek af 
tijdens de algemene ledenvergade-
ring in april (zie ook het interview 
met hem). Zonder een belangen-
organisatie zoals de VGeO zijn ge-
pensioneerden uit beeld is Henny’s 
stellige mening

“Als individuele gepensioneerde heb 
je geen stem en is er geen podium 
voor jouw situatie. De discussies over 
pensioenen en sociale voorwaarden 
gaan toch altijd tussen werkgevers 
en werknemers,’’ stelt Henny. ,,En 
- veelal onbedoeld - worden de ge-
pensioneerden vergeten, ook in de 
politiek en dat ondanks hun grote 
aantal. Zonder belangenorganisatie 
zijn we uit beeld. Als VGEO heb-
ben wij onze afgevaardigden in het 
SPEO-bestuur, de Raad van Deelne-
mers en het Verantwoordingsorgaan 
en daar telt onze mening mee. En als 
iemand dat mocht vergeten……. 
dan maken we geluid! Probeer dat 
maar eens in je eentje.’’

loopbaan
Henny maakte van 1973 tot 2000 
carrière bij Elsevier in uiteenlopende 
functies. Begonnen als freelancer 
trad zij na twee jaar in vaste dienst 
en werd in 1977 hoofd van het se-
cretariaat van de Divisie Tijdschrif-
ten in Amstelveen. in 1982 ging zij 
terug naar de Jan van Galenstraat 
als secretaresse van de heer Van Vol-
lenhoven, vicevoorzitter van de Raad 
van Bestuur. Zij maakte met hem de 

verzelfstandiging van de grafische 
bedrijven mee. in 1984 werd Henny 
secretaresse van de heer Vinken, 
voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Dat werden tien enerverende jaren, 
met in 1987 de eerste poging in 
Nederland tot een onvriendelijke en 
mislukte overname van Kluwer. 

Fusie met reed
Na een vrijage met het Britse Pear-
son volgde zij in 1993 de fusie met 
Reed international. Vanaf 1991 
kreeg zij als extra taak de editing 
en coördinatie van het Elsevier-jaar-
verslag dat in het Nederlands en in 
het Engels verscheen met een aparte 
versie voor Zwitserland. Na de fusie 
kwam daar nog een company bro-
chure van zo’n honderd pagina’s bij. 
Ook werkte zij met een team van de 
financiële en juridische top aan het 
opheffen van circa 125 van de 250 
bv’s die Elsevier toen rijk was. in 
1994 werd Henny adjunct-secretaris 
van de Raad van Bestuur tot zij in 
2000 met de VUT ging.
Daarnaast is Henny moeder van drie 
kinderen en later oma van vijf klein-
kinderen en heeft zij 25 jaar actief 
meegewerkt aan de lokale Amnesty-
groep. Naast haar werk bij Elsevier, 
studeerde zij aan de Open Universi-
teit arbeids- en organisatiepsycholo-
gie tot ongeveer het bachelor-niveau 
en leerde Zweeds toen een van haar 
dochters naar dit land emigreerde.

Fondsvoorzitter licht korting toe tijdens VGeO- jaarvergadering 

de komende VGeO-jaarvergadering 
wordt de nodige interesse en dis-
cussie verwacht rondom de pensi-
oenkorting. Jaap schepen, bestuurs-
voorzitter van ons pensioenfonds 
sPeO, zet de argumenten die tot 
deze ingrijpende maatregel leidden 
uiteen tijdens de vergadering. 

Jaap Schepen was de voorgaande 
maanden nauw betrokken bij het 

ook door hem als ‘teleurstellend’ 
ervaren overleg met de directie van 
Reed Elsevier Nederland. ’S ochtends 
behandelt professor E. Scherder een 
totaal ander onderwerp: De invloed 
van bewegen op het geheugen. 
Alle VGEO-leden moeten inmiddels 
een uitnodiging met programma 
voor deze dag hebben ontvangen. 
Datum: woensdag 24 april van 
10.30-16.00 uur inclusief gratis lunch 
in ’t Koetshuis te Nijkerk. 

Opties voor een ‘duurzame oplossing’ 
Welke ‘duurzame oplossing’ streeft de directie van ren samen met sPeO 
na? dat is de hamvraag waarop vóór 2014 een antwoord wordt gezocht. 
naar dat antwoord wordt nog slechts gegist. eén uitgangspunt lijkt al 
wel duidelijk: de directie drukt het pensioenfonds niet langer financieel 
aan zijn boezem. Integendeel. de reflex is: sluit als onderneming toe-
komstige financiële risico’s zoveel mogelijk uit . Zet het Fonds meer op 
afstand van de onderneming. We laten een aantal opties volgen. Combi-
naties zijn denkbaar. Bovendien stuurt de voorgestelde nieuwe pensioen-
wet al aan op een aantal hiervan . 

* Het fonds overdoen aan een verzekeraar, eventueel met bruidsschat. 
* SPEO fuseert met een groter bedrijfstak- of ondernemingspensioenfonds
*Overgang naar een reëel pensioensysteem in plaats van nominaal. invaren 
van de bestaande rechten van gepensioneerden of alleen van werknemers. 
Reëel betekent wel een vaste jaarlijkse indexering van de uitkering maar 
ook weer sneller korten als de markt tegen zit. 
* Overgaan op een systeem van een collectief of individueel beschikbare 
premieregeling ( defined contribution). De werkgever stort jaarlijks een vast 
bedrag voor een werknemer. Daarna geen ‘gezeur’ meer over bijstortingen 
bij een dekkingstekort. Beleggingsresultaten bepalen hoe de uitkering zal 
worden. Dit nieuwe systeem kan ingesteld worden voor nieuwe werkne-
mers maar zou ook kunnen gaan gelden voor bestaande werknemers. in 
het laatste geval is instemming nodig van de Raad van Deelnemers. Een 
hybrideregeling is ook mogelijk met gedeeltelijk een vaste toezegging en 
gedeeltelijk een uitkering die afhankelijk is van beleggingsresultaten. 
*Differentiatie van kortingen. Hoe kan de korting van 4,3% verdeeld wor-
den over de groepen die een pensioenaanspraak of uitkering bij SPEO heb-
ben. Bijvoorbeeld gepensioneerden minder korten en werknemers meer , 
of andersom? 
*Verhoog de leeftijd waarop SPEO pensioen uitkeert zoals dit nu ook al met 
de AOW gebeurt.

