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VERENIGING VAN GEPENSIONEERDEN ELSEVIER-ONDERNEMINGEN
Afscheidswoord voorzitter Ton Boogers

'Er is nog een lange weg te gaan!'
Veel werd bereikt maar er valt nog veel
meer t e doen aan de medezeggenschap van
gepensioneerden. Dat is de kern van het
afscheidswoord uitgesproken door VGEOvoorzitter en -grondlegger Ton Boogers tijdens de jaarvergadering.

In 1992 werd het initiatief genomen tot oprichting
van de Vereniging van Gepensioneerden van Elsevier-Ondernemingen (VGEO). Dit in 1994
gerealiseerde initiatief vond plaats in een voor
gepensioneerden turbulente periode. De scheidende voorzitter onderstreepte tijdens de jaarvergadering dat het belang van een inmiddels kerngezond VGEO onverminderd groot is. ,,Wij zijn op
de goede weg maar er is nog een lange weg te
gaan," waarschuwde hij de aanwezigen.
Voor hem is het een geruststelling dat de vereniging in blakende gezondheid verkeerd. "Het leek

HOOFDREDACTEUR
De redactie prijst zich gelukkig dat Hany Nijhuis
(60) bereid is gevonden de functie van hoofdredacteur van Elsevier Senioren op zich te nemen.
Hij is afkomstig van Elsevier bedrijfsinformatie
en heeft daar gewerkt in de redactie van weekblad
"Boerderij"
Sinds kort zit hij in de zogenoemde pré-VUT na
een bij Ebi doorgevoerde bezuinigingsoperatie.
Hij verrijkt met zijn inbreng de redactie niet
alleen met zijn redactionele kennis maar vertegenwoordigt ook het groeiend aantal leden uit
Elsevier bedrijfsinformatie.
Wij verheugen ons op de samenwerking met hem.
De redactie

mij daarom het geschikte moment om mijn plaats
af te staan." Met ruim 360 leden is er een stevig
bouwwerk opgericht. Het moet nog verder worden uitgebouwd. Door de toenemende spreiding
van Elsevier vestingen vond ook een spreiding
plaats van vutters en gepensioneerden van de
Randstad naar elders.
Ongunstige ontwikkelingen
Ton Boogers legde zijn vinger op een aantal voor
gepensioneerden ongunstige ontwikkelingen. Om
daar als gepensioneerden over mee te kunnen
praten en bij te sturen moet je in het overleg als een
gelijkwaardige partner worden gezien. Daar b

"De VGEO ontstond uit de behoefte aan een
achterban, aldus Ton Boogers.
"

van is nog lang geen sprake, benadrukte hij.
Werkgevers leggen hun prioriteiten ten gunste
van hun aandeelhouders. Zoveel mogelijk winsten
genereren is daarbij hun doel.
Werknemers en vakbonden geven de voorkeur
aan de belangen van de actieve leden. Dit gaat
soms ten koste van de niet-actieve leden (gepensioneerden en vutters).
De taken van de besturen van de pensioenfondsen zijn aanzienlijk verzwaard. Zij ondervinden de druk van een werkgever die zijn premieafdrachten wil verlagen. Werkgevers willen soms
zelfs retourbetalingen uit fondsen. Een en ander is
mede een gevolg van de stijgende verplichtingen
die ondernemingen op zich nemen. Aanvullende
pensioenen, dure pre-pensioenen en vut-regelingen spelen daarbij hun rol. De noodzaak om rendementen op de beleggingen te verbeteren nam
daarbij toe. Pensioenfondsen betraden zo nieuwe
gebieden met soms daaraan onvermijdelijk verbonden grotere risico's.

Sociaal én noodzakelijk
Ton Boogers blikte uitvoerig terug op de
ontstaangeschiedenis van Verenigingen van
gepen-sioneerden. Deze ligt nog maar een tiental
jaren achter ons. In het het begin van de
negentiger jaren was dit nog een uitzonderlijke
gebeurtenis. Slechts bij enkele grote bedrijven,
met name multinationals, (o.a. Philips, KLM,
Shell) bestonden zulke verenigingen al jaren. De
structuren van deze bedrijven waren daarvoor een
goede voedingsbodem. De voormalige werknemers bleven zo onderling maar ook met hun voormalige werkgever sociale contacten onderhouden,
Meer nog dan uit sociale behoeftes ontstond daarna ook de noodzaak tot oprichting van belangenverenigingen voor gepensioneerden. Bijvoorbeeld
als gevolg van financiële problemen bij de
werkgever dan wel fusies. Hierdoor onstonden
twijfels aan de continuïteit van de pensioenuitkeringen (De Bijenkorf, ABN-AMRO).

"De grijze panters"
De eerste wezenlijke stappen naar de belangehartiging van oudere werknemers werden door de
overheid gezet in 1952. Via de Pensioen- en

Spaarfondsenwet werd toen de behartiging van
hun belangen gelegd
in handen van het bestuur
van een pensioenfonds. De speciale opdracht
daarbij luidde dat: "Alle belanghebbenden zich
door hem op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen".
Dat doel is nog steeds niet bereikt.
Weliswaar bevorderde de overheid in 1971 de
inspraak van de werknemers door wettelijke
regelingen in de vorm van de Wet op de Ondernemersraden. Maar voor inspraak van gepensioneerden heeft de overheid tot nu toe nog
weinig of niets geregeld.
Volgens Ton Boogers heeft de overheid dit
voornemen nog steeds niet. Dit blijkt uit de notitie
'Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet' die
staatssecretaris Hoogervorst onlangs aan de
Tweede Kamer zond. Hoogervorst vertrouwt op
de zelfwerkzaamheid van de "grijze panters"
zoals hij de senioren in een vraaggesprek noemt.

Vertegenwoordiging moet goed
gestructureerd worden
De vergrijzing neemt enorm toe. Tussen nu en
2030 vindt zelfs een verdubbeling plaats van het
percentage 65-plussers t.o.v. de beroepsbevolking
tot 45 procent.
Boogers vindt het daarom vanzelfsprekend dat
ouderen meer betrokken willen zijn bij zaken die
hun persoonlijke levenssfeer raken. Deze betrokkenheid dient echter wel goed gestructureerd te
zijn en gedragen te worden door de achterban.
Binnen het Pensioenfonds van Elsevier praat een
Raad van Deelnemers mee. Het is een vooruitgang dat de laatste 5 jaar ook een gepensioneerde
in het bestuur van het pensioenfonds zit. Dit
gebeurt echter nog niet op grond van de statuten
maar als afgevaardigde namens de Raad van
Deelnemers.

Behoefte aan een achterban
De VGEO ontstond in feite uit de behoefte aan
een meesprekende en representatieve achterban.
De twee gepensioneerden die in 1991 in de Raad
van Deelnemers zaten voelden het ontbreken hiervan als een enorm gemis. Zij hadden behoefte
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Afscheid van een inspirerend oprichter
Het afscheid van VGEO-oprichter en voorzitter Ton Boogers inspireerde
een aantal van zijn naaste collega s en mede-bestuursleden. Hun herinneringen aan hem laten we hier de revue passeren.

