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VERENIOINO VAN OEPENSIONEERDEN ELSNIER-ONDERNEMINOEN
Redactieadres: Dijkhoeve 45,3992 XW Houten

Aan de leden.
Ons eerste verenigingsjaar is afgesloten. Een jaar waarin hard gewerkt
is om de structuur van de vereniging vorm te geven. Een jaar waarin we
twee bijeenkomsten hebben georganiseerd (Bunnik en Breukelen) en
bij welke bijeenkomsten gebleken is hoe prettig het was als oud-collega's
elkaar weer te ontmoeten. Dat de vereniging, naast het bevorderen van
sociale contacten al zo snel zou worden geconfronteerd met het
opkomen voor de belangen van de gepensioneerden, was een bewijs
voor het bestaansrechtvan onze vereniging.
door de Raad van Bestuur van Reed Elsevier aangekondigde verkoop
de Dagbladuniewas voor het bestuur aanleiding zich reeds op 18
october te wenden tot de Raad van Bestuur waarbij de RvB werd geweren
op het aan gepensioneerden gegeven recht tot gratis ontvangst van de
dagbladen. Dit recht was verleend in een brief gedateerd Maart 1987 door
het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen.
Het bestuur vroeg in deze brief bij de beoogde verkoop voorzieningen te
treffen opdat deze gratis verstrekking als onderdeel van het pensioen
zou worden gecontinueerd.
Inmiddels was uit de vele ongeruste telefonische en schriftelijke reacties
van onze leden gebleken, dat het bestuur juist had gehandeld.
Op bovengenoemde brief is nooit een schriielijk antwoo
Volstaan werd met een korte mededeling gedateerd 1
het bestuur van de Stichting Pensioenfonds waarin
dat de gratis toezending werd bedindigd. Bijzonder pijnl
leden was dat op onze vergadering van 15 november d
het gerucht werd bevestigd, dat voor de huidige medewerkers van Reed
Elsevier wel een regeling was getroffen, nl. voor 2 jaar gratis continuering
van het AD en mogelijkheid van het tegen korting ontvangen van het
NRC Handelsblad. Met een brief, gedateerd 16 november heeft het
bestuur zich wederom tot de RvB van Reed Elsevier gewend, waarin het
ongenoegen over de handelwijze werd medegedeeld, en waarin nogmaals
ob een regeling c.q. vergoeding werd aangedrongen.
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Gedateerd 17 november werd een door de heer P. Vlek ondertekende brief
ontvangen, waarbij niet op de gestelde vragen werd ingegaan maar werd
verwezen naar een door de heer Hemels tijdens onze vergadering gegewen
advies ons zelf te wenden tot de directie van de Dagbladunie voor het
treffen van voorzieningen. Uiteraard heeft het bestuur zich 18 november
gewend tot de directie van de Dagbladunie. Daarnaast werden brieven
gezonden naar de Centrale Ondernemings Raad van Reed Elsevier en
aan de Raad van Deelnemers van de Stichting Pensioenfondsom hun
te wijzen op het onrecht de gepensioneerden aangedaan en hun te
vragen om solidariteit ter ondersteuning van de verkregen rechten.
Inmiddels heeft U allen het verzoek van de Dagbladunie ontvangen
voor het continueren van de toezending van een of beide dagbladen
tegen een gereduceerdtarief. Het bestuur was verheugd over de medewerking van de directie van de Dagbladunie, doch wenst zich vooralsnog niet neer te leggen bij de handelwijzevan de RvB van Reed Elsevier.
Het bestuur wacht nog op de uitkomst van de door de Cor en de Raad
van Deelnemerste ondernemen activiteiten. Op 17januari komt de
Raad van Deelnemers van de Stichting Pensioenfondsbijeen. Daarna
zal het bestuur besluiten welke verdere stappen moeten worden genomen.
Wij hebben U uitvoering bericht over de loop van de gebeurtenissen. Het
bestuur heeft tot nu toe gedaan wat mogelijk was. Wat wel duidelijk is
dat de oprichting van een Vereniging van Gepensioneerden van Elsevierbestaansrecht heeft. Hoe meer gepensioneerdenzich derhalve bij onze
vereniging aansluiten de
nnen opkomen voor de
behartiging van belangen.
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Het bestuur wil langs deze weg haar dank uitspreken aan alle die zowel
telefonisch als schriftelijk het bestuur hebben gesteund en met name
de aanwezigen op de vergadering in Breuketen, welke door wmrd en
applaus duidelijk hebben getoond dat zij achter hun bestuur stonden.
Mede door de vele werkzaamheden, als gevolg van het bovenstaande,
bereikt de tweede aflevering van onze Nieuwsbrief u te laat. Het biedt
het bestuur de gelegenheid u allen een gezond en voorspoedig l996
toe te wensen. Het bestuur hoopt vele van U weer op onze komende
bijeenkomst te mogen begroeten.
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et bestuur

Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging van
Oepensioneerden Elsevier-Ondernemingen(najaarsbijeenkomst)
op 15 november 1995 in Motel Breukelen te Breukelen.
Opening.
De voorzitter opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom,
in het bijzonder de heer J. Hemels (voorzitter) en mevrouw F. Benthem
(secretaris) van de Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen.
Er waren 80 leden aanwezig en van 14 leden , waawan de voorzitter
de namen noemden, was bericht van verhindering ontvangen.
Verslag van de vergadering van 29 maart 1995.
Dit werd goedgekeurd. Naar aanleiding van dit verslag deelde de voorzitter
o.a. mede dat de informatie/aanmeldingsfolder voor nieuw gepensioneerden
gereed was gekomen en gedeponeerd bij de administratie van het Fonds
ter verstrekking aan Vut-ters en nieuw-gepensioneerden, tegelijk met andere
door hun te ontvangen documentatie. Ook maakte hij melding van het feit
dat de heer B. Roelen, wegens privé omstandigheden, helaas zijn bestuursfunctie had moeten opgeven. Ter bevorderingvan de continuïteit van het
bestuur was afgesproken dat de heer K. van der Wilk als plaatsvervangend
voorzitter zal optreden; de heer Th. Geuzebroek als plaatsvervangend
sscretaris en de heer J. Groeneveld als plaatsvervangend penningmeester.
De heer S. Katwijk heeft namens het bestuur zitting genomen in de
pensioencommissie van het OVGO.
De vereniging telt thans 245 leden en 6 donateurs.
Daarna gaf de wonitter het woord aan de heer Hemels voor zijn
Inleiding over en rond het Elsevier-pensioenfonds.
Hoewel 1994 een negatieve groei heeft laten zien heeft het Fonds in de
periode 199û-1994 een opbrengst geboekt van 160 miljoen gulden. De
bijdragen komen uit de volgende bronnen:
Premies deelnemers
6%
Premies werkgever
19%
Opbrengst Beleggingen 75%
De opbrengst beleggingen is hoofdzakelijk een gevolg van a. het in eigen
beheer nemen van de beschikbare middelen, b. de positieve ontwikkelingen op de beurs en c. het beschikken over professionele beleggers.
Het vermogen van het fonds geeft, in miljoenen guldens, het volgende
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beeld:
vermogen
absoluut

liquidatie
waarde

De werdekking (vermogen minus liquidatiewaarde) kan per jaar beïnvloed
worden door factoren die wij zelf niet in de hand hebben, zoals recentelijk
de wettelijk opgeiegde verplichting de rechten van de slapers te indexeren.
emers in
1550
ioneerden 440
actieven
1800

Bij de vaststelling van de hoogte van de premie wordt de d
premie methodiek gehanteerd, waarbij de generatie premie afhankelijk
is van bijvoorbeeld
de loonontwikkeling op lange termijn
het vetmogen van het fonds
leeftijdopbouw van de deelnemers
ue premie die in feite wordt betaald door werknemers e
verhouding 30% werknemer en 70% werkgever zou moment& lager
kunnen zijn. Maar het zou, aldus de hcer Hemels, niet verstandig zijn om
nu te gaan potverteren en later geen voldoende dekking te hebben in
minder florissante tijden. Wat betreft toekomstige inkomsten kan worden
gesteld dat deze niet premie afhankelijk zijn. Het vermogen wordt goed
beheerd. Het streven is als volgt
- te beleggen
40% in aandelen
5 ,% in onroerend goed

