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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN ELSEVIER-ONDERNEMINGEN 

DE FINISH IN ZICHT 
Zoals u elders in deze aflevering van Elsevier 
Senioren kunt lezen, treed ik in de a.s. jaarverga- 
dering in april af als voorzitter van onze vereni- 
ging. 
Na in 1990, samen met wijlen Frits Varekamp, de 
eerste stappen gezet te hebben die moesten leiden 

@ tot de oprichting van onze vereniging; moesten er 
nog veel problemen worden overwonnen alvorens 
op 16 november 1994 door de notaris formeel de 
vereniging werd opgericht en de statuten werden 
vastgesteld. 
Mede dank zij de steun van velen, is het schier 
onmogelijke toch mogelijk gebleken. In het bij- 
zonder wil ik hier reeds mijn dank uitspreken 
aan mijn medeoprichters; de heren Dick Huis, 
Jan Krul1 en Hans Pot. De vereniging heeft het 
vertrouwen gekregen van vele oud-medewerkers 
van de diverse Nederlandse Elsevier 
Ondernemingen. Met name de toetreding van de 
nieuwe 

vutters en gepensioneerden in 200 1 hebben het 
mogelijk gemaakt dat het aantal leden toeneemt. 

Het bestaansrecht van de vereniging blijkt ook o.a. 
uit het aantal zusterverenigingen dat landelijk de 
afgelopen jaren is opgericht. Sinds onze aansluiting 
in 1994 bij de Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden is het aantal 
aangesloten verenigingen meer dan verdubbeld. 
Voor de bestuursleden is dat bemoedigend en 
ondersteunend voor het vele vrijwilligerswerk dat 
zij inzetten bij het trachten realiseren van de doel- 
stellingen van de vereniging. Het aloude devies 
"Non Solus" (niet alleen) blijft het fundament ook 
voor onze vereniging. Samen staan we sterker. 
Na zeven jaar het voorzitterschap te hebben ver- 
vuld achtte ik de tijd gekomen deze taak over te 
dragen om het "helsche vuur" brandend te houden. 
Ton Boogers 

JAARVERGADERING 

Datum: Woensdag 17 april 2002 
In 't Koetshuis van Hotel Spoorzicht 

Spoorstraat 34, 
3 862 AD Nijkerk 

Hef hotel is gelegen recht tegenover het 
station van Nijkerk. Er is volop parkeer ruimte 

voor auto's 

Wij rekenen op een ruime opkomst 
Algemene informatie volgt spoedig 
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Sinds de vorige Elsevier Senioren die in oktober 
2001 verscheen is het bestuur van de vereniging 
eenmaal bijeen geweest. Dit gebeurde in een verga- 
derzaal van Elsevier bedrijfsinformatie in 
Maarssen. Een locatie waar wij bijzonder blij mee 
zijn. Een woord van dank voor de gastvrijheid van 
Ebi is dan ook zeker op zijn plaats. 

Waarover spraken wij? 
Onder andere over een notulist(e). Sinds mevrouw 
Brouwer helaas heeft moeten stoppen met het notu- 
leren van de vergaderingen zitten we dringend ver- 
legen om iemand die dit op zich wil nemen. 
Voorlopig neemt bij toerbeurt een der bestuursleden 
die taak op zich, maar een oplossing is dat niet. Het 
zou plezierig zijn wanneer een van de leden deze 
kar zou willen trekken. 

Hoewel ons Pensioenfonds nog altijd beter rendeert 
dan een aantal andere fondsen heeft het bestuur van 
SPEO besloten om met ingang van 1 januari 2002 
weer premie te gaan heffen. Deze zal 2 % gaan 
bedragen. 

Een tweetal leden nam contact op met het bestuur 
omdat zij in hun 'post-Elsevier' periode met pro- 
blemen geconfronteerd werden. Het bestuur heeft 
deze leden met raad en daad terzijde gestaan. 
Verder zullen twee bestuursleden nagaan in hoe- 
verre het mogelijk is om de oudere actieve mede- 
werkers van de Nederlandse Elsevierbedrijven nu 
en dan te informeren over de VGEO en de ontwikke- 
lingen welke plaatsvinden. 