T mWW w dEy'd/
Ton Boogers gaat weg, dat klinkt tegenstrijdig en
ongeloofwaardig. Hij was er namelijk altijd,
zowel in zijn lange actieve periode bij Elsevier
Science, als tijdens zijn voorzitterschap van onze
vereniging.
Ik heb het genoegen Ton al ruim veertig jaar te
hebben meegemaakt zowel als vriend en collega.
Onze eerste ontmoeting vond mcrkwaardig
genoeg plaats aan het strand van Bergen aan Zee,
toen op een regenachtige vacantiedag twee in
regenjassen gehulde heren, die elkaar nauwelijks
kenden, elkaar in tegengestelde richting passeerden, op een doodstil strand, Ton Boogers en ik.
Onze functies bij Elsevier Science waren zeer verschillend, maar toch zijn wij elkaar in het bedrijf
vaak tegengekomen. Dat gebeurde bijvoorbeeld
tijdens stafvergaderingen die in een ver verleden
nogal eens in de Poort van Cleve plaats vonden.
Samen overleefden we ook vele reorganisaties en
fusies, indachtig het aloude adagium dat als je
maar lang genoeg bij Elsevier blijft zitten, je de
bazen vanzelf langs je heen ziet trekken.
Wij gingen uiteindelijk met pensioen en waren
allebei ook lid van de Raad van Deelnemers. Wij
vroegen ons toen al af hoe de belangen van gepensioneerden het beste behartigd konden worden.
Dat idee kreeg gestalte in de Vereniging van
Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen. Ton
en ik verschenen als comparanten bij de notaris
voor het passeren van de oprichtingsacte. En daar
stonden we dan, Ton als voorzitter en ik als secretaris. Dat laatste kon ik maar enkele jaren zijn, als
gevolg van mijn toetreden tot het bestuur van de
Stichting Pensioenfonds Elsevier-ondernemingen. Vanuit die invalshoek heb ik steeds met
warme belangstelling het wel en wee van de
vereniging gevolgd en gelukkig bleef ook het contact met Ton voortduren. De vereniging heeft veel,

zeer veel, aan Ton te danken, want hij is en blijft
een bijzondere man. Als hij eenmaal in iets
gelooft weet hij zich met volle overgave en veel
vasthoudendheid in te zetten, ook bij tegenwind.
Ton nu je weg gaat wil ik je graag bedanken voor
je collegialiteit en je vriendschap en ik wens jou
samen met Constance, nog vele gelukkige en
vooral gezonde jaren.
En natuurlijk ik hoop dat we elkaar nog vaak
zullen ontmoeten in de kring van inmiddels oud
geworden Elsevier-vrienden.
Jan Krul1

Na zeven en een half jaar als voorzitter van de
VGEO te hebben gefunctioneerd, draag je nu het
roer over aan je opvolger. We zullen er even aan
moeten wennen. Immers jij was het boegbeeld
van onze vereniging. De VGEO waarvan jij en
wijlen Frits Varenkamp de initiatiefnemers waren.
Je hebt daarvoor heel veel werk moeten verrichten. Nog levendig kan ik mij de bijeenkomst
herinneren op 7 augustus 1994 te Amsterdam. Jij
vroeg toen aan de aanwezigen wie het aandurfde
zitting te nemen in het voorlopig bestuur van een
op te richten vereniging van gepensioneerden.
Met je argumenten maakte je ons enthousiast en
haalde je een aantal mensen over zitting te nemen
in het voorlopig bestuur van in feite jouw vereniging.
In de afgelopen jaren ben je in staat geweest ons
enthousiast te houden. Je was een kundig en
inspirerend voorzitter met een goed gevoel voor
leiderschap en bovenal doorzettingsvermogen.
Onze vergaderingen in de beginjaren in Houten jij speelde eigenlijk een thuiswedstrijd - waren een
startpunt om een bloeiende verniging van de grond
te krijgen. Dat dit is gelukt, danken we - zonder
anderen iets te kort te willen doen - voor een

belangrijk deel aan jouw volhardheid en de wil tot
succes te komen. De vergaderingen, door jou
geleid, met niet te vergeten je droge humor, zullen
ons nog lang bij blijven.
Ton namens de leden van de Vereniging van
Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen, veel
dank voor je vele werkzaamheden die jij de afgelopen jaren hebt verricht. Het was een voorrecht
om met jou samen te mogen werken. We wensen
jou en je vrouw nog een groot aantal fijne jaren
toe.
Hans Katwijk

toen de toenmalige leiding van Elsevier zich zeer
afwerend opstelde tegen het bestaan van de
VGEO. Dat waren toch geen kleine jongens. Als
die al moeilijk deden over een club van senioren
dan moest er toch iets wezen dat het bestaan ervan
belangrijk maakte En zo ben ik toch lid geworden. Zo is maar weer bevestigd: "Elk nadeel heb
z'n voordeel".
Dat je, nu er opvolging is gevonden, plaats maakt
vind ik een verstandg besluit. Al besef ik dat het
niet meevalt om je "kind los te laten. Maar je
hebt er recht op zo langzamerhand aan jezelf en
aan je vrouw te denken.
Ik bedank je voor je geweldige inzet en arbeid die
je in de vereniging gestopt hebt en wens je vrouw
en jou nog vele, iets rustiger, jaren toe.

Nu Ton Boogers besloten heeft om de voorzittershamer door te geven, wil ook ik even reageren.
Ja, ik was er op zijn uitnodiging bij, toen de
vereniging werd opgericht. Dat hield in, dat Ton al
het voorwerk al gedaan had en een groot aantal
sponsors voor de eerste kosten had gestrikt. Als
penningmeester hoefde ik dus niet met een lege
kas en een stapel rekeningen te beginnen. In de
daaropvolgende jaren heeft Ton kans gezien om
steeds weer mensen te vinden, die met hem de kar
wilden trekken. Onder zijn leiding is ook de
relatie met het pensioenfonds en met Elsevier
sterk verbeterd.
Daardoor kon de vereniging de belangen van haar
leden beter gaan behartigen. Dit zijn maar een
paar zinnetjes, maar ze zijn het resultaat van honderden uren ingespannen werk. Daarvoor wil ik je
als gewoon lid hartelijk bedanken, Ton! En ik
wens, dat je nog vele jaren in goede gezondheid je
medeleven aan de vereniging kunt tonen.

