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MEDEZEGGENSCHAP GEPENSIONEERDEN 
bij de uitvoering van pensioenregelingen 

Over dit onderwerp zijn een jaar lang 
verhitte debatten gevoerd door de vak- 
bonden, staatssecretaris De Grave en het 
CSO, het Coördinatieorgaan van Samen- 
werkende Ouderenorganisaties. 
Men zou zich kunnen afvragen waarom 
de vakbonden zo fel en negatief rea- 
geerden op de wens van de oude- 
renbonden om meer zeggenschap van 
gepensioneerden over hun eigen 
pensioen. Zouden ze dan toch iets te ver- 
bergen hebben? Een duidelijke aan- 
wijzing dat het hoog tijd wordt dat 
gepensioneerden meer betrokken worden 
in het bestuur van het pensionfonds, 
blijkt uit deze houding. De vakbonden 
hebben de eerste aanval op hun bastion 
afgeslagen door het sluiten van een con- 
venant tussen de Stichting van de Arbeid 
en de ouderenorganisaties (CSO), waarin 
de pensioenfondsen wordt aanbevolen in 
de komende drie jaar deze zeggenschap 
van de gepensioneerden beter te regelen. 
Uit meer onderzoeken is gebleken dat de 
interesse van werknemers over het onder- 
werp pensioenen zeer gering is. Men gaat 
er over het algemeen van uit dat het wel 
goed geregeld zal zijn. Vandaar dat zelfs 
bij bestaande deelnemersraden van pen- 
sioenfondsen het moeilijk is kandidaten 
te vinden om in deze raden zitting te 
nemen. Dit geldt helaas ook voor gepen- 
sioneerden. Hierbij moet worden opge- 
merkt dat uit dit zelfde onderzoek ook 
naar voren kwam dat leden van de 
ondernemingsraden van mening waren 
dat de huidige bevoegdheden van de deel- 
nemersraden maar weinig ruimte over- 
lieten om enige invloed uit te oefenen 
op het beleid van de fondsbesturen. 

Nu met name gepensioneerden meer en 
meer gaan ervaren dat hun oudedags- 
voorziening achter gaat lopen in d e  
welvaartsontwikkelingen, blijkt dat de 
zgn. belangenbehartiging van gepen- 
sioneerden binnen de vakbeweging een 
wassen neus is. 
Dit is ook de belangrijkste reden dat er de 
laatste jaren veel nieuwe verenigingen 
van zijn opgericht wel- 
ke zich op hun beurt verenigd hebben in 
het Overlegorgaan van de Verenigingen 
van Gepensioneerden van Ondernemin- 
gen. saken  met de ouderenbonden zijn 
zij er in geslaagd bij de staatssecretaris 
aandacht te vragen voor een eigen plaats 
in het overleg voorafgaande aan het 
opstellen van beleids-iaatregelen. Het 
resultaat is de totstand-koming van 
bovengenoemd convenant. 
Weliswaar een mager resultaat, maar 
toch een eerste suc&s. Men hoort wel 
eens het verwijt dat een vereniging van 
gepensioneerden niets bereikt. Maar 
Soals de bewustwording van de werk- 
nemers in het begin van deze eeuw een 
lange aanlooptijd nodig had, zo zal door 
de toename van het aantal levensjaren 
van gepensioneerden de bewustwording 
groeien dat alertheid nodig is om te 
kunnen blijven genieten van een levens- 
avond zonder financiële zorgen. Het 
moge dan zo zijn dat er vaak gesproken 
wordt over 'de rijke' gepensioneerden; 
voor vele ouderen zijn die 'wereldreizen' 
niet weg gelegd. Wanneer men zijn oren 
goed te luisteren legt in bejaardenkringen 
hoort men heel andere geluiden! Er is 
dus nog veel werk te verrichten. 

Ton Boogers 

de wet van het getal. 
' ' D E ~ ~ E  VAN Opkomen voor het belang van gepensio- 
ORGANISATIES VAN neerden kan derhalve het best worden ge- 
GEPENSIONEERDEN (NVOG) organiseerd via de daarvoor gespeciali- 
De kop boven dit artikel zal m.i.v. 1998 
de nieuwe naam worden van het huidige 
Overlegorgaan Verenigingen van Gepen- 
sioneerden (OVGO), waarbij ook onze 
vereniging is aangesloten. 
Steeds meer wordt onderkend dat de stem 
van de gepensioneerden c.s. gehoord 
moet worden bij algemene beleidsmaatre- 
gelen, zeker als deze het belang van de 
ouderen primair aangaan. Ook hier geldt 

seirde kanalen. Dat kan zijn de onderne- 
mingsgerichte vereniging (VGEO) wan- 
neer het de specifieke belangen rond de 
eigen onderneming betreffen. Wanneer 
het de algemene pensioenbelangen betreft 
via de landelijke vereniging (NVOG) en 
bij algemene ouderenbelangen zoals o.a. 
welzijn, zorg, wonen in het CS0 het sa- 
menwerkingsverband met de ouderenbon- 
den. 

De redactie heefi nijver gewerkt om u een 
nieuwsbrief te kunnen presenteren met 
vele interessante details rond pensioenen 
en aanverwante zaken. Ook onze PR- 
commissie verdient dank voor de snelle 
realisatie van een enquête en ook een 
compliment aan u, lezers en lezeressen, 
voor de vele reacties die werden inge- 
stuurd. Het bestuur kan op grond van 
deze antwoorden trachten aan het te 
volgen beleid de gewenste invulling te 
geven. 
Op onze najaarsbijeenkomst 30 oktober in 
Amsterdam mochten wij een aantal leden 
begroeten welke voor de eerste maal onze 
bijeenkomst bezochten. Helaas misten wij 
ook enkele trouwe bezoekers o.a. als 
gevolg van overlijden. 
De datum van onze volgende bijeenkomst, 
de jaarvergadering, is reeds vastgesteld 
op 23 april a.s. Reserveer deze datum 
reeds nu in uw agenda. Wij hopen dan 
weer vele van u te mogen onbnoeten. 
Wij bieden u en allen die u dierbaar zijn, 
onze goede wensen aan mor de komende 
feestdagen. 
Wij spreken de hoop uit dat 1998 voor 
onze vereniging een jaar moge worden 
met een groeiend aantal leden en dat, 
mede dank zij uw steun, het bestuur in 
staat zal zijn verdere inhoud te geven aan 
de versteviging van de onderlinge band 
onder onze leden en de behartiging van 

d e  belangen van alle oud-collega's na hun 
beëindiging van hun actieve loopbaan bij 
een van de Reed Elsevier ondernemingen. 
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fl. 13.200.000.000 
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Heeft u er moeite mee om zich voor te 
stellen wat dit getal betekent? Het is de 
omzet over het jaar 1996 van de twee 
uitgeverijen die het voornemen hebben 
te fuseren n.l. Wolters/Kluìver en Reed- 
Elsevier. De grootste uitgeverij van 
professionele en wetenschappelijke pu- 
blikaties zou daarmede tot stand komen. 
Wereldwijd met 42.000 werknemers. De 
beurswaarde omstreeks 10 oktober was 
iets van fl. 55 miljard. 
Experts noemen de voorgenomen fusie 
een perfecte zaak om dat de werk- 
gebieden vrijwel naadloos aansluiten. 
Op het gebied van juridische en fiscale 
uitgaven zien sommigen een dreigend 
monopolie en dat stemt niet iedereen 
gelukkig. Wolters/Kluwer zou kunnen 
winnen door de technologische inbreng 
van Elsevier. Elsevier is verder op het 
gebied van elektronische uitgaven en 
bijvoorbeeld in toepassingen op Inter- 
net. Topman van de nieuwe combinatie 
wordt de heer C. Brakel, een oude be- 
kende in Elsevier kringen. 
Er zijn mensen die geloven dat deze 
voorgenomen fusie een aanloop is naar 
het vormen van een nog grotere com- 
binatie in uitgeversland. ReedmlSevier 
zou daarvoor het kapitaal beschikbaar 
hebben 
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CONTRIBUTIE 
De contributie bedraagt f. 30,--, respectievelijk 

f. 15,-- voor hen die een pensioen lager dan 
f. 500,-- per maand ontvangen. Ter voorkoming 
van kosten worden geen girokaarten gezonden. 
U wordt verzocht uw contributie te storten op: 

POSTBANK 100802, Vereniging van 
Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen, 

Voorburg 

Hans Pot volgde in 

Pensioen journaal zingen de pers OP de pensioen- onwil&- 

gebied en doet u 
verslag 

LANG ZULLEN WE LICVEN! 

