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'De klant is koning'
Onder dit motto hebben wij eind vorig jaar
bij u, onze leden, een enquête gehouden
o.m. over gezamenlijke activiteiten. In
nummer 7 van Elsevier-Senioren heeft u
een overzicht van de antwoorden kunnen
lezen. Met de meeste stemmen bij het
onderwerp 'Activiteiten' kwam uit de bus:
1. Natuurwandeling, bezoeken aan interessante stadjes, markten enz., 39 stemmen.
2a. Bezoeken aan musea, tentoonstellingen, gebouwen enz., 37 stemmen.
2b. Bezoeken aan Elsevier bedrijven., 37
stemmen.
Naar aanleiding van bovenstaande uitkomst van de punten 1 en 2a stellen wij
voor om in september a.s. een gezamenlijke reis te organiseren naar het Kröller
Muller museum te Otterloo.
,

Wat is het Kröller Muller museum?
Het Kröller Muller museum bezit een
wereldberoemde verzameling, voornamelijk 19e en 20e eeuwse beeldende kunst

of: rekent de computer uwpenswen of uitkering
wel (goed) uit in januari van het jaar 2000?
De millennium-problematiek is het gevolg
van de zuinigheid van de computer programmeurs in het verleden. Computer
geheugen was duur en daarom probeerde
men programma's zo efficiënt mogelijk te
ontwerpen. Men schreef een jaartal, bijv.
1960 als 60, 1965 als 65 en 1989 als 89.
Voor elke keer dat een jaartal voorkwam
spaarde men dan per jaartal twee geheugenposities uit. Als een jaartal honderden
keren in een programma werd gebruikt
scheelde dat aanzienlijk en zeker als er veel
jaartallen gebruikt moesten worden. Bovendien geloofde iedereen dat programma's
niet zo'n lang leven beschoren waren en
dat programma's binnen afiienbare tijd
door nieuwe vervangen zouden worden. En
dat bleek niet waar tézijn. Het gevolg is
dat op 1januari 2000 deze 'oude' programma's te maken krijgen met het jaar '00'. En
daar weet de computer geen raad mee. Hier
zou ook het jaar 1900 bedoeld kunnen zijn.
En aangezien u in het jaar 1900 waarschijnlijk nog niet bij Elsevier werkte en
zeker nog niet met pensioen was, weet de
computer niet wat hij moet uitrekenen.
Dit klinkt allemaal een beetje fantastisch.

Maar het is een zeer serieus probleem,
zodat bijv. de KLM overweegt om op 1
januari 2000 niet te vliegen. Ook al zou
men er bij de KLM van overtuigd zijn dat
op Schiphol alles in orde is dan weet men
niet of dat overal in de wereld ook zo is.
Zoudt u onder deze omstandigheden naar
Armenië willen vliegen?
Nu is het probleem al lang geleden onderkend en wordt op tal van plaatsen aan de
oplossing van dit probleem gewerkt.
In de Raad van Deelnemers van Stichting
Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen, is
de vraag gesteld of ook bij de pensioenadministratie het millennium-probleem zich
zou kunnen voordoen.
Deze vraag is ontkennend beantwoord. Tot
meerdere zekerheid is aan de leveranciers
om de verzekering gevraagd dat alle programma's goed zullen functioneren op l
januari 2000. Met één leverancier zijn
afspraken gemaakt om de programma's te
testen. Van andere leveranciers wacht men
op een antwoord.
Deze zaak heeft dus alle aandacht. Het lijkt
er op dat we nog niet ongerust behoeven te
zijn.

grotendeels bestaande uit schilderijen,
beelden, tekeningen, grafiek en toegepaste
kunst. Centraal staat de omvangrijke
collectie werken van Vincent van Gogh.
Eén van de meest indrukwekkende overzichten van het oeuvre van deze kunstenaar. Verder zijn Georges Seurat, Pablo
Picasso, Fernand Leger, Piet Mondriaan
en vele andere grote kunstenaars met.
belangrijke schilderijen in het museum
vertegenwoordigd.
Het museum dankt zijn bestaan aan Helene
Kröller-Muller (1869-1939) dochter van
een Duits industrieel. Met steun van haar
echtgenoot brengt zij een uitgebreide
collectie beeldende kunst bijeen. In 1935
draagt zij haar verzameling over aan de
Nederlandse Staat. De Staat laat er een
museum voor bouwen in het Nationale
Park De Hoge Veluwe. Dit museum, ontworpen door Henry van de Velde, wordt
geopend in 1938. In 1968 is er een uitbreiding met een beeldentuin, Een nieuwe
vleugel van Wim Quist volgt in 1977.
Deze tuin, 21 ha. één der grootste van
Europa, herbergt een verzameling van

unieke sculptuur o.a. &guste Rodin,
Henry Moore, Barbara Hepworth enz.
De toegang tot het museum geeft tevens
toegang tot het Nationale Park de Hoge
Veluwe, het Jachtslot Sint Hubertus (indien geopend) en het Museonder. Er zijn
ook 'witte fietsen' voor een tochtje over de
Hoge Veluwe.
Voor een dergelijke dag denken wij aan
een bijdrage van f. 30,-- per persoon,
inclusief vervoer per bus vanaf Amsterdam. Op onze komende ledenvergadering
(23 april a.s.) willen wij graag met u hierover praten. Voor de uitwerking van dit
plan en de organisatie van de uitvoering,
zouden wij graag een ad hoc commissie
willen instellen. Op onze komende vergadering hopen wij hiervoor een aantal
vrijwilligers als assistentie te vinden.
Wij hopen u hiermede 'een uitje op niveau' te bieden, met voor elk wat wils.
Namens de Public Relations Commissie,
Jacques Kuijpers

Pensioen iourrtaal
KEUZENMENU VOOR PENSIOEN
Het stond in de krant: "Werknemers krijgen meer keuze bij hun pensioen. Zij
mogen samen met de werkgever beslissen
of zij een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen in plaats van een nabestaandenpensioen willen. De partner moet daarmee wel akkoord gaan." Overigens, een
pensioenfonds ook!
Dat mag overigens niet al nu maar volgens
Kok C.S. wel vanaf 1januari 2000, volgens
een nieuwe regeling van de Pensioen- en
Spaarfondsenwet.
Voor deze wetsverbouwing zorgde staatssecretaris De Grave en de rest van het
(binnenkort voormalige) Paarse Kabinet
heeft er half maart zijn zegen aan gegeven.
Dat kabinet had er al eerder met de afschaffing van de A.W.W.-uitkering voor
velen blijk van gegeven maling te hebben
aan "nabestaanden"; wie dàn leeft, dàn
zorgt!

MAN-VROUW "GELIJK"
PENSIOEN?
Het Kabinet-Kok heeft half maart ook nog
eens verordonneerd dat mannen en vrouwen altijd recht op gelijke pensioenuitkeringen hebben. Onderscheid tussen mannen en vrouwen op grond van verschillen
in levenverwachtingworden verboden. Het
recht op een gelijk pensioen geldt ook als
dat vóór het 65e levensjaar ingaat. Vrouwen raakten daarmee het voorrecht kwijt
eerder dan de mannen aan de zgn. pensioengerechtigde leeftijd toe te komen maar
ze behielden het grote voordeel dat ze
gemiddeld veel langer dan de mannen van
hun pensioen kunnen profiteren. Maar dàt
weegt volgens vele vrouwen nauwelijks op
tegen het grote onrecht dat ze gemiddeld
lagere pensioenen hebben kunnen opbouwen doordat ze vele jaren fors onderbetaald werden ten opzichte van de mannen
die gelijkwaardig werk verrichtten. Aan
een werkelijke reparatie van die kloof
branden de zogenaamde "sociale partners"
hun vingers (nog) liever niet.

KNORRIG?
Particuliere pensioenverzekeraars waaronder tegenwoordig ook de banken spelen
handig in op de zgn. trend naar "flexibele
pensioenen", veelal een eufemisme voor

HANSPOT volgde wals
gebruikelijk waf er gebeurde
op penswengebied.