Onderhandelde het sPeO-bestuur scherp genoeg?

Hoe is het mogelijk dat het sPeO-bestuur zo ernstig teleurgesteld kon wor-
den door de directie van reed elsevier? Waren ze naïef tijdens de onder-
handelingen? lieten ze zich aan het lijntje houden? Werd de nederlandse 
elsevierdirectie wegens toeschietelijkheid teruggefloten door de engelse 
bazen? 

Uit de stukken kan worden opge-
maakt dat het SPEO-bestuur ‘ver-
rast is’ en ‘uitermate teleurgesteld 
over de uitkomst van ons intensieve 
overleg’. De Raad van deelnemers 
heeft vergeefs geprobeerd hier meer 
duidelijkheid over te krijgen van het 
SPEO-bestuur. in een brief aan het 
pensioenfondsbestuur vraagt de 
Raad van deelnemers daarom kopie-
en van alle notulen en gespreksver-
slagen van het gevoerde overleg met 
de werkgever gedurende het afgelo-
pen jaar. Pas na beoordeling daarvan 
acht de Raad van deelnemers zich 
goed in staat om een advies uit te 
brengen aan het pensioenfondsbe-
stuur over zijn voorgenomen besluit 
tot korten. 

Het SPEO-bestuur antwoordt hierop: 
,,Helaas kunnen wij niet meewerken 
aan dit verzoek. Naar ons oordeel is 
deze informatie niet nodig om een 
advies uit te kunnen brengen over 
de voorgestelde maatregelen. Het 
bestuur acht zulke informatie ‘rede-
lijkerwijs niet nodig’. Ook al zou je uit 
de statuten van het pensioenfonds 
anders kunnen opmaken. Hierin 
staat namelijk: ,,Het bestuur van het 
fonds is verplicht desgevraagd aan 
de Raad van deelnemers tijdig alle 
inlichtingen en gegevens te verstrek-
ken, die deze voor de vervulling van 
zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.’’ 
De Raad van deelnemers overweegt 
een jurist in te schakelen om alsnog 
inzage te krijgen. 
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Jan nefkens draagt in april de VGeO-voorzittershamer over

“die korting is veel belangrijker 
dan mijn vertrek”
Jan nefkens legt de komende jaarvergadering na elf jaar de voorzittersha-
mer van de VGeO neer. Als opvolgster draagt het bestuur Henny Wijnands 
voor. ,,In iedere organisatie is het noodzakelijk om de continuïteit te waar-
borgen. Jongere mensen moeten de plaatsen van de oudere innemen,’’ 
vindt Jan. maar hij verzucht: ,,de voorgenomen korting van onze pensioe-
nen vind ik veel belangrijker. We dachten allemaal dat ons elsevier-pensi-
oen wel veilig was. Wat een misrekening, ook voor de actieven.’’ 
Jan Nefkens verbaast zich nog over 
de verrassend snelle manier waarop 
hij zo’n twaalf jaar geleden benaderd 
werd voor het voorzitterschap. ,,Be-
gin 2001 werd ik telefonisch bena-
derd door de toenmalige voorzitter 
Ton Boogers. Hij merkte op dat ik 
geen lid was van de VGEO. Hij wist 
me ervan te overtuigen dat de ver-
eniging een belangrijke rol kan spe-
len bij de belangenbehartiging van 
Elseviers gepensioneerden en dat ik 
dus lid zou moeten worden. Zelf had 
ik daar nog niet zo bij stil gestaan, 
want ik was pas van vutter naar ge-
pensioneerde overgegaan. Niet veel 
later belde Ton Boogers mij om eens 
met mij te praten over de VGEO en 
we maakten een afspraak voor 13 
maart 2001. Hij kwam die dag sa-
men met Jan Maas op visite in De 
Wijk (bij Meppel, red.). Wie schetst 
mijn verbazing dat mij tijdens dat ge-
sprek gevraagd werd om voorzitter 
te worden van de VGEO. Dat leek me 
niet zo’n verstandig idee. Wat wist 
ik nou over het werk van de vereni-
ging en wat voor mensen zaten er in 
dat bestuur? En je moet toch in zo’n 
team passen. We spraken af dat ik 
om te beginnen eerst gewoon zitting 
zou nemen in het bestuur en dan 
konden we over een jaar wel verder 
zien.’’

een constructief team
Jan herinnert zich goed dat hij terecht 
kwam in een groep enthousiaste be-
stuursleden. Mannen en vrouwen, 
die onderling constructief en met 
kennelijk plezier samen werkten aan 
het goed functioneren van de VGEO. 
in de jaarvergadering van 2002 werd 
hij uiteindelijk gekozen als voorzitter, 
nadat Ton Boogers dat vanaf de op-
richting in 1994 was geweest.
,,in die functie heb ik elf jaar mogen 
meewerken. in die periode bleef de 

samenstelling van het bestuur lange 
tijd gelijk. Af en toe ging iemand er-
uit om plaats te maken voor een op-
volger. Met elkaar zochten we steeds 
naar aanvulling om goede mensen te 
vinden, die ook in het team pasten. 
in elke bestuursvergadering werd 
daarover gesproken, met de leden-
lijst op tafel. Zo ontstond er een lijst 
met kandidaten met hun leeftijd, 
kwaliteiten en mogelijke beschik-
baarheid.’’