Thom Geuzebroek

Dick H.Huis

Ton, je kent mijn credo: "Pensioen moet je regelen
als je nog werkt, daarna ben je niet meer interessant voor het bedrijf'. Daarom was ik niet vanaf
het begin geinteresseerd in een vereniging van
gepensioneerden.
Het besef dat zo'n club belangrijk kon zijn kwam

Nieuw informatiepunt
over Pas-65
Het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) heeft de voorlichting
over de Pas-65 op zich genomen. Met steun van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- is een informatiepunt opgezet, een internetsite
geopend en een nieuwe folder uitgegeven over de
Pas-65. De nieuwe folder bevat algemene informatie over de pas-65. Hij is verkrijgbaar op het
gemeentehuis. Specifieke informatie over de Pas65 is te vinden op de internetsite www.pas-65.111.
Op de internetsite over de Pas-65 staat een
overzicht met activiteiten waarop ouderen korting
kunnen krijgen. Nu zijn dit voornamelijk culturele
activiteiten. Het C S 0 wil stimuleren dat er meer
algemene kortingsarangementen voor senioren
komen. Behalve op activiteiten geeft de pas korting op het stads- en streekvervoer per bus, tram
en metro.
De Pas-65 bestaat ruim 25 jaar en is destijds geïntroduceerd om de maatschappelijke deelname van
ouderen in de samenleving te bevorderen. De pas
wordt jaarlijks door zo'n 100.000 senioren
aangevraagd; circa 1,7 miljoen ouderen heeft een
Pas-65.
Bron: ANBO- Vizier

Neem geen loopje
met de indexatieverplichtingen
Hebben pensioenfondsen het recht om
ondanks geldontwaarding geen of minder
inflatietoeslag (indexatie) op pensioenen
toe te kennen? Veelvuldig waren in de
afgelopen maanden de reacties en meningen hierover in de media. Wij stelden een
bloemlezing voor u samen.
,,Voorkomen moet worden dat men een loopje

neemt met de indexatieverplichtingen. Ik wil de
transparantie over indexatie vergroten met een
jaarlijkse rapportage over de hoogte ervan door de
Pensioen- en Verzekeringskamer," aldus staatssecretaris H.Hoogervorst van Sociale zaken.

D

Volgens het ministerie van sociale zaken beta-

len 82 van de 101 grootste pensioenfondsen hun
gepensioneerden dit jaar de indexatie. De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen (NBP) vindt
deze uitkomst misleidend en tendentieus. Zij
meent dat vrijwel alle pensioenen in koopkracht
achteruit zijn gegaan en eist een onafhankelijk
onderzoek.
,,Vakbonden en werkgevers maken in pen-

sioenbesturen de dienst uit. Voor hen telt vooral
het effect van pensioenpremies in de CAO-rondes
en niet de rol van het fonds als inkomensverzekeraar van gepensioneerden", schrijft redacteur
Temmo Tamminga in NRCIHandelsblad.
,,De pensioenproblematiek wordt over een jaar
\

of tien serieus. Het is beter nu reeds maatregelen
te nemen dan om, net als bij de WAO, te wachten
tot de wal het schip zal keren", vindt Paul Fentrop, .directeur Deminor Nederland.
,,Bestuurders van pensioenfondsen dienen niet

alleen kennis te nemen van de oude bijbelse verhalen inzake de zeven vette en de zeven magere
jaren, maar hiernaar ook te handelen. Wie in de
vette iaren de reserves opmaakt wordt in de
magere jaren geconfronteerd met tekorten die de
toezeggingen inzake indexatie op losse schroeven

plaatsen," meent prof.dr. M.P. Gans, emeritus
hoogleraar ondernemingsfinanciering.
,,Men loopt wel als loonslaaf te hoop voor een
half procent loonsverhoging maar niet als pensioenslaaf tegen een gebrekkige oude dag. Men is
op dit punt ingedommeld. Ze moeten maar zorgen
dat mijn pensioen op peil blijft". Maar ZE bestaan
niet, constateert columnist Adriaan Hiele.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

gaat jaarlijks becijferen hoeveel duurder het levensonderhoud voor ouderen is geworden. ,,Dit
wordt het nieuwe referentiekader voor de indexatie van pensioen", zegt bestuursadviseur P.de
Wind van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen.
Het advies van de Sociaal-Economische Raad

(SER) om pensioenfondsen niet langer te verplichten te alle tijde aan hun verplichtingen te
kunnen voldoen zaait angst. Zegt een oudere uit
het overlegcircuit: ,,Dat komt diezelfde werknemers en werkgevers die in de SER zitten goed uit.
Zij zijn bang dat zij anders opdraaien voor hogere
pensioenpremies.". (Uit NRC Handelsblad)

c
Fatsoenlijke honorering?

Eén van 's lands grootste geldpotten bevindt
zich bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds ABP. Dit is het op één na grootste pensioenfonds ter wereld. Het beheert 327 miljard
gulden voor ambtenaren. Sinds kort is Elco
Brinkman hiervan de voorzitter voor één dag
per week. Hij ontvangt daarvoor per maand
bijna € 4.540 (tienduizend gulden) ofwel jaarlijks € 53.090 (1 17.000 gulden). Vergeleken
met zijn voorganger oud-minister Bert de Vries
is dat een loonsverhoging van 25 procent. Heeft
dit allemaal nog iets te maken met een fatsoenlijke honorering voor geleverde arbeid?
Deze pagina's zijn nieuw en bedoeld als een
varia aan informatie en meningen uit de
media en onze eigen kokerm wie iets
opmerkelijks leest of tegenkomt, dat zich
voor deze rubriek leent is welkom dit toe te
aan: Harry
Veenweg
7055 BP, Heelweg of te e-mailen naar:
Ni
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Commentaar

VAN BOVEN BEKEKEN

Armoe en rijkdom liggen dichter bij elkaar dan

menigeen denkt. De terugval na de jarenlang ge- Belastingen
staag stijgende aandeelkoersen wijst dit uit. BeHè, hè, dat karwei is weer achter de rug! Hebt u
drijven en organisaties die de rijkdom in pacht
ook zo zitten te zwoegen op uw aangifte met al die
leken te hebben blijken plotseling tot de bedelstaf
box-toestanden? En u, die d'r nog een beetje bij
te kunnen vervallen. Mooi weer spelen als het
klust als freelancer werd ploseling een pseudozonnetje schijnt is niet zo moeilijk maar vergeet
ondernemer Compleet met verplichte boekhoudaarbij niet dat het ook wel eens aanhoudeendkan
ding van debet en credit. Gemakkelijker kon de
gaan regenen. Voorbeeld: De afgelopen twee jaar
Belastingdienst het niet maken .... Goed voor al
hield ABN een pensioenvakantie. De bank hoefde
mijn jongere collega S accountants en belastinggeen premies te betalen. Omdat het beursklimaat
adviseurs.
verkilde moet ABN dit jaar minimaal 200 miljoen
Belastingen zijn al zo oud als de mensheid. In de
euro in de pensioenkas storten omdat het verrnomeeste landen waren de regelingen heel eengen van het pensioenfonds terugviel, Dit gaat ten
voudig. Geen grote paarse lappendeken van hefkoste van het resultaat van de bank. Het is een
Jingskortingen, progressieve tarieven, ingewikriskante zaak als pensioengelden de speelbal workelde partnerregelingen of vrijstellingen. Geen
den van bedrijfsresultaten. Allerlei niet ter zake
brood dus voor Elsevier bedrijfsinformatie. De (
doende afwegingen, zoals het belang van aandeeltarieven waren dikwijls recht toe recht aan 10%.
houders, gaan dan meespelen. Rendementen op
Aan de tiende penning van Alva hebben we nog te
pensioengelden dempen ook verliezen zoals bij
'danken 'dat we geen Spaans spreken. Of is dat te
Philips. Zonder de pensioenwinst was het verlies
kort door de bocht?
vorig jaar 31 procent hoger uitgevallen. Mooi
Niemand betaalt graag belasting, vooral niet als
weer spelen met het geld van anderen? Laten we
het bestemd is voor een onderdrukkende overheid.
oppassen dat pensioengelden geen inzet worden in
Bij het begin van onze jaartelling was Palestina
een casinospel waarbij gegokt wordt op een
bezet door de Romeinen. Die eisten om hun
goede afloop.
imperium in stand te houden forse belastingen,
die ze door autochtone corrupte 'tollenaars 'lieten
Harry Nijhuis
innnen. Daar bleef veel aan de maat en de strijkstok hangen. Je betaalde op die manier tweemaal
voor je eigen gevangenis. Geen wonder dat de
mensen aan Jezus vroegen: 'Is het geoorloofd aan
de keizer belasting te betalen? 'Hij reageerde op
deze politieke strikvraag vol humor: 'Laat me
Wel kom
eens een schelling zien. Wiens hoofd en naam
staan daarop? Juist! Van de keizer! Geef dan aan
Nieuwe leden (1- 1-2002 - 3 1-3-2002)
de keizer wat van de keizer is en aan God wat van
God is!'
H.Kleinveld, Barcelona, Elsevier Editoriales
Een dubbele les dus: Wees eerlijk in je belastinM.M. van Dam - van der Velden,
gaangifte en werk aan je eigen geestelijk welzijh
Millingen a/d Rijn, PBNA
en dat van anderen door je daarvoor in te zetten,
M.Tillema, Amsterdam, Els. Science
jezelf te geven. Wij gepensioneerden en vutters
G.P.H.Lijnes, Alkmaar, Ebi
hebben daar weer tijd voor gekregen. Laten we
N.schaap, Tilburg, SBC
een deel daarvan geven! Dat is meer dan een giroacceptkaartje schrijven voor een goed doel en de
helft weer terughalen bij de belasting.
\

