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de gepensioneerden. Als de beurs straks in elkaar knalt, blijft er voor de indexering weinig
over."

Een nieuwe lente...
Zoals u Runt zien is de naam van onze
nieuwsbrief gewijzigd waardoor, naar wij
hopen, al onze leden zich beter aangesproken voelen. Tevens heeff de presentatie van onze nieuwsbrief een facelift ondergaan.
Wij zijn daarover zeer verheugd. Het toont
aan dat de opbouw van onze vereniging
zichtbaar gestalte kn~gt.Ook naar buiten
toe h e n wij ons hierdoor beter presenteren. Het spreekt vanzerf dat de redactie
met de haar ter beschikking staande middelen zal blt*en trachten een zo optimaal
mogelijk produkt te vervaardigen. Uiteindelijk bl~jjìhet allemaal vnjki1Iigeemueì-k
Reden te meer voor dankbaarheid aan
diegenen die zich hierbij bijzonder inzetten. Uw suggesties en uw bijdragen aan
ons verenigingsblad zijn uiteraard welkom.
Het bestuur wil langs deze weg de leden
bedanken die bij de jaarwisseling hun
goede -wensen deden toekomen. Het jaar
1996 hebben we Runnen afsluiten met een
ledental van 266 leden. Geen grote toename in vergelijhg met het vorigejam, hetgeen helaas mede werd v e r v o n d door
het overlijdkn van enkele leden tenvijl ook
helaas een aantal leden moest worden afgevoerd van de ledenlijst omdat zij hun
contributie voor I996 niet betaalden.wellicht toch vergeten?) Slechrs één
lid meldde dat hij afiag van verderlid-

maatschap omdat hij van mening was dat
de vereniging vnjivel geen invloed heeji
bij het bepalerubijzigen van de voorwaarden en faciliteiten van gepensioneerden.
Dat is uiteraard spijtig en o.i. een yoorbarig oordeel over een vereniging die nog
slechts twee jaar bestaat. Daarbij moet
niet vergeten worden dat onze vereniging
ook een sociaal abel nastreeff in de vorm
van het e h a r ont-moeten van oud-collega's. Dat dit wel resultaat heeji gehad
blijkt uit vriendschappen die ontstaan zijn
uit toevallige ontmoetingen tijdens vorige
bijeenkomsten. Aan de behartiging van
andere @ensioen)behgnwordt achter de
schermen hard gewerkt. Kleine succesjes
zijn wel geboekt maar het bestuur springt
daar zorgvuldig mee om.
Het bestuur bl~jjì@eren om meer bekendheid te verwerven bij & groep oud-collega's die recentelijk enlof in de nabije toekomst hun status van actieve deelnemer in
het pensioenfonds gewjied hebben of
zullen wijzigen in die van niet-actieve deelnemer. Gebleken is dat persoonlijke benadering dambij het beste resultaat oplevert.
Het bestuur houdt zich aanbevolen voor
de toezending van de adressen van deze
potentiële leden.
Dankbaar is het bestuur voor de extra donaties die onze penningmeester mocht noteren bij de ontvangst van de contributie
(vervolg oppagina 2, Ie kolom)

Pensioen journaal

Hans Pot d g d e in
de pers de onhuikkeZingen oppensioengebied en doet u

verslag
PLUNDEREN PENSIOENFONDSEN
(Uit FEM - 1 febr.): "Geleidelijk maakt de riante
VUT plaats voor flexibele pensioenregelingen.
Die zijn soberder, maar voor de baby-boomers
(na-oorlogse generatie) bepadd niet goedkoper.
Om de pijn te venachten, graaien de sociale
partners (werkgevers en vakbonden) miljarden
guldens uit de pensioenfondsen."
En: "Eendrachtig geb~ikende sociale partners
geld van pensioenfondsen om een specifieke
groep belanghebbenden te bevoordelen."
En: "De Venekeringskamer, die toezicht moet
houden op de pensioenfondsen, laat het passeren zolang de over-reserves van het fonds het
toelaten. Dankzij de koersexplosies op de aande
lenbeurzen, zijn die (papieren winsten) er in