“ elke 
gepensioneerde 
zou lid moeten 

worden ”
Hennie Wijnands vindt hij een uit-
stekende kandidaat-voorzitter. ,,ik 
verwacht dan ook dat zij in de jaar-
vergadering zal worden gekozen.’’

HOe KIJK Je teruG OP Je PerIOde 
Als VOOrZItter? 

HOOGtePunten?  dIePtePunten? 
Als voorzitter heb ik geprobeerd 
om ieder bestuurslid zo zelfstandig 
mogelijk zijn of haar taken te laten 
uitvoeren. Uiteraard binnen de ge-
maakte afspraken en budgetten. 
Zelfstandig functioneren geeft vol-
doening en het maakt het werk van 
de voorzitter gemakkelijker. ieder 
bestuurslid heeft een eigen taak, 
onder andere financiën, secretariaat, 
werk aan de website, de Nieuwsbrief 
en contact met de NVOG. Daarbij 
functioneert er een pr-commissie 
en een strategiecommissie. in elke 
bestuursvergadering wordt daar met 
elkaar over gesproken, zodat ieder 
weet wat er allemaal speelt. Onze 
vertegenwoordigers in de Raad van 
Deelnemers van SPEO weten ook 
precies welk standpunt ze gaan in-
nemen, los van het feit dat ze ‘zon-

der last of ruggenspraak’ in de Raad 
zijn benoemd. Maar de belangen 
van de gepensioneerden zijn duide-
lijk, ofschoon de belangen van ande-
re groepen zoals actieven en slapers 
ook moeten worden meegewogen.
Hoogte- en dieptepunten, daar 
vraag je naar. Hoogtepunten zijn 
voor mij de jaarvergaderingen en de 
excursies met de leden, zoals pas-
geleden naar de Hoge Veluwe. Ook 
de lustrumvieringen van onze ver-
eniging. De ontmoetingen van oude 
bekenden en het maken van nieuwe 
kennissen.
Het dieptepunt blijft natuurlijk de 
huidige situatie van SPEO en de 
eerdergenoemde weigering van de 
REN-directie, terwijl de Engelse pen-
sioenen bij Reed-Elsevier wel op peil 
worden gehouden.

WIst de VGeO Als BelAnGenOrGAnI-
sAtIe VAn elseVIer-GePensIOneerden 

ZIJn POsItIe te VerOVeren?
Ja, de VGEO wordt door de Raad 
van Deelnemers serieus genomen. 
Dat blijkt onder meer uit een voor-
stel van ons bij een herziening van 
het fondsreglement. Wij stelden 
voor de VGEO hierin op te nemen als 
vertegenwoordiger van alle gepen-
sioneerden. Het SPEO-bestuur ging 
hier niet mee akkoord. Eén van de 
schijnargumenten was dat er wel-
licht in de toekomst een tweede or-
ganisatie zou kunnen komen die de 
belangen van de gepensioneerden 
zou willen behartigen. Hieruit blijkt 
wat mij betreft dat een meerderheid 
van het SPEO-bestuur meer macht 

van VGEO-vertegenwoordigers in de 
Raad van Deelnemers niet wenselijk 
acht. ik concludeer daaruit dat we 
ook door het SPEO-bestuur serieus 
genomen worden. 

WAt ZIJn de GrOOtste uItdAGInGen 
WAAr WIJ nu VOOr stAAn?

Om alle mogelijkheden te onderzoe-
ken en te gebruiken om de directie 
van Reed Elsevier Nederland ervan 
te overtuigen dat zij haar gepensio-
neerden (en actieven) niet in de kou 
kunnen laten staan. Het zou daarom 
een goede zaak zijn wanneer de ge-
pensioneerden die nog geen lid van 
de VGEO zijn, zich als lid zouden aan-
melden. Het adressensysteem van 
SPEO mag daarvoor niet gebruikt 
worden. De mogelijkheid die open 
blijft is mond-tot-mondreclame van 
onze leden naar gepensioneerden 
die zij kennen.

Je BlIJFt nAmens VGeO ZIttInG 
HOuden In de deelnemersrAAd 

VAn sPeO?
Ja, maar dat komt voort uit het feit 
dat er geen vervanger kan worden 
gekozen wanneer ik er nu uit zou 
gaan. Dat is het gevolg van de re-
glementen. ik ben van mening dat 
zoveel mogelijk bestuursleden van 
de VGEO ook in de Raad van Deel-
nemers zouden moeten komen. Dan 
is een goed onderling contact ge-
waarborgd en een goede coördinatie 
mogelijk. Na mijn aftreden is dit ver-
gadercontact met het VGEO-bestuur 
niet meer aanwezig. Dat blijft dan zo 
tot de volgende verkiezing van een 
nieuwe lichting van door gepensio-
neerden in de Raad van Deelnemers 
gekozen vertegenwoordigers.

WAt Is Je GrOOtste tOeKOmstWens?
Dat heb ik al verteld: dat alle gepen-
sioneerden van SPEO ook lid zullen 
worden van de VGEO. Dat zal nog 
wel wat jaren duren en wel niet voor 
de volle honderd procent gebeuren. 
Maar mochten de acties van VGEO 
tegen de korting effect hebben, dan 
zou dat een aanmoediging moeten 
zijn.

WAt Wens Je Je VermOedelIJKe 
OPVOlGster tOe? 