daaraan gekoppelde elektronische apparatuur op tilt te slaan. Dit als gevolg van het
stomme feit dat van de jaartallen in de
computergeheugens alleen de laatste twee
cijfers vermeld zijn. Als de doortellende
jaaraanduidingen dan plotseling van '99
moeten overspringen naar '00, lijden al die
knappe machines ineens aan verstandsverbijstering.
Misschien denkt U, dit lezend,"Nou, ze
doen maar, het is mijn zorg niet". Maar
dat dreigt het wel te worden indien de
massale wmputergekte bv. ineens verbijsterende gevolgen heeft voor de hoogte van
uw pensioen of andere uitkering, of bv.
voor het aantal nog verschuldigde hypotheekaflos~ingen~enz.
In het bedrijfsleven en alle mogelijke
instellingen zijn de omvang en wmplexiteit van het probleem te lang onderschat en
heeft men zich drukker gemaakt over de
vraag op wie men de forse kosten van deze
administratie-aanpassingen zou kunnen
SLEUTELEN AAN DE VUT
afiventelen.(Op wie denkt U? Juist!).
(Notitie uit de OR-vergadering van Elsevier Naarmate nu de nonchalance van al die
Science van 29-1-98): De afgevaardigden computerstuurliedenbegint te verkeren in
van het nieuw ontstane N W (Nederlands graderingen van paniek, krijgt men drinUitgevers Verbond), opvolger van W/- gend behoefte aan hulpkrachten voor tijNOTU hebben met de vakbonden gespro- dige computer-aanpassingen. Dus lanceerken over wijziging van de VUT-regeling in de voormalig Philips-topman Jan Timmer
de jaren hierna. Het is de bedoeling dat de idee daarvoor VUTters met ervaring in
vanaf 2001 de huidige VUT-regeling (dat de auiomatisering te hulp te roepen. Niet
op een omslagstelsel gebaseerd is)plaats zal alleen leveren die dan extra mankracht
maken voor een "basis-VUT met pre-pensi- maar bovendien hebben ze vaak verstand
oen", met bijspaarmogelijkheid per indivi- van oudere computertalen en programmaduele medewerker. Uiteraard worden de- tuur, waarmee hun jongere collega's weitails t.z.t. bekendgemaakt zodra volledige nig mee te maken hebben gehad.
overeenstemming is bereikt tussen werkge- Echter, VUTters mogen niet of nauwelijks
iets bijverdienen.
vers en werknemers."
Het FNV wil niet meewerken aan aanpassing
van de VUT-regels op "centraal niVU'iTERS TE HULP GEZOCHT
veau" maar heeft "geen bezwaar" als de
Het FNV ligt dwars in de Stichting van de VUT-fondsen zelf hun regels willen verArbeid over de kwestie of de bestaande ruimen. Het CNV ziet bezwaren in de
werkrestricties voor VUTters kunnen wor- financieringssfeer:"Het kan niet zo zijn dat
den aangepast of tijdelijk'worden opgehe- bedrijven VUTters aan het werk zetten,
ven teneinde het VUTters mogelijk te ma- terwijl hun uitkering is betaald uit wllecken om bij bedrijven te gaan werken aan tieve middelen."
aanpassingen in de computerbestanden vanwege het dreigende zgn. "millennium-pro- OVGO werd NVOG
bleem". Nog afgezien van de noodzakelijke Met ingang van 1januari jl. veranderde het
wmputeromrekeningen naar de "Euro".
overkoepelende orgaan van de (deelneDoordat de knappe wmputerkoppen in het mende) pensioenfondsen (W.O. onze V G E
verleden niet verder hebben gekeken dan O) de OVGO van naam, namelijk naar
hun neus lang is, dreigen op het moment NVOG, d.i. de Nederlandse Vereniging
van de komende eeuwwisseling ( en veel al van Organisaties van Gepensioneerden.
eerder) alle verouderde computers en
vervolg zie pagina 5
het afschuiven van de VUT-lasten op de
pensioenfondsen, en pensioenverlaging c.q.
premieverhoging voor de "spaarders".
Wellicht onbedoeld geeft de ABN-AMRO
Bank er blijk van vanuit welk denken men
pensioenspaarders, die op de pensioenprodukten van deze bank ingaan, beziet. In
krantenadvertenties en TV-reclamespotjes
laat men de reclameontwerpers de beoogde
pensioen-cliëntele uitbeelden als varkens
aan een feestdis. Gepensioneerden zijn
immers ouderen, en dat worden -- door de
volgende generatie -- geacht "knorrige"
lieden te zijn.
Als er daarvan dan t.z.t. maar niet te veel
komen, want dan is er weer een
saneringsplan-Van Aartsen nodig voor de
opruiming. En een massa doktersspuitjes.
Misschien kan de ABN-AMRO-varkenshoeder ons ook daartegen verzekeren! Va
banque!

BELEIDSPLAN
DOELSTELLING
Doel van de vereniging is het behartigen, in de meest uitgebreide
zin, van de gemeenschappelijke belangen van haar leden of
groepen van leden, zoals omschreven in de statuten. Als een
handleiding om tot een praktische uitvoering van deze doelsteling
te komen is in het navolgende getracht deeltaken te formuleren.