ruime mate. De vakbonden en werkge
versverenigingen Pen er daarom geen kwaad&.
Slechts belangenbeharîigers van gepensioneerden komen sporadisch in het geweer, maar zij
kunnen formeel nauwelijks een vuist maken."
Het Overlegorgaan Verenigingen van Gepensioneerden van Ondernemingen (OVGO) bekritiseert het gemak waarmee de sociale partners
(werkgevers en vakbonden) geld van pensioenfondsen gebruiken om een specifieke groep
belanghebbenden te bevoordelen. RSchieven:"Het pensioengeld is van de actieve @remiebetalende) deelnemers, de slapers (ontslagen mensen) en de gepensioneerden.De overre
serves zijn nodig om de pensioenen jaarlijks te
kunnen indexeren. Dat is uiterst belangrijk voor

PLUNDEREN VAN
GEPENSIONEERDEN?
(NOSJoumaal14 febr.): PvdA-Kamerfractieleider Wallage stelt in PvdA-Partijcongres dat "rijke" ouderen (nog eens) mee moeten gaan betalen aan de AOW.
In de actuele opvattingen van de socialisten zijn
"rijke ouderen" mensen die naast hun AOW
(waarvoor ze al 40 jaar hebben betaald ) ook een
behooriijk bedrijfspensioen bijeen hebben g e
spaard.
Over een dergelijke perfíde opzet heeft het blad
OVGO-Nieuws van september 1996 al geschreven: "Heíñng van AOW-premie bij AOW-pensioenontvangers met een aanvuilend pensioen
betekent een voistrekt ongerechtvaardigdebenadeling van een relatief kleine groep uit de N e
derlandse samenleving. Deze heíñng wordt
volstrekt afgewezen". Maar wie luistert er naar
een paar miljoen ouderen?
Weiiicht geen retorische vraag, want uit een
rapport uit 1996 van het Sociaal Cultureel Planbureau over ouderen kunnen we citeren:"Opvallend is de sterke toename van de politieke onvre
de bij de ouderen. In combinatie met de beWiding dat de politieke onverschiüigheid bij ouderen is afgenomen, levert dit voor de jaren negentig het beeld op van ouderen als een potentiëel
actieve groep. De onvrede gaat zich politiek
vertalen."

NEUSJE VAN ZALM

0:
" Pensioendeskundigen van de vakbonden noemen de nieuwe concept-pensioenrege
l i g van Unilever ""het neusje van de zalm"".
Niet aileen omdat de regeling premievrij is voor
werknemers die minder dan bmto f 95.000 per
jaar verdienen, maar vooral ook door de moge
lijkheid tegen aanvaardbare (pensioen-) kortingen eerder uit te treden dan op de leeftijd van
65 jaar.
Unilever handhaaft de eindloonregeling, met
een uitkering van 70% bij 40 dienstjaren. Elk
jaar eerder stoppen, kost slechts 3% van het
pensioen, en 60 jaar is de vrcegste pensideeftijd."
Helaas kwam voor dit pensioenplan ook het
neusje van Zalm om de hoek kijken: de Fiscus
sprak in maart 1996 een veto uit omdat deze de
overgangsregeling van WT naar vervroegde
pensioen-mogelijkheid te riant vindt. Zolang de
fiscus niet akkoord gaat, zullen de Nederlandse
Unilever-werknemers het met de oude regeling
moeten doen.
Overigens: De nieuwe pré-pensioen-regeling is
voor Unilever op termijn f 120 miljoen goedkoper dan de oude WT-regeling. Daarenboven
haalt Unilever f 175 miljoen uit de reserves van
(lees door op volgendepag, 2e kolom)
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De vereniging is aangesloten bij het OVGO,
het Overlegorgaan van Vermigingen van
Gepensioneerden van Ondernemingen
COrnUTIE
De contrbutie bedraagt f. 30,-, respectieve
lijk f. 15,- voor hen die een pensioen lager
dan f. 500,- per maand ontvangen. En u
weet het, u mag ook meer storten. Ter voorkoming van kosten worden geen girokaarten
gezonden. U wordt venocht uw contributie
te storten op Postgirorekening 100802t.n.v.
Penningmeester VGEO te Voorburg