Misschien wist U het nog niet, de oude 
mannen zijn aan het inlopen op de oude 
vrouwen in de race naar hun laatste uur- 
tje. De statistiekers hebben dat voor ons 
uitgerekend, in de periode 1990-1995 
leefden de mannen gemiddeld 8 maanden 
langer -- en haalden gemiddeld 74,81 
jaar -- dan de mannen in de periode 
1985-1990. En de vrouwen leefden in de 
periode 1990-95 2 ?h maand langer dan 
in de vijf jaar daarvoor; ze bereikten een 
gemiddelde eind-leeftijd van 80,73 jaar 
tegen 2 W maand minder in de voorgaan- 
de vijf jaar. 
De "deskundigenn die dat hebben uitgere- 
kend hebben gelukkig ook een antwoord 
gevonden op die prangende vraag hoe het 
komt dat de mannen qua leeftijd de laat- 
ste jaren inlopen op de vrouwen: "Door- 
dat de vrouwen nu meer dan ooit gaan 
werken en dus ook met meer stress te 
maken krijgen." 
Eigen schuld, dikke bult dus. Moeten die 
tachtigjarige dames maar niet ineens alle- 
maal gaan werken; je reinste broodroof 
toch!? 
Dit soort macabere studievruchten uit de 
"overlevingstafels" (klinkt geruststellen- 
der dan de vroegere benaming "sterfteta- 
fels") stonden onlangs op het menu van 
het Nederlands Actuariëel Genootschap 
in een "presentatie" in Rotterdam. De 
positieve ontwikkeling van gedurige ver- 
lenging van ons aller levensavond zou 
wellicht wat zorglijk -- of juist juichend - 
kunnen worden opgevat door de medi- 
sche en overige gezondheidszorg-gildes; 
de club van "levensverzekering-wiskundi- 
gen" haastte zich dan ook bij monde van 
ene drs. H. Aarts erbij te verkondigen: 
"We worden ouder, maar we winnen he- 
laas niet aan gezonde jaren maar aan on- 
gezonde jaren." 
Het Genootschap schreit niet zozeer hete 
tranen over het volgens hen almaar on- 
gezonder worden van die almaar ouder 
wordende medeburgers; het gaat deze 
deskundologen blijkbaar vooral om de 
centen. Want drs. Aarts helpt de oudjes 
gemakshalve aan een schuldcomplex met 
de modieuze verkondiging: "Ouderen 

"mede-landers"). "Wijn (drs Aarts C.S.) 
voorzien dat dit in de komende zes jaar 
reeds omhoog gaat naar 15% van het na- 
tionaal product, dus minimaal f 90 mil- 
jard." 
Je kunt je niet eens doodergeren aan dit 
soort doem-koffiedikkij kerij, want dan 
klopt de "overlevingstafel" straks mis- 
schien weer niet. Maar het actuariële gil- 
de toverde nog een aap uit de mouw. Hoe- 
wel het huidige "paarse kabinet" zich in 
de pre-verkiezingstijd graag etaleert als 
de zorgzaamheid zelve met de verkondi- 
ging dat het volgend jaar misschien wel 
£ 1  miljard van Uw belastingcenten in een 
WAO-spaarpot (van de Staat) wil stoppen 
teneinde zeker te stellen dat men in het 
jaar tweeduizendzoveel zijn AOW nog 
uitgekeerd kan krijgen, rekenen de 
Genootschappers voor dat dat bedrag een 
lachertje is. Zij verkondigden in Rotter- 
dam dat de AOW-premie snel met 2,396 
omhoog moet, want dat er de komende 
twintig jaar minstens f 15 miljard per jaar 
in een pot gestort moet worden -- ja, ook 
door U en U dus -- om met die extra 
spaarpot van f 300 miljard vanaf het jaar 
2018 een welvaartsvaste AOW-uitkering 
te kunnen "garanderenn. 
Nou ja, garanderen .... ? Door politici? 
Boer, pas op je kippen! 

Levensreddende INFOkaart in Uw 
"stoppenkast" 

Een goed idee ( van de Ouderen Advies 
Raad uit Amsterdam Zuidoost en de Poli- 
tie Gooi en Vechtstreek) is om in Uw 
"stoppenkastn, buiten of binnen Uw wo- 
ning, met een punaise een briefkaart of 
dergelijke te prikken. Op die kaart 
schrijftltypt U dan in duidelijke letters de 
namen, adressen, telefoonnummers van 
enige naaste (liefst dichtbij wonende fa- 
milieleden, die in geval van nood, bv. 
brand, of onraad direct door politie, 
brandweer of GGD-ambulance snel ge- 
beld kunnen worden. Daarbij vermeldt U 
ook de naam en het telefoonnummer van 
Uw huisarts. 
Doe het NU; het kan Uw leven redden! 

- 

kosten de gezondheidszorg meer dan Pensioenen ondernemers 
ioneeren. In 1994 kostte ons (?) dat alle- 
d " \ r 

maal reeds f 63 miljard, ongeveer 10% Belasting-staatssecretaris Vermeend heeft 
van het nationaal product. ( dat cijfer de Tweede Kamer voorgesteld om voor 
slaat overigens niet op de "oudjes" maar zelfstandige ondernemers de mogelijkhe- 
op alle 15 ?4 miljoen Nederlanders en (vervolg pagina 4, kolom 2) 



Meedelen in beleggingwinsten bepleiten bij 
bestuur SPEO voor gepensioneerden. 
Minder vergaderenllezingen, meer nadruk 

een voorlopige indruk 
De enquête heeft een zeer hoog aantal antwoorden opgeleverd. Ruim 42% van de 
formulieren werd geretourneerd. De eerste kwam per e-mail. Daarna volgden in hoog 
tempo vele anderen. Tijd om de antwoorden te analyseren is er nog niet geweest. Dat 
komt nog. Allen die hun reactie hebben gestuurd of hebben gebeld hartelijk dank. 

VERGADERINGEN -Demonstraties van bijzondere 
Indien mogelijk ga ik naar een vergadering: hobby's van leden 25 

Ja 71, Nee 39, Soms 14 
-Bezoeken aan musea, tentoonstel- 
lingen, gebouwen, enz 37 

-Natuurwandeling, bezoek aan interes- 
Indien 'NEE' waarom niet? 

sante stadjes, markten, enz - Ik houd niet van vergaderingen 
39 

- Te ver van mijn woonplaats 
l9 

-Boottocht op de Rijn, Spido rond- 
l2 vaart in Rotterdam - De kosten van reizen zijn te hoog 1 

22 

- Onderwerpen niet mijn interesse 5 
Opmerkingen van leden: 
Ik woon te ver weg. 