55% in (hoog)rentende waarden
De risico's die het fonds zou kunnen lopen lijken op termijn behe

ig geen probleem)

Naar aanleiding van enige onrust die hieromtrent was ontstaan door het
samengaan van Reed eh Elsevier verzekerde de heer Hemels de aanwezigen dat de rechten van het pensioenfonds middels een onopzegbaar
contract zijn gegarandeerd door Elsevier N.V.
Een aantal zaken zullen de aandacht blijven houden van het bestuur van
de Stichting Pensioenfonds. Zoals:
a. Ontwikkelingen rond de AOW; het mogelijk verhogen van de AOWleeftijd; het betaien van premie door AOW-ers; etc.
b. Gaan we in de toekomst van een "final-pay"systeem naar een
andere basis bijvoorbeeld een "midden-loonu-systeem.
c. Gevolgen van de verkoop van Elsevier-bedrijvenof de toetreding van
andere bedrijven naar Elsevier.
Naar aanleiding van vragen van aanwezigen deelde de heer Hemels mede
dat hij zal uitzoeken waarom de jaaropgave wel aan de actieven was verzonden maar nog niet aan de niet-actieven. Hij zegde toe deze toezending
te zullen bespoedigen.
De kwestle van deeitijdwerkers en de keuze mogetijkheld van ouderdoms pensioen of nabestaande pensioen(keuze) heeft de volle aandacht
van het bestuur van het Fonds. In dit verband verwees de heer Hemels
nog naar de voorstellen van de commissie W i v e e n waarin een scala van
mogelijkhedenwordt vermeld. De invulling ervan lijkt vooralsnog op
practische bezwaren te stuiten.
x;crnz,Gelegenheid tot het stellen van vragen.
E. - 2

Dit gedeelte van de vergadering stond in het teken van de grote onrust
die onder de gepensioneerden C.S. is ontstaan door een mededelingvan
de Raad van Bestuur van Reed Elsevier terzake van het niet meer gratis
verstrekken van het Algemeen Dagblad en het NRC Handetsblad, als
gevolg van de verkoop van deze dagbladen aan de Perscombinatie.
Het bestuur van de vereniging hwft op 18 october een brief gestuurd aan
de Raad van Bestuur van ReedlElsevier en vetwezen naar een brief van
Maart 1Q87van de Stichting Pensioenfonds Ekevier-Ondernemingen,
waarin het recht op de gratis verstrekking van beide dagbladen werd
vastgelegd. In zijn reactie op de vele opmerkingen vanuit de vergadering
stelde de heer Hemels dat de gratis verstrekking destijds was gebaseerd
op fiscale gronden omdat het gezien werd als producten uit eigen bedrijf.
Nu de dagbladen verkocht zijn zouden de fiscale gronden zijn vervallen.
Verrassend voor de aanwezigen was zijn mededeling dat voor de actieven