1997. Het is een opsteker voor de bestuursleden bij hun inzet voor ons gemeenschappelijk belang. Op deze plaats willen
wij ook het venoek van de penningmeester
onderstrepen om uw contributie voor 1997
zo spoedig mogelijk over te maken.
Op het moment dat de kopij voor deze
nieuwsbrief moest worden afgesloten was
nog niet bekend wie de gastspreker zou
zijn op onze jaarvergadering van 16 april
a.s. Twee candidaten die op ons verlanglijstje stonden bleken op 16 april verhin.
verwijzen wij graag
derd te n ~ nDaarvoor
naar & uitnodiging voor &ze vergadering. Wij hopen dat wij weer vele van u in
Breukelen zullen ontmoeten.
Het bestuur

EIGEN BZJDR4GEI
Begrijpt u ook niets van de regeling eigen
bijdrage voor ziekenfonds- en standaard@akket)poiis verzekering? Er is op het
postkantoor en bibliotheek een folder over
dit onderwerp verkrijgbaar: 'Uw bijdrage
aan de gezondheidszorg'.
Er ligt op dezeifde adressen ook een folder
voor u klaar betr&ende de veran-gen,
per 1 januari j.l., op het gebied van thuiszorg, ouderen zorg en de ziekenfondsvenekering voor AOW=.

nu al duidelijk Het rendement daarop is minder
danelders.
,

OVERHEID MEE-ETER
WELLESNIETES
(Telegraaf okt.-96): ik.kabhetsplannen om fors
in te grijpen in de aarivuilende pensioenen hebben een golf van veròntwaardiging gewekt bij
sociale partners ( al danniet gehuicheld ) en de
pensioenfondsen. Die vinden dat het kabinet
door deze ingreep op onaanvaardbare wijze
ingrijpt in de vrijheid van onderhandeling van
werkgevers en werknemers.
Maar de (toen) nieuwbakken sbakxcrebuis
van Sociale Zaken, Frank de Grave, vindt dat de
kabinetsplannen voor een forse verandering van
het pensioenstelsel geen platte k u h i g k g s voorstellen zijn maar moeten garanderen dat
onze oudedagsvoonieningen ook voor de komende generaties betaalbaar blijven. (Als de vos
de passie preekt, boer pas opje kippen!).

VERGRIJZING (door zorg en ergernis?)
(Telegraafnov.'96) :Het kabinet vindt het eindloonstelsel met het oog op de snel toenemende
vergrijzing en de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt te duur en te ouderwets worden. (De
overheid is de grootste werkgever, zodoende!)
Daarom is het kabinet van plan de belastingwije
opbouw van het aanvullend pensioen (onder
dwang van de fiscus) te beperken tot 70% van
het gemiddeld verdiende loon.
Een meerderheid van de Tweede Kamer voelt
wel voor het middelloonstelsel maar vindt dat dit
niet verplicht kan worden opgelegd aan de sociale partners. (Maat let op de politieke windhaantjes!).

AOW-SPAARPOT ONNODIG?
(Telegraaf dec.'%): ING ziet grote nadelen aan
spaarfonds voor AOW. Volgens het Economisch Bureau van de ING-Bank is een apart
AOW-fonds dat wordt gevuld met belastingmeevallers niet alleen nergens voor nodig maar
heeft dat zelfs grote nadelen.
Volgens de INGeconomen heeft een AOWspaarfonds dezelfde nadelen als een kapitaaldekkingssysteem, temijl het de voordelen daarvan
mist. Bij kapitaaldekking bouwen mensen hun
eigen pensioen op. Dat is duurder op de korte
termijn dan het huidige omslagstelsei, waar de
uitkeringen van nu worden betaaid met de (te
heffen) premies van nu. Daar staat zekerheid op
de lange termijn tegenover.
Het beoogde spaarfonds mist echter die zekerheid doordat er niets is geregeld over de aanspraken. Met een spaarfonds (onder de hoede
van politici) blijft het mogelijk dat de uitkeringen worden verlaagd ( zie ernstige achterblijven
AOW in de laatste 10 jaar ), dat er (van reeds
gepensioneerden) premie wordt geheven over
aanvullend (bedrijfs-)pensioen, of dat de pensioenleeíüjd wordt verhoogd.
Daarnaast moet zo'n fonds (tenminste) bestand
zijn tegen het infiatierisico. Dat kan worden
bereikt door het rendement op de beleggingen
zo hoog mogelijk te maken.
Het geld dat in het ( beoogde door de overheid
bestierde) spaarfonds zal worden gestopf zal
echter worden belegd in staatsobligaties, zo is