Het bedrijfsbezoek aan Ebi in Doetinchem heeft 
nogal wat tijd en organisatie gevraagd, doch dank 
zij de inspanningen van de PR-commissie heeft dit 
bezoek op 6 november 2001 plaatsgevonden. Het 

was een uiterst informatieve en plezierige kennis- 
making. Met veel inzet en enthousiasme werden 
onze leden wegwijs gemaakt in de hedendaagse 
druktechnieken en het bezoek aan de drukkerij was 
zonder meer geweldig. De kennismaking met dit 
voormalige Misset bedrijf en de kennismaking met 
enkele bestuursleden van de Vereniging van 
Gepensioneerden Misset vraagt om een vervolg. 

In de vergadering van 23 augustus heeft onze pen- 
ningmeester, de heer Wim Kooij de financiën per 
30-6-2001 toegelicht en we konden vaststellen dat 
deze er gezond uitzien. Dit mede dank zij de groei 
van de vereniging welke - u kunt dit elders in dit 
blad naslaan - gestaag plaatsvindt. 

Voorts zijn er ontwikkelingen te melden aangaande 
de VGEO website. Deze is thans in het leven geroe- 
pen en voor de internetters onder ons valt deze site 
te bekijken op www.vgeo.nl. De site is in ontwik- O 
keling en wat er op staat is oud materiaal. Ons lid 
de heer Gerard Roza heeft zich echter bereid ver- 
klaard om deze website niet alleen technisch maar 
ook redactioneel te onderhouden zodat deze als een 
aanvullende informatiebron kan gaan dienen. 
Daarnaast wordt hij aangaande de grafisch opzet 
geadviseerd door de heer Jan Flier. 
Het bestuur is daar bijzonder content mee - het is 
een prachtig voorbeeld van ledensamenwerking! 

Door een delegatie vanuit het bestuur wordt 
gezocht naar een prettige locatie voor de Algemene 
Ledenvergadering van het jaar 2002. Bepalend is 
hierbij de centrale ligging alswel de bereikbaar- 
heid. De datum voor deze ledenvergadering is vast- 
gesteld op 17 april 2002. • 
Een belangrijk punt op deze vergadering zal het 
afscheid van de heer Boogers als voorzitter zijn. 
Uiteraard zullen wij u tijdig informeren omtrent 
deze vergadering. 
LH. de Waal 

CSO-Website actief 

Sinds kort is de website van het cso in volle glorie 
te bewonderen. Indien u geïnteresseerd bent in 
informatie over medezeggenschap van gepensio- 
neerden of pensioenen in het algemeen of u wilt 
weten waar u met uw Pas 65 terecht kunt, surf dan 
naar www.ouderenorganisaties.nl 



Stelling i 
Vrij naar Descartes: Ik heb een 
website dus ik besta. 

I JJK.  Kanhai, 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

MOGELIJKE NAHEFFING VOOR 65- 
PLUSSERS 
Gepensioneerden die ook AOW-pensioen ontvangen 
kunnen het volgend jaar (2002) een naheffing ont- 
vangen van de belastingdienst. 
Als het inkomen namelijk binnen de eerste 

)belastingschijf valt (dus beneden de fl 32.770,- 
ligt), is men aan loonheffing 14,45% verschul- 
digd. Omdat de AOW altijd binnen die schijf valt, 
wordt door de SVB die 14,45% ingehouden. Dat 
doet ook het pensioenfonds als het pensioen min- 
der is dan de genoemde fl 32.770,-. Maar als de 
AOW en het aan-vullend pensioen tezamen meer 
bedragen dan dat bedrag, dan moet men over het 
meerdere 19,7% loonheffing betalen (voor zover 
vallend in de tweede schijf). Dat betekent dat er in 
totaal te weinig loonheffing (belasting plus pre- 
mies AWBZ en AINW) is ingehouden en als dat meer 
is dan fl 432,- dan kan men in 2002 een naheffing 
verwachten. 
De hierboven beschreven situatie bestond ook al 
vóór invoering van het nieuwe belastingstelsel 
2001, maar de effecten kunnen nu groter zijn, met 
name omdat het verschil in loonheffing tussen de 
eerste en tweede schijf nu groter is dan onder het 
oude belastingstelsel. 
Bij diegenen die inmiddels een voorlopige aanslag 
200 1 hebben ontvangen speelt het voorgaande niet, 
omdat de voorlopige aanslag al gebaseerd is op de 
bij elkaar opgetelde inkomens. 
Bron: Wim Weeber in VGEN Nieuws, dec. 2001 