een regeling was getroffen met de Dagbladunie, waardoor deze nog
twee jaar gratis het AD krijgen en het NRC-Handelsbladtegen gereduceerd
tarief kunnen bestellen. De aanwezigen waren hoogst ontstemd door deze
onrechtvaardige behandeling. De m i t t e r hidd vast aan de door het
Pensioenfonds geschreven brief die door de heer Hemels was ondertekend
en waarin de gepensioneerden het recht was gegeven op de gratis verstrekking van o.a. de dagbladen. H& was voor hem dan ook zeer de vraag of
deze toeregging eenzijdig kan worden opgezegd.
Als de gepensioneerden de kranten gratis zouden blijven krijgen zou,
aldus de heer Hemels, de rekening moeten warden betaald door de
Stichting PensioenfondsElsevier-Ondernemingen, hetgeen, volgens hem,
niet rechtvaardig zou zijn ten opzichte van de actieven. Hij gaf als suggestie
dat het bestuur van de vereniging een brief zou schdjven aan de directie van
de Dagbladunie om alsnog tot een overeenkomst te komen. Het gevoel van
de aanwezigen was dat hiermede het probleem werd verlegd. Elsevier heeft
de gepensioneerden in de onderhandelingen vergeten(1); nu moet de
vereniging dit manco oplossen.
De.voorzitter sloot dit onderwerp van discussie af, dankte de heer Hemels
voor zijn presentatievan de pensioen-detailswaarna de heer Hemels en
mevrouw Benthem de vergadering verlieten.
De vergadering vroeg zich vervolgens af waarom de Raad van Bestuur zich
zou afwijzend opstelde ten opzichte van de vereniging.
Na de inleiding van deze middag achtten de aanwezigen echter de tijd
gekomen dat het dagelijks bestuur op gezette tijden met de heer Hemels
zou bijeenkomen. Als directeur Saciaal Beleid mag van de heer Hemels
toch verwacht wrden dat ook de belangenbehartiging van gepensioneerden
bij hem een hogeaprioriteitbehoort te hebben.
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Vaststeiiing Hulshoudalijk Reglement
De voorzitter wees op nog enkele imperfecties in het voorliggende onhiverp
t.a.v. de gebruikte woorden "Algemene Vergadering" en ''het bestuut",
en nader omschrijving voor het woordje "zij"in de tweede regel van art. 4.
In artikel 1.l.f dienen de laatste drie woorden te venrallen. Vanuit de vergadering werd nog gewezen op de behoefte in het huishoudelijk reglement
een nadere omschrijving op te nemen t.a.v. de wijze waarop bij volmacht
gestemd kan worden. Enkele taalkundige verbeteringen in de statuten

werden ter kennisgeving aangenomen omdat voor wijziging hierban de medewerking van een notaris is vereist. De vergadering machtigde het bestuur de
betreffende tekstaanpassingen in het Huishoudelijk Reglement aan te
brengen waarmede de tekst als definitief kon worden beschouwd.

Rondvraag.
Gevraagds werd in de voorjaarsbijeenkomst het accent
het sociale espect van de vergadering. Het versterken van de onderlinge
band werd van belang geacht. Desgevraagdwerd medegedeeld dat voor de
betaling van de contributie van 1996 geen giro-formulieren zullen worden
toegezonden. Daaraan zijn nog al wat kosten verbonden en de vereniging
beschikt over beperkte middelen. Er werd nog een beroep gedaan om
oud-collega's te interesseren voor het lidmaatschap. Immen "leden werven
ledenuisesn van de middelen om het aantal leden en daarmee onze
inkomsten te vergroten. Op verzoek van de voorzitter werd bevestigd dat
Breukelen g
eacht
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Medezeggenschap van gepensioneerden.
Onder deze tiel is een rapport opgesteld op initiatief van het OVGO
(Overlegorgaan Verenigingen van Gepensioneerdenvan Ondernemingen)
dat op 3 mei 1995 door OVGO-voorritter Dr. Beekman is aangeboden
aan staatssecretaris mevr. E. Terpstra. In dit rapport wordt een aantal
voorstellen gedaan die leiden tot verbetering van de medezeggenschapsrechten van gepensioneerden bij pensioenfondsen. Deze voorstellen
beperken zich niet tot het instituut deelnemersraad maar begeven zich
ook op het terrein van het voiwaardig recht van gepensioneerden op
bestuursparticipatie.
In haar antwoord bij de aanvaarding van het rapport zei mevr. Terpstra
dat volwaardige participatie betekent meepraten. Het betekent niet dat
anderen het moeten doen.
Tijdens de behandeling van de wijziging van de bestaande Pensioen- en
Spaarfondsenwetwas de meerderheid van de Tweede Kamer tegen het
voorstel van Tweede Kamerlid E. Nypels(D66) om gepensioneerden
zitting te laten nemen in de besturen van pensioenfondsen, dit in navolging van het standpunt van de vakcentrales. Volgens de staatssecretaris is er nu een wat ander perspectief dan ten tijde van het
kamerdebat. Aan het einde van de presentatie sprak de voorzitter
can CSO, de heer Sturkenboom, zijn vertrouwen uit dat zowel minister
Melkert en staatssecretaris Van Linschoten, de volwaardige participatie
van ouderen zullen ondersteunen.