Dat ze haar werk als voorzitter van 
de VGEO met plezier kan uitvoeren. 
En natuurlijk dat ze dat in gezond-
heid zal kunnen doen. Dat wens ik 
overigens alle andere bestuursleden 
ook toe.
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Wat vindt u daar nou van? 
 “de zorgsector lijkt voor ons ouderen een groeiende 
zorg te worden. Zeker nu de overheid een maatregel 
heeft genomen om 65-plussers naar vermogen extra 
te laten betalen voor een verblijf in een verzorgings/
of verpleeghuis. Hoe kijken onze lezers tegen dit 
perspectief aan? de ondervraagden staan er niet 
per se afwijzend tegenover. 

J.C. Flier, naarden
,,in mijn geval zal ik daarvoor niet in aanmerking 
komen. ik heb geen vermogen, ben twee keer getrouwd 
en heb nog vrij jonge kinderen. in het geval van mijn 
schoonmoeder was dat wel van toepassing, zij had een 
aanzienlijk bedrag en kon voor een wat luxere inrichting 
kiezen. De helft betaalde de overheid en de andere helft 
zij zelf. Wij waren ook de eerste generatie die van het 
begin af aan een AOW-bijdrage geleverd hebben, ik heb 
vanaf mijn 15e jaar gewerkt. De huidige jongeren leven 
veel zorgelozer. ik vind het wel terecht dat de ouderen, 
indien er een bepaald bedrag op de bank staat, een 
bijdrage leveren aan de zorgkosten. Het heeft wel een 
zekere tweeslachtigheid, want zo’n bedrag is ontstaan 
door zuinigheid. Als je jonger bent, moet je dus aan je 
oude dag denken. De overheid heeft in het verleden te 
veel ‘gepamperd’. De nieuwe generatie moet nog aan 
een grotere eigen bijdrage wennen.’’

C. Hagenbeek, Oosterbeek
,,Wij moeten in heel Europa de crisis bestrijden, er 
moeten offers gebracht worden. De tekorten moeten 
aangevuld worden. Daar waar geld nodig is, of waar het 
onvoldoende is, zal het ergens anders vandaan moeten 

komen. Ook mensen in verzorgingshuizen moeten offers 
brengen. Wil men nog blijvend zorg krijgen, zal aan de 
spaarcenten geknabbeld moeten worden. De vraag is 
dus, wat heeft men overgehouden en hoe is men daar 
terechtgekomen. Bij mij zou dat zo zijn: een deel gaat 
naar de kinderen en dan bewaren wij nog wat voor 
ons zelf. Nu zijn wij nog goed, maar je kunt snel in een 
verzorgingshuis terechtkomen. Wij, mijn vrouw en ik, 
hebben er geen moeite mee, om wat voor voldoende 
zorg in te leveren. Leuk is het nooit, om in een verzor-
gingshuis te zijn. Van de regering verwacht je, dat ze 
met plannen en controles komen.’’

mevr. smit-schipper, Hoorn
,,Zo maar het bedrag van je eigen bijdrage te verdubbe-
len, dat is te gek. Een bijdrage leveren naar draagkracht 
vind ik aanvaardbaar. ik heb enige ervaring met een 
verpleeghuis voor mijn man. Daarna heb ik mij ingedekt 
en mijn huis verbouwd en woon nu met mijn zoon on-
der een dak. Als je nu in een verpleeghuis terechtkomt, 
dan wordt je meer belast. Je moet dus alleen naar 
draagkracht belast worden, iemand met alleen AOW 
komt dan niet daarvoor in aanmerking. ik maak mij 
meer zorgen over mijn pensioen.’’ 

mevr. tel-Posno, landsmeer
,,ik weet niet, wat hiervoor het minimum is, maar als je 
in een verzorgingshuis bent, ben je meestal heel ziek. ik 
heb geen vermogen alleen overwaarde van mijn huis. 
Als ik daarvan  het verzorgingshuis zou moeten betalen, 
vind ik dat niet rechtvaardig. Wel als het minder dan 
10% zou zijn, zou ik er wel in kunnen toestemmen. Als 
je echt vermogen hebt, zou ik nog wel wat willen bijdra-
gen. Maar wel zodat je nog wat overhoudt.

Is meer eigen bijdrage een groeiende zorg voor ouderen?  

De interviews zijn gehouden op 21 februari 2013 door Hildegund Spaargaren

die eeuwig 
frustrerende 
premieholiday
Veel gepensioneerden zitten met 
een blijvende frustratie: de pre-
mieholiday. die speelde, niet eens 
zo lang geleden rond de eeuwwis-
seling. toen nog de ‘gouden eeuw’ 
van pensioenfondsen. Hun vermo-
gens waren onvoorstelbaar groot. 
Zo groot zelfs dat een tijdlang geen 
premieafdracht plaatsvond door 
zowel werknemers als de werkge-
ver. de gepensioneerden van toen 
profiteerden echter niet mee en de 
toentertijd gepensioneerde VGeO-
bestuursleden waren er ook mordi-
cus tegen. nu we gekort gaan wor-
den, speelt die frustratie opnieuw 
extra op. Als dat geld toen gebruikt 
was voor buffervorming hadden we 
nu misschien minder of niet gekort 
hoeven te worden, luidt de redena-
tie. reed elsevier spaarde er zo’n 
21 miljoen euro (70% van de totale 
premie) mee uit. VGeO-lid Albert 
niekamp stelde er kritische vragen 
over aan de sPeO-directie.