RECTIFICATIE 
Onze specialist op het gebied van 
Ziektekostenverzekering Ger van der Veen wijst 
ons op een onjuistheid In Elsevier Senioren 15. 

lasten 12,2% van het onzuiver inkomen is. In de 
nieuwe wet 2001 is dit percentage verlaagd tot 
11,2%. Bovendien is de omschrijving veranderd; de 
drempel wordt niet meer berekend over het onmi- 
ver inkomen maar over het verzamelinkomen. Voor 
de zekerheid heb ik dit nog even nagekeken, maar 
het staat inderdaad zo op blz.. 429 van de ELSEVIER 

Belastingalmanak 2001. 

'OUDJES RIJDEN VEILIGST' 
De veiligste chauffeurs zijn 65plussers. Dat heeft 
een instituut voor Amerikaanse verzekeraars (lnsti- 
tute for Highway Safety) bekendgemaakt na onder- 
zoek onder autorijdende cliënten. Bejaarde automo- 
bilisten veroorzaken minder doden en botsen min- 
der vaak dan welke andere leeftijdsgroep dan ook. 
Wel vallen er onder bejaarde automobilisten relatief 
veel doden. Dat komt doordat ze kwetsbaarder zijn 
en bij ongelukken eerder overlijden dan jongeren. 
Zo ontstond het misverstand bij onderzoekers dat 
ze gevaarlijker rijden. Nu moet deze uitslag nog bij 
de Gezondheidsraad in Nederland aan het verstand 
worden gepeuterd want die ziet in oudere rijbewijs- 
houders een doelgroep voor betutteling. De raad 
wil de verplichte keuringsleeftijd voor rijbewijzen 
verlagen van 70 naar 60 jaar. Desnoods wil de 
Gezondheidsraad huisartsen verplichten om ver- 
keersgevaarlijke kwalen te melden. Die draconi- 
sche maatregelen helpen niet tegen de kwetsbaar- 
heid van de bejaarde in het verkeer. Het aantal 
ongelukken ten gevolge van medische kwalen is 
drie procent van het totaal. Dat percentage zal niet 
snel lager worden, want jongere groepen hebben 
ook gebreken en veel kwalen ontstaan pas na een 
keuring. 
Bron: Z-Notities NRC Handelsblad 8-9-2001 

"In het artikel '65-plussers laten miljoenen liggen" 
staat, dat de drempel voor aftrek buitengewone De lunch was prima bij Ebi 



Z I E K T E K 0 S T E N eenvoudig, gymnastiek voor iemands heil, bewegen 
om gezond en fit te blijven. Begin jaren zeventig ging 

VERZEKERING het mis, de apparaten kwamen in zwang. AI die appa- 
raten doen iets met de spieren of gewrichten. Ze laten 

Degenen die voor ziektekosten particulier verze- 
kerd zijn bij "De Amersfoortse" zullen over het 
algemeen weinig problemen hebben met de uitbe- 
taling van ziektekostennota's. Mocht dit toch voor- 
komen, dan is de afdeling Personeelsverzekeringen 
van Reed-Elsevier bereid te bemiddelen. 
Men kan zich wenden tot mevrouw Marcella van 
Bergem, Postbus 470, 1000AL Amsterdam, tel. 
020-4852493, fax 020-4852030, en e-mail 
Marcella.van.Bergem@reed-e1sevier.d 

PERSBERICHTEN OVER "DE ZORG 

De Telegraaf, 8 november zoor: 
De wachtlijsten in de zorg kosten de Nederlandse 
samenleving j aarlij ks minstens 3,17 miljard euro. 
De kosten van een "aanvaardbare" wachtperiode 
van acht weken zijn hierbij niet meegerekend. Zou 
dat wel gebeuren, dan vallen de kosten nog 1,36 
miljard euro hoger uit. De berekeningen zijn van 
de Stichting Economisch Onderzoek van de 
Universiteit van Amsterdam. 