Andere redenen: 
Schoenmaker hou je bij je leest (2x). 

Gezondheidsproblemen (13x). 
Heb ik niet zo'n behoefte aan (2x). 

Vervoersproblemen en bovendien is Elsevier 
Boottochtje op de Rijn stomvervelend, vanuit 

een afgesloten hoofdstuk. 
Katwijk veel leuker. 

Oud zeer. Concern op zeer onprettige wijze 
verlaten. 
Ik hoor nooit iets over oudere werknemers 
die in de WAO zijn geraakt en hun rechten. 
Contact te kort of te lang geledenflk ken te 
weinig mensen. 
Mijn pensioen is als gevolg van directie be- 
leid rond 1962 zo klein dat ik slechts een 
papieren lid wil zijn. 
Sinds pensioen te druk. 
Ik hou niet van vergaderen, ook al ga ik. 
Mijn prioriteiten van tijdsbesteding liggen 
elders, maar ik lees wel alle stukken. 

Voor gezamenlijke activiteiten za2 het nodig 
zijn een bijdrage te vragen. Hoe groot mag 
die bijdrage zijn? 
F. 10,-- ( 1 8 ~ )  F. 20,-- ( 3 0 ~ )  
" 25,-- ( 3 ~ )  " 30,-- ( 3 0 ~ )  
" 40,-- ( 4 ~ )  " 45,-- ( lx) 
" 50,-- ( 5 ~ )  " lm,--( lx) 
Opmerkingenlvragen van leden: 
Indien ik mee zou kunnen. 
Per persoon, indien partner meegaat 
Kan partner mee? (2x) 

Ik heb andere dingen te doen dan Elsevier 
en andere vrienden gekregen. FUNCTIONEREN VERENIGING 

V î t  u dat de vereniging tot nu toe (in het 

Welke onde-lpen hebben uw belangstel- algemeen gesproken) goed heeft gebnctio- 

ling op een ledenvergadering? neerd? 
-Ontwikkelingen in de uitgeverij ja 102 
en Reed/Elsevier in het bijzonder 32 nee 2 

-Aangevuld met een demonstratie 26 50150 1 

-Ontwikkelingen op pensioengebied 80 Opmerkingen van leden: 
-Ontwikkelingen in de maatschappij 
in relatie tot gezondheid, mobiliteit, 
zelfstandig wotien, enz 

-Techniek en onze toekomst, (Bijv. 
Betalingsverkeer, internet, e-mail) 

-Ik vind een lezing niet nodig 
-Ik kom naar een vergadering (o.a.) 
voor contact met oud-collega's 

ACTIVITEITEN 
Ik ben geïnteresseerd in de volgende 
activiteiten: 
-Bezoeken aan Elsevier bedrijven 
-Opzetten van een 'soos" met vaste 
tijd en plaats 

Veel vergaderpraat. 
Te kort lid voor een oordeel. (2x) 

53 Geen idee! Wat heeft de vereniging tot nu toe 
bereikt? (2x). 

36 
9 SUGGESTIES 

Heeft u zelf nog suggesties voor ondewr-  
41 pen, activiteiten of w t  dan ook om de vere- 

niging beter te laten bnctioneren? 
Belangenbehartiging is het belangrijkste. 
Activiteiten combineren met vergadering. 
Bespreekbaar maken van winstdeling ook 

37 voor gepensioneerden. 
Sterk staan t.o.v. directies door inschakeling 

17 vanvakbondwaarmenlidvanis. 

op gezellig samenzijn. 
Fijn dat we in Molenwerf mogen vergaderen. 
Informatie over beleggen voor gepensioneer- 
den, het korte termijn perspectief. 
We hebben behoefte aan professioneel advies 
op pensioengebied. Als dat geld kost moeten 
de leden dat betalen. 
Gevolgen ingegane gebroken pensioenen ver- 
zachten. 
Voorlichting over consequenties van pensi- 
oen als Elsevier dat niet doet. 
Modeshow voor ouderen, meer vrouwgericht. 
Meer aardigheden vragen van Elsevier voor 
gepensioneerden. 

REGIO'S 
Zoudt u het op prijs stellen als onze vereni- 
ging bijeenkomsten op kleinere schaal zou 
beleggen in uw regio ? 

Ja 28 Nee 55 
Opmerkingen: 
Ik kan me daar niets bij voorstellen. 
Zal moeilijk te realiseren zijn. 
Bij mate. 

Het 'ja' komt o.a. uit de volgende plaatsen: 

Arnhem Hoorn Utrecht (2x) 
Amsterdam (lOx) Leiden Gooi (2x) 
Bloemendaal Gelderland (4x) 
Zuid Limburg ('maar ik woon te ver') 
Noord Kennemerland 

BESCHIKBAARBEID 
Heefi uzelfbepaalde kennis, op bijv. Pensi- 
oengebied, sociale verzekering, arbeids 
recht, boekhouding, administratie, enz. enz., 
of beschikt u over bepaalde vaardigheden, 
die nuttig kunnen zijn voor het werk van de 
vereniging? Bent u bereid die kennis of vaar- 
digheden voor de vereniging aan te wnden? 
Dat hoeft niet perse op een vaste basis te 
zijn Als de vereniging in voorkomende ge- 
vallen een beroep op u kan doen voor advies 
of assistentie kan dit zeer waardevol zijn. 

Antwoorden: 
In taal en tekstkwesties mag u een beroep 
op mij doen. 
Ik spreek vloeiend Engels en Frans, behoor- 
lijk Spaans en kan me redden in Italiaans. 
Beschikbaar voor advies of assistentie, maar 
geen bestuurslid. 
Beschikbaar: kennis van computerboekhou- 
den, cursus balans-lezen enz. 
Kennis informatiesystemen, boekhouden enz. 
Heb ervaring als penningmeester en voorzit- 
ter en ben bereid te helpen. Maar heb het 
voorlopig nog druk. 
Grafisch ontwerper beschikbaar voor advies. 
Vakbondsactiviteiten slokken mijn tijd op. 



Wij ontvingen bericht van overlijden van 
twee van onze leden: 

A.A.M. van der Heijden 

Bij zijn oud-collega's bekend als een 
hartstochtelijk, toegewijd en creatief boe- 
kenmaker. Een Elsevier medewerker van 
het eerste uur, die tot het laatst toe 
werkzaam was in het vak. Ook buiten ons 
land was hij gekend bij gerespecteerde 
uitgevershuizen. Hij overleed op 5 sep- 
tember. 

W. Justus 

Wim kenden wij als een markante per- 
soonlìjkheltl, die altijd bereid was bij te 
dragen aan werk waarvan hij vond dat 
het moest gebeuren. Zo kenden wij hem 
o.a. als O.R. lid, waar hij de belangen 
van 'zijn jongens' behartigde. Ook was 
hij lid van de kas-commissie van onze 
vereniging. Hij overleed op 13 augustus. 

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij 
het dragen van dit groot verdriet. 

vervolg 'Enquête' 

Ik overweeg me beschikbaar te stellen 
voor bestuursfuncties. 
Woon te ver weg. 
Ik maak houten speelgoed en kan dat 
anderen leren. 
Ik maak geen gebruik van activiteiten of 
vergaderingen maar wil vereniging wel 
steunen. 
Incidenteel, alleen of in teamverband ad- 
ministratieve klus. 
Ben lid om de vereniging te steunen, ik 
voel me donateur. 
Het bestuur komt hierop terug. 