l

Dick H. Huis, tel 070-3868160.
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NIEUWE PENSIOENWET:

Samenstelling Bestuur

De pensioenfondsen
moeten helderder zijn

Voorzitter:
J.W.M. Nefkens, Julianaweg 10,
7957 NL De Wijk, tel. 0522-44 1 436,
e-mail: jan.nefkens@tip.nl
Kce voozitter:
J.C.Maas, Katerstraat 13,
1182 EX Amstelveen, tel. 020-641 4484
e-mail: maasjc@vizzavi.nl
Secretaris:
J.H. de Waal, Klaverweide 59,
1511 XV Oostzaan, tel. 075-684 3645,
e-mail: waa10087@wxs.nl

Pensioenfondsen informeren werknemers en
gepensioneerden niet helder genoeg. Daar moet
verbetering in komen vindt staatssecretaris Hans
Hoogervorst van het ministerie van Sociale
Zaken. ,,Ik begreep mijn eigen regelingen in het
verleden nooit, terwijl ik toch een aardige opleiding heb gehad," zegt hij hierover in NRC-Handekblad.
Het beter informeren over regelingen is dan ook
één van de hoofdthema's in de nieuwe pensioenwet die Hoogervorst onlangs ter discussie naar de
Tweede Kamer zond. De staatssecretaris wil
verder de positie van werknemers en gepensioneerden in de deelnemersraden van pensioenfondsen versterken. Hij wil deze raden onder meer
adviesrecht geven over de toekenning van de
inflatietoeslag aan gepensioneerden. In de nieuwe
Pensioenwet wordt bovendien de eis opgenomen,
dat pensioenfondsen zich moeten verantwoorden
als ze niet ieder jaar de hoogte van het pensioen
aanpassen aan de loon- en prijsstijgingen.
De kritiek van Hoogervorst bleef niet ongehoord
door de bedrijfstakpensioenfondsen. Zij willen
vanaf volgend jaar hun informatievoorziening aan
het publiek ingrijpend uitbreiden. Daarbij zal het
gaan om vijf hoofdonderwerpen: de hoogte van de
inflatietoeslag; de verhouding tussen belegd vermogen en pensioenverplichtingen; de ontwikkeling van de pensioenpremies en tenslotte de gang
van zaken ten opzichte van de beoogde rendementsontwikkeling.

2e Secretaris:
S.H. Katwijk, Ring 3 18, 3343 NH
Hendrik Ido Ambacht, tel. 078-691 5970
e-mail: hans.s.katwii kO,consunet.nl
Penningmeester:
W.H. Kooy, Weldam 45,
2036 CG Haarlem, tel. 023-533 7685,
e-mail: wkooyO,xs4all.n1
Ledenadministrateur:
A.C.Pouwels, Buitenveer 58,
1381 AE Weesp, tel 0294-414 930,
e-mail: ab.pouwels@planet.nl
H.C.C. Draper, Alexandriet 22,
3643 BL Mijdrecht, tel. 0297-283 387,
e-mail: henri.draper(il,wolmail.nl
Mevr. H. Spaargaren, Amalia van Solmslaan 4,
2 111 CT Aerdenhout, tel. 023-524 6775,
e-mail: hsr>aarnarenO,compuserve.com
Mevr. T. de Wilde-Sijpesteijn,
Van Doornincklaan 18,2111 CX Bennebroek, tel.
023-524 3740
9he-.npk
Webmaster:
G. Roza, Groen van Prinsterelaan 3 17,
1181 TV Amstelvaan, tel. 020-645 0971
e-mail: perard.roza@hetnet.nl
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Méér betalen voor betere controle

Door toename van het electorale gewicht
van ouderen worden pijnlijke maatregelen
politiek gezien steeds moeilijker .

Pensioenfondsen en verzekeraars moeten dit jaar
29 procent, dat is 29,9 miljoen euro, méér betalen
voor het toezicht dat de Pensioen- en Verzekeringskamer op hen houdt. Dit als gevolg van de
koersval op de aandelenmarkt wat bijdraagt aan
de maatschappelijke roep om een betere controle.

Uit: "Nog vele jaren" rapport van ABN-AMRO over de
gevolgen van de vergrijzing en de maatregelen die een langdurende recessie na het jaar 2010 moeten beteugelen.
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Drukbezochte jaarvergadering nam afscheid van voorzitter

'Niet naar verleden maar naar de toekomst kijken!'
We zijn weer welkom inshet Elsevier-huis. Laten we niet
naar het verleden maar naar de toekomst kijken.
Uitspraken bij het afscheid van VGEO-voorzitter Ton
Boogers die typerend zijn voor de geschiedenis van deze
vereniging. Ooit niet welkom maar nu een door Reed-Elsevier gerespecteerde en gezonde organisatie. De nieuwe
voorzitter Jan Nefkens stelde zich bescheiden op in het
licht van zijn voorganger. ,,Ik moet mezelf nog maar bewijzen! "
'T Koetshuis in Nijkerk zat stampvol geïnteresseerden
naar schatting een honderdtal. Uit hun reacties bleek dat zij
deze centrale locatie dichtbij het NS-station een goede
keuze vonden. Ton Boogers leidde zijn laatste jaarvergadering en sprak daarbij een stimulerend afscheidswoord
(Zie het openingsartikel van dit nummer).
Voordat hij zover kwam handelde hij de agenda af. De aanwezigen gingen met de meeste punten vlot accoord.
De meeste leden zijn volgens de penningmeester vlotte
betalers Over de conceptbegroting waren geen opmerkingen. Financieel staat de vereniging er gezond voor. Dat
schiep ruimte om driemaal duizend gulden te reserveren:
voor het Fonds Juridische Adviezen, het Fonds Advies
Externe Deskundigen en voor een nieuw te vormen fonds
voor het i0-jarig jubileum. De kascommissie sprak van
,,uitstekend werk"ondanks de hogere kostenrekening.
Vanuit de zaal werd de corrigerende opmerking geplaatst
dat de kascommissie niet door het bestuur maar door de
leden is benoemd.
De zaal van 't Koetshuis zat vol tot in de hoeken. Zo'n honderd leden getuigden van hun belangstelling.