Nieuwsbrief Gezond van de Consumentenbond, 
November 2001: 
Wachtlij stbemiddeling - Vele zorgverzekeraars 
bemiddelen, wanneer een verzekerde veel te lang 
moet wachten op een medische behandeling. 
Verzekerden moeten zelf om bemiddeling vragen 
bij hun Ziektekostenverzekeraar. 

De Telegraaf, 15 november zoor: 
Het Centraal Planbureau publiceerde het rapport 
"Concurrentie in het nieuwe zorgstelsel". Het CPB 

pleit voor inkomensonafhankelijke premies in de 
nieuwe basisverzekering tegen ziektekosten. 
Volgens het CPB leidt een (deels) inkomensafhanke- 
lijke premie tot enorme extra kosten. Geld dat wordt 
opgebracht voor ziektekosten gaat dan voor een deel 
op aan administratiekosten. Het CPB concludeert, dat 
een financiële bijdrage in de premie voor lage inko- 
mensgroepen evengoed bereikt kan worden met een 
compensatie in de loon- en inkomstenbelasting. 

Volkskrant Gezond, 17 november zoor: 
Fysiotherapie, zegt de Nijmeegse hoogleraar 
Oostendorp, komt voort uit de heilgymnastiek. Heel 

die trillen of ze maken warm, om zo de bloedsomloop 
te stimuleren en het herstel te bespoedigen. In feite 
doen massage en oefening hetzelfde. Maar de appara- 
ten werden op de markt gezet en de bewegingsthera- 
pie verdween naar de achtergrond. Inmiddels zijn 
nieuwe richtlijnen opgesteld. In deze richtlijnen gaat 
de esiotherapie grotendeels terug naar het aloude uit- 
gangspunt van de heilgymnastiek; het op verantwoor- 
de manier laten bewegen van de mens die problemen 
heeft met bewegen. 

De Telegraaf, I december zoor: 
Zeven invloedrijke medisch-maatschappelijke 
organisaties willen, dat minister Borst jaarlijks min- 
stens 182 miljoen euro ter beschikking stelt ter sti- 
mulering van opleidingen in de algemene zieken- e 
huizen. Dit opleidingsoffensief zou een structureel 
einde moeten maken aan de ernstige personeelste- 
korten in de gezondsheidszorg. 

Meppeler Courant, 3 december zoor: 
Kabinet zet modernisering huisartsenzorg in gang. 
Er komt o.a. 68 miljoen euro per jaar beschikbaar 
voor speciale huisartsenposten, waarop onregelma- 
tige uren huisartsen diensten van elkaar overnemen. 
Door deze regeling hoeft er maar één post per 
200.000 - 300.000 patiënten open te zijn. 

De Telegraaf, 13 december 2001: 
Zij die voor ziektekosten verzekerd zijn bij Delta 
Lloyd, Ohra of ziekenfonds Nuts krijgen de garan- 
tie dat zij niet langer dan twee weken hoeven te e 
wachten op een medisch noodzakelijke operatie. Zij 
moeten wel bereid zijn naar ziekenhuizen elders in 
Nederland, Duitsland of België te gaan. 
(Noot van de redactie: Ook De Amersfoortse kent 
een afdeling opnamebemiddeling). 

De Telegraaf 17, december 2001: 
Op het congres van de Partij van de Arbeid zegt 
lijstrekker Ad Melkert: "op geen enkele wijze 
accepteert de PvdA een ziektekostenpremie die 
voor iedereen, rijk of arm, gelijk is". Hij ziet niets 
in het door de SER voorgestelde systeem, dat men- 
sen met een laag inkomen gecompenseerd worden 
met een belastingvoordeel. 
Deze rubriek is verzorgd door Ger van der Veen 



VANBOVENBEKEKEN aan Hem te denken. Bij Hem alleen is echte vrede 
te vinden, omdat Hij al onze onvrede wil overne- 