Overigens wijzen de INGeconomen er fijntjes
nog eens op dat de Overheid uiteindelijk toch
lekker meeeet van de pensioen-inkomens. Naar
schatting zal in het jaar 2035 ongeveer 17% van
,het Nationaal Inkomen worden uitgekeerd als
pensioen. Van dat pensioen gaat dan echter
ongeveer een kwart naar de Fiscus.
De INGeconomen concluderen daaruit:" Het
spaarplan dat de regeringspartijen voorstellen,
wordt in feite dus al via levensvenekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen g e e f f e
tueerd".

AOW GEEN SCHAT-KIST-ZAAK
Minister Melkert ("What's in a name?!") verkondigde al medio vorig jaar dat de regering
voor 1997 de beslissing had genomen om de
AOW-premie te bevriezen op het niveau van
1996 en het (eventueel) meer nodige uit de
algemene middelen beschikbaar te stellen.
Melkert als "het goede Heertje"? Kom nou..!
De OVGO gaf al in haar september-"N-~euws"
lik op stuk:
"Hoewel deze maatregel er op het eerste gezicht
misschien niet onsympathiek uitziet, zijn we
scherpe tegensîander van deze zogenaamde
fiscalisering van de AOW-premie."
"Opneming in de algemene middelen (de belastin@ betekent, dat ieder verband tussen pre
miehefñng en pensioenhoogte verloren gaat.
Dat lokt eindeloze manipulaties met de premie
uit waarbij de achter ons liggende manipulatie
(nalatigheid) met de koppeling kinderspel lijkt.
We blijven aandringen op oplossingen voor de
lange termijn. Dat is de enige aanvaardbare
vorm."
"Aan de door ons voorgestelde koppeling aan de
kosten van levensonderhoud in plaats van aan
de lonen, moet in de publieke discussie zeker
nog verdere uitwerking worden gegeven, alvorens afkpraken ook kunnen worden uitgevoerd."
PENSIOEN OPSTAND BIJ NEDLLOYD

De Nedlloyddirecüe nam vorig jaar eigenmachtig een "restitutie" van f 101 miljoen uit de zgn
"ovemserves" .vanhet Nedlloyd Pensioenfonds.
Het pensioenfondsbeduur keek blijkbaar machteloos toe.Dat deed niet de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds met haar 2500
leden. Die dreigde met een kort geding voor de
rechter tegen de Nedlloyd om te redden wat er
nog te redden viel.
Toen werd het pensioenfondsbestuurwakker en
fungeerde als brandblusser. Het pensioenfonds
kreeg weliswaar geen cent terug uit de onderne
mingskas, maar het pensioenfondsbestuur
mocht wel een paar sussende gebaren maken
naar het opstandige pensioenvok Wellicht van?
uit de overweging "beter een half ei dan een
lege dop" blies de heer ESostuma, voonitter
van de belangenvereniging, het aangekondigde
kort geding af omdat hij van het pensioenfonds
drie toezeggingen ( beloften) had gekregen. Die
beloften houden resp. in: enige verbetering van
de positie van de zgn. "slapers" ( niet te verwarren met de pensioenfonds-bestuurders!); het

pensioenfonds belooft de belangen van pensioengerechtigden beter te zullen gaan behartigen;
en er wordt uit de resterende overreserve van
het fonds een soort voomening getroffen waaruit toekomstige dalingen van de AOW alsook
verhogingen van gemeentebelastingen voor de
gepensioneerden moeten worden gecompenseerd.
Een andere ( volgens De Telegraaf van 1 febr.)
belangrijke toezegging van het pensioenfonds is
dat voortaan overreserves niet meer klakkeloos
aan het Nedlloyd-bedrijf zullen worden uitgekeerd. Postuma meent " Iets terug naar de
werkgever, vinden wij goed, maar dan moeten
wij ais deeinemers van het pensioenfonds ook
een bedrag naar rato terugkrijgen. Daarover
moet worden gecommuniceerd en dat mag dus
niet opnieuw achter onze rug om worden geregeld."