De voorgestelde bescheiden contributieverhoging voor 2003 vond geen weerstand. De jaarcontributie gaat van 13,60
euro naar 14 voor wie meer dan 227 euro
maandpensioen ontvangt.
Daarentegen gaat de contributie omlaag
van 6,80 euro naar 6,50 voor gepensioneerden die onder dit pensioenbedrag
zitten.

Speciaal voor het afscheid van
Ton Boogers werd deze gouden speld ontworpen met de
bekende gestyleerde E van
Elsevier waar hij velejaren bij
Science werkte.
Bestuurswisselingen

De bestuurswisselingen beperkten zich
deze jaarvergadering niet tot de voorzitters. Ook drie andere bestuursleden
traden al dan niet herkiesbaar af. Tilly de
Wilde werd herkozen. Voor de twee niet
herkiesbare leden G. van der Veen en
mevrouw I. Brouwer kwam Gerard Roza
als nieuw lid in de plaats. Er is dus nog
sprake van één vacature. Van bestuurslid
Ger van der Veen werd na zes jaar node
afscheid genomen gezien zijn goede contacten met vakbonden en specialisatie op
het gebied van ziektekosten.. ,,Toen ik
kwam zat de VGEO nog als een kind in
de wandelwagen. Nu is het een sterke
tiener. " Hij .memoreerde ook dat de
VGEO nu bij Elsevier geaccepteerd en
gerespecteerd is. ,,Dat was in het begin
wel anders."
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Meer gebruik maken van computer

Het nieuwe bestuurslid Roza zette ook de nieuwe website
van de VGEO op. Voor wie een computer heeft een nuttigre informatiebron. Dit riep de vraag in de zaal op hoe het
dan moest met leden die geen computer hebben. Uit handopsteking bleek dat zo'n dertig procent niet over een PC
beschikt. Dit gaf Ton Boogers de gelegenheid nog even
een warm pleidooi af te steken om een cursus te gaan volgen. Veel gemeenten organiseren al computercursussen
speciaal voor senioren. Wie geen computer heeft kan de
VGEO-website in elk geval wel gratis raadplegen in de
meeste bibliotheken of eventueel bij een familielid. Ton
Boogers waarschuwde er voor dat steeds meer informatie
en serviceverlening via de computer plaatsvindt.
Hij gaf daarvan ook uit eigen huis een minder goed voorbeeld. Het voornemen bestaat namelijk om het door SPEO
uitgegeven ,,Pensioenbulletinmniet langer in drukvorm uit
te geven maar te plaatsen op het Elseviercomputernetwerk.
Alleen werknemers kunnen hiervan dan nog kennis nemen.
Hij vindt het geen goede zaak als de gepensioneerden zo
hiervan verstoken blijven. Boogers riep de evenals Jan
Hemels aanwezige Jan van der Geer van de Raad van
Deelnemers op dit in de oren te knopen.
Gouden erespeld ten afscheid

Tenslotte was voor Ton Boogers toch het moment aangebroken dat hij volgens de agenda de voorzittershamer
moest overdragen. Vice-voorzitter Jan Maas haalde bijzondere herinneringen op aan zijn periode met Ton
Ze hebben samen voor hete vuren gestaan. Hij bood ConDe voor hem ontworpen erespeld werd door Tilly Sijpesteijn opgespeld. Jan Nefkens kijkt instemmend toe.

Constance Boogers werd bedacht met
een fraai boeket.

stance Boogers een fraai boeket aan. Hij
zei dat lang was nagedacht over een
afscheidscadeau voor de scheidende
vooritter. Dit bleek een gouden erespeld
te zijn geworden waarin de gestyleerde E
van Elsevier centraal staat. ,,Ik zal hem
op gepaste tijden met ere dragen,"
beloofde Ton Boogers.
Bestuurslid Jan Krul1 wees er op dat hij
Ton al 42 jaar kende. ,,Als hij ergens in
gelooft zet hij met tomeloze taaiheid
door. Zeker als hij ook nog tegenwind
ondervindt." Hij wenste Ton en Constance toe te genieten van hun vrije tijd
en bood een doos met ,,liquide middelen" aan.
Alvorens de hamer over te dragen aan
zijn opvolger Jan Nefkens wees Ton
Boogers er op dat Jan op diens verzoek
eerst nog een jaar als bestuurslid had
meegelopen alvorens tot zijn besluit te
komen. Hij wist dus waar hij aan begon.
Jan Nefkens vond dat hij weinig kon
toevoegen aan alle lovende woorden
voor Ton Boogers en zichzelf eerst nog
maar eens moest bewijzen. Met een
gewaardeerde lunch en borrel werd deze
bijzondere jaarvergadering afgesloten.

Uit het Jaaroverzicht 2001 van Reed Elsevier

Voortvarend gewerkt aan op groei
gerichte stategie
Aan de op groei gerichte strategie, zoals die in
2000 werd vastgesteld, is in 2001 voortvarend
uitvoering gegeven. Dit maken we op uit het
jaarverslag en de woorden van Morris Tabaksblat,
voorzitter en Crispin Davis, Chief Executive Officer van het bestuur van Reed Elsevier.
De gevolgde strategie is in het jaarverslag in 8
punten samengevat:
1. Concentratie op strategische activiteiten, zodat
het groeipotentieel ptimaal kan worden benut.
2. Aanzienlijke verbetering van het management
en van de effectiviteit van de organisatie.
3. Significante productverbetering, inspelen op
internettechnologie om superieure diensten te
kunnen leveren.
4. De effectiviteit van marketing en verkoop verbeteren.
5. Belangrijke extra investeringen voor omzetgroei.
6. Forse ingrepen in de kosten.
7. Geografische expansie voor wereldwijde aanwezigheid en leidende posities.
8. Gerichte acquisitie en samenwerking om
strategische doelen sneller te realiseren.