Vrede op aarde ........ 
Sinterklaas, Kerst, Nieuwjaar en €-festijn zijn 
inmiddels weer als een sneltrein voorbij gedenderd. 
De vele al dan niet commerciële ~v-juaroverzichten 
spraken van kommer en kwel. Het ging over 
klendam en New York, over Afghanistan en Israël, 
over een dipje (nou ja) in de AEX. Ook ging het over 
de gevolgen daarvan voor onze pensioenen. Dat 
kwam dus dichterbij. 
Maar positief voor de neringdoenden was, dat er 
weer 10% meer was besteed aan cadeaus, eet- en 
drinkspullen en vuurwerk. Miljarden van de laatste 
Hollandse guldens vlogen over de toonbank. 
Enne.. . bij zoveel kubieke meters spullen en zoveel 
lawaai moest je goed kï~ken om het Kerstkind te vin- 
den en het lied van die engelen in Bethlehem te 
horen. Zongen die niet van 'Vrede op aarde'? 
Als je ouder wordt, denk je dikwijls terug aan vroe- 
ger. Zo van: toen was alles veel gezelliger. 
Nostalgie dus; het lijkt wel een ziekte. Velen van u 
hebben de dertiger en veertiger jaren meegemaakt. 
Ik weet nog, dat wij van onze oma (opoe, zeiden wij 
toen) met sinterklaas een appel kregen, met daarin 
een dubbeltje verstopt! Met de kerst hadden we in 
de kerk een kerstboom met echte kaarsjes. Die elec- 
trische dingen vonden we maar niks, veel te wit. We 
zongen de kerstliederen van Stille nacht en Vrede op 
aarde. We hoorden het verhaal van de geboorte van 
Jezus. Met rode oortjes luisterden we naar een 
'kerstverhaal'. Dat ging meestal over sneeuwstor- 
men en wolven. Na afloop kregen we een zakje met 
een paar mandarijnen en kerstkransjes en een 
boekje. Dat was pas een echt feest! 
Als ik zo begin. zeggen de kleinkinderen al gauw: 
'Hou nou maar op, opa, het is nu een andere tijd ' Ik 
vraag me trouwens ook aJ of die goeie ouwe tijd wel 
zo goed was. Het was crisistijd, recessie zeggen we 
nu. Ook hadden we nauwelijks in de gaten, dat we 
uit het oosten geen wijzen en zeker geen vrede op 
aarde te verwachten hadden. In Duitsland, Rusland 
en Japan hadden drie onwijzen een ander potje op 
het vuur staan.. . . 
Hoe zit dat dan met die vrede op aarde? Dan moe- 
ten we toch weer terug naar het Kind. dat in die stal 
van Bethlehem geboren is. Ik hoop, dat u ondanks al 
het schijnfeest-lawaai, ook de tijd genomen hebt om 

men. Dan komt er een oplossing voor je tekortko- 
mingen, onzekerheden en zorgen. Dan komt er 
vrede in je hart. Die vrede werkt aanstekelijk en zal 
tenslotte de hele wereld vervullen. Onze wereld 
wacht op die vredestichters. Dan komt er pas echt 
vrede op aarde. 
Dick H. Huis, telefoon 070-386 81 60, 
e-mail: dick@huis-tmjîveb.nl 

Eerste resultaten convenant roepen 
gemengde gevoelens op 

Het medezeggenschapsconvenant van juni 1998 
heeft een positieve, doch zeker bij onderne- 
mingspensioenfondsen bescheiden bijdrage gele- 
verd aan het aantal medezeggenschapsregelingen 
van gepensioneerden bij pensioenfondsen. Veel 
van de regelingen, met name bij ondernemings- 
pensioenfondsen, bestonden al ruim voor de 
inwerkingtreding van het convenant. Anderzijds 
is het wel zo, dat als we kijken naar het aantal 
gepensioneerden, het resultaat nog wel meevalt. 
Van de onderzochte pensioenfondsen geldt, dat 
zowel bij de ondernemingspensioenfondsen als 
de bedrijfstakpensioenfondsen 84% van de 
gepensioneerden een of andere vorm van mede- 
zeggenschap kent. Bij de rechtstreekse regelin- 
gen was niet meetbaar waar sprake is van een 
deelnemersvergadering. De response was daar- 
voor te klein. Medezeggenschap is in feite een 
kwestie van lange adem. Al meer dan 30 jaar zijn 
gepensioneerden en hun organisaties bezig zeg- 
genschap of medezeggenschap over pensioenen 
te krijgen. Het aantal mogelijkheden wordt lang- 
zaam groter. De "medezeggenschapstrein" die in 
1990 sneller is gaan rijden met de inwerkingtre- 
ding van de Wet Medezeggenschap bij 
Pensioenfondsen, heeft inmiddels zo'n vaart 
gekregen, dat ze niet te stoppen valt. Het is zoals 
een van de vertegenwoordigers van de ouderen 
onlangs benadrukte. "Het convenant van de 
STAR~CSO heeft er in ieder geval toe geleid, dat 
het onderwerp medezeggenschap op de agenda 
van de besturen van de pensioenuitvoerders is 
komen te staan en daar sinds juni 1998 niet meer 
vanaf is gegaan." 
Hans Katwijk 