Een massa oudere werknemers zijn zich recentelijk een aap geschrokken van een revolutionair
nieuw geluid uit de vakbeweging, dat door velen
ais een dolk in de rug wordt ervaren.
Die twijfelachtige eer oogstte de MHP-vakbond
De Unie (voorheen Unie BLHF'), vakbond voor
administratief, technisch en commerciëel personeel met een d e Nederlandse dagbladen en tvstations halend pleidooi voor zgn. vrijwillige
"demotie" van oudere werknemers. De beleidsmakers van deze vakbond vinden het logisch
dat oudere werknemers "vrijwiüg" met salarisverlagmg genoegen kunnen nemen wanneer ze
besluiten het wat kalmer aan te gaan doen c.q.
(naar het oordeel van hun baas) minder gaan
presteren.
Dit ongedachte geschenk-argument voor werkgeversorganisaties kwam al in januari voortijdig
(embargo-schending) in nieuwsmedia, gelicht
en overbelicht uit een "discussienota" voor een
medio april te houden Unisledencongres.
De Unie wil een dergelijk "demotien-beleid op
basis van vrijwilligheid op langere termijn "bespreekbaarWmaken.
In De Telegraaf concludeerde dejoumaliste M.Th. Roosendaal al... :
"... lijkt het er veel op dat hierdoor straks nie
mand meer met de vakbond wil praten."

Onder het hoofd "leeftijdsbewust personeelsbeleid" oreert de vakbond de Unie om.: "Werken
is in veel gevallen het bedrijven van topspo& op
een gegeven moment ben je over je hoogtepunt
heen .Dat moet je je realiseren en dan moet je

De redactie vroeg de heer Jan Hemels, u
allen bekend als de voorzitter van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Ehvier Ondernemingen, veranderingen in de
Elsevier organisatie op papier te d e n
zetten. Hier volgt zijn eerste bijdrage:

een stapje terug durven te doen. Bedrijven kunnen echter niet voor d e oudere werknemers"
(voor zover de laatste jaren al niet massaal "afgevloeid" !) "een mentorahtige baan scheppen
of een baan in de luwte creëren, zeker niet met
behoud van
oude inkomen."
De Unie komt met een nieuw wenkend perspectief:" Daarmee doorbreken we het geijkte loop
baanpatroon dat deen maar een oplopende lijn
mag laten zien.Het zou veel meer een voorwaaris-zijwaarts-achterwaarts beweging moeten
zijn." (een soort kreefiengang dus). "En niet
alleen vanuit datgene wat het bedrijfsleven
oplegt, maar ook vanuit keuzemomenten die
individuele werknemers voor zichzelf mogen
maken. "Als pleister op de wonde voegt het
unie&&
eraan toe:
"Werknemers die het wat rustiger aan d e n of
moeten gaan doen, moeten daaruii de financiele
consequenties trekken. Wat minder stress, wat
meer vrije tijd, kortere werkdagen of weken,
extra vakantiedagen, in combinatie met een wat
lager inkomen, hoeft geen ramp te zijn."
Topsport? Rode kaart voor De Unie.

l

de oprichting van een centraai instituut dat op
dit gebied specifieke opleidingen venorgt die
leiden tot een erkend diploma.
DIPLOMA'S .2

-

(Telegraaf 14 febr.): Deskundige 65-plussers
moeten volgens staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) een of meer zetels krijgen in het
bestuur van pensioenfondsen. Hij overweegt
een weüeiijke verplichting in te voeren om g e
pensioneerden meer inspraak te geven bij de
'fondsen. Ze moeten dan wel op deskundigheid
worden getoetst.
De Grave wil d e bestuurders van pensioenfondsen in de toekomst laten toetsen op deskundigheid. De staa-s
vindt dit van belang
omdat de pensioenfondsen vele miljarden behs
ren.