SPEO-directeur fokko Covers geeft 

hierop het volgende antwoord:
 ,,Wij hebben al eerder gekeken naar 
het effect van de premie holiday. Het 
fonds heeft gedurende 2 jaar een 
premie holiday gekend, namelijk in 
2000 en 2001, daarna is de premie 
in 5 jaar tijd opgevoerd naar het hui-
dige maximum van 17%.
Helaas moeten we constateren dat 
ook in de periode voor 2000 achteraf 
gezien te weinig premie is berekend. 
De dynamische premiemethodiek is 
ingevoerd in 1984, met een basis-
premie van 12,8%. Gedurende lange 
tijd is de premie rond dit niveau ge-
weest, en vanaf 1993 is deze gedaald 
onder de 10%. Dat betekent ook dat 
oudere generaties - die inmiddels al 
lang met pensioen zijn - achteraf ge-
zien te weinig hebben betaald. 
Dit standpunt wordt met name on-
derstreept als de toename van de 

levensverwachting in beschouwing 
wordt genomen. De verwachte le-
vensduur (na pensionering) is de 
afgelopen decennia met ongeveer 3 
jaar toegenomen. Dat betekent dat 
er langer van het pensioen wordt ge-
noten dan waar oorspronkelijk voor 
is gespaard. in de periode 2009-
2012 heeft het fonds de voorziening 
met in totaal 8% moeten ophogen 
om deze toename op te vangen. Dat 
is helaas ten koste gegaan van de 
dekkingsgraad.
Overigens is het punt van te weinig 
betaalde premie in het verleden uit-
voerig besproken met de werkgever. 
Die is echter van mening dat die 
rekening niet eenzijdig bij de werk-
gever neergelegd kan worden. Het 
navorderen van pensioenpremies 
bij gepensioneerden ligt echter niet 
voor de hand.’’

terugstorting
De in totaal niet afgedragen premie 
bedroeg circa 21 miljoen euro. Daar-
van bleef 70% (circa 15 milj.) in de 
portemonnee van de werkgever en 
30% (circa 6 miljoen) in die van de 
werknemers.
Albert Niekamp komt met een op-
merkelijke tussenoplossing voor het 
terugstorten van het niet afgedragen 
premiebedrag. immers niet alleen de 
werkgever maar ook de toenma-
lige werknemers profiteerden er van 
mee. ,,indien de onderneming ver-
klaart niet eenzijdig een terugstor-
ting van 70% te willen doen, kan zij 
volstaan met een terugstorting van 
40%. Op deze manier leveren de 
werknemers hun aandeel ook weer 
in. Dit lijkt mij een acceptabel voor-
stel voor de werkgever.’’

sPeO bevindt zich in een relatief 
kleine gezelschap van 67 pensi-
oenfondsen die moeten korten. de 
hoogste korting valt deelnemers in 
het norit-pensioenfonds ten deel: 
10%. de laagste 1,5% valt bij het 
Bedrijfspensioenfonds voor de 
rijn- en Binnenvaart.
sPeO zit met zijn 3,3% boven het 
gemiddelde van 1,9%. 

meer dan 80% van de 415 neder-
landse pensioenfondsen hoeft 
géén verlaging door te voeren. Van 
de fondsen die wel korten, worden 
miljoenen werknemers en gepen-
sioneerden gedupeerd. daarbij 
komt dat van dit aantal 37 fond-
sen voor 2014 ook al een korting 
hebben aangekondigd, waaronder 
ook sPeO (4,3%). deze kan, met de 
wind mee, lager uitvallen maar bij 
wind tegen ook hoger. 
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Als u dIt mAAr Weet
Jongeren van nu, in de leeftijd van 18, zullen pas als ze 71,5 jaar oud zijn 
met pensioen kunnen, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). Dat sombere vooruitzicht is het gevolg van een stijgende levensver-
wachting en de wet, die zegt dat de AOW-leeftijd automatisch omhoog 
moet als mensen gemiddeld ouder worden.

Pensioenfonds ABP heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse 
zakenbank J.P. Morgan Chase over ‘rommelhypotheken’. ABP had voor het 
uitbreken van de kredietcrisis op grote schaal belegd in financiële produc-
ten van JP Morgan die later gebaseerd bleken te zijn op uiterst risicovolle 

hypotheken. ABP leed een megaverlies op deze portefeuille. Het fonds 
wilde niet bekend maken voor welk bedrag er is geschikt.

ruim een half miljoen 65-plussers maken gebruik van AWBZ en WMO 
gefinancierde zorg. De helft daarvan is opgenomen in een verpleeg- of 
verzorgingshuis. Dat is 25% van alle 65-plussers. 

Politici hoeven zich niet druk te maken over het korten van hun pensioe-
nen. Zij ontvangen hun pensioen ongekort en wel nog steeds gewoon uit 
een bodemloos fonds: de Staatskas. 

engelsen zijn binnen reed elsevier 
beter af dan nederlanders. 
,,Wij constateren dat de nederlandse reed-elsevierbelangen met betrek-
king tot pensioenen stelselmatig worden achtergesteld bij die van de 
uK-medewerkers.’’ een citaat uit de protestbrief die het VGeO-bestuur 
aan de directie van reed elsevier zond. Veel elsevierwerknemers en ge-
pensioneerden ervaren dit als een vorm van discriminatie. Ook al kan de 
engelse directie zich er op beroepen dat zij hun personeel en gepensio-
neerden slechts behandelen volgens hun opgelegde regels. 

Het verschil in behandeling tussen 
de Nederlandse en Britse Elseviertak 
lijkt meer dan alleen het gevolg van 
andere wet- en regelgeving. Het uit 
zich op meer manieren. VGEO wijst 
in dit verband op de voortdurende 
vermindering van het aantal actieve 
Elsevierwerknemers in Nederland. 
Daardoor neemt de premieop-
brengst (en uitgaven door de werk-
gever, red.) stilzwijgend en zonder 
compensatie af. Die compensatie 
vond in Engeland wel plaats. 
Zo deed de UK-werkgever in het 
laatst afgesloten boekjaar van het 
Pension Scheme een ‘additional 
contribution’ van £ 10 m wegens de 
verkoop van het bedrijf Total Jobs. 
Elsevier-pensioenfonds SPEO werd 
echter in de afgelopen jaren niet 
gecompenseerd voor de geleidelijke 
afvloeiing van honderden medewer-
kers bij de afstoting van bedrijfson-
derdelen en activiteiten.
Deze gang van zaken wordt ervaren 
als een onevenredige toekenning 
van concernmiddelen aan Engelse 
(oud)werknemers ten opzichte van 
hun Nederlandse (oud)collega’s.