ondernemingen en Pensioenfondsen.
In het jaarverslag van de Verzekeringskamer wordt o.a. een zorgwekkende ontwikkeling op een aantal terreinen van het huidige beleid van
pensioenfondsengesignaleerd.
Werkgevers zijn zich bewuster geworden van de mogelijkheden om te
beschikken over de vermogens van de pensioenfondsen. In het overleg
met de werknemersorganisaties worden afspraken gemaakt wer verlaging van pensioenpremies. Daardoor zijn in de afgelopen jaren de
premies voor de werknemers vaak aanzienlijk gedaald, zelfs tot nul
zoals door sommige pensioenfondsen met voldoening wordt vastgesteld.
De vergrijzing, de stijgende lasten van indexatie en vooral het achter
blijven van de hoogte van de AOW brengen zwaardere verplichtingen voor

de pensioenfondsen met zich mee. Maar de werkgevers voelen er weinig
voor de premies weer te verhogen. De enige partij die geen enkele rol
speelt bij de vaststelling van het pensioenbeleidzijn de gepensioneerden.
Terwijl het ook om hun pensioenrechten gaat en er door en voor hen in
het verleden is meegewerkt aan de opbouw van het vermogen. Alle reden
dus om te blijven ijveren voor het toekennen van medezeggenschapsrechten aan gepensioneerden en hun pensioenfondsen.
OVGO Nkwws, jaargang 5, juni 1005.
1996- The European Year of Llfe-iong Leaming.
Goor de Europese Commissie is 1996 formeel aangewezen als het
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jaar voor Levenslang Leren.
Voor gepensioneerden C.S.is het een interessant onderwerp. Immers bij
velen bestaat de behoefte om, na afsluiting van de werkzame levensfase,
zich op bepaalde gebieden te bekwamen door het volgen van cursussen
en opleidingen. Het motief van deze gepensioneerden C.S.is dan niet de
verhoging van hun waarde op de arbeidsmarkt, want daarvan maken zij
geen deel meer van uit. Het gaat nu om het verwerven of verhogen van
kennis en inzicht op bepaalde gebieden zowel voor persoonlijk genoegen
en bevrediging als om aan de wens te kunnen voldoen om nog een
bijdrage te leveren aan maatschappelijkeontwikkelingen.

Nederlands Platform Ouderen en Europa.
Op verzoek van het ministerievan VWS (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) wordt een stichting opgericht met bovenvermelde naam. Het doei
van de Stichting wordt het bevorderen van de participatie van Nederlandse
organisaties en instellingen, die voor en met ouderen werken in Europese
samenwerkingsactiviteiten en -projecten. In het biizonder de participatie
in communautaire programma's van de Europese Unie en door de
Europesche Commissie ingestelde Europese netwerken.
De uitvoering van de gestelde taken van bovengenoemd platform is door
de staatssecretaris van VWS, mevrouw E. Terpstra, opgedragen aan het
CSP, het werkoepiend orgaan van de vijf ouderenorganisaties waaronder
het OVGO Overlegorgaan Verenigingen van Gepensioneerdenvan Ondernemingen, waarbij zich ook onze vereniging heeft aangesloten. De financiële middelen worden door de regering ter beschikking gesteld.
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Aandacht voor ouderen.
Dat ouderen niet meer tot een te verwaarlozen groep gerekend moeten
worden begint langzamerhand gestalte te krijgen. Per saldo maken de
55-pl~issersreeds 22% van de Nederlandse bevolking uit. Na de politiek
beginnen ook andere organisaties met deze bevolkingsgroep rekening
te houden. De ANWB en haar zuster-organisaties gaan zich inzetten
voor betere belangenbehartigingvan haar oudere leden zoals:
. goed functionerend, toegankelijk en vooral betaalbaar openbaar
vervoer (zoals betaalbaar taxivervoer in de stad);
. verbetering kwaliteit parkeergarages (wenichtelijker en veiliger);
. verbetering verkeersveiligheid zoals verbetering inrichting auto's
(makkelijk te bedienen pedalen, goed afleesbare instrumenten in het
dashboard, stuurbekrachtiging, zo weinig mogelijk zichtbelemmerende elementen).
Mr. P.A.Nouwen in Kampioen,jaargang 110, nr 7/8.
Aftrek electrocar mag.
De belastingkamervan het Gerechtshof in Den Haag vindt dat mensen
die wegens lichamelijke gebreken op eigen kosten een electmar aanschaffen, die kosten in één keer mogen aftrekken voor de inkomstenbelasting. Het Gerechtshof gaat daarmee in tegen de belastinginspecteur die het tegendeel vond. De scooter is bedoeld voor blijvend
gebruik en zal geen restwaarde hebben, oordeelde de rechter.
J.W, in Voeksnieuws,jaargang 45 nr 9.