De OVGO kopte in haar septemberblad al
"Staabsemtaris wil sneliere en betere medezegPENSIOEN-DIPLOMA'S?
genschap van gepensioneerden bij pensioenfondsen".
Volgens de MHP-vakbond De Unie zullen bij Die m r e t a r k van Sociale Zaken, nl. mr.
de door deze bond voorgestane "fiexibiisering" Frank de Grave, begint zich steeds meer op het
(een soort deteria--systeem) van de pensioen- onderwerp pensioenfondsen wam te draaien. In
systemen in Nederland de taaksteiling en ver- de NRC van 18 febr. jl. zegt hij er in een interantwoordelijkheid van pensioenfondsbesturen view over: " De periode sinds augustus heb ik
en andere daarbij betrokken zeggenschapsorga- gebruikt om mij breed te oriënteren. De d e e b
nen er niet eenvoudiger op worden. In de om- mersraden (van pensioenfondsen) hebben een
streden vakbonds-congresnota wordt daarom complexe structuur en kunnen niet op voldoenbetoogd dat aan individuele deelnemers in deze & draagvlak rekenen.
organen in toenemende mate ook kwaliteitseisen Kijkend naar de belangen, die gepensioneerden
moeten worden gesteld. Vrijblijvende scholing hebben bij het pensioenfonds dat elke maand
en emxingskennis zijn wat dat betreft naar de hun geld overmaakt, hebben zij recht op een
mening van De Unie niet langer voldoende bestuurszetel."
waarborg voor kwaliteit.
De Grave vindt ook: "Het is een cultuurvenuide
De Unie vindt dan ook dat op korte termijn ring. Dit is een onderdeel van de samenleving
gestreefd moet worden naar vakgerichte scho- dat tot nu toe het exclusieve domein van werkling voor pensioenfonds-bestuaers, onderne- gevers en werknemers is geweest. Ik preek de
mingsraden en zeggenschapscommissieleden revolutie niet, maar ik vind wel dat de manier
(bedoeld wordt o.m. Raden van Deelnemers).
waarop pensioenfondsen bestuurd worden niet
Een door de overheid erkende vakopleiding met meer van deze tijd is."
een daarbij behorend diploma. Het gaat immers De Grave wil ook betere controle door de Verom grote belangen die gegarandeerd goed moe zekeringskamer op de kwaliteit van pensioenten worden bewaakt. (vooral tegen plundering fondsbestuurders. " Het signaal van zorg dat de
door werkgevers, vakbonden en Overheid !).De toezichthoudende Vemkeringskamer over de
Unie vindt "Een dergelijke kwaliteitseis is wat kwaüîeit van besturen heeft gegeven, is niet
dat betreft geen overbodige luxe waanian op zo zonder grond."
"Ik wil de Verzekeringskamervoor toetsing van
kort mogelijke termijn door een ieder, die in
deze sector verantwoordelijkheid draagt, moet de kwaliteit van pensioenfondsbestuurderseen
instrumentarium geven dat vergelijkbaar is met
worden voldaan."
dat van De Nederlandsche Bank."
Deze vakbond belooft het initiatief te nemen tot

Misset uitgeverij en Bonaventura zijn onderdeel geworden van Elsevier Business
Information (EBI).EBI heeft buiten deze
bedrijven vestigingen in Belgie (Pepco),
Duitsland (Reed Elsevier Deutschland
GmbI-f, Frankrijk (Groupe S-gies)
en
Spanje (Arte y Cemento Prensa).
Bonav-a
en Misset zuilen één bedrijf
worden met verschillende pr&-&combhaties in verschülende vestigingsplaatsen. Dit proces wordt gecompliceer-

der nu Reed E M e r Colofon BV he&
gekocht. Colofon is gevestigd te Den
Haag en heeft als belangrijkste werkmaatschappijen Delwel, Vuga en Tijdstroom.
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Falrnignoul, 8 november 1996
Geachte heer Boogem (beste Ton),
Even een kort episteltje om het bestuur van de Vereniging van
Gepensioneerden hartelijk dank te zegga voor de zeer interessante
en toch gezeiüge vergadering gisteren in Breukelen.
Het was de 2x 3 uur rijden wel waard Zeker ook om een zo groot
aantal bekenden weer te.ontmoeten.
Hartelijke groet en tot Pens in april 1997.
Peter van den Berg

fwrvoig van vorige pagina)