Excursie naar Elsevier 
bedijfsinformatie 
Op 6 november j.1. was een aantal van onze leden te 
gast bij Elsevier bedrijfsinformatie (Ebi), het vroe- 
gere Misset, in Doetinchem. 
We kregen hier een prima ontvangst in deze 
prachtige locatie. Fraaie panden in een even fraaie 
omgeving. De koffie stond al klaar voor ons op 
deze door files geplaagde dag. Mevrouw Rita 
Snippe, medewerkster van de afdeling communica- 
tie van Ebi, ontving de bezoekers en leidde ons 
naar de gereedstaande lunch. De heer Gerard 
Popkema, hoofd van dezelfde afdeling sprak daar- 
na een welkomstwoord. 
De volgende stap was een korte wandeling naar 
de op hetzelfde terrein gevestigde drukkerij van 
Senefelder-Misset Grafische Bedrijven. Een in 
juridische zin zelfstandig bedrijf dat veel werk 
voor de uitgeverij drukt. In de geest van sommige 
kruideniers was hier zelfs voorzien in de aanwe- 
zigheid van paraplu's. Wij werden in twee groe- 
pen verdeeld en daarna rondgeleid. Door middel 
van een vernuftig elektronisch systeem bestaande 
uit draadloze koptelefoons, waren onze rondlei- 
ders door iedereen te verstaan. Vervolgens gingen 
wij op pad en bezochten wij de offset vellendruk- 
kerij , de rotatiedrukkerij, de afwerkingsafdeling 
en de expeditie. Opvallend was niet zozeer de 
manier van drukken maar de beheersing van het 
proces waarbij de computer een grote rol speelt. 
De manier van drukken in offset is uiterlijk niet 
zoveel veranderd. De taak van de drukker echter 
wel. Vroeger diende hij de kwaliteit van de afdruk 

De drukker met zijn controlepanel 

De prachtige entree van Elsevier bedrijfsinformatie 

met het blote oog te controleren en zo nodig met 
de hand aan te passen. Nu heeft hij daarvoor 
geavanceerde hulpmiddelen. Het is altijd weer 
imposant om rotatiepersen te zien werken. Met 
een hoge snelheid beweegt de papierbaan zich 
door dit geweldige mechanisme. 
Bijna aan het einde van het proces worden de 
periodieken per stuk in folie verpakt waarbij het 
adreslabel wordt toegevoegd. Daarna wordt per 
postcode gesorteerd alles aan de Post aangele- 
verd. 
Na te zijn teruggekeerd bij Ebi hield de hoofdre- 
dacteur van 'Distrifood7 Peter Garstenfeld voor 
ons een lezing over de Konmarkt-story. U allen 
wellicht bekend uit de kranten. Maar met de in- 
side kennis van een vakman uit deze wereld kreeg 
het een toegevoegde waarde. Wij hebben allen 
genoten van dit verslag. Het was in twee opzich- 
ten leerzaam. In de eerste plaats toonde het aan 
dat reputaties niet altijd een garantie zijn voor a 
welslagen. Voor ons als leden van de VGEO leerde 
het dat een excursie best een onderdeel kan bevat- 
ten dat niet op pensioenen of Elsevier betrekking 
heeft. 
Bij deze excursie waren enkele leden van de 
Vereniging van Gepensioneerden Misset Bedrijven 
aanwezig, waaronder de secretaris de heer Zdebel. 
Onze voorzitter Ton Boogers bracht namens de 
aanwezigen de dank over voor de buitengewoon 
plezierige ontvangst aan de directie van Ebi, de 
heer Gerard Popkema en mevrouw Rita Snippe en 
de inleider van deze dag de heer Peter Garstenveld. 
Opgemerkt kan nog worden dat er op deze dag ook 
een aantal andere leden van de vereniging present 
was dan bij eerdere gelegenheden. 