AOW blijft ook in de toekomst goed betaalbaar.
Hert voortdurend hameren op de onbetaalbaarheid van de AOW is vooral
n door een poging de huidige bezuinigingsmaatregelenop de
rechtvaardigen. De ANBO stelt voor een reservefonds AOW te
, waaruit een deel van de extra lasten van de vergrijzing opgekan worden. Voor de periode 2010-2030 is een reservefonds
ig van ca 227 milliard. Als de bijdrage aan dit fonds uitgesmeerd
t over de periode 1005-2050 dan zou de AOW-premie daartoe in
rhoogd moeten worden van 14.55% tot 16.73%. Een alternatief
door de politiek vaak genoemde premieheffing AOW over het
d pensioen van 65-plussers of verhoging van de pensioengeechtigde leeftijd naar 66 of 67 jaar.

De ANBO blijít van mening dat het huidige omslagstelsel voor de AOW
(de werkenden van nu betalen voor de 65-plussers van nu) gehandhaafd
moet blijven. Dit omslagstelsel heeft als voordeel dat de solidariteit
tussen mensen met en zonder inkomen is gegarandeerd. Sinds 1980
is de koopkracht van de AOW-ers met 12% gedaald, mede door de
voortdurendeontkoppeling. De ANBO vindt het niet terecht om AOW-ers
die g w n enkele band meer hebben met de arbeidsmarkt op te laten
draaien voor het mislukken van het werkgelegenheidsbeleid. Door het
voortdurend oplopen van de welvaartsachterstandkan de
functie niet meer naar behoren vervullen.
Staatswurant nr 86.

Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:
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VOOrZltter: Ton Boogei's, Dijkhoeve 45,3992 XW Houten Tel.: 030-6379010

SecreCaris:Jan Krull, Wibautlaan 33,1181 XV Amstelveen tel.: 020-6474284
U,2272 HN Voorburg
Penningmeester: Dich Huis, Populie
Tel.: 07Cb386881690
Leden: mevr. Y. Peters-Bouhuys, Den
J. Groeneveld, Monnikendam
Th. Geuzebroek, Bussum
S. Katwijk, Hendrik Ido Ambacht
K. Kuypers, Hengelo(Gld.)
J. van der Wilk, Rijswijk

VERENIQINQ VAN OEPENSIONEERMN ELSEVIERIONDERNEMINOEN
Vereniging ter bevordering van de belangen van personen die een
ouderdoms- weduwe- weduwnaars- wezenpensioen ontvangen van de
Stichting Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingenalsmede oud-Elsevier
werknemers die een uitkering onivangen uit hoofde van VUT, FVP, WAO,
Elseviers Sociaal Plan of soortgelijke instellingen.
~iecretariaatWibautlaan 33,1181 XV Amstelveen, Tel.: 020-6474284
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