ZORGLOZE OUDE DAG?
(Telegraaf - 13 febr.): Ouderen moeten bij tenminste acht zorgvazekeraars een hogere aanvullende ziektekostenverzekering betalen. Door
dit verschil zijn senioren f20 tot f70 meer premie per maand kwijt.
Bovendien maken zorgvenekeraaxs het duizenden ouderen onmogelijk om zich voor een aantal voorzieningen bij te venekeren. Dit door het
hanteren van een leeftijdsgrens van 45 tot 55
jaar. Dit blijkt uit een ondenoek dat de Unie
KBO, de grootste ouderenorganisatie van ons
land, heeft ingesteld naar de toegankelijkheid
van aanvullende verzekeringen.
De vice-vooxzitster van de Unie KBO, Lenie
van Son-Van Beek, vindt dat het kabinet zo snel
mogelijk een eind moet maken aan de leeftijdsdiscriminatie bij mrgvenekeringen.

DE GROTE SAMENZWERING

Gepensioneerde
Als gepensioneerde ben je slechts tussen 10 en 12 en tussen 14 en 16 uur
welkom. Je kennis en ervaring wordt gezien als ballast in plaats van
'J434F.

Dit is een algemeen probleem maar ook bij Ahold heeft niemand van de
raad van bestuur later meer een beroep op mij gedaan. W, ik heb zelf
geweigerd na mijn pensioen nog een kantoor aan te houden, maar toch: ik
ken iederten in de supermarktw~lden iedercen kent mij. Maar niemand
heeft mij ooit gevraagd een contact te leggen of op een andere manier te
helpen. Dat vind ik zonde. En ja, ik was ook wel teleurgesteld.
(AlbertHer>, D e memoires van een optimist?

rings-maatschappijen een autovertekering weigeren afte sluiten ( of een hogere premie eisen )
ais de beîrokkene ouder is dan 65 jaar.
Het blijft natuurlijk vreemd dat leeftijdgenoten
van mensen als Kohi, Borst en Van der Stoel
voor hun rechten moeten vechten. De wijblijvende aanpak om hieraan iets te veranderen,
biijkt in ieder geval niet te werken. Er zal zwaarder geschut in stelling moeten worden g e
bracht." (Zaals?)

Uw contribuiie nog niet beîuahl?:
Postgiro 100 802 t a v . Penningmeester
Ver. Gepensionemdrm EIsevìer-Ondernemingen, Voorburg.Dank u wel

MUTATIES
Wilt u zoo vriendelijk zijn alle veranderingen
in wjv sd,ì =de
S-L
&ar te grv.m.?
In geval van overlijden nemen wij aan dat de
partner het lidmaatschap wil voork&en.Wdt u
ons berichten als dat niet u,is?.
Wi ontvangen geen bericht van overlijden van
het pensioenfonds. Zodoende zijn wij niet altijd
geinformeerd. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Daarom het vemek om ons in te lichten
als u kennis neemt van het overlijden van een
lid. Beter een dubbel bericht dan geen. Th-G.

Omslagkop van HP& Tijd van 21 febr.: "De
oude dag is in gevaar en niemand heeft het in de
gaten". In het blad onder de kop "Wat te doen
met je pensioen" o.m. de volgende artikel-passage: "Terwijl menigeen zich de afgelopen jaren
druk maakte om de paar gulden (?) waarmee de
koopkracht van de AOW achteruitging, schakelden veel werkgevers sinds begm jaGhegentig
gemisloos over op de goedkopere middelloonregeling. Het bespaart werkgevers veel geld,
want zij W e n gemiddeld tweederde van de
pensioenpremie. Gevolg is lagere aanvuilende
Bedankt oudje
pensioenen voor hun pexsoneel.
Het stilzwijgen van de politici heeft twee oorzaken. Ten eerste betekenen lagere premies een In de Chinese tijdrekening begon 4 februlastenverlichting voor het bedrijfsleven, wat ari jl. het nieuwe maanjaar, nhetJaar van
gunstig is voor de werkgelegenheid. Ten tweede
de Osn.De os is een van de nuaalf dieren
is de overheid zelf werkgever, zodat ook zij
profiteert van kleinere bijdragen aan haar pensi- in de Chinese astmlogische dierenriem.
oenfondsen zoals het ABP (voor ambtenaren) In The Free China JouniaI van 31 jan-jl.
uit Taiwan lazen wij dat hoewel tegenen het PGGM ( de vemrgende sector)."