Jaarlijks bijgepast
Er is nog een opmerkelijk verschil 
met de behandeling van de (oud)
medewerkers in het UK Pension 

Scheme. De Brits werknemers ge-
nieten nog steeds een eindloon-
regeling, terwijl SPEO zich enkele 
jaren terug al gedwongen zag over 
te gaan tot een middelloonregeling. 
Bovendien wordt een fundingtekort 
jaarlijks door de werkgever bijge-
past (‘deficit contribution’). 
De werknemer in die regeling be-
taalt een vaste premie van inmiddels 
6%. De werkgever zorgt voor de 
rest, met een vaste werkgeverspre-
mie van 15,1% en met ‘deficit contri-
butions’. De Nederlandse werkgever 
daarentegen heeft zijn premie be-
perkt tot 11.9% (70% van 17%) en 
weigert het fundingtekort behoorlijk 
aan te zuiveren. 

Waardering van personeel
De weigering om het tekort van het 
Elsevier-pensioenfonds aan te vullen 
maakt volgens de gedupeerden ook 
een lachertje van het Reed Elsevier 
governance principe’ ‘Valuing our 
People’ (Waardering van onze werk-
nemers. Red.) Dat principe heeft 
kennelijk niet dezelfde betekenis 
voor Nederlandse (oud)medewer-
kers. Reed Elsevier schijnt zich ook 
niet te realiseren dat de successen 
van vandaag in zeer belangrijke 
mate te danken zijn aan de bijdrage 
van (oud)-medewerkers van de in 

Nederland gevestigde werkmaat-
schappijen.

Aansturing door engeland
De terughoudendheid van Elsevier 
Nederland bevestigt voor velen 
opnieuw dat Elsevier Nederland 
vanuit de houdstermaatschappij in 
Londen strikt wordt aangestuurd. 
De Nederlandse bedrijven lijken zo 
niet veel meer dan brievenbusmaat-
schappijen. Van een zelfstandige en 
substantiële Nederlandse inbreng in 
het management van het concern is 
niets overgebleven. Met het vertrek 
van Gerard van de Aast is ook de 
laatste Nederlandse executive ver-
dwenen,’’ stellen oud-Elsevirianen 
Erik Ekker en Henk Swaak in een 
brief aan de Elsevier-directie en de 
Raad van commissarissen. Voorko-
men moet worden dat Nederlandse 
functionarissen in de board zich al 
te gemakkelijk schikken naar het 
Engelse belang van strikte controle 
over de Nederlandse Reed Elsevier 
werkmaatschappijen.

Inkoop aandelen
Wat ook steekt, is dat wel honder-
den miljoenen, in belangrijke mate 
gegenereerd door de Nederlandse 
werkmaatschappijen, worden be-
steed aan de inkoop van eigen aan-
delen. Wanneer slechts een fractie 
daarvan zou worden aangewend 
om het dekkingstekort bij SPEO aan 
te zuiveren, zouden de pensioen-
aanspraken en –uitkeringen van de 
(oud)medewerkers in Nederland 
zijn veilig gesteld. Dit verbaast en 
frustreert eens te meer als bedacht 
wordt dat in de gecombineerde jaar-
rekening van het concern een pen-
sioenvoorziening aanwezig is om 
het fundingtekort van SPEO aan te 
zuiveren. 

En tot slot wie herinnert zich niet het 
schandaal rond de Engelse media-
magnaat Maxwell die verdronk tij-
dens een pleziervaart? Voor die tijd 
bleek hij een forse greep te hebben ge-
daan in de pensioenkas van de Britse 
uitgeverij Pergamon. Naar verluidt 
maakte Elsevier Nederland toen wel 
een nobele geste. Zij hielp mee het 
door Maxwell ontstane gat in de Brit-
se pensioenpot aan te vullen. 

Valuing our People. 

CEO Eric Engstrom



 elseVier seniOren nieuwsbrief  7

Nic van Rossum: dwars in ruste 

“Als je niet van Frankrijk houdt
ga terug naar je eigen land” 
Het staat, werkelijk waar, 
gekerfd in een pilaar van een 
tankstation in onze woonplaats 
Limoux: “Als je niet van Frankrijk 
houdt, ga terug naar je eigen 
land”. Ik schrok toen ik dat las. 
Vreemdelingenhaat? Ik heb er 
hier in de Lanquedoc nooit iets 
van gemerkt. Zeker, Fransen 

staan gereserveerd tegenover buitenlanders, maar 
ook onder elkaar zullen zij niet-intieme kennissen 
niet gemakkelijk uitnodigen voor een wijntje in 
hun privédomein: hun familiewoning. Onze Franse 
buurvrouw echter nodigde ons uit om kennis te 
maken met haar overgekomen dochter en kleinkind. 
Maar zij is weduwe van een Engelsman en heeft ruim 
25 jaar in Londen gewoond.

Gereserveerdheid tegenover vreemdelingen – 
ook die uit bijvoorbeeld de Elzas – is iets anders 
dan vreemdelingenhaat. De gekerfde oproep aan 
buitenlanders is eerder een uiting van nationale 
trots. De Fransen zijn het zat om voortdurend als 
excentriek, slecht functionerend en economisch 
achtergebleven lid van de Europese Unie te worden 
uitgemaakt, zoals onlangs in het Britse weekblad 
The Economist, na het verlies van de triple A-status 
door Moody’s c.s. Ik ken natuurlijk niet de diepe 
zielenroerselen van de betrokken pilaarkerver, maar 
ik denk dat hij of zij wilde zeggen: “Accepteer ons 
zoals we zijn en laat kritiek aan onszelf over”.