WETENSCHAPPELIJKE & MEDISCHE
INFORMATIE ZEER SUCCESVOL
Deze sector had wederom een zeer succesvol jaar.
Elsevier Science breidde haar toonaangevende
positie uit met omzetstijgingen ver boven de
marktgemiddelden en een winstgroei van 10% of
meer.
Elsevier Sciences publiceert jaarlijks l S00 tijdschriften, met 200.000 artikelen.
ScienceDirect bevat meer dan 30 miljoen samenvattingen en bedient op dit moment 5.000 instellingen in academische en medische kringen en in het
bedrijfsleven. Zij zorgt voor 66% van de abonnementenomzet. Meer dan 9 miljoen wetenschappers en onderzoekers gebruiken bij voorkeur
ScienceDirect als informatiebron. Met de zoekrnachine Scirus kunnen zoekacties op 70 miljoen

wetenschappelijke webpagina's worden uitgevoerd.
Health Sciences Division is wereldwijd marktleider op het gebied van medische informatie. Zij
publiceert meer dan 8000 klinische naslagwerken,
250 tijdschriften en handboeken over medisch
onderzoek en de klinische praktijk. MDConsult
telt 250.000 gebruikers en wordt geraadpleegd
door 95% van de medische faculteiten en meer
dan 100.000 ziekenhuizen in de USA.

Omzet € 1.649 mln. Gewoon bedrijfsresultaat £ 554 mln. Aantal werknemers 6.200
POSITIEVE OMSLAG IN JURIDISCHE
INFORMATIE
Bij de juridische uitgeverijen vond in 2001 een
belangrijke omslag plaats. Voor het eerst sinds een
aantal jaren is er in de USA sprake van bemoedigende groei. Nu ook de marges verbeteren, wordt
een positieve omslag zichtbaar.
LexisNexis geeft uit in ruim 20 landen en is toegankelijk in ruim 160 landen. De online-databank
LexisNexis bevat ruim drie miljard documenten
uit 32.000 juridische, zakelijke en nieuwsbronnen
wereldwijd. LexisNexis verwerkt meer dan 100
miljoen commerciële zoekacties per maand. Meer
dan 80% van de juridische zoekacties verloopt nu
via het Web. 85% van de Fortune-500-ondernemingen maakt gebruik van LexisNexis.
Omzet € 2.141 mln. Gewoon bedrijfsresultaat € 430 mln. Aantal werknemers 13.300
EDUCATIE HAD HEEL GOED JAAR
De sector Educatie heeft een heel goed jaar gehad.
De 'education en testing7activiteiten van Harcourt
die in juli 2001 zijn overgenomen hebben een uitstekende bijdrage geleverd en hebben ons wereldwijd een leidende positie verschaft op het gebied
van lesmateriaal voor Engelstaligen.
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het gebied van lesmateriaal voor het kleuter- en
basisonderwijs in de Verenigde Staten. De Stanford Achievement Test van Harcourt Educational
Management is de toonaangevende gestandaardiseerde onderwijstoets in de Verenigde Staten. Holt
Rinehart and Winston levert het merendeel van
het lesmateriaal voor de voorgeschreven lesprogramma's in het voortgezet onderwijs in de
Verenigde Staten.
Reed Educational & Professional Publishing is
de grootste uitgeverij van lesmateriaal voor het
basis- en voortgezet onderwijs in het Verenigd
Koninkrijk en verkoopt educatief materiaal in 74
landen.
.-

Omzet £ 932 mln. Gewoon bedrijfsresultaat
£ 212 mln. Aantal werknemers 5.600

Kennis van zaken
In het "Pensioen bulletin" van 14 november
2001 stond een interview met de voorzitter
van ons pensioenfonds. Uit de inhoud blijkt
dat hij spreekt met kennis van zaken.

Er wordt niet meer gesproken over pensioentrekkenden maar over gepensioneerden. Dit geeft
beter weer, dat het hier om een groep deelnemers
gaat, die niet alleen uitkeringsgerechtigd is. Als
groep leverden zij immers ook een wezenlijke bijdrage aan de vermogensvorming van ons fonds.
Zij blijven daarom ook direct-belang-hebbenden
bij de volledige gang van zaken binnen dat fonds.

VAKINFORMATIE HAD MOEILIJK JAAR
Zijn kritische benadering van de premie-methoDe sector Vakinformatie heeft een moeilijk jaar diek is verzekeringstechnisch gezien juist. Immers
gehad onder invloed van de wereldwijde iedere premiereductie gaat ten laste van het uit
economische teruggang. Dit in combinatie met de premie-en beleggingsinkomsten gevormde vergebeurtenissen van 11 september, die vooral mark- mogen. Als zodanig kan het worden aangemerkt
ten in de V.S. troffen. Drastische kostenbesparin- als een premiesubsidie die in dit geval uitsluitend
gen werden doorgevoerd en door versterking van ten goede komt aan de premiebetalenden.
de sales en marketing en productverbetering heeft
men zich tevens gericht op verbetering van rende- De voorzitter vindt ook dat je als pensioenfonds
ment en vergroting van marktaandeel.
ten behoeve van de gepensioneerden aan de
Reed Business Information opereert op de 18 indexatie moet voldoen. Daarmede onderschrijft
belangrijkste markten voor vakinformatie en is in hij de inhoud van het advies van de Sociaal
het Verenigd Koninkrijk marktleider. Het ver- Economische Raad aan de regering.
spreidt per jaar 64.8 miljoen tijdschriften in 225
landen.
Indexering van pensioenen moet niet als een
Elsevier Business Information produceert meer extraatje voor de gepensioneerden worden gezien
dan 160 opiniebladen, vaktijdschriften, naslag- maar als een verplichting van het pensioenfonds.
werken en databanken.
Pas daarna moet de vraag aan de orde komen of er
Reed Exhibition Companies organiseerde 470 binnen het fonds voldoende financiele ruimte is
beurzen voor 49 bedrijfstakken in 35 landen, op om een deel daarvan een andere bestemming te
meer dan een miljoen m2 tentoonstellings-ruimte. geven. Dit moet dan wel ten goede komen aan
Cahners Business Information in de Verenigde ALLE belanghebbenden.
Staten produceert 130 tijdschriften en mim. 125
webportals en websites en heeft ruim 6.2 miljoen J. K ten Broeke
(lid Raad van Deelnemers namens de gepengeregistreerde afnemers.
sioneerden)
Omzet £ 2.620 mln Gewoon bedrijfsresultaat e-mailadres: j .w.ten.broeke@freeler.nl
£ 398 mln. Aantal werknemers 11.g00

