NIEUWSBRIEF van de
VERENIGING VAN
GEPENSIONEERDEN
ELSEVIER-ONDERNEMINGEN

Nr 10 April 1999

tot het bijwonen van de jaarvergadering van de
Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
Te houden o p donderdag 15 april, 14,30 uur in het restaurant van
Elsevier Science bv, Molenwerf 1te Amsterdam

AGENDA

Lectori Salutem

1.OPENING door onze voorzitter Ton Boogers
2. NOTULEN van de ledenvergadering dd.
12 november 1998, zie pagina 3
3. FINANCIEEL VERSLAG over 1998,
zie pagina 4
4 VERSLAG KASCOMMISSIE
5. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE
6. JAARVERSLAG van de secretaris over 1998,
zie pagina/
7. BEST~~~RSVERKIEZING

Hoewel het jaar 1999 reeds enkele maanden oud is willen wij de leden die ons bij de jaarwisseling hun goede
wensen toezonden, hiervoor nog hartelijk bedanken.
Zoals u gemerkt heeft hebben wij bij deze Nieuwsbrief
voorrang gegeven aan de vergaderstukken voor de
aanstaande jaarvergadering op 15 april. Daardoor
besparen we in ieder geval de kosten van een extra
verzending. Zoals u in de agenda voor deze jaarvergadering kunt zien benutten wij deze bijeenkomst om
voorlichting te verstrekken over het functioneren van de
Raad van Deelnemers van het Pensioenfonds. Uit
vragen die het bestuur bereiken blijkt dat enige toelichting belangrijk is. Dit mede gezien het feit dat in het
kader van het door de Stichting van de Arbeid en het
CoördinatieorgaanSamenwerkende Ouderenorganisaties CS0 gesloten Convenant het komende jaar
landelijk de discussie op gang wordt gebracht rond de
medezeggenschap van gepensioneerden. Kiest men voor
een Raad van Deelnemers of kiest men voor bestuursparticipatie? De vormgeving van onze nieuwsbrief is
qewijzigd. Wij hopen dat de nieuwe presentatie weer een
stap verder is om ons blad beter leesbaar te maken.
Daarnaast zijn wij blij dat de redactie steun heeft
gekregen van de heer G.J. T. Michon die met zijn
ervaring een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
inhoud en de presentatie van ons blad.
Wij hopen vele van u op onze jaarvergadering te mogen
ontmoeten.
Het bestuur

tredend:

Mevr. Tilly de Wilde-Sijpesteijn, herkiesbaar
' ~ eheer Ger van der Veen, herkiesbaar, maar hij zal
zijn plaats graag aan een ander afstaan.
De heer Cees van der Wilk, niet herkiesbaar
Het bestuur stelt voor mevr!~ngrid Brouwer tot
bestuurslid te benoemen. Kandidaten kunnen tot aan
de v~rkiezingworden voorgedragen.
G
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8. FORUM, zie pagina 2
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10. RONDVRAAG
11.SLUITING
Hierna wordt U een glaasje en een hapje geserveerd
Gelieve tijdens de vergadering niet te roken.

EEN "FORUM" OP DE
JAARVERGADERING OVER DE
RAAD VAN DEELNEMERS
Lees o p pagina 2 over het hoe en waarom van
dit forum. In het vorige nummer van ElsevierSenioren vindt u ook informatie over de
Raad van Deelnemers van het
Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen.
P

IN DIT NUMMER
Agenda van de Jaarvergadering
Over het 'Forum' en de Raad van Deelnemers
Verslag van de Ledenvergadering van
12 november 1998
Financieel verslag, Rekening van Baten en Lasten
Jaaiverslag van de secretaris
Berichten - Excursie naar Pampus
Vutters: Keuzemogelijkheden pensioenuitkeringen
Vier meningen: van wie zijn de pensioen miljoenen?
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WAT ZIJN DE THEMA'S

EEN FORUM. WAAROM?