woordig hoof&akeIijk mobrtractors het
ZWAARDER GESCHUT?

zware ploegwerk op de Zanderij-en doen de

In een voorproefie van het nieuwe maandblad
"Plus" (voor 50-plussers) schrijft de oud-joumalist H e m Wigbold: " Ik had het ai verwacht:
Het per 1 januari 1994 opheffen van de "Oude
renrichtlijn", waardoor 55-plussm bij massaontslag met voorrang hun cangé kregen, heeft
niet geholpen een einde te maken aan de leeftijdsdiiriminatie. Wat blijkt? In 1994 kwamen
er meer ouderen in de WW dan ooit. Een stijging van maar liefst 40% vergeleken met 1993.
Dat is niet de enige vonn van leeftijdsdiscriminatie. Zo is bekend dat verschillende verzeke

vroegere werk-waterbugel nog steeds met
respect in het Jaar van de Os vereerd
wordt. Deze "os" wordt niet alleen beschouwd als het hardst werkende trekdier
maar vooral gezien als symbool van gewilligheid en goedmoedigheid.
In de Taiwanese agrarische gemeenschap
betrefi deze verering voornamelijk de waterterbuffel als lastdier.Daarmee bewerkte
men in het verleden niet alleen de agra-

BLIJFT PENSIOEN OP PEIL?
Onder deze titel publiceerde het OVGO (Overlegorgaan Verenigingen van Gepensioneerden
van Ondernemingen) een rapport. De ondertitel
van dit rapport is: Een ondenoek naar de aanpassing van pensioenen bij kostenstijgingen c.q.
welvaartsverhogingen(door pensioenfondsen).
Een conclusie uit dit rapport is dat de percentue
le verhoging van de +oenen,
voor- tiental
ondernemingspensioenfondsen geen -grote
verschillen laat zien. Ook lopen de verhogingen
redelijk in de pas met de prijsontwikkeling.
Hiervoor is de basis de geschoonde prijsindex
van de maand oktober, vanaf 1993 is de nieuwste prijs-index genomen.
Hiermede is natuurlijk niet gezegd dat de koop
kracht van gepensioneerden op peil gebleven is.
Er zijn tal van factoren die daarop invloed uitoe
fenen. 0.a overheids-maatregelen met het oog
op de kostenontwikkeling in de zorgsxtor zijn
dse- im $v!& er. r),ZE riet te -ken
van gemeentelijke' tarieven die stijgen. De
OVGO pleit in dit verband voor regeimatig
onderzoek naar het bestedingspatroon van oude
ren

De OVGO heeft aan haar rapport een aantal
beleidsconclusies verbonden. Hierop en op
andere aspecten van deze zaak zullen wij in een
volgend nummer uitgebreider terug komen.

rische velden maar deze beesten dienden
ook als transportmiddel voor vek mensen
De Taiwanese boeren voelden zich sterk
verbonden met hun waterbuffels en zij
beschouwden het als een beschamende
daad om een oud, afgewerkt dier te doden.
Zo'n boer liet zijn oude bugel dan als het
ware "met pensioen" gaan en bleef het
dier dan tot zijn natuurl* dood liefdevol
verzorgen. Dit werd gedaan uit dankbaarheid voor de levenslange arbeid van het
beest.
In deze áiJd zijn de waterbufsels in de dierentuin van de Taiwanese hoofdstad Taipei de grootste publieksarnactie; stromen
ouders met kinderen staan er voor stil,
groeten de dieren en vragen hen om geluk
en succes in het nieuwejaar.