Persberichten over

Verzameld door Ger van der Veen

De TelegraaJ;12 februari 2002:
Nederlandse patiënten, die op een wachtlijst staan
moeten zo snel mogelijk geholpen worden in het
buitenland. Minister Borst roept de Zorg-verzekeraars op om contracten te sluiten met ziekenhuizen in bijv. België en Duitsland, zodat de
wachtlijsten snel kunnen worden aangepakt.
De minster reageert op het bedroevende feit, dat
de Nederlandse ziekenhuizen er vorig jaar niet in
zijn geslaagd om de duizenden extra operaties uit
te voeren waarvoor het kabinet geld beschikbaar
heeft gesteld.
Zorgverzekeraars Nederland(ZN) liet weten, dat
van de 26.000 knie-, heup-en staaroperaties die
waren afgesproken, de ziekenhuizen er "slechts"
zo'n 15.000 konden uitvoeren. De conclusie van
ZN is, dat meer geld niet leidt tot kortere wachtlijsten.
Minister Borst hoeft zich geen zorgen te maken
over de 70 miljoen Euro, die niet konden worden
uitgegeven. Dat geld zal goed worden besteed.
Individuele verzekeraars gaan dat uitgeven, ook
aan operaties in het buitenland.
De TelegraaJ; 15 februari 2002:
Minister Borst heeft gematigd gereageerd op het
advies van de Raad voor de Volksgezondheid en
Zorg om winst toe te laten tot de gezondheidszorg.
Volgens de minister kan de komst van nieuwe initiatieven een prikkel zijn voor de ziekenhuizen,
die nu inefficiënt te werk gaan. We kunnen met de
bestaande capaciteit meer uit de gezondheidszorg
halen, betoogde de minister. "Er is een traagheid
in de ziekenhuizen geslopen die de zorg inefficiënt heeft gemaakt".
De Telegraaf 23 februari 2002.
Zorgplein Noord, een samenwerkingsverband van
zorginstellingen uit Groningen en Drenthe, gaat
toekomstig personeel werven op basisscholen in
de provincies. Promotieteams, bestaande uit praktijkmensen gaan de basisscholen afstruinen om
scholieren uit de groepen 6 en 7 enthousiast te
maken voor werk in de zorg.

Nieuwsbrief Gezond van de Consumentenbond,
maart 2002
Een jaarlijks terugkerend ritueel: ook dit jaar zijn
de particuliere ziektekostenverzekeringen weer
fors gestegen, gemiddeld zo'n 11%. De premies
zijn sinds 1998 met meer dan de helft verhoogd.
Het percentage van l l is een gemiddelde. De bij
onderzoek aangetroffen verhogingen variëren van
O tot 5% tot enkele verhogingen van meer dan
20%
(Noot van de redactie: Bij De Amersfoortse steeg
de collectieve premie, exclusief de wettelijke
toeslagen, met 10,9%. Voor de Standaard-pakketpolis bedroeg de stijging 7,l %.).
De TelegraaJ;l 1 maart 2002
Megafusie in de Zorg: de zorgverzekeraars Univé,
VGZ en IZA gaan fuseren. Met ruim drie miljoen
verzekerden denken de drie klaar te zijn voor een
regierol in de Nederlandse gezondheidszorg.
In het nieuwe zorgstelsel moeten de verzekeraars
inspelen op de vraag van verzekerden en tegen
een goede prijs zorg van kwaliteit inkopen. Met
betrekking tot de premieheffing in het nieuwe
stelsel zijn de drie voorstander van een
mengvorm. Minstens de helft moet inkomensafhankelijk zijn om de solidariteit te behouden,
de rest moet nominaal zijn. Op dit nominale deel
kunnen de verzekeraars dan concurreren.

Nieuwsbrief voor leden van de Vereniging van
Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen
Redactie:
Hoofdredacteur: Harry Nijhuis
Redacteuren: Ton Boogers en
Thom Geuzebroek
Met medewerking van Dick Huis, Hans
?mrC
patwijk en
w c h t 9 GerA
van der Veen
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Redactie-adres: Boomkleverlaan 78,
1403 CE Bussum
e.mai1: t.geuzebroek@hccnet.nl
website: www.veeo.ni
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Ingezonden brief
Premie-holiday? Laat dan ook gepensioneerden mee profiteren!
Als gepensioneerde deelnemer heb ik correspondentie gehad met de heren F. Covers (SPEO) en J.
de Waal (Raad van Deelnemers). Dit naar aanleiding van het door eerstgenoemde gegeven interview zoals weergegeven in het Pensioenbulletin
van november 2001. Het gaat hier om het niet
langer hoeven afdragen van pensioenpremies, de
zogenaamde premie-holiday, waarvan de werkmers (actieven) de laatste twee jaar hebben
genoten. Naar mijn mening onterecht. Het lijkt
mij niet gerechtvaardigd dat een bepaalde groep
deelnemers IETS krijgt voor NIETS. In principe
moet toch ook voor het in stand houden van een
verzekering periodiek een premie worden betaald.
Het niet langer betalen van een pensioenpremie
door de actieven heeft, zo niet formeel dan wel in
feite, een discriminerend effect jegens andere
deelnemers, zoals de reeds gepensioneerden. Indien zou worden overgegaan tot het toekennen
van een aanzienlijke premie-reductie voor de
actieven, dan zou dit slechts een gradueel verschil
zijn. Het bedrag dat in de "vette" jaren van
vermo-gensgroei uit hoofde van beleggingen is
aangewend voor het reduceren van de totale premie-inkomsten van het Pensioenfonds, is naar
moet worden aangenomen nauwkeurig berekend
zodat in tijden van nihil of negatieve vermogensgroei uit hoofde van beleggingen de pensioenuitkeringen geen gevaar kunnen lopen. Het bedrag
dat aldus beschikbaar kwam ten behoeve van de
deelnemers had logischerwijs moeten toekomen
aan ALLE deelnemers, inclussief de gepensioneerden, naar nader vast te stellen verdeelsleutels. Het is gemakkelijk te berekenen in welke
mate de "actieven" zijn bevoordeeld. Op basis
daarvan verdient het overweging alsnog een
navenant bedrag als lump sum aan de overige
deelnemers (inclusief de gepensioneerden) uit te
keren. Dat valt dan NIET in de categorie van al of
niet "cadeautjes geven". Een feitelijke discriminatie tussen groepen van deelnemers is naar mijn
mening niet in de geest van wat het Pensioenfonds
nastreeft. Ik stel mij voor dat de VGEO dit onderwerp opnieuw bij de SPEO ter tafel kan brengen.
H. Kleinveld, Barcelona

Reactie:
De heer Kleinveld brengt een onderwerp naar
voren dat in de afgelopenjaren diverse keren door
vertegenwoordigers van de gepensioneerden tevens leden van de VGEO - in de Raad van Deelnemers tevergeefs aan de orde is gesteld. Voor
alle zaken in het maatschappelijk verkeer is het
immers niet meer dan normaal dat hiervoor moet
worden betaald. Zo dus ook oor een verzekering
tegen inkomensderving zijnde een pensioenverzekering. Dit door middel van premiebetaling.
Dat dit voor actieven gedurende een premie holiday niet geldt wordt door gepensioneerden als
zeer onrechtvaardig ervaren. Dit standpunt is in
de Raad van Deelnemers in het afgelopen jaar
mede door ondergetekende naar voren gebracht.
Dit word dan welwillend aangehoord doch verder
niet ondersteund. Waarschijnlijk mede omdat het
grootste gedeelte van de Raad van Deelnemers uit
actieve Reed-Elsevier medewerkers bestaat ....
Deze houding heeft ongetwijfeld te maken met het
feit dat bedrijfspensioenfondsen, alhoewel
formeel onajhankelijke stichtingen, nauw gelieerd
zijn aan de bedrijven. Niettemin blijft de VGEO
dit onderwerp aan de orde stellen.
Veranderingen in deze structuur zijn te verwachten wanneer door verdere groei van het aantal
aangesloten verenigingen van gepensioneerden
bij de NVOG (landelijke organisatie van
verenigingen van gepensioneerden) grotere
invloed ontstaat op de wet- en regelgeving inzake
Pensioenfondsen.
J.H. de Waal
MUTATIES doorgeven
Onze vereniging (VGEO) staat los van uw pensioenfonds de Stichting Pensioenfonds Elsevier
Ondernemingen. (SPEO). Daarom beschikt de
administratie van uw pensioenfonds ook niet over
een ledenlijst van onze vereniging. Dat betekent
dat onze ledenadministratie ook niet door krijgt
van het pensioenfonds dat u verhuisd bent. Zij
kunnen immers niet weten dat u lid bent van onze
vereniging VGEO.
Wij vragen u daarom mutaties ook door te
geven aan onze ledenadminstratie, adres:
de heer A.C.Pouwels, Buitenveer 58,1381
AE in Weesp, e-mail: abpouwels@planet.nl

We regelden dit
wel even..