(vervolg van pagina 2) 
den om een (fiscale) oudedagsreserve op 
te bouwen flink te verruimen. (volgens 
ditzelfde "paarse" kabinet moeten de pen 
sioenen van (ex-)werknemers flink om- 
laag!) 
Als dit voorstel door het Parlement komt 
mogen ondernemers vanaf 1 januari a.s. 
12% van hun winst reserveren voor hun 
oudedagsvoorziening. De tot op heden 
bestaande vermogenstoets daarbij komt 
dan te vervallen. 
Deze "zelfitandigen" hoeven de winst 
alleen maar eerst nog te verdienen. De 
PvdA-bewindsman geeft hen ook niets; 
hij belooft ze --voorlopig -- wat minder af 
te nemen. Maar zodra de pensioenin- 
komsten binnenkomen, staat de fiscus 
natuurlijk vooraan in de rij. Van de pen- 
sioeninkomsten in Nederland verdwijnt 
gemiddeld 26% rechtstreeks in de Schat- 
kist, plus nog een fikse portie aan indi- 
recte belastingen o.m. op alles wat U eet, 
drinkt en verbruikt. 

Donatiefonds 

(Uit Voeksnieuwsc Shell-gepensioneer- 
den): 
Via het Gepensioneerden Donatie Fonds 
(GDF) kunnen Shell-gepensioneerden 
hun club of vereniging financiëel steu- 
nen. Ook in hun vrije tijd zijn zij actief in 
tal van verenigingen of instellingen. 
Shell wil haar waardering tonen voor 
deze inzet en biedt gepensioneerden daar- 
om de mogelijkheid om voor hun club of 
vereniging een donatie (f.250, f.500, f 
1.000) aan te vragen. De toekenning is 
aan bepaalde voorwaarden verbonden. 

Pensioendiefstal duurt voort 

Meer dan twee miljoen werknemers in 
Nederland (waaronder ex-werknemersl- 
pensioengerechtigden van De Telegraaf, 
die dit bericht publiceerde) vallen onder 
pensioenregelingen, waarbij geen oplos- 
sing is uitgevoerd voor pensioenbreuken 
die vóór 1994 zijn opgelopen. Hun ouder- 
domspensioen loopt niet via de grote pen- 
sioenfondsen (ABP en PGGM) die on- 
langs besloten ook voor 1994 ontstane 
pensioenbreuken grotendeels te lijmen. 
Dat constateerde mr. J.C. van Marle, die 
zich voor "de Ombudsmann in Hilversum 
bekommert om pensioenen. Volgens hem 
is er nog heel wat nodig om de pensioen- 
fondsen vanuit het "stenen tijdperk" de 
21e eeuw binnen te slepen. 

Telegrapje 

In augustus bracht o.m. het Dagblad De 
Telegraaf het gunstige nieuwsbericht dat 
het ABP en de PGGM, de twee grootste 
pensioenfondsen van ons land hadden 
besloten om uit hun ruime pensioenfonds- 
reserves de oude pensioenbreuken van 
gepensioneerden gedeeltelijk te gaan repa- 
reren.reageerde genoemd dagblad met een 
hoofdredactioneel commentaar, waarin dit 
besluit van ABP en PGGM werd toege- 
juicht, en waarin de hoop werd uitgespro- 
ken dat ook andere pensioenfondsen hun 
vorstelijke pensioenfondsreserves hiertoe 
zouden gaan aanwenden. Erg bemoedi- 
gend, he? 
Een gepensioneerde van het Telegraaf- 
Pensioenfonds, zelf in het verleden 17 jaar 
redacteur van dat blad en daarvoor uitein- 
delijk beloond met een treurig klein deel- 

,  slist ... zonder enige druk ... 

- -- 
Uit 

heb ik mij enkele jaren geleden aangemeld kandidaat te willen 
zijn voor een functie in onze vereniging van Elseviergepen- 
sioneerden. 
Een benoeming liet niet zo lang op zich wachten en nu draai ik 
al enige tijd mee, waarom ... ??? 
Ik schrok, na mijn pensionering, van wat er allemaal rondom je 
AOW, je aanvull.end pensioen en zeker ook de ziektekosten- 
verzekering kan gebeuren! 
Ik had toch jarenlang netjes mijn pensioen- en AOW-premie 
betaald ... ??, wat kan er dan nog mis gaan?? 
Nu blijkbaar een heleboel; aanval; op aanval van overheidsin- 
stanties op mijn inkomen, en dan ga je goed nadenken! 

eraard ligt het voor de hand, als je je verenigd tot één grote 
EP, één héél grote groep dan betekent één stem één roep een 
a l a van stemmen, een orkaan van geroep, en dáár is de 

politiek heel gevoelig voor. 
Voor een politieke partij is een grote groep kiezers, vóór of 
tegen, hun club, van heel groot belang. 

En daarom ben ik nu Mij dat ik mij als bestuurslid heb 
aangemeld, mijn bijdrage-steentje is klein, maar vele kleine 
maken één grote. 
Het is ook nog heel prettig om in dit bestuur zitting te hebben; 
je leert elkaar kennen, begrijpen, er kan heel gezellig worden 
gelachen en je begrijpt langzaam-aan meer van het 
regeringsbeleid om je heen! 
Als u mij wilt volgen in dit betoog, bedenk dan dat ook Uw 
steun, Uw bijdrage-steentje helpt ... informeer eens nader. 
Ik vermoed dat U hiervan geen spijt krijgt en misschien straks 
wel een beetje voldoening. 
Tot ziens bij de ledenvergadering en misschien wel bij 'n 
bestuursbijeenkomst!. 

Jan Maas 
Elsevier Nederland 
voorheen Elsevier boekhandels (liefst 18 stuks), daarna 
verkoopleider naslagwerken W.P. 



pensioentje, stuurde een knipsel van het 
vrome hoofdartikel bij een briefje met een 
dringend verzoek om op grond van de 
door het blad zelf genoemde argumenten 
alsnog enige opwaartse reparatie aan zijn 
oude breek-pensioentje te realiseren. 
Mooi niet dus. Argument: Het reglement 
staat niet toe de pensioen-aanspraken te 
verhogen. 
Wrang Telegrapje dus. Of gewoon huiche- 
larij. Waarvan akte. 

Something rotten in the "polder" 

Het extra rendement op beleggingen van 
ondernemings-pensioenfondsen wordt te 
vaak gebruikt om de huidige lasten van 
werkgevers en werknemers te drukken. 
Daarmee kan de waarborg van waarde- of 
welzijnsvaste uitkeringen (indexatie) aan 
gepensioneerden in gevaar komen. Aldus 
vermaant in een onderzoeksrapport het 
OVGO, het Overlegorgaan Verenigingen 
van Gepensioneerden van Onderneming- 
en, waarbij ook onze VGEO is aangeslo- 
ten. 
Het OVGO signaleert voor de periode 
1993-95 o.m. voor het Elsevier-Pensioen- 
fonds een "overwinstn van 6,12 %. 
Volgens drs. R.Schieven van de OVGO- 
pensioenwmmissie staat het vast dat de 
extra rendementen van pensioenfondsen 
worden teruggesluisd naar de werkgever, 
in plaats van dat een deel ervan uitdrukke- 
lijk voor indexatie wordt gereserveerd. 
Schrieven:" Daarmee subsidiëren wij als 
gepensioneerden het zo geroemde polder- 
model." 

Steeds méér arme oudjes 

(Uit VOM Contact(HBG)lSociaal en Cul- 
tureel Planbureau) 
"Hoewel het merendeel van de ouderen in 
Nederland financieel goed kan rondko- 
men, groeit het aantal ouderen met een 
laag inkomen dat meer dan de helft van 
hun inkomen kwijt is aan wonen en zorg 
de laatste jaren fors. Vergeleken met het 
begin van de jaren tachtig is er sprake van 
een vertienvoudiging. Naast de woonlas- 
ten, lokale heffingen en eigen bijdragen 
voor hulp en hulpmiddelen doen ziektege- - - 

vv--?(. v w p b  
van onze penningmeester: 

gaarne uw contributie betalen op 

Postbank 1 0 0 8 0 2 

Vereniging van Gepensioneerden 

Elsevier-Ondernemingen, Voorburg 

bonden uitgaven een aanslag op de porte- 
monnee. En zijn ook maal- 
tijdvoorzieningen -- zo'n 11% van het 
inkomen -- een zware last. 
De bijzondere bijstand of gemeentelijke 
kwijtscheldingen blijken geen rem op het 
ontstaan van armoe onder een grote groep 
van ouderen. Ook vele bewoners van de 
verzorgings- en verpleeghuizen zijn niet 
te benijden." 

Weigerende "thuiszorg" 
en verzekeraars 

Met het doel van beperking van ziekte- 
kosten en wachtlijsten is -- al dan niet 
onder externe druk -- de jongste beleids- 
trend in ziekenhuizen het aantal "ligda- 
gen" van (met name operatie-) patiënten 
zoveel mogelijk te beperken. Ook worden 
uit de dure academische ziekenhuizen, 
zoals het AMC te Amsterdam, post-ope- 
ratie patiënten binnen de kortste keren 
"uitgeplaatst" naar goedkopere ziekenhui- 
zen in de regio ter verdere verpleging. 
En daar speelt dan eenzelfde bekortings- 
proces: Patiënten, die geen dagelijkse 
medische controle en verpleging meer 
behoeven, maar die nog te zwak of ge- 
brekkig zijn om zelfstandig thuis te kun- 
nen leven, worden toch vervroegd naar 
huis gezonden, zij het met een schriftelij- 
ke -"medische indicatieqat zij v d o p i g  
nog "thuishulp" behoeven. 
Bij deze opzet van de rosse planminister 
van Volksgezondheid, de brave Borst, is 
het de bedoeling dat deze resterende 
steun dan verleend wordt door de zgn. 
"thuiszorgn-organisaties. Maar deze blij- 
ken dat in de praktijk te weigeren als de 
betrokken ziektekostenverzekeraars de 
rekening daarvoor niet willen betalen. En 
die blijken dat voor hun "particulier" 
verzekerden -- op een enkele uitzonde- 
ring na (naar verluidt Zilveren Kruis) -- 
te weigeren. 
De betrokken "ziektekostenverzekeraars" 
-- die van Reed-Elsevier incluis -- nege- 
ren met een verwijzing naar hun eigen 
"medische adviseur" de "medische indica- 
tie" van cardiologen en andere behande- 
lende artsen - de huisarts incluis - en 
verzinnen zelf dat het in deze gevallen 
alleen gaat om een "sociale indicatie" 
voor thuishulp, en dat die niet valt onder 
de polisvoorwaarden. De zoveelste para- 
plu die dicht gaat wanneer het gaat rege- 
nen. 
(Overigens, de betrokken ziektekosten- 
verzekeraar van Reed-Elsevier-personeel 
voelde achteraf blijkbaar toch wat nattig- 
heid en kwam onverwacht alsnog met een 
minimaal "coulance"-aanbod. Uit te voe- 
ren door een particulier bedrijf. 

Een organisatie als "Thuiszorg", verleng- 
stuk van Kruisvereniging enz. in Am- 
sterdam, stelt niet anders te kunnen dan 
hulp te weigeren in dergelijke gevallen, 
want dat zij al met grote financiële tekor- 
ten kampen. (Op zich nog geen plausibe- 
le reden om het ene "lid" niet te helpen 
en het andere wel). Zij stellen WK aat de 
minister ter bezuiniging op de dure 
ziekenhuiskosten een deel van de 
patiënten-nazorg heeft doorgeschoven 
naar de zorgsector, en daarbij de ziekte- 
kostenverzekeraars een medewerkende 
taak heeft toegerekend. Maar dat in de 
praktijk de "particulierenn-verzekeraars 
medewerking weigeren en zich met 
smoesjes van gesignaleerd kaliber aan de 
betreffende polisverplichtingen onttrek- 
ken. Zodat de betrokken patiënten ge- 
woon in de steek worden gelaten. 
Naar verluidt gaat minister Borst, van- 
wege dit debacle, haar zorgomleiding 
van begin 1997 met ingang van 1 januari 
1998 weer terugdraaien. Als dan toch 
maar weer patiënten -- noodgedwongen - 
- langer in de ziekenhuizen moeten ver- 
blijven, worden wellicht niet alleen de 
wachtlijsten weer langer maar zullen 
zeker ook de dan weer veel duurdere zie- 
kenhuiskosten op het bordje komen van 
de "zorgverzekeraars". Maar die wente- 
len de kostenstijging dan wel weer, zoals 
gebruikelijk, af op de verzekerden. 
Ondertussen dreigen vele nog te zwakke 
ex-patiënten voortijdig thuis te worden 
gedumpt, hulpeloos als zij bejaard en 
alleenstaand zijn of een invalide partner 
hebben. En de meesten onzer kunnen de 
"particuliere" tarieven van f 45 per uur 
voor enige huishoudelijke hulp van 
"Thuiszorg"niet betalen. 
Het kan U -- lezer -- morgen ook gebeu- 
ren; U waant Uzelf misschien redelijk 
goed tegen ziektekosten verzekerd, maar 
U bent -- wanneer een acuut ziektegeval, 
zoals in casu een hartinfarct, U hulpbe- 
hoevend maakt -- vrijwel machteloos 
tegen "onwillige honden." U -- of 
verzekerde Elsevier -- kunt dus maar 
beter tijdig Uw zogenaamde "zorg- 
verzekeraar" toetsen op Uw polisvoor- 
waarden en op hun praktijken. En zo 
nodig omzien naar een minder lekke ver- 
zekering. 

Over salami en afromen 

Een van de in zwang gekomen trucs om 
de reserves van de pensioenfondsen af te 
romen is het afschuiven van de lasten 
van de "onbetaalbaar" gebleken VUT- 
regelingen op de pensioenfondsen. Door 
namelijk de VUT-regeling, waarvoor 
aparte premies werden betaald, te ver- 



vangen door een zgn. pré-pensionering of 
"vroegpensioenregeling". In samenspel 
van werkgevers en vakbonden werd voor 
de metaalnijverheid (voor 310.000 werk- 
nemers) begin 1997 die ruiltruc in de 
CAO afgesproken ingaande 1 januari 
1998, en gelijktijdig werd de "eindloonn- 
regeling voor de pensioenberekening ver- 
vangen door een geïndexeerd "middel- 
loonsysteem" .Daarbij werd het gemiddeld 
over de werkjaren verdiende loon van een 
werknemer als uitgangspunt genomen in 
plaats van het laatst verdiende loon. 
Volgens de oorspronkelijke afspraak zou 
het "vroegpensioen" bruto 90% gaan be- 
dragen van het normale pensioen van de 
65-jarige. Maar dat percentage is nu al 
weer verlaagd tot 85%, zogenaamd om- 
dat de toestemming van het Ministerie 
van Financiën niet tijdig afkwam. 
Salami-politiek dus. Wie overigens nog 
meent dat pensioen-CAO-regelingen lou- 
ter een kwestie voor de zgn. "sociale part- 
ners" zijn, loopt één sprookje achter. 

Door een uitspraak van het EuropeseHof 

van Justitie hebben mensen, die gehuwd 
zijn of samenwonen met een partner die 
niet de Nederlandse nationaliteit heeft en 
niet gewerkt heeft, mogelijk recht op een 
hogere AOW-toeslag, of hun partner 
heeft zelf recht op een hoger AOW-pensi- 
oen.(FPVG/KVEO) 

PEMBA-reparatie treft 65-plussers 

De mogelijke gevolgen van de zgn. 
PEMBA-wetgeving brengt nog steeds 
velen in beroering. PEMBA staat voor 
Premiedifferentiatie En Marktwerking Bij 
Arbeidsongeschiktheidsregelingen. Er 
liggen belastingvoorstellen bij het parle- 
ment, welke bedoeld heten te zijn om de 
onbedoelde inkomensconsequenties, met 
name voor ouderen, te neutraliseren. 
De situatie is dat de AAW-premie uit de 
eerste belastingschijf verdwijnt, en dat die 
vervangen wordt door verhoging van de 
inkomstenbelasting in die schijf. Maar 
65-plussers betaalden niet de premie die 
verdwijnt maar zij gaan straks wel extra 
belasting betalen. Dat leidt dan tot een 
lastenverzwaring van vele procenten voor 
65-plussers. Die geniepige voorgenomen 

extra aderlating voor de gepensioneerden 
werd aan de kaak gesteld door een lid 
van de Soc.Econ. Commissie van de 
FPVG (Philips-gepensioneerden), ir. 
Walraven. 
De OVGO nam de fakkel over en stelde 
de kwestie in juli minister Melkert aan 
de orde. De minister kwam weer eens 
met een cryptische verklaring. " Welis- 
waar zegt de minister dat geen in- 
komensgroep bij invoering van de nieu- 
we belastingtarieven er op achteruit zal 
gaan. Maar dan komen de addertjes. De 
minister vindt bv. dat de aanpassing 
(inflatie-correctie), die de pensioenfond- 
sen jaarlijks doomoeren, verbeteringen 
van het inkomen zijn. Verbeteren hoeft 
volgens hem niet, dus dat percentage kan 
in de belastingpot. Zo commentarieert 
men bij de FPVG. 

Kent u nog een oud-cofiga diegeen Cid 
is van a2 VÇEO? Vertel iiaar/fíern dat 

Actuariële principes 
pensioen fondsen 
van kracht 
Pensioenfondsen beheren enorme vermo- 
gens. Vermogen dat het eigendom is van 
(toekomstige) gepensioneerden. Het is dus 
van groot belang dat er een goed toezicht is 
op de wijze waarop pensioenfondsen met 
dit vermogen omgaan. Als leidraad voor 
een gedegen handelwijze heeft de Verzeke- 
ringskamer begin 1977 de 'Actuariële prin- 
cipes pensioenfondsen' gepresenteerd. 
De Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW) 
ziet toe op de uitvoering van de pensioen- 
toezegging. Artikel 2 van de PSW geeft 
drie mogelijkheden om het pensioen onder 
te brengen: bij een bedrijfstakpensioen- 
fonds, een levensverzekeringmaatschappij 
of een aan de onderneming verbonden 
ondernerningspensioenfonds. De Verzeke- 
ringskamer in Apeldoorn is het orgaan dat 
toeziet op de naleving van de PSW. Indien 
een ondememingspensioenfonds zelf verze- 
keringsrisico's draagt bij de uitvoering van 
de pensioenregeling - de pensioenregeling 
is dan niet geheel herverzekerd bij een 
verzekeringsmaatschappij - moet het fonds 
werken volgens een zogenaamde Actuari- 
ele en bedrijfstechnische nota (ABTN). In 
deze nota zijn de financiële opzet en de te 

hanteren grondslagen opgenomen. De Ver- 
zekeringsamer moet de ABTN goedkeuren 
voordat het pensioenfonds daadwerkelijk 
uitvoering kan gaan geven aan de pensi- 
oenregeling. Vervolgens moet een pensi- 
oenfonds dat werkt op basis van een ABTN 
verplicht iedere vijf jaar (of korter indien 
nodig geacht) een door een actuaris sa- 
mengestelde wetenschappelijke balans en 
winst- en verliesrekening alsmede een ac- 
tuarieel verslag aan de Verzekeringskamer 
overleggen. 

Toetsen 
Bij de beoordeling hanteert de Verzeke- 
ringskamer verschillende toetsen. Hoe deze 
toetsen werden uitgevoerd en welke marges 
de Verzekeringskamer wenselijk acht bij de 
in acht te nemen grondslagen was in het 
verleden niet openbaar. In februari van dit 
jaar heeft de Verzekeringskamer de Actua- 
riële principes Pensioenfondsen (APP) 
gepresenteerd, waarin zij beschrijft hoe zij 
de PSW interpreteert bij de beoordeling 
van ABTN. De APP treden met ingang van 
het boekjaar 1997 in werking. 
Om te toetsen of een pensioenfonds aan 
zijn verplichtingen kan voldoen is een 
zogenaamde toereikendheidstoets in- 
gevoerd. Hierbij wordt de benodigde voor- 
ziening vastgesteld op voldoende veilige - 
ofwel prudente - grondslagen. Deze hoeven 
niet overeen te stemmen met de grondsla- 
gen die het fonds hanteert voor de vaststel- 
ling van zijn verplichtingen. De actuaris 

dient daarop vast te stellen of de voorzie- 
ningen en de vrije middelen binnen het 
fonds toereikend zijn om aan het niveau 
van de prudente vastgestelde voorziening te 
voldoen. Als de toereikendheidstoets een 
tekort aantoont, zal het pensioenfonds in 
overleg met de Verzekeringskamer moeten 
aangeven hoe en op welke termijn het te- 
kort zal worden gecompenseerd. 

Toekomst 
Het bestaande toetsingsbeleid van de Ver- 
zekeringskamer is met de presentatie van 
de APP niet wezenlijk gewijzigd. De beoor- 
deling richt zich op de dekking van de be- 
staande verplichtingen en minder op die 
van toekomstige verplichtingen. Waar het 
dekking van toekomstige kosten betreft, 
nemen de APP reeds een voorschot op het 
nieuw te voeren beleid van de Verzeke- 
ringskamer. De Verzekeringskamer heeft 
na presentatie van de APP namelijk aan- 
gegeven dat er in de nabije toekomst meer 
aandacht zal worden besteed aan de dek- 
king van de toekomstige verplichtingen. 
Pensioenfondsen die werken volgens een 
ABTN dienen zich voor het boekjaar 1997 
voor het eerst te conformeren aan de APP. 
Voor pensioenfondsen die thans niet vol- 
gens een ABTN (hoeven) werken, maar die 
wel aanspraken of verplichtingen in eigen 
beheer hebben, kunnen de APP in de nabije 
toekomst tot een aanvullende verantwoor- 
ding leiden jegens de Verzekeringskamer. 
Memoret sept. 1997) 



MiQoenennota: 
Veel beloven en weinig geven 

De jongste "Miljoenennota" (Miljardenno- 
ta) beloofde -- volgens De Telegraaf-- 
"Vrijwel alle Nederlanders gaan er vol- 
gend jaar gemiddeld in koopkracht op 
vooruit. De grote winnaars in het verkie- 
zingsjaar 1998 worden alleenstaande 
AOWers, die maar liefst meer te besteden 
hebben. Senioren met een pensioen tot 
f.30.000 zijn de hekkensluiters; zij hebben 
slechts 0,75% extra in hun portemonnee." 
Maar ook: "Voor bejaarden gaat de eerste 
(belasting-)schijf (fors) omhoog van 
15,55% naar 19.85%. 
Dat komt onder meer doordat de werken- 
den geen premie voor arbeidsongeschikt- 
heid (AAW) meer betalen en in ruil daar- 
voor zwaarder worden belast. 
Bejaarden betaalden deze premies echter 
niet. Ter compensatie wordt de algemene 
ouderenaftrek wat verhoogd tot f 1695, en 
de aanvullende aftrek voor alleenstaande 
ouderen tot f 2681. Van deze bedragen is 
f 500 aftrekbaar ongeacht het inkomen." 

Wederom halen en brengen dus, met 
s'lands schatkist-bewaarder als lachende 
derde. Maar ja, de rosse Zalm wordt nu 
eenmaal duur betaald! En zolang de 
ouderen-politici elkaar de schaarse haren 
blijven uittrekken, komt er geen behoor- 
lijk tegenwicht tegen de politieke mode 
van "oudje-schillen". 

Gezondheidszorg ziek? 

In het maandblad "Plus" rekende de co- 
lumnist Herman Wigbold nog eens af met 
het veel verbreidde fabeltje dat ouderen 
"zo duurw zijn voor de gezondheidszorg. 
Volgens de propaganda-verhalen in de 
kranten rijzen de kosten van de gezond- 
heidszorg door de vergrijzing de pan uit. 
Onzin, meent de econoom Van Dalen van 
het Nederlands Interdisciplinair Demog- 
rafisch Instituut. Volgens hem wordt het 
grootste deel van de kosten gemaakt in 
het laatste levensjaar, ongeacht of dat het 
72ste of het 82ste is. 
Volgens de OESO ( de economische or- 
ganisatie van de rijke landen) is slechts 

3% van de voortdurende uitgavenstijging 
in de gezondheidszorg te wijten aan de 
vergrijzing. 
Wie jaagt die kosten van de gezondheids- 
zorg dan in werkelijkheid gedurig op? 
Volgens genoemde econoom Van Dalen: 
de arts. Diens belang gaat hand in Eznc! 
met dat van de medische technologie: 
steeds nieuwe behandeltechnieken, nieu- 
we apparaten en nieuwe medicijnen. 
Een onderzoekscomrnissie in Amerika 
heeft eens uitgerekend dat er in dat jaar 2 '  
miljoen onnodige operaties waren ver- 
richt. 

Dit nummer: 
werd in eigen beheer 'gezet'; gedrukt 
door de huisdrukkerij van Elsevier 
Science BV te Amsterdam en ter post 
bezorgd door Elsevier Bedrijfsinfor- 
matie te Doetinchem.(Het vroegere 
Misset.) En dat zonder kosten voor de 
vereniging! 
Hartelijk dank aan onze 'sponsors'. 

(column) 

Verdroging tegen 
vergrijzing? 

In het "verzorgings"-gilde is men gezien recen- 
te publikaties blijkbaar hier en daar al bezig 
om het zgn. "vergrijzings"-probleem van Ne- 
derland op eigen wijze uit de wereld te helpen. 
Veel aandacht in de "media" kreeg het in 
Groningen aan het licht komen van enige ge- 
vallen van "versterving" van psychisch en 
lichamelijk verzwakte oude mensen als "beleid" 
in het verpleeghuis "'t Blauwbörgje". Met het 
eufemisme "versterving" bedoelt men dan het 
laten doodhongeren en verdorsten van onmach- 
tig of levensmoe geworden oudjes. "Een zachte 
dood", zo verdedigen de betrokken "verplegers" 
dat dan. 
Zij hadden de pech, dat familie van een 72- 
jarige heer op een gegeven moment doorkreeg 
wat men bezig was de oude man aan te doen. 
Hij werd uit het tehuis gehaald en hij verkeert 
volgens de laatstbekende berichten nu weer 
relatief gezond thuis. 

Een rosse Kamerlid van 0-66 haastte zich om 
voor de TV het commentaar te leveren, dat hij 
de belangstelling van de media voor zo'n inci- 
dent overdreven vond, bij gebrek aan nieuws. 
Deze zielige poging om zijn partijgenoot en 
Volksgezondheidsminister Borst af te schermen 
kwam wat in de lucht te hangen door opnieuw 
perspublicaties die erop duidden dat het 
Groningse "incident" vermoedelijk slechts het 
topje van een gruwelijke ijsberg is, want dat 
men ook elders in het land dergelijk ver- 
stervingsbeleid" toepast, met of zonder mede 

weten van familie, met of zonder medaoer- 
king van een verpleeghuisarts. Welke laatste 
ooit de beroepseed heeft afgelegd menselijk 
leven te zullen beschermen. 
Zo kopte De Telegraaf op 30 juli: "Helft 
ste&eyallen in ver-eeghuis door uitdro: - 
ging". Deze informatie werd ontleend aan 
een doctoraal-scriptie van een vrouwelijke 
arts, drs. E. Fischer, in het kader van haar 
opleiding aan de Vrije Universiteit in Am- 
sterdam Zij analyseerde de doodsoorzaak 
van 276 patiënten, die in drie jaar waren 
gestorven in het betreffende verpleeghuis, 
waar zij werkt maar waarvan zij - daarom - 
de naam niet wilde prijsgeven. 
Fischer ontdekte een doelbewust beleid tot 
uitdroging. Haar collega's meldden in 46% 
van de gevallen "versterving" als eerste of 
tweede doodsoorzaak bij demente patiënten. 
Van de niet-demente patiënten stierf 22% de 
verstervingsdood. 
Fischer wil "versterving" niet onder euthana- 
sie rangschikken "omdat het geen levensbe- 
eindiging op een medische manier is." 
Dat is doodslag overigens ook niet. 
Weer een andere geleerde medicus, hoogle- 
raar zelfs, liet via kranten weten dat bij de 
officiële, aangemelde aantallen van eutha- 
nasie-gevallen er minstens 3000 per jaar 
moeten worden opgeteld namelijk van heime- 
lijke euthanasie van artsen door toediening 
van overdoses morfine aan patiënten die 
pijnmoe zijn en hopeloos ziek. 
Nog een statistiekcijfer: In 1996 zijn er in 
Nederland -- voor zover bekend -- 9600 men- 
sen "verstorvenw, waarvan 5600 in verzor- 
gingshuizen. 
In Denemarken heeft een verpleegster 32 
oude mensen met overdoses morfine-injecties 
de wereld uit geholpen. Maar ze had eerst 

binnen 3 jaar met credit cards van de betrok-, 
ken patiënten in totaal f 165.000 van hun 
bankrekeningen geroofd. De verpleegster 
werd door de politie gearresteerd vervolgens 
door Justitie weer vrijgelaten wegens "onvol- 
doende bewijs", ~ v e r v o l g e n ~ o o r  de politie 
opnieuw gearresteerd op verdenking van 
massa-moord. De verdachte hanteerde als 
excuus voor haar dodelijke "zorg" dat zij in 
opdracht van een arts handelde. Die arts zit 
nu ook in de cel wegens medeplichtigheid 
aan de bejaarden-moorden. 
Lering: Bescherm Uw eventuele verwanten in 
bejaarden-lverzorgings/verpleeg-huizen zo 
veel mogelijk tegen de "volmacht"-bemoeie- 
nis c.q. behulpzaamheid aldaar met de geld- 
zaken van Uw verwanten; dat kan mogelijk 
misbruik of zelfs erger misschien voorkomen. 

Deze als waarschuwing bedoelde signale- 
ringen willen niet een pleidooi zijn voor het 
--- doonniddel van slangen, pompen en 
elektronica -- eindeloos kunstmatig oprek- 
ken van het leven van stervende patiënten. 
Dat kan ook inhumaan zijn. 
Maar schrijver dezes acht het een alarme- 
rend teken des tijds als een Nederlands 
weekblad; zoals afgelopen voorjaar, een om- 
slagverhaal publiceert over de generatie die 
het geduld niet meer kan opbrengen om te 
wachten op hun erfenis. 
Het ziet ernaar uit dat "patiënten" van een 
zogenaamd verpleeghuis of verzorgingshuis 
in wie weet hoeveel gevallen meer gediend 
zouden zijn door een lijfwacht dan door 
verplegers met een te opruimend karakrer. 
Ten dode genoemd zijn wij allemaal, maar 
wij hebben er geen plegers voor nodig om 
ons voortijdig m r  God te helpen. 

Hans Pot 



Ook een idee: Ger v.d.veen schreef een brief: KANDIDATEN GEZOCHT 

Ruinen, 13 oktober 1997 
De heer H.A.L. van Hoof 
Lid der Tweede Kamer 

Geachte heer van HooJ 
Per 1 september 1994 maakte ik, na ruim 15 jaar dienstverband bij 
Elsevier, gebruik van de WT. Toen ik begin 1979 bij Elsevier in dienst 
trad kende men daar de traditie, dat medewerkers 2 gratis abonnementen 
op eigen uitgaven verstrekt werden. 

Begin oktober 1997 komt de mededeling, dat deze abonnementen 
binnenkort niet alleen belastbaar, maar ook premieplichtig inkomen 
wrden.  Dit schijnt o.m. te berusten op nieuwe wetgeving. Als dit soort 
zaken ook bij de 'paarse' politiek hoort, dan erger ik mij daar 
langzamerhand groen en geel aan. Ik kan mij niet voorstellen, dat de VVD 
achter dergelijke muggenzifterij staat. 

Werknemers en gepensioneerden kunnen hun abonnementen behouden, 
maar moeten wel loonbelasting over de volle abonnementsprijs betalen. 
Aangezien o.m. de WT door een andere instantie uitbetaald w r d t ,  is er 
voor Elsevier geen inhoudingsmogelijkheid en w r d t  de jarenlange 
verstrekking van personeelsabonnementen simpelweg stopgezet. Bedankt 
Wetgever en Minister. 

Is het mogelijk, dat in samenwerking met de fiscale specialist in de pactie, 
hier iets aan gedaan w r d t ?  Continuering van de huidige, al tientallen 
jaren bestaande, sociale gedragslijn moet toch mogelijk zijn? 

Eind 1998 komt er een eind aan de zit- 
tingsperiode van de huidige twee leden 
die namens de gepensioneerden acht jaar 
zitting hebben gehad in de Raad van 
Deelnemers van het Pensioenfonds 
Elsevier-Ondernemingen. 
Zoals elders in deze nieuwsbrief reeds 
werd vermeld is het van groot belang dat 
de gepensioneerden gebruik maken van 
de hun geboden gelegenheid om de hun 
toekomende zetels in de Raad van Deel- 
nemers door goede vertegenwoordigers te 
laten bezetten om op deze wijze de be- 
langen van hun oud-collega's te beharti- 
gen. 
Deskundigheid over pensioenzaken is niet 
primair noodzakelijk. Deze deskundig- 
heid kan ook tijdens de zittingsperiode 
worden geleerd. Van belang is een goed 
beoordelingsvermogen. Degenen die meer 
willen weten over de taakinvulling kun- 
nen hierover informeren bij de huidige 
leden van de raad t.w. D-Huis (tel.: 070- 
3868160) en T-Boogers (030-6379010). 

OVGO (Overlegorgaan Verenigingen 
van Gepensioneerden van Onderne- 
mingen.) 

Het OVGO heeft zich het afgelopen jaar 
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monrht~nd. I met het CS0 bijzonder ingespannen in 
het overlep met staatssecretaris de Grave -. . - ~ - - ~  
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over de medezeggenschap van gepensio- 
neerden. Hoe groter in aantal de achter- 

OPROEP AAN 
VAMBONDSLEDEN 

Het bestuur vraagt de medewerking van 
leden die tevens lid zijn van een 
vakorganisatie. Het betreft het volgende: 

leden van een vakorganisatie kunnen 
een advies inwinnen bij de juridische 
afdeling van hun vakorganisatie; 

nu zij met pensioen zijn, zullen zij daar 
minder behoefte aan hebben dan toen zij 
in actieve dienst soms moeilijke zake- 
lijk/persoonlijke problemen moesten op- 
lossen; in geval van de Vereniging voor 
Hoger Personeel, mogelijk ook bij andere 
vakorganisatie, betalen zij de helft van de 
premie van actieve leden; 

mogelijk zou die halve premie van 
'slapende vakbondsleden' door ons geza- 
menlijk gebruikt kunnen worden! Er 
doen zich situaties voor waarbij het van 
belang is dat de VGEO beschikt over een 
juridisch advies. Hierbij speelt kennis van 
pensioen- en aanverwante zaken een be- 
langrijke rol; 

waarom niet het advies van een juri- 
dische afdeling van een vakbond ? Je zou 
kunnen zeggen dat 'slapende vakbonds- 
leden' daarvoor nu hun premie betalen. 

Wij zouden daarom willen verzoeken, 
contact op te nemen met uw vakbond, en 
deze te vragen of hij bereid is, zo nodig 
een (juridisch) advies te verschaffen aan 
de VGEO: 
a. omdat u 'slapend' lid bent van uw 
vakbond; 
b. omdat u, nu u met pensioen bent, lid 
bent van de VGEO; 
c. omdat u en uw collega's via de VGEO 
in voorkomende gevallen mogelijk be- 
hoefte zullen hebben aan een goed en 
onderbouwd juridisch advies, met name 
m.b.t. pensioen- en aanverwante zaken. 

U zou ons, en daarmede ook uzelf! een 
dienst bewijzen als u uw voelhorens hier- 
over wilt uitsteken en de secretaris over 
de uitkomst wilt berichten. Hartelijk dank 
voor uw medewerking. 

ban van dit overlegorgaan is hoe sterker 
het staat in het overleg met overheden en 
andere instellingen. Het is daarom ver- 
heugend vast te stellen dat m.i.v. 1 janua- 
ri 1998 een drietal nieuwe verenigingen 
tot het overlegorgaan toetreden. Samen 
hebben deze drie leden 10400 leden. Deze 
toetreding was tevens aanleiding de naam 
van het overlegorgaan per dezelfde datum 
te wijzigen in: 

NEDERLANDSE VWENIGING 9% 
VAN ORGANISATIES VAN 

GEPENSIONEERDEN (NVOG) 

De Euro: zege of bedreiging? 
In onze vergadering van 30 october heeft 
Remko Nods een lezing over dit onder- 
werp gehouden. Wij hebben u beloofd 
hierover in Elsevier Senioren verslag te 
doen. Het blijkt dat deze lezing geplaatst 
wordt in PENSIOEN BULLETIN. Dit 
wordt aan alle gepensioneerden en ook 
aan de actieven gezonden. Om die reden 
leek het ons overbodig om de lezing van 
Remko hier op te nemen. Het Pensioen 
Bulletin zal binnenkort verschijnen. 