Inspraak van gepasioneerden istegemdg
een populair
Dit zijn de thema's die we het forum willen voorleggen:
o n d e ~Hoe
~ . kunnen
meepraten Over het pensioengeeft de Raad van Deelnemers ons kans op inspraak?
Terwijl de pensioenfondsen overlopen van het geld dat mede
+ zijn we een stel ja-knikkers?
door O ï i Z preI'nie.S i.VeTWOïVell,Zijn We de enigen die daar
+ krijgen we
waar we recht op hebben?
niets van merken. Pensioenfondsbestuurders denken daar
$e is het eerlijk &t degenen die nu werken een
kernlijkinmeerderheidandersover.Gepensioneerdenkrijgen
opbouwen waar ze binnenkort niet meer voor hoeven te
waar ze volgens de met hen gesloten pensioen overeenkomt
betalen?
recht op hebben en moeten niet zeuren, vinden zij.
O nemen we genoeg initiatief of wachten we af wat het
Op grond van afspraken tussen alle betrokkenen zullen de
bestuur presenteert?
inspraak-mogeliijed van de gepensioneerden worden
geeft de toekomst ons meer mogelijkheden en hoe
verruimd. Een bestuurszetel of zitting in de Raad van
benutten wij die dan?
Deelnemers zijn dan geen gurrst meer maar een recht. Maar
dan? Wat kun je doenals enige gepensioneerde in een bestuur WIE ZI'mEN /N HET FORUM?
datverderMtaatuitactievenenwer*ers-afgevaardigden.
Het forum bestaat uit leden van de Raad van Deelnemers
Die staan nietb happelen om aan pensioenen Kieer geld te van Pensioenfonds El~e~ier-Ondernemingen,
en wel:
besteden. w e r k e r s hebben de plicht de winst te optiI/--maliseren want zo komt de aandeelhouder aan zijn trekken. rcommissie ~n~ormar~evoori~en~ng
Actieven hebben meer baat bij eenwlaging van hmpremk I
Boogen, lid namens gepensioneerden
en verruiming van de pensioen mogelijkheden.
Ab Pouwels, lid namens gepensioneerden,
Hebben wij de moge- Thom Geuzebrnek lid namens Vuners, WAO-ers erc.
Is dat dlemaa1
lijkheden om echt invloed uit te oefenen?
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a Bevoegdheden van de diverse organen
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die te maken hebben met het Pensioenfonds ElsevierOndernemingen,wordenweergegevenin nevenstaandschema.
(bron: SPEO)

Samenstelling Bestuur Pensioenfonds
Door werkgevers benoemd:
Mevr. H. Gerbrandy
K.J.Groen
J.H.M. Hemels, voorzitter
A.H.M. Verstegen
Door werknemers (RVD) benoemd:
',
J.A. Krul1
N.A.G. van ~ b s u r n '
M.J.L. Toebak
A.J. Voskamp, secretaris

-.

I
STICHTING
PENSIOENFONDS
ELSEVIERONDERNEMINGEN
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RAAD VAN DEELNEMERS
15 Leden W.V. 9 rechtstreeks
gekozen uit deelnemers en 6 via
de OR

BESTUUR
4 WERKGEVERSLEDEN

(W.O.Voorzitter)
4 WEWUWMERSLEDEN
Benoemd door Raad van
Deelnemers (W.O.Secretaris)
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BELEGINGSCOMMISSIE