.. .

Plakken en stempelen

De jaarlijkse ledenvergadering ligt weer achter
ons. Het was de taak van uw secretaris om deze
belangrijke gebeurtenis 'even' met andere vrijwilligers te regelen. VGEO heeft geen bedrijfskantoor dus improvisatie is nodig. Een terugblik
op wat hier alzo bij kwam kijken.

Tenslotte moesten de 370 plaketiketten nog op de
enveloppen worden geplakt en een retouradres er
op gestempeld. Gelukkig boden enkele vrijwilligers aan mee te helpen. Het hele zaakje ging
dus in twee dozen naar het huisadres van een
bestuurslid waar het met 4 personen werd
afgerond. De volgende dag werden de 370
enveloppen in 2 dozen verzonden naar Elsevier
Bedrijfsinformatie in Doetinchem van waaruit de
verzending naar de leden plaatsvindt.

Plaketiketten

Geen last maar voldoening

Onze vereniging telt ondertussen 370 leden. Je
neemt dus even contact op met het bestuurslid dat
de ledenadministratie voert. Die zorgt ervoor dat
er 370 plaketiketten worden geprint en naar je toe
gestuurd.

Wordt dit alles als een last ervaren wanneer je in
de VUT zit of met Pensioen bent?
Dit was zeker niet het geval. Het kan veel voldoening geven om mee te werken aan een zaak in
het belang van oud collega's. Was tenslotte niet
het devies: 'Non Solus'?
J.H. de Waal, secretaris.

Documenten verzenden

De vraag is welke documenten de leden moeten
ontvangen. Daar is over nagedacht en ze worden
geschreven en gecontroleerd. Andere papieren
zoals de notulen van de vorige ledenvergadering
bestaan al en worden verzameld. Gelukkig
beschikken bijna alle bestuursleden tegenwoordig
over internet met e-mail faciliteiten dus het heen
en weer sturen gaat behoorlijk snel.

IN MEMORIAM
De volgende leden zijn ons ontvallen:

Wat zat er allemaal in ?

Omdat er een Statutenwijziging plaatsvond kwam
het totaal deze keer op l l pagina's. Die moesten
graag zo spoedig mogelijk verzonden worden.

Mevrouw J.M.A. Jurriaans-Wagemaker,
Avenhorn
De heer E.J. van Leusden, Baarn
De heer A.W. Marsé, Almere

Bellen met de drukker

Je belt even met de huisdrukkerij van een een der
Elsevier bedrijven. Die hebben het behoorlijk
druk en kunnen niet garanderen dat het spoedig
gereed is.
Nu zijn er gelukkig kleine drukkerijtjes die onder Bar jaar voor pensioenfondsen
namen als Copy-Copy werken dus stapten we daar
op af. Elf pagina's 370 keer dubbelzijdig in sets De pensioenfondsen hebben een bar beleggingsjaar achter de rug. De pensioenkassen verloren 2,8
kopieren zijn nog steeds 4400 A4'tjes.
Dat duurde een paar dagen. Het is even sjouwen procent. Dat komt neer op circa 13 miljard euro.
wanneer het gereed is. Gelukkig was alles in set- Op aandelen werd om en nabij 67 miljard euro
jes gekopieerd zodat het handmatig vergaren niet verloren. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van
nodig was. Moest nog wel gevouwen worden en WM Company in opdracht van de Vereniging van
in een envelop gedaan.
Ondernemingspensioenfondsen.
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deelden hun gepensioneerden mee dat zij de pensioenen niet indexeren vanwege de slechts beleggingsresultaten. Zoals bekend is de indexatie van
de Elsevier-pensioenen min of meer gekoppeld
aan de algemene salarisverhoging, via de CAO,
aan de werknemers in de Boeken- en Tijdschriftenuitgeverij sector.
Hans Katwijk
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Orgaan wil praten met SER
over nadelig pensioenadvies
Het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) wil overleg met de pensioencommissie van de SER (Sociaal Economische
Raad). Het orgaan wil snel opheldering over het
SER-advies dat in februari is uitgebracht. Dit
belangrijke advies behandelt de positie van pensioenfondsen in de nieuwe pensioenwet. De bonden hebben SER-voorzitter Wijffels in een brief
gevraagd dit op korte
te
De pijn
zit voor het C S 0 in het SER-advies om pensioenfondsen niet langer verplicht te stellen te allen
tijde de hoogte van de pensioenbetaling te garanderen. Daarbij wordt gedacht aan een mogelijke
beperking van de indextoepassing, die er is om het
pensioen waardevast te hoiidcn. Ook wordt
gesproken over het tijdelijk aanvaarden van een
dekkingsgraad dic lager is dan 100 proccnt. Dit
SER-advies licp ,7toevallig" gelijk op met een
mededeling van een aantal pensioenfondsen. Zij

Een niet onbelangrijk onderdeel van de jaarvergadering was een statutenwijziging die met
algemene stemmen werd goed bevonden.
Mocht de VGEO ooit genoodzaakt zijn een
gerechtelijk proces te voeren dan kan dit
dankzij deze aanpassing namens álle gepensioneerden van Reed-Elsevier. Op grond van
de oude statuten kon dit alleen namens de
gepensioneerden die lid zijn. Zo'n proces kan
nodig zijn als de belangen van álle gepensioneerden worden geschaad. De VGEO werd
op de noodzaak hiervan onlangs geattendeerd
door een door de Vereniging van Gepensioneerden van de Wessanen Zuivelgroep aangespannen proces. Dat werd door de rechter ,,niet
onvankelijk" verklaard. In de statuten was volgens de rechter het doel van deze Vereniging
niet voldoende omschreven. VGEO kan dit nu
dus niet meer overkomen. De scheidende
voorzitter sprak overigens de hoop uit dat een
proces nooit nodig zal zijn.

t Koetshuis fe Nijkerk waar we onzejaaniergadenng 2002 h ielden

[Vervolg van pagina 21 aan consultering van de
achterban bij de besluitvorming tot een nieuw
Elsevier Pensioen-reglement 1992. Juist omdat dit
reglement nogal ingrijpende gevolgen had voor de
reeds gepensioneerden.
Een enquête onder de gepensioneerden wees ook
de behoefte uit aan informatie over ontwikkelingen binnen het vroegere bedrijf en contactmogelijkheden met oud-collega's. Dit bleek zowel
onder de gepensioneerden als hun nabestaanden.
Deze behