
1 

NIEUWSBRIEF VGEO 
(Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen) 

Bestemd voor 60-plussers binnen Elsevier en RB 

Nieuwsbrief nr. 26, juli 2016 

 

 

VGEO-leden nu ook lid van 

belangenvereniging  PGB 

 

Voorzitter Henk van der Rijst: 

Invloed op pensioenbeleid PGB 

moet kunnen  
 

De Vereniging van gepensioneerden 

Elsevier Ondernemingen blijft.  Ook 

onder de vlag van het Pensioenfonds 

Grafische Bedrijven (PGB) hebben we 

bestaansrecht.  Tijdens de algemene 

ledenvergadering van VGEO werd 

unaniem hiervoor gekozen.  

Gepensioneerden en 60-plussers onder de 

Elsevier-werknemers blijven onze 

Nieuwsbrieven ontvangen.  

 

Leden van de VGEO zijn nu ook lid van de 

belangenvereniging Pensioenfonds PGB. 

Dit voorstel werd unaniem verkozen uit drie 

mogelijkheden. VGEO-leden profiteren nu 

voor dezelfde contributie van extra 

dienstverlening door het PGB. De kans op 

inspraak bij het nieuwe Fonds is daardoor 

ook mogelijk, hoewel aanzienlijk geringer 

dan bij SPEO.  Tijdens de druk bezochte 

algemene VGEO-ledenvergadering in 

Nijkerk vond tevens de overdracht plaats 

van het voorzitterschap. Henny Wijnands 

droeg na zes jaar, waarvan drie als 

voorzitter, de hamer over aan VGEO-

bestuurslid Henk van der Rijst.  

 

Positie 

 

“Het moet voor Elsevier-gepensioneerden 

mogelijk zijn een positie te bemachtigen 

binnen het Verantwoordingsorgaan van 

pensioenfonds PGB,”  vindt Henk van der 

Rijst. Hij is zich er  overigens van bewust 

dat de invloed die we kunnen uitoefenen op 

het beleid van Pensioenfonds PGB veel 

kleiner  is dan bij SPEO. Maar aangezien 

bij Reed Elsevier altijd een grote groep 

gekwalificeerde en actieve gepensioneerden 

zich beschikbaar stelde ziet hij nog 

voldoende kansen. Ook  binnen de 

gepensioneerdenvereniging van PGB . 

 

 

Wat is VGEO? 

VGEO  is de vereniging voor 

gepensioneerden van Elsevier-

ondernemingen. Zij behartigt, in de meest 

uitgebreide zin, de gemeenschappelijke 

belangen van 'niet-actieven' in het 

algemeen en van haar leden, of groepen 

van leden in het bijzonder. 

Lid van de vereniging kan worden 

iedereen die een ouderdoms- of 

partnerpensioen ontvangt voortvloeiende 

uit een dienstverband met een van de 

ondernemingen die direct of indirect 

eigendom zijn of waren van Reed Elsevier 

Nederland BV of haar rechtsvoorgangers. 

Waarom een nieuwsbrief? 
Deze nieuwsbrief van VGEO wordt gestuurd 

naar 60+-ers binnen Elsevier Science en RB. 

Doel is om deze groep van medewerkers, die 

hun Prepensioen of Pensioen dichterbij zien 

komen, te informeren over VGEO en hen 

bewust te maken van het nut dat VGEO voor 

hen kan hebben als het zover is. 

Wat moet een niet-gepensioneerde 

hiermee? 

Als het (pre-)pensioen dichterbij komt, is het 

zaak meer te weten te komen over de 

gevolgen van de grote veranderingen die dan 

plaatsvinden en zich dan aan te sluiten bij 

lotgenoten. Wij roepen u op lid te worden 

zodra dit voor u mogelijk is. Of wordt 

donateur, want dat kan nu al. Stuur dan een 

emailtje naar het adres van onze secretaris 

secretaris@vgeo.nl  Zie ook onze website: 

http://www.vgeo.nl . 
 

Redactie: 

Harry Nijhuis  ( harwil@planet.nl ) 

Gerard Roza  ( gerard.roza@hetnet.nl ) 
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VGEO-jaarcontributie blijft 

hetzelfde 
 

De jaarcontributie die VGEO-leden 

afdragen van minimaal 14 euro blijft 

hetzelfde. Ondanks hun toetreding tot de 

belangenvereniging PGB. Voor dit 

collectieve lidmaatschap draagt de VGEO 

nu namelijk 9 euro per lid af. Gerekend 

over het huidige aantal leden jaarlijks een 

kleine 4000 euro. Per saldo blijft er voor de 

VGEO van de jaarcontributie 5 euro per lid 

over. Dit betekent voor de VGEO-kas 

minder inkomsten. Er wordt dus op de 

financiële reserve ingeteerd. Dit leidt de 

komende jaren niet tot problemen.  

 

PGB-bestuurder: “Veel te vroeg 

om over korting te praten”. 
 

Het korten van pensioenuitkeringen is bij 

pensioenfonds PGB voorlopig niet aan de 

orde.  “Het is veel te vroeg om daar nu al 

uitspraken over te doen”,  vindt PGB-

bestuurslid Arnold Verplancke. 

Niettemin luidden de grote fondsen ABP 

en Zorg en Welzijn onlangs via media de 

noodklok dat dit in 2017 wel eens 

noodzakelijk kon worden.  

 

Dit alarmerende geluid van de grote 

fondsen heeft te maken met het afdekken 

van het pensioenvermogen tegen de alsmaar 

dalende rente. Het PGB doet dit waar 

mogelijk wel,  overigens evenals SPEO 

voorheen.  Voor grote fondsen zoals ABP 

met een enorm vermogen is dit onmogelijk. 

Hier zijn namelijk geen tegenpartijen voor 

die zo'n groot risico op zich willen nemen. 

Het PGB verwacht daarom niet te hoeven 

korten de komende jaren, maar anderzijds 

zit indexatie er ook niet in (zie kader “Ook 

bij PGB voorlopig geen 

pensioenindexatie”). Korten komt pas in 

beeld als verwacht wordt dat de 

dekkingsgraad vijf jaar onder de 105% 

blijft. Overigens mag dan van De 

Nederlandsche Bank de korting over tien 

jaar gespreid worden. In het ergste geval 

moet in één keer worden gekort. Dan moet  

het binnen tien jaar onmogelijk zijn een 

dekkingsgraad van 122% te behalen. Daar 

is pas sprake van als de dekkingsgraad 

ruwweg onder de 90% zakt. Bij PGB werd 

overigens nooit gekort op de pensioenen, in 

tegenstelling tot de twee kortingen die 

SPEO moest doorvoeren. Die kortingen 

worden onder PGB niet meer goed gemaakt 

evenmin als de bij SPEO gemiste 

indexaties.  

 

ANBO roept op tot flexibele AOW 
 

Bijna 70% van de werkende senioren is 

voor een flexibele AOW.  Nog eens 60% 

geeft de voorkeur aan deeltijd AOW. Dit 

blijkt uit een onderzoek door de 

ouderenbond ANBO. ANBO roept 

daarom staatssecretaris Klijnsma van 

Sociale Zaken op serieus naar de 

mogelijkheden hiervan te kijken.  

 

Bij deeltijd-AOW bouwen mensen hun 

carrière langzaam af.  Eerst een dag met 

pensioen, dan twee, enzovoorts. ANBO 

directeur-bestuurder Liane den Haan: “Op 

die manier snijdt het mes aan twee kanten. 

Langzaam afbouwen voorkomt het bekende 

zwarte gat na pensionering. Mensen blijven 

betrokken bij de werkende maatschappij 

maar hebben wel meer vrije tijd en kunnen 

zo langzaam wennen aan het idee hoe het is 

om straks helemaal niet meer te hoeven 

werken.” 

  

Steunbetuiging aan weekblad 

Elsevier 

 
De eis van de Reed Elsevierdirectie om de 

naam ,,Elsevier” te verbieden voor het 

gelijknamige weekblad riep ook protest op 

tijdens de VGEO-jaarvergadering.  Het 

onderwerp werd aan de orde gesteld door 

VGEO-lid en voormalig weekbladredacteur 

Paul de Hen. Hij zei blij te zijn met de 

omvangrijke acties die inmiddels worden 

gevoerd tegen de afgedwongen 

naamsverandering. Zelfs de Financial 

Times besteedde er aandacht aan. Hij 

attendeerde de aanwezigen op de Stichting 

COE (Continuïteit Opinieblad Elsevier). 

Deze is ook tegen de verkoop van het blad 

Elsevier zonder zijn naam te mogen 

voortzetten (http://www.stichtingcoe.nl). 

Donaties aan de Stichting zijn welkom voor 

een mogelijke juridische procedure. VGEO-

lid Henk Dokter vroeg ter vergadering of de 

VGEO hieraan ook steun wil betuigen, 

http://www.stichtingcoe.nl/
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hetgeen met instemming werd aangenomen. 

VGEO heeft zich inmiddels als ,”Vriend” 

aangemeld op de website. Daarnaast kan 

iedereen zich ook op persoonlijke titel daar 

als Vriend aanmelden.  

 

Commentaar 

 

Klijnsma doet niets meer. Gelukkig 

maar.  

 

,,Dit kabinet gaat niets meer doen!” zei 

staatssecretaris Klijnsma over de 

pensioenen. Is dat  een geruststelling.  

Afblijven Klijnsma!  Wel zo veilig en 

gemakkelijk. Het volgende kabinet mag zijn 

tanden nu stuk bijten op een revolutionair 

beter pensioenstelsel. Terwijl we kennelijk 

al tot de besten van Europa behoren. Wist U 

dat ons pensioensysteem in de afgelopen 

vijf jaar al twee keer een face-lift kreeg? De 

patiënt werd er niet knapper op. Ter zake. 

De collectieve en solidaire principes van het 

oude pensioenfonds raakten uit de gratie in 

een onbegrijpelijke chaos en 

tegenstrijdigheden van meningen, nota’s, 

analyses en discussies. Sindsdien verwijten 

jongere deelnemers gepensioneerden dat ze 

potverteerders zijn. Alle media papegaaien 

dit breeduit na. Jan Publiek weet inmiddels 

niet beter. De jeugd verkiest een individuele 

pensioenopbouw. Maar wel graag met 

behoud van bepaalde collectieve voordelen. 

De SER stelt dit ook voor. Zo dom zijn ze 

niet. Tijdens al het gekakel vooraf legden 

diverse hoogleraren economie hun 

dubbeldooiers. Eén hunner wil ik U niet 

onthouden, namelijk professor dr. Lans 

Bovenberg. De maatschappij is volgens 

hem beduveld. Het zijn gepensioneerden 

die de werkenden fors subsidiëren. 

Bovenberg: ,,Niemand heeft er belang bij 

om dit wereldkundig te maken”. Behalve 

dan een belangenvereniging voor 

gepensioneerden zoals wij. 

 

Harry Nijhuis 

.  

 

 
 
 
  
 
 

 
 