Zuid-Frankrijk is een heerlijke streek om te wonen. 
Niet alleen om het klimaat, het natuurschoon en de 
weidse vergezichten, maar ook om de vriendelijkheid 
en hulpvaardigheid van de bevolking (anders dan 
in Parijs en andere toeristische gebieden), dat je 
complimenteert en helpt met je gebrekkige uitspraak 
van de Franse taal. En ook om het relatief milde 
fiscale klimaat; wanneer je althans niet behoort tot 
de hoogste inkomenstrekkers en vermogensbezitters 
die ‘onze’ nieuwe president bij de strot wil grijpen. 
Verdere socialistische voornemens van François 
Hollande geven geen aanleiding het land spoorslags 
te verlaten, zoals Gerard Dupardieu.

Maar een beetje kritiek op de Fransen zal onze 
pilaarkerver me niet kwalijk nemen, zoals Fransen de 
krenterigheid (acht man betalen ieder apart voor een 
rondje koffie) van Nederlanders belachelijk maken. En 

dat is bijvoorbeeld hun achterlijke, of vriendelijker, 
hun achtergebleven financiële systeem. Nederland 
heeft het gebruik van cheques al decennia achter 
zich gelaten. In Frankrijk staat het nog in volle bloei. 
Als je bijvoorbeeld de aannemer moet betalen, geeft 
hij geen banknummer op zijn factuur. Je schrijft 
een cheque uit, vouw haar in een envelop, plak 
er een postzegel op en rij naar de dichtstbijzijnde 
brievenbus. De ontvanger verzamelt een aantal 
cheques, brengt die naar zijn bank, vult een lijst in 
met alle details van de cheques, geeft deze af aan 
het loket of deponeert die in een daartoe bestemde 
box en enkele dagen later ziet hij de bedragen op 
zijn rekening terug. Omzetten in contanten gaat 
niet. Daartoe moet hij naar buiten lopen en ze uit 
een geldautomaat trekken. Dit kost zowel betaler 
als ontvanger zeeën van tijd. Met het risico van een 
parkeerbon. Toen ik mijn ‘bankier’ (postbeambte) 
vertelde dat dit hele ingewikkelde traject elders in 
Europa binnen enkele seconden wordt afgewikkeld, 
staarde hij me glazig aan. 

De euro is twaalf jaar geleden ingevoerd, maar 
op prijsaanduidingen in de supermarkt, op 
betaalstrookjes en op bankafschriften staat nog 
steeds het equivalent in Franse francs (“soit en 
francs”). In de rij aan de kassa kijk ik altijd hoeveel 
oudere mensen er staan die rustig en kalm een 
cheque uitschijven. In die rij ga ik niet staan. Mijn 
kleindochter, op bezoek, vroeg: “Opa, wat is dat, een 
cheque?”

Onze vaatwasser was kapot. We togen naar de lokale 
winkelier en verkozen een Bosch (de verkoper gaf 
grif toe dat Duitse merken kwalitatief beter zijn dan 
Franse) van € 499,99. Het apparaat werd afgeleverd 
en ik wilde voor het gemak een cheque uitschrijven 
van € 500. Op een cheque moet je namelijk het bedrag 
in letters voluit schrijven en dat is bij € 499,99 in het 
Frans een gecompliceerd karwei. Nou, dat mocht dus 
volstrekt niet. Het zou zijn administratie ruïneren. 
Ik zei: “Schrijf het getal dan maar zelf op.” Toen bleek 
dat hij achter de komma niet “quatre vingt dix-neuf 
centimes” schreef, maar gewoon 99. Dat blijkt dus 
wettelijk toegestaan.

Zo kan ik nog tientallen columns volschrijven met 
Franse eigenaardigheden. Toch blijf ik van dit land 
houden. Dus mag ik van onze pilaarkerver blijven.

Reacties: n.van.rossum@wanadoo.fr

*Voetnoot: Nic heeft te elfder ure de heftige aandrang weerstaan van een briesende column tegen de pensioenkorting door SPEO. 
De redactie stelde hem gerust dat de overige kolommen ook ruimschoots zijn gevuld met protest en boosheid.
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WelKOm Als nieuwe leden en 
donateurs heten wij van harte welkom:
Mevr. C.H. Pronk-den Os, Amsterdam
Mevr. T. Jansen, Wehl
Mevr. f. Wallien, Weesp
Mevr. D.A. Duijm, Haarlem
Mevr. D.R. Burborough, Amsterdam
Mevr. Janet Kershaw, Amsterdam
H. Visch, Volendam
G.H.L. Massop, Netterden
f.B. van Son, Zaandam

In memOrIAm
De volgende leden zijn ons ontvallen:
Mevr. A.A. de Rijke, Purmerend
Mevr. R.Borah, Voorschoten

In memoriam 
Bart van tongeren
Drs. E. van Tongeren, voor beken-
den Bart, is niet meer. Hij werd 92 
jaar oud. Met zijn overlijden verliest 
de uitgeefwereld een markante per-
soonlijkheid. Een uitstekend uitgever, 
goed onder¬handelaar en een pret-
tige werkgever. Wellicht niet altijd de 
meest makkelijke, maar persoonlijk 
heb ik altijd heel prettig voor en met 
hem gewerkt. Hij heeft aan de wieg 
gestaan van wat Elsevier Science 
heden ten dage is, een wereldwijd 
bekende en gerenommeerde weten-
schappelijke uitgeverij.
Na zijn terugtreden heeft hij met vele 
mensen uit het ‘oude’ Elseviercircuit 
contact gehouden. Hij vond het leuk 
over vele zaken geïnformeerd te wor-
den, privé zowel als zakelijk. Het was 
altijd een groot genoegen hem aan de 
telefoon te hebben of weer een lange 
brief van hem te ontvangen met alle 
zaken die Pam, zijn vrouw, en hem de 
afgelopen tijd overkomen waren. Het 
verlies van hun kleinzoon was voor 
hen beiden een grote tragedie.
Ondanks alle problemen en tegensla-
gen die een mens bij zo’n lang leven 
tegenkomt, is het voor hem toch ook 
een mooi en goed leven geweest. Wij 
zullen hem missen.