WAT DOET HET NVOG 
VOOR ONS? 

Doelstellingen van het bestuur 
en enkele taken van commissies 
en werkgroepen van het NVOG 
voor 2002 

Stimulering van de medezeggenschap van gepensi- 
oneerden bij pensioenfondsen. 
Analysering van de mogelijke doorwerking van de 
belastingherziening 2001 voor ouderen. Met name 
het potentiële gevaar van gelijktrekking van het 
heffingstarief voor 65-plussers met het algemene 
tarief. 
Onderzocht zal worden hoe de werkelijke koop- 

) krachtontwikkeling van de 65-plusser in 2001 is 
geweest en of er noodzaak bestaat tot eventuele 
reparatiemaatregelen. Bij de invoering van het 
nieuwe belastingstelsel 200 1 werd een koopkracht- 
verbetering in het vooruitzicht gesteld. 
Gestreefd wordt de gesprekken met het CBS 

(Centraal Bureau Statistiek) af te ronden inzake de 
opzet van de senioren index in 2002. Punt van aan- 
dacht zal zijn of de ziektekosten een bevredigende 
plaats krijgen in de berekening. 
Opnieuw zal getracht worden de openbare mening 
en die van de Regering en parlement te beïnvloeden 
ten gunste van een omzetting van het huidige fictie- 
ve fonds in een fonds van reële geldmiddelen. 
Onderzocht en geanalyseerd zal worden in hoever- 
re het nog mogelijk is de ontwikkeling van de fis- 
calisering van de AOW een halt toe te roepen. Met 

D name zal aandacht worden besteed aan de altijd 
weer optredende verwarring als zouden 65-plussers 
minder belasting betalen. 
Bestudeerd zal worden de invloed van het SER- 

ADVIES t.a.v. de kosten van de gezondheidszorg en 
wat het antwoord van de Regering daarop is. 
De afspraken in het nieuwe regeerakkoord t.a.v. het 
nieuwe ziektekostenstelsel en de ontwikkelingen op 
het gebied van de gezondheidszorg zullen nauwlet- 
tend worden gevolgd. Met name zal bijzondere aan- 
dacht besteed worden aan het PGB (Persoons 
Gebonden Budget) en PVB (Persoons Volgend 
Budget) en mogelijke ontwikkelingen in de richting 
van een nieuw dienstverleningsstelsel (samenvoe- 
ging van de Wet Voorziening Gehandicapten, hulp- 

middelen en vervoer). Met name daar waar de 
belangen van gepensioneerden in het geding zijn. 
De ontwikkelingen op het gebied van wonen zullen 
nauwlettend worden gevolgd. Met name zal aan- 
dacht besteed worden aan het bereiken van nieuwe 
woonvormen en het aanpassen van bestaande 
woonvoorzieningen, welke gericht zijn op het zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen - rekening hou- 
dend met eventuele functiebeperkingen - tegen aan- 
vaardbare woonlasten. Op internationaal gebied zal 
grotere kennis verzameld worden van Europese 
procedures en netwerken, alsmede de problematiek 
in andere EU-landen. De oprichting van een 
Europese pensioenwerkgroep zal worden gestimu- 
leerd. 