1. Toezien op een juiste naleving van door de ex-werkgever
toegezegde pensioenrechten, en andere regelingen die met niet
meer actieve (ex-) werknemer(s) zijn getroffen.
Naast het toezien op de feitelijke uitvoering van het pensioenreglement en andere regelingen is het mede van belang toe te zien op
het handhaven van voldoende reserves die in de toekomst
uitkering mogelijk moeten blijven maken. Deze zaken zullen in
het algemeen in de Raad van Deelnemers aan de orde komen.
Waar dit onmogelijk mocht blijken moet worden afgewogen of het
nuttig is dit buiten de Raad van Deelnemers om te doen.
Een gepensioneerde in het Bestuur van PSEO kan hierbij ook een
rol vervullen. Deze moet dan wel van de zienswijzen van de
VGEO op de hoogte gehouden worden.
2. Het bevorderen van het door de ex-werkgever verstrekken
van toeslagen of incidentele uitkeringen.
Dat rechtenJaanspraken niet in het pensioenreglement zijn
vastgelegd betekent allerminst dat zij niet billijk zouden kunnen
zijn. Te denken valt aan de opbrengsten van beleggingen die
gedaan zijn met o.a. de premiebijdragen
van gepensioneerden.
.
Änderzijds kunnen ~ ~ 0 1 l o n e(waaraan
n
de verhogingen van de
ingegane pensioenen zijn gekoppeld) en de kosten van levensonderhoud dusdanige verschillen vertonen dat extra-uitkeringen
moeten worden bepleit.
3. Het bevorderen van het in stand houden van emolumenten
die buiten de in 1genoemde regelingen van kracht waren op
het moment van het beëindigen van de actieve dienst.
Hieronder vallen regelingen als gratis abonnementen, kerstpakketten, collectieve auto- en ziektekosten verzekering, etc.

4. Het vertegenwoordigen van gepensioneerden in organen
binnen de ReedJElsevier organisatie zoals de Raad van
Deelnemers en het Bestuur van het Pensioenfonds (SPEO).
De vereniging streeft naar een evenredige vertegenwoordigingvan
gepensioneerden en andere gewezen deelnemers in de Raad van
Deelnemers van het Pensioenfonds (SPEO).
Als representatieve vertegenwoordiging van de gepensioneerden
etc., dient de vereniging in staat te worden gesteld kandidaten voor
te dragen voor verkiezing in de Raad van Deelnemers en dient zij
direct of indirect betrokken te zijn bij de benoeming van een lid
van het Bestuur van het Pensioenfonds. Ten einde opvolging
mogelijk te maken in geval een lid uitvalt, dienen voor elke
vacature meerdere kandidaten gesteld te worden. Opvolging kan
dan zonder nieuwe verkiezing plaats vinden.

In de bestuursvergadering van 11 februari j.1. heeft het
bestuur van de VGEO, het beleidsplan van de vereniging goedgekeurd.
Getracht is hiermede -praktische regels te stellen voor
het handelen van de vereniging. Voor uw commentaar
houdt het bestuur zich aanbevc$en.

5. Het vertegenwoordigen of doen vertegenwoordigen van de
vereniging in organen die de belangen van haar leden, of van
gepensioneerden (enz) in het algemeen, bevorderen.
In de eerste plaats kan hierbij gedacht worden aan organisaties als
de NVOG, waarin gelijk gestemde verenigingen zijn vertegenwoordigd. Op formele dan wel informele weg kan de invloed
langs elke andere nuttig lijkende weg worden uitgeoefend. Te
denken valt aan vakorganisaties die via lidmaatschap door leden
kunnen worden geactiveerd tot het behartigen van de belangen
van onze leden. (En senioren in het algemeen.)
6. Het infixmeren van de leden over voor hen relevante zaken
op pensioen- en aanverwante zaken en het bevorderen van
kennis bij alle betrokkenen omtrent pensioenzaken.
Leden dienen op de hoogte te kunnen zijn van de ontwikkelingen
in het pensioenfonds en van maatschappelijke ontwikkelingen die
van invloed zijn op hun inkomen. Middelen om dit te bereiken
zijn de uitgave van 'Elsevier Senioren' en het houden van
lezingen op vergaderingen.

7. Het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden,
voorzover een meerderheid van de leden blijk geeft hier prijs
op te stellen.
Dit zogenaamde gezelligheid aspect, mag dan wel niet voorop
staan, een groot gedeelte van de leden stelt er prijs op contact te
houden met ex-collega's.
8. Het organiseren van andere activiteiten voonover niet
strijdig met de eerder genoemde belangen en passend binnen
de financiële mogelijkheden van de verenging.
Hoewel zeker niet de belangrijkste doelstelling van de vereniging,
- maakt dit voornemen ruimte voor het organiseren van andere
activiteiten indien daaraan behoefte mocht blijken te bestaan.
9. Het ledental van de vereniging dient zodanig te zijn dat van
een representatieve vertegenwoordiging van de gepensioneerden (enz) kan worden gesproken.
Belangrijk is om het ledental op peil te houden. Hiertoe is een
actieve ledenwerving noodzakelijk.