Hanny Aarts-Horst

VGeO draagt Henk van der rijst voor 
als sPeO-bestuurslid
Het VGeO-bestuur draagt be-
stuurslid Henk van der rijst voor 
als plaatsvervangend voorzitter 
voor het bestuur van stichting Pen-
sioenfonds elsevier Ondernemin-
gen (sPeO). Henk zal dan samen 
met VGeO-bestuurslid Jaap Kui-
pers namens de gepensioneerden 
zitting hebben in het fondsbestuur. 
Henk neemt de plaats in van de vo-
rig jaar gekozen, en onlangs over-
leden, kandidaat Cees van Duuren. 
Tenzij door de gepensioneerden een 
tegenkandidaat wordt gesteld en 
gekozen. in geval van tegenkandi-
daten moeten er, evenals vorig jaar, 
verkiezingen plaatsvinden door alle 
gepensioneerden. De VGEO steunt 
Henk van der Rijst omdat hij vol-
gens het bestuur voldoet aan de 

zware eisen die DNB tegenwoordig 
stelt aan bestuursleden van een 
pensioenfonds. Henk is geen onbe-
kende in pensioenland. Eerder trad 
hij al op als werkgeversvertegen-
woordiger in het SPEO-bestuur. Alle 
gepensioneerden ontvingen inmid-
dels een uitgebreide brief van SPEO 
met een oproep tot kandideren. 
Hierin zijn procedure en functie-
eisen uitvoerig uiteen gezet. 

Omzetgroei reed elsevier naar 7,5 miljard euro 
Reed Elsevier heeft dankzij een om-
zetgroei van vier procent de netto-
winst over 2012 zien stijgen tot 1,3 
miljard euro. Ook voor dit jaar voor-
ziet de Brits-Nederlandse uitgeverij 
verdere groei. De omzet over vorig 
jaar steeg volgens bestuursvoorzit-
ter Erik Engstrom met 600 miljoen 
euro tot 7,5 miljard euro. 

De operationele winst kwam daar-
mee 13 procent hoger uit dan in 
2011. Engstrom schrijft in een brief 
naar alle medewerkers dat het be-
drijf zowel financieel als strategisch 
uitstekende progressie maakt. Alle 
divisies van het concern maken 
winst. Ongeveer 80 procent van de 
omzet komt uit de elektronische 

producten die de uitgever levert. De 
omzet was het grootst bij Exhibitions 
dat zich richt op de organisatie van 
congressen en evenementen. 

Ook de winst van Reed Business in-
formation, waar weekblad Elsevier 
onder valt, steeg en wel met twee 
procent.

nostalgische foto’s 
op VGeO website 
uitgebreid
in de afgelopen maanden zijn 
Rina Terstall en Jan de Waal weer 
druk bezig geweest om ruim 200 
foto’s te scannen en rubriceren. 
Webbeheerder Gerard Roza heeft 
deze op de website www.vgeo.
nl geplaatst, waardoor het totale 
aantal foto’s op 2428 komt.
Het ziet er naar uit dat we in de 
komende tijd de 2500 halen. De 
nieuwe opgenomen foto’s zijn 
grotendeels afkomstig uit de 
nalatenschap van Rosaleen Burke 
en dragen dus allemaal een sterk 
Science karakter. Maar, voor 
diegenen die deze tijd actief hebben 
meegemaakt : hoogst interessant! 
Kijk op de VGEO-website onder 
Nostalgische foto’s.

< Bijgaande grafiek laat twee lijnen 
zien. de blauwe lijn toont hoe de 
bruto AOW-uitkeringen sinds 1956 
jaarlijks gemiddeld zijn gestegen van 
zo’n 2000 euro (toen nog guldens) 
in 1956 tot een hoogtepunt van zo’n 
11.000 euro in 1980. Daarna zette 
een daling van de AOW-uitkering in 
tot zo’n 10.000 euro in 2010.
de rode lijn geeft aan hoeveel 
de overheid kwijt was aan AOW-
uitkeringen in relatie tot het 
brutobinnenlands product. Het 
aandeel uit de overheidskas laat 
vanaf 1980 een duidelijke daling 
zien. De overheid was na een halve 
eeuw, vanaf 1956 tot 2010, iets 
meer dan het dubbele kwijt aan 
AOW-uitgaven in verhouding tot het 
bruto binnenlands product (bbp). 

AOWeetjes
#Van de 65- tot 75-jarigen zijn bijna 6 
op de 10 online met een computer. Van 
hen internet of e-mailt 94% zelfs dage-
lijks of wekelijks. 

#In het derde kwartaal van 2012 telde 
Nederland 2.798.520 mannen en vrou-
wen met een AOW-pensioen. Buiten 
Nederland woonden nog eens 300.000 
Nederlanders met een AOW-pensioen. 

#In 2011 overleed de oudste vakkenvul-
ler van Nederland. Hij werd 100 jaar.
#Ondanks de Spaanse crisis is het leven 
er kennelijk nog niet zo slecht. Spanjaar-
den werden namelijk gemiddeld het 
oudst van alle EU-bewoners: 82,5 jaar.

 