Pensioenadvocaten beëdigd 

Henny van den Hurk (34) en haar collega Theo 
Gommer (34) mogen zich sinds kort de eerste "all- 
round pensioenadvocaten" noemen. Ze zien in pen- 
sioenconflicten een groeiende markt. "In die markt 
gaat erg veel geld om, omdat de belangen zo groot 
zijn. Dat vraagt kennis die de doorsnee advocaat 
niet in huis heeft", zegt Van den Hurk. "We doen het 
er dus niet even bij". Daarvoor zijn pensioenen en 
alle conflicten die daardoor ontstaan te ingewik- 
keld." De pensioenadvocatuur heeft volgens Van 
den Hurk net iets meer. "Wij kunnen procederen, 
maar dat betekent niet dat we daarop uit zijn. Wij 
gaan ervan uit dat we er het liefst in onderling over- 
leg uitkomen." 
Uit: Eindhovens Dagblad 

IN MEMORIAM 

Wij ontvingen bericht van overlijden van: 

mevrouw C.M.Mulder-Klein, Diemen 
de heer J.N.Tielrooy, Almere 
de heer C.H.Trakse1, Almere 

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe 



Welkom, 
Nieuwe leden (1-8-2001 - 3 1-12-2001) 

P. Beringer, Molenhoek, Ebi 
G.C. Boogaard, Zaandam, EMMC 

H.P. Brinks, Doetinchem, Ebi 
J.L. Buren-Fokken, Wijdewormer, Els. Science 

M. Dinjens-Frenken, Cadier en Keer, 
Reed Els. Ned. 

B. J. W. Evers-Teunissen, 's Heerenberg, Ebi 
E. Frugte, Schoorl, Reed Els. Ned. 

C.G.J. Herrnsen-van Hulst, Arnhem, PBNA 

M. Hoogendoorn, Haarlem, Ebi 
A. Hoopman-Aurik, Amsterdam, Els. Ned 

N.M. Kes, Hoofddorp, Els. Science 
L. Kroon, De Rips, Els. Opleidingen 

K. Leeflang, Amsterdam, Els. Science 
J.S.W. de Roo-Swaving, Terborg, Ebi 

S. Kisoenpersad, Amsterdam, Els. Science 
K.L.D. Oostenbroek-Niessink, Winterswijk, Ebi 

P.P. Roessel, Doetinchem, Ebi 
N.A.G. van Rossum, Zeist, Ebi 

P.A. Shapiro-Holland, Almere, Els. Science 
E.C. Stolting, Naarden, Els. Science 

G.J. Tjooitink, Doesburg, Ebi 
D. Turksma, Enkhuizen, Ebi 

F.G. Vermeer, Dordrecht, Els. Opleidingen 
E. Vogelezang, Lully (Zwitserland), Els. Science 

S. ter Voort van Schelten, Amstelveen, 
Reed Els. Ned. 

V. Wong Swie San-Koole, Purmerend, 
Els. Science 

M.W. Wyers, Utrecht. Els. Ned. 
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Op excursie spreek je nog eens iemand. . . 

ONZE PENNINGMEESTER 
VERZUCHT ... Q 
Sinds een jaar mag ik de centjes van het VGEO 
beheren, dientengevolge maak ik met veel genoe- 
gen de bestuursvergaderingen mee; een bestuur dat 
voor het grootste deel bestaat uit Elsevirianen die 
ik al bijna veertig jaar ken, anderen iets korter. 
In dat bestuur zijn redelijk veel mensen actief die 
de 65 ruimschoots gepasseerd zijn en wiens bij- 
dragen aan de werkzaamheden niet gering zijn. 

Het valt mij op dat we onder onze leden nogal 
veel vroege uittreders hebben en dat toch het vrien- 
delijk verzoek van de secretaris om enige bijstand 
in het verrichten van incidentele taken onbeant- 
woord blijft. 

En dat is jammer: want de bestuursvergaderin- 
gen zijn geen slaapverwekkende sessies. De te 
behandelen onderwerpen gaan immer over het Q 
belang van vutters en gepensioneerden en daarbij 
wordt niet wollig om de zaken heen gepraat. Soms 
gelardeerd met beeldende anekdotes. Daar tussen- 
door wordt ook gelachen. We houden aan een vaste 
sluitingstijd, hetgeen de vaart erin houdt. 

Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het een ver- 
rijkende belevenis is om met een aantal vroegere 
collega's een klus te klaren. Ik kan het aanbevelen 
(zolang het geen dagtaak wordt! Maar daar ben 
jezelf bij). 
Probeer het. U mag er mij op aanspreken als het 
tegenvalt. 

Fg. Wim Kooy, als altijd gebukt onder de oninba- 
re penningen.. . 