ADMINISTRATIE

Beleggingsuitvoerder

VERSLAG VAN DE LEDEhWTRGADERING
van de Vereniging van Gepensioneerden ElsevierOndernemingen gehouden d.d. 12 november 1998 bij
Elsevier Science b . m e t restaurant van gebouw
Molenwerf te Amsterdam.
1. De voorzitter opent de vergadering om 14.30 uur, heet
allen welkom en leest de namen voor van degenen die
bericht van verhindering hebben gestuurd.
Hij doet mededeling van het overlijden van de heer Stunt
en mevr. Kranenveld-Prins. Helaas krijgen wij niet altijd
bericht van overlijden waardoor het kan lijken dat wij als
vereniging niet attent zijn.
2. Mevr. Brouwer wordt geïntroduceerd. Zij zal
administratieve ondersteuning aan de vereniging geven.
3. De voorzitter vraagt akkoord bevinding van het verslag
van de ledenvergadering van 23 april jl. Er zijn geen
opmerkingen, zodat het verslag ongewijzigd wordt
goedgekeurd.
4. De voorzitter deelt mede dat de heren Hans Pot en
Jacques Kuijpers zich hebben teruggetrokken. Hij bedankt
hen voor het vele werk dat zij hebben verzet in de
afgelopen jaren.
5. Financiële begroting. Penningmeester D.Huis bedankt
voor de bijdragen die trouw worden overgemaakt. Hij
houdt in het budget enigszins rekening met hetgeen extra
wordt overgemaakt.
Er zijn lagere vergaderkosten omdat wij nu gebruik kunnen
maken van door Elsevier Science b.v. en d oer tien beschikbaar gestelde faciliteiten.
Hij heeft in de begroting een post opgenomen voor een
gezamenlijk evenement.
Contributie NVOG wordt verhoogd.
Het vormen van een juridisch fonds kan voor de toekomst
nuttig zijn daar wij in de toekomst advies nodig kunnen
hebben in onze relatie met het pensioenfonds.
Er zijn geen vragen of opmerkingen. De begroting wordt
derhalve goedgekeurd.
6. Blad "Elsevier Senioren" verschijnt nog deze maand.
Helaas zonder de snedige opmerkingen van de heer H. Pot.
Bijdragen van leden zijn van harte welkom.
7. De heer J. Schieven van de NVOG houdt een lezing over
pensioenfondsen in het algemeen en daarnaast dat van
Elsevier in-het bijzonder. De rijkdommen van de fondsen
en de aanwending daarvan komen ook aan de orde. Binnen
het Elsevier Pemioenfonds is er een Raad van Deelnemers
waarmee rekening wordt gehouden. De invloed is echter
niet groot. Het kapitaal dat mede door oud-werknemers en
slapers is ingebracht, wordt nu aangewend voor
vermindering van premie van de werknemers en dus ook
werkgevers. Per jaar komt in Nederland 60 & 70 millioen
meer binnen dan nodig is. De helft hiervan is afkomstig
van nu gepensioneerden. De hoge beleggingswinsten
zakken echter in de komende jaren en dan zal er opnieuw
normaal premie moeten worden opgebracht. Het Elsevier

Pensioenfonds is een goed fonds al zitten er hier ook wat
addertjes onder het gras. Vereniging moet dus attent
blijven. Een goede zaak bij Elsevier is dat een rekenrente
van 3%wordt gehanteerd.
De heer v.d.Berg stelt de vraagt waar de gelden blijven die
door grote bedrijven aan de pensioenfondsen worden
onttrokken. Komt daar ooit iets van terug? Wie is de
eigenaar van dat geld? Dat is, volgens inleider, van werknemers en gepensioneerden. In geval van tekorten worden
gelden wel eens door werkgevers terug gestort. Inleider is
van mening dat terugstorting van pensioengeld naar de
werkgever in strijd is met de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek omtrent Stichtingen.
Ten tweede stelt de heer v.d. Berg dat hij na het overlijden
van zijn vrouw wordt gekort in de AOW, maar niet in zijn
pensioen. Vrouwen echter worden M het overlijden van
hun partner in beide gekort. Hij ervaart dit als onjuist. Dit
is helaas een historisch gegeven. Het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds dateert uit 1922 en is gebaseerd op het
kostwinnersmodel uit die tijd.
De heer Geelen stelt dat er een tegenstelling is in de
verhouding tussen actieven en gepensioneerden. Dit speelt
in de Raad van Deelnemers. Gepensioneerden zijn zwak
vertegenwoordigd. Hoe is dit te veranderen? Volgens
inleider is met de wet en de reglementen in de hand geen
kans dat dit snel zal veranderen. &wordt aan gewerkt.
Maar nu zal men het moeten hebben van goed overleg en
kracht van argumenten.
Gesteld wordt door een van de leden dat er bij diverse
fondsen enthousiast wordt gegraaid, behalve ten behoeve
van gepensioneerden. Is hier iets aan te doen via de
rechter? De inleider stelt dat een rechtszaak veel geld
vereist. Men moet dus een goede kans op succes hebben
om hier als organisatie aan te beginnen. Het arrondissement waarin een rechtszaak speelt is van belang
omdat rechters er verschillend over oordelen. Er wordt dus
nauwlettend naar gekeken door de NVOG.
De heer Boogers bedankt de heer Schieven voor zijn lezing
en het beantwoorden van de vragen. Hij biedt een kleine
attentie aan.
8. De heer Vasicek vraagt waarom Vutters geen gebruik
kunnen maken van de regeling voor de diverse bladen
(alleen loonbelasting betalen). Voor de gepensioneerden is
dit wel goed geregeld. De heer Boogers antwoordt dat
hieraan niets is te doen omdat de werkgever in hun geval
niet de inhoudingsplichtige is.
De voorzitter brengt onder de aandacht van Vutters dat de
ingehouden pensioenpremie over 1997 en 1998 te hoog is
omdat geen rekening is gehouden met verlaging van de
premie. De administratie van SPEO werkt aan verrekening
van het teveel betaalde.
De vergadering wordt om ca. 16.30 gesloten. De jaarvergadering wordt gehouden op 15 april 1999 in de
Molenwerf. Aanvang 14.30 uur.

FINANCIEEL VERSLAG P998

Rekening van baten en lasten per 31 december 1998 (in Hfl)

ontributie NVOG
amer van Koophandel

Aantal betalende leden
.

.

I

I

289

I

I

I

272

266

1

Balans per 31 december 1998
31-dec-98
Activa:
Postbank 100802
Idem Plusrekening

1628,94
10500,OO

12128,94

31dec-97
Passiva:
1626,87 Beschikbaar vong jaar
7703.61 Saldo baten en lasten
Beschikbaar
Fonds jurid~scheadviezen
Vooruitontvangen contributies
Te betalen kosten
9333.48

31dec-98

31dec-97

7014,48
2633,96
9648,44
0,OO
2377,s
103,OO
12128,94

2957.36
4057.12
7014.48
0.00

Toelichting:
Bijdragen:
Door 289 leden werd de minimale contributie betaald tot een bedrag van
Bovendien betaalden 57 leden nog extra

Hfl 8.010,-Hfl 1.477,--

Lasten:
De lasten waren in totaliteit lager dan begroot. PTT-kosten wiren te laag ingeschat. Drukwerkkosten overschreden de begroting door het samenstellen van een succesvolle promotiefolder, welke
ruim 20 nieuwe leden opleverde.
Zoals uit de begroting blijkt, willen wij in 1999 beginnen met de vorming van een fonds voor
juridische adviezen.

Balans:
De postbanksaldi worden gewaardeerd op nominale waarde.

Aldus opgesteld door het bestuur te Naarden op 27 januari 1999.

22îU.00
96.00
9330.48

JAARVERSLAG 1998
Inleiding.
Het jaar werd gekenmerkt door de toename van het ledental
van 272 aan het begin van het jaar naar 296 aan het eind
1998. Dit als gevolg van het op ruime schaal verspreiden
van onze nieuwe folder. Deze werd ingesloten bij een
mailing van het Pensioenfonds aan alle gepensioneerden.
Ook wordt de folder door personeelsafdelingen en de
administratie van het fonds uitgereikt aan hen die met VUT
of pensioen te maken krijgen.
De verhogingen van de pensioenen als gevolg van loonsverhogingen in de CAO werden in gunstige zin gewijzigd
doordat deze gelijktijdig met de verhogingen van de salaris
ingaan. Voorheen gebeurde dit uitsluitend per 1januari,
waardoor een verhoging per bijv. 1juli pas op l januari
daaropvolgend aan de gepensioneerden ten goede kwam
Het bestuur van het Pensioenfonds ziet echter nog steeds
geen redenen om de exorbitante beleggingswinsten ook aan
de gepensioneerden ten goede te laten komen in de vorm
van een extra uitkering. De actieven en de werkgever
Elsevier profiteren daar wel van door de verlaging van de
premie. Men stelt zich op het standpunt dat
gepensioneerden volgens het pensioen-reglement worden
behandeld en daarnaast geen rechten kunnen doen gelden.
Vergaderingen.
Het bestuur van onze vereniging vergaderde vijf maal.
Hierbij werd driemaal gastvrijheid genoten bij Boertien en
Partners te Naarden en tweemaal bij Elsevier Science te
Amsterdam. Ook werden bij Science de twee
ledenvergaderingen gehouden. Het bestuur is de directies
van deze bedrijven dankbaar voor hun gastvrijheid.
Tijdens de jaarvergadering werd door Paul Mostert een
lezing gehouden over de nieuwe ontwikkelingen in de
uitgeverij als gevolg van elektronische productie methoden.
In de najaarsvergadering werd door de Heer Schieven,
voorzitter van de pensioencommissie van NVOG*), een
lezing gehouden over pensioenfondsen in het algemeen en
SPEO in het bijzonder. Het was goed van een buitenstaander te horen dat het Elsevier Pensioenfonds een
uitstekend fonds is dat goed presteert in vergelijking met
andere fondsen. Met behoud van onze kritiek op onderdelen is het goed dat ook te horen.
De belangstelling voor de ledenvergadering blijft naar het
oordeel van het bestuur aan de lage kant. Begrijpelijk is
echter ook dat een groot aantal leden als gevolg van
verminderde mobiliteit niet in staat is de reis te maken.
Samenstelling bestuur
De heer Jacques Kuijpers gaf te kennen zijn
bestuursfunctiete willen beëindigen in verband met andere
taken op lokaal bestuurlijk niveau. De heer Hans Pot was
gedwongen zijn taken in het bestuur en die van
journalistieke aard neer te leggen in verband met gezond-

heidsproblemen. Dit betekende een groot verlies met name
bij het werk aan 'Elsevier-Senioren'.

Commissies
De PR-Commissie onderhield o.a. contacten met de Elsevier ondernemingen. De voorzitter van deze commissie
Mevr. Tilly de Wilde-Sijpesteijn werd door de Raad van
Deelnemers benoemd tot haar permanent waarnemend lid
in het bestuur van het Pensioenfonds. Dat heeft tot gevolg
dat zij minder tijd beschikbaar heeft voor het werk in het
bestuur van de VGEO. Daar staat tegenover dat zij in de
vergaderingen van het bestuur van het pensioenfonds haar
stem kan laten horen en daar uit de eerste hand wordt
ge-informeerd.
Een commissie bestaande uit mevr. Ingrid Brouwer en de
heren Jacques Kuijpers en Torn ten Hoope organiseerde de
eerste excursie van de vereniging en wel naar het KröllerMuller museum in Otterlo. Dit werd door de aanwezigen
zeer gewaardeerd Deze excursie was een uitvloeisel van de
in 1997 gehouden enquête waar belangstelling ervoor werd
geuit. Mevr Brouwer was daarna bereid als assistente bij
te dragen aan het werk van het bestuur door het verrichten
van o.a. administratieve taken.
Raad van Deelnemers.
In de Raad van Deelnemers nam onze penningmeester de
heer Dick Huis afscheid. Hij werd opgevolgd door de heer
Ab Pouwels die een langdurige staat van dienst heeft in
zowel de Raad van Deelnemers als in de OR en de COR.
De heer Jan Geelen werd verkozen tot plaatsvervangend lid
van de Raad.
Ons lid de heer Jan Kruii maakt nog steeds deel uit van het
bestuur van het Pensioenfonds.. Hij zit daar omdat hij
daartoe ooit door de Raad van Deelnemers is aangewezen.
WOG*)

In de afvaardiging naar de NVOG en de pensioencommissie daarvan bleven resp. de heren Jan Maas en
Hans Katwijk ons vertegenwoordigen.
De contributie van de NVOG werd verhoogd al dient erbij
gezegd te worden dat de NVOG haar organisatie met
minimale middelen draaiend moet houden. Lidmaatschap
van de NVOG vindt het bestuur echter van groot belang.

De Nieuwsbrief, "Elsevier-Senioren"
Deze verscheen evenals andere jaren tweemaal. Dankzij de
medewerking bij de productie door de huisdrukkerij van
Elsevier Science BV en ElSevier Bedrijfsinformatie was de
omvang wat groter. Het wegvalien van Hans Pot betekende
echter een geduchte verliespost in de verwerving van kopij.
Al met al een voorspoedig verenigingsjaar.
*) NVOG = Nederlandse Vereniging van Organkahes van Gepenioneerden.
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Pensioendag accountant:

vertegenwoordiger van de Verzekeringskamer. Maar
Schievenbleef volharden. "Het geld is van deelnemers, de
slapers en de gepensioneerden en van nobody else."
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van wie ziwde

MILJOENEN\
VAN DE

Dat was de vraag die
van Moret Ernst & Yc
de gunstige ontwikkelingen op de beleggingsmarkten (in
ieder geval tot halverwege 1998)zijn er flinke overschotten
bij de pensioenfondsen ontstaan Voor wie zijn die bestemd?
De mensen die nu premie betalen voelen wel voor
vermindering - een zogenaamde premie-holiday. Werkgevers
die de pensioenfondsenbeheren, willen het geld graag naar
de bedrijgkas laten vloeien. En gepensioneerden die lange
tijd het volle pond hebben betaald, willen graag de revenuen
zien nu het de fondsen voor de wind gaat.
Tijdens de bijeenkomst bleken de meningsverschillen tussen
de sprekers groot. De eerste spreker was de heer P.Swart,
lid van het bondsbestuur van de CNV Bedrijvenbond.
Overschotten bestaan eigenlijk niet, volgens hem. Het geld
is "gewoon" bestemd voor de pensioenfondsen en wel voor
drie doeleinden: indexering van ingegane pensioenen en de
pensioenen van de actieven, verhoging van de opgebouwde
rechten van actieve deelnemers en een premiekorting. Per
slot van rekening gaat het om geld van gepensioneerden en
deelnemers, daar mag dus niemand anders aanspraak op
maken.
De heer J. Westra, onder meer lid van de raad van bestuur
van de NCD Nederlandse Cement Deelnewrnaatschappij
was het met die mening niet eens. Hij pleitte voor de
discussie over de overschotten uit de arbeidsvoorwaardenoverleg te halen. Bij het verdelen van het overschot moet
er volgens hem een relatie bestaan tussen de huidige en
toekomstige lasten en lusten: voor iedereen wat dus. In feite
dus een genuanceerd standpunt van de heer Westra, gezien
het feit, dat veel andere werkgevers vinden dat de
overschotten zonder meer hun toekomen.

De derde spreker, de heer R. Schieven, bestuurslid van de
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, NVOG, was duidelijk in zijn mening."Besturen
van pensioenfondsen hebben meer oog voor het eigenbelang
dan voor een billijke behandeling van slapers en gepensioneerden. Ze gedragen zich regentesk. "Afspraken over
pensioenrechten horen volgens hem juist wel in het
arbeidsvoorwaardenoverleg thuis. En het doosluizen van
overschotten naar de werkgevers is in strijd met het
Burgerlijk Wetboek, hetgeen ontkend werd door een

Tot slot was de beurt aan Jan van Zijl, Tweede-Kamerlid
en vice-voorzitter van de Tweede-Kamerfractie PvdA, die'
de ontwikkeling in de pensioensector vanuit het politiek
perspectief bezag. De koers die de overheid volgt, is volgens
hem: fiicalisering en fondsvorming. De beleidsbepaling op
dit terrein verloopt langs drie wegen: een convenant om een
geloofwaardig, houdbaar pensioen te garanderen; de
kaderwet die aanpassing van de pensioengerechtigdeleeftijd
beoogt en het belastingplan. Wat betreft de overschotten
pleitte van Zijl voor regelgeving. Hij vindt dat de opbouwers
van de pensioenen - en de fiscus - de meeste aanspraak op
de overschotten maken. Er moet een stabiel premiebeleid
komen en als het even kan een neerwaartse premiebijstelling. "Maar besloot van Zijl zijn betoog, gezegend
het land dat de messen kan slijpen over overschotten. Als
je dat vergelijkt met veel andere landen mogen we in de
handen knijpen". "Ik wens u dan ook nog veel ruzie toe
over de bestemming" aldus van Zijl, die duidelijk de
belangen van de fiscus niet uit het oog verliest. Daar is hij
ten slotte Tweede-Kamerlid voor.
(ged. uit Memoret)

WETSVOORSTEL VAN ZUL
Blijkens een bericht in het Algemeen Dagblad van 17
februarij.1. heeft de heer van Zijl (zie het artikel dat hieraan
voorafgaat) niet stilgezeten. Het AD citeert van Zijl:
"Pensioen-fondsen moeten hun pensioenen aanpassen aan
de stijgende lonen, voordat ze overgaan tot het terugsluizen
van overreserves aan werkgevers en werknemers of het
verlagen van de pensioenpremies." Dit is de strekking van
een wetsvoorstel dat het PvdA-Kamerlid heeft ingediend.
Hij rekent op steun van VVD, D66 en CDA. Van Zijl heeft
dit initiatiefvoorstelopgesteld n nauwe samenwerking met
Prof. Lutjens hoogleraar pensioenrecht aan de Vrije.
Universiteit van AmterdamTot goed begrip: bij de gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van het Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen zijn die pensioenen al
gekoppeld aan de CAO lonen.
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