10. De vereniging dient op zo breed mogelijke wijze binnen de
ElsevierJReed organisatie bekend te zijn. Gestreefd moet
worden naar het leggen en behouden van constructieve contacten
met bestuurders van ReedElsevier (Raad van Bestuur) en met alle
geledingen binnen de organisatie. Hierbij kan worden gedacht aan
directies en PZ's van werkmaatschappijen, Directie Sociaal
Beleid, (centrale) OR, SPEO en Raad van Deelnemers.
Dit met de bedoeling om medewerking zo gemakkelijk mogelijk
en vanzelfsprekend te maken. Voorts om medewerking aan het
verwezenlijken van de doelstellingen van de vereniging langs
formele en informele weg te bevorderen.

vervolg Pensioenjournaal

GEPENSIONEERDEN ONMACHTIG
Uit onderzoek is gebleken dat maar pas
20% van de pensioenfondsen een Deelnemersraad heeft. Staatssecretaris van Sociale Zaken Frank de Grave kondigde vorig
jaar maatregelen aan om de invloed van
gepensioneerden te verbeteren. Het liefst
had hij (eerst niet, daarna weer wel), evenals de ouderenorganisaties, de gepensioneerden vertegenwoordigd gezien in de
pensioenfondsbesturen, maar dat stuitte op
weerstand bij de vakbonden. Die maken
samen met de werkgevers-vertegenwoordigers de dienst uit aan de bestuurstafels van
de zgn. bedrijfstak-pensioenfondsen en
helpen mee om de afdracht aan de pensioenfondsen zo laag mogelijk te houden.
Want dan vallen er bij de CAO-onderhandelingen uit de zgn. loonruimte meer andere leuke concessies zoals arbeids-tijdverkorting e.d. te bemachtigen voor de "actieven" dwz. de werknemen. En daarbij delen
de gepensioneerden uiteraard niet mee uit
de taart. Die vakbonds-pensioen-medebestuurden wensten dan ook niet een bestuurszetel af te staan aan een vertegenwoordiger van de gepensioneerden, hoewel
die een relatief veel groter eigendombelang in de fondsmiddelen hebben dan de
"actieven".
Daarom werden de voorstellen van de
staatssecretaris in de Stichting van de
Arbeid ( met dezelfde belanghebbers rond
de tafel) omgebouwd tot een dode mus.
Weliswaar moeten er meer Deelnemersraden komen maar die krijgen nauwelijks
meer dan een al bestaand "adviesrecht".
Als enig gewicht aan die vrijblijvende inspraak zal worden gehangen dat die raden
bij conflicten naar de rechter kunnen stappen of deskundigen inhuren om hun standpunten te onderbouwen.
En dus? En dus niks. Dat is ook het oordeel van de heer Richard Moens, voorzitter
van de Deelnemersraad van het pensioenfonds van de ING-Bank:" In de praktijk zal
er niet veel veranderen. Net als nu zullen
de fondsbesturen een negatief advies als
een negatief advies beschouwen, dat zij
naast zich neer kunnen leggen".
De ouderenorganisaties, verenigd in het
CSO, hebben het betreffende convenantvoorstel van de Stichting van de Arbeid
(STAR) dan ook eind vorig jaar afgewezen, "als zijnde te mager". Men zal dus
weer uitstellen en vermoedelijk trachten de
gepensioneerden een nieuwe kool te stoven.

Notenkrakersuite
Misrekening I
De 'paarse" belofre uit de Troonrede "iedereen wrdt er beter van in 1998'; bleek
al eind januari voor de 65plussers uitgedraaid op een gevoelige fiscale aderlating,
het treurige resultaat van enige wisseltrucjes met Pemba-wetgeving, sociale premies
en invoering van een nieuwbakken
belasting-tariefschaal "O".
Een indruk van de totale omvang van deze
geniepige ouderen-aderlating kreeg men
uit het feit dat de Twede Kamer bij minister van Financien Zalm f 850 miljoen moest
terugkletsen om de koopkrachtschade voor
de betrokken bejaarden te "herstellen"
(maar niet direct ).

uitleggen dat de gedupeerden die TIJDELWKE reparatie pas in april wuden gaan
merken ( toevallig schijnbaar een fopspeen
-- want een sigaar uit eigen doos -- vlak
voor de kamerverkiezingen!).
Eind mei is de verkiezingskomedie natuurlijk weer voorbij en krijgen de
AOWrslgepensioneerden netto w e r hun
"normale"uitkering. Melkert had al laten
weten dat de reparatiemaatregelen van
zijn kant tijdelijk en niet structureel zouden zijn.
De Raad van State, hoogste adviesorgaan
van de regering kuam -- als mosterd na de
maaltijd -- met scherpe kritiek op de
reparatie-stunt van onze Melkert; het
deftige college zag die terugbetaling liever
uitgesmeerd over de rest van 1998, zogenaamd ter vermindering van de schokeffecten Maar uiteraard liet de PvdA-minkter zich niet zijn verkiezingslollie ontnemen. Hij legde zijn koopkrachtreperatievoorstel onveranderd voor aan de Tweede
Kamer, ook al moest hij in zijn toelichting
toegeven dat er hierdoor toch weer bepaalde groepen bejaarde uitkeringstrekkers -- met name in het buitenland verkerende AOWers -- l'koopkra~htuerlies"
zullen lijden. Nou ja, misschien lopen die
dan weer paars aan van wede, en dat is
dan weer leuk meegenomen voor Paars'TI1:nee dan?
Ook A 0 W-uitkeerderde Sociale Verzekerings Bank (SVB) verklaarde begin maart
al te vrezen dat er weer grote verwarring
onder de bejaarden ontstaat doordat ze in
mei " een stuk minder zullen krijgen dan in
april1'.Daarom denkt de SVB j2% d j 3
miljoen te moeten besteden aan een
voorlichtings-actie om het jojo-gereken
nog eens uit te leggen aan de A 0 Wers.
Heel wat meer miljoenen nog zal het bedrijfsleven moeten besteden om al die
herberekeningen en financiële reparaties
voor betrokkenen door hun administraties
te laten uitvoeren (voor zover ze dat inderdaad braaf zullen doen) maar die kosten
zullen wel weer op het bordje van koning
klant wrden geschoven.

Hoewel de vakcentrale MHP al maanden
tevoren -- en inmiddels ook het CNV -- had
voorgerekend dat dit inkomensverlies voor
de bejaarden de uitkomst zou wrden van
het berekenende broddelwerk van het kabinetstrio Melkert-Kok-Zalm, werd dit bij
herhaling geloochend c.q. weggehoond in
politiek Den Haag.
Het Weekblad Elsevier van 20 september
1997 waarschuwde n.a.v. de Miljoenennota-sprookjes al: "Sluipend ook gaat de
fiscale druk op ouderen met een aanvullend
pensioen omhoog". Voor dovemans oren,
ook van onze pensioenfondsbazen. Vanuit
de SPEO-RVDwrd vergeefs geijverd voor
een eindejaarstoeslag (ter vergelijk: bij het
Telegraafpensioenfonds8% over 1997).
Verwoede -- zij het wat late -- reacties uit
kringen van bonden van bejaarden en
gepensioneerden brachten echter opperregent Kok tot het inzicht dat zijn leugenin-de-praktijk nogal schadelijk kon zijn
voor zijn verkiezingspropaganda. Dus
h hij na enig bakkeleiën met partijcollega Melkert ("what's in a namer'!) tot de
schijnheilige media-verklaring dat de
massale aderlating van de ouderen een
vergissing was en dat die strop met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998 alsnog
"gerepareerd"zou wrden.
Minister Melkert kuam vervolgens met
ook al een sinterklaasgezicht op de TV
: *X*

Misrekening II
Niet alleen over de kunstgrepen van het
"Paarse Kabinet" konden onze gepensioneerden zich eind januari groen en geel
ergeren, zij konden zich ook alleen maar
pijnlijk verbazen over het achtemge

blijven van enige pensioenverbetering van
de kant van Elsevier c.q. het Pensioenfonds.
Wellicht hadden onze gepensioneerden
nog enige betere verwachting gekoesterd

vanwege dat ene zinnetje in het
pensioenfondsverslag van november 1997:
'De inderatie per l januari bedraagt 3,79%"Helaas,het w k w o r d had in de verleden tijd moeten staan. Want dat ging over
l januari 1997. Het pensioenfondsverslag
is immers de facto een soort minigeschit?denìsboekje,in dit geval over 1996.
Recenter en meer relevante informatie
over hun penswen met ingang van 1998
kregen zij van de pensioenadministratie
pas in een brief van 20 januari jl. met de
enkele zin: "Aangezien er na l januari
1997 geen CAO-verhogingen" (doelend op
CAO Boekenuitgeverijbedrijfl "hebben
plaatsgevonden, wrden de ingegane pensioenenper 1 januari 1998 niet verhoogd."
en minister Melkert in zijn "koophcht-

plaatje" voor 1998 maar beweren dat de
pensioenenuitkeringen in 1998 met 56%
zouden stijgen -- en dat dus de belastinghejjüzg voor ouderen best wat omhoog kon.
Waar haalt zo'n man het vandaan h2 !
Dat de gepensioneerden van Elsevierbedrijven niet eens een inflatiecompensatie
krijgen omdat zich voor de Boeken-CAO in
1997 geen salarisverhoging voordeed, laat
zich moeilijk meer als redelijk uitleggen.
En dat nog afgezien van het discutabele
criterium of men de Reed Elsevier Groep
qua profiel en werkterreinen nog hoofdzakelijk als een boekenuitgever kan beschouwen.
Blijkbaar zitten de zgn. "slapers"niet meer
elders maar gewon aan de bestuurstafels.
Of zou het toch opzet zijn?

vv-%
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van onze penningmeester:
gaarne uw contributie betalen op
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Misrekening III (?)
De deelnemers- en werkgeversbijdragen in ment wel zichtbare maar nog niet verzilverons Pensioenfonds wrden jaarlijks be- de beurs-koerswinstop de fondsbeleggingpaald volgens de zgn. 'rDynamis~he en wrdt meegeteld. Maar dat is het al
Premiemethodiek" en afhankelijk van het verdelen van de hazen, die nog niet geschoverschil tussen het aanwezigepenswenver- ten zijn! Dat lijkt nauwelijksprudent beleid
mogen en de geschatte toekomstige in tijden van excessieve beursfuctuaties en
abnormale rente-ontwikkelingen.
pensioenuitkeringen.
Nou ja, dynamisch ? De enige dynamiek Maar men mag veronderstellen, dat dit
die al een reeks van jaren in de premiebij- superoptimistische rekenwerk van onze
dragen viel waar te nemen was de geduri- pensioenfondsbeheerders wrdt gedekt en
ge relatieve verlaging van de werkgevers- gedragen door de bij onsfonds verantwoorbijdrage. En een voorzichtiger premie- delijke actuaris, sedert jaren zijnde Gerrit
koers voor de veiligheid van onspensioen- Euvennan van KPMG Brans & Co.
fonds is nog niet in zicht, integendeel: het Dat ìs dan een gewaagde veronderstelling,
laatstverschenen SPEO-verslag verkon- w n t dezelfde actuaris Euverman komt
digt:" De verwachting is gewettigd dat de nogal bezorgd aan het word in 'Elsevier"
deelnemers- en werkgeversbijdragen voor van 21 febr. jl. over de renteperspectieven
de basisregeling in 2000 naar nul zullen voor depensioenfondsen. Onder de artikelkop: "Gevaar!Lage rente" volgt de nadere
zijn gedaald. "
Met andere worden, men gaat blijkbaar aanduiding: "De lage rente plaatst pensiuit van de veronderstelling dat de eerstko- oenfondsen voor een probleem: misschien
mende jaren de bomen tot in de hemel moeten premies omhoog. "(enz.)
blijven groeien. Met die bomen bedoelen Welnu, dat is andere koek!
we dan de beleggingsopbrengsten, welke Elseviers onderschrijì onder de illustratie
dan zodanig sterk blijven groeien dat geen van een soort renteruïne: ""De meeste
premiebijdragen meer nodig zullen zijn om pensioenfondsen hebben een buffer. Die
de ingegane en toekomstigepensioenente overleven dit wel," luiden de zalvende
unnen blijven uitkeren uit de spaarpot.
worden van de (ook onze) actuaris" (EuHoe stevig is die veronderstelling?Niet w verman).
sterk is, dat bij de veelgeroemde '"beleggingsopbrengsten" over een jaar telkens Niet iets om lekker rustig mee naar bed te
per eind van het boekjaar de op dat mo- gaan!
Hans G. J. Pot

Adresverandering
Wilt u bij verandering van adres a.u.b.
bericht geven aan de secretaris van de
VGEO. De administratie van de Stichting
Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen
(SPEO) geeft ons geen mutaties door. Dit

is onmogelijk in verband met de Wet op de
Persoonsregistratie. Gezien het grote
aantal (ongevraagde) geadresseerde m i lingen dat bij ons in de bus valt, schijnt de
wet niet overal zo goed te werken.
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DE LEDENVERGADERING OP 23 APRIL
U heeft de uitnodiging reeds enkele weken
geleden ontvangen. En u zult dus al weten
dat wij onze jaarvergadering zullen houden
in het restaurant van het gebouw van
Elsevier Science BV aan de Molenwerf 1te
Amsterdam. Wat kunt u verwachten, wel
het volgende:
Ten eerste een vergadering waarop een
aantal agenda-punten uw aandacht vraagt.
Daarna een boeiende inleiding van Paul
Mostert over de ontwikkelingen in de
uitgeverij.
En vervolgens heeft u tijd voor een uitgebreide ontmoeting met uw oud-collega's.
'Science' is een goede gastheer dus u
wordt ook nog goed verzorgd.

Op de agenda van de vergadering staat ook
de bestuursverkiezing. En eigenlijk zouden
wij een nieuwe voorzitter moeten kiezen.
Deze wordt echter in functie gekozen en
tot nu toe hebben wij nog geen kandidaat
gevonden die zich hiervoor beschikbaar
stelt. U kunt echter tot aan de verkiezing
alsnog kandidaten stellen.
Het bestuur zou graag zien dat er doorstroming is. Vooral zij die recentelijk het
bedrijf hebben verlaten kunnen de vereniging goede diensten bewijzen als bestuurslid.
De bedoeling van het bestuur is om de
slagvaardigheid te vergroten door het
dagelijks bestuur (DB), bestaande uit ten
minste voorzitter en secretaris frequenter te
laten samenkomen. Daardoor kunnen
zaken beter worden voorbereid alvorens in
een 'grote' bestuursvergadering te worden
gepresenteerd.
Er is genoeg te bespreken onze vergadering.
Hoe komt u op de Molenwerf? Zoals be-

Wij ontvingen bericht van het
overlijden van onze leden:

J. F. BAKKER
gewond hebbend te Zandvoort
overleden op 20 februari 1998
F. H. VARENKAMP
gewond hebbend te Amsterdam
overleden 4 december 1997
Wij wensen de nabestaanden kracht toe.

kend is parkeren in Amsterdam een dure
aangelegenheid. Zeker als u de tijd vergeet
kost het dik geld. De gemeente verdient er
dan ook miljoenen aan. De keerzijde is dat
er wel meer (dure) parkeerplaatsen
beschikbaar zijn.
Station Sloterdiik

uw auto geparkeerd heeft, gaat u het tunneltje onderdoor. Dan ziet u de 'Overmolen' en links de Gamma. Meteen na de
Gamma gaat u links af. Als u 150m gelopen heeft ziet u de 'Molenwerf recht voor
u uit liggen. Dat 'rosse' gebouw. Vanaf uw
Zaandam

De enige plek in de omgeving zonder
parkeerbelasting is de buurt aan de andere
kant van de grote weg, tegenover het gebouw Overmolen. Deze buurt bereikt u via
de Wiltzanglaan. (Die heeft geen eigen
afrit van de grote weg.)
Onder deze grote weg (Einsteinweg=AlO)
is een fietserlvoetgangerstunneltje. Als u

Gepensioneerden subsidiëren
actieven
Aldus drs. R Schieven in 'Pensioen-magazine' in een interview met Ton Kamminga.
Hij baseert deze visie op het uitgangspunt
van de schatting van het totale vermogen
van de pensioenfondsen op ca 900 miljard
gulden waarvan ongeveer de helft , dus 450
miljard, de aanspraken van de gepensioneerden betreft. Voor normale verplichtingen moet uitgegaan worden van een
rekenrente van 4%. Daarnaast is er stel,
2% nodig om de inflatie te neutraliseren.

auto is dat plm 10 minuten.
Maar: per openbaar vervoer gaat het uitstekend. Vanaf station Sloterdijk met bus 15
of tramlijn 12. Vanuit de stad Amsterdam,
zijn er goede verbindingen. Ook kunt u
van het Centraal Station met bus 18 naar
de Molenwerf.
Maak er een leuk dagje Amsterdam van!

Bij een gemiddeld rendement over de
laatste tien, twaalf jaar van 11% blijft er
dan nog zo'n 5% over. Deze 22,5 miljard
gulden, die eigenlijk de gepensioneerden
ten goede zou moeten komen, wordt door
werkgevers en werknemers vaak opgesoupeerd via premieverlagingen, premieholidays en dergelijke. De redenering consequent doortrekkend brengt de heer Schieven tot de uitspraak dat bij de huidige
stand van zeven miljoen werkenden de
gepensioneerden middels deze 22.5 miljard
gulden elke werknemer jaarlijks met zo'n
drie duizend gulden subsidiëren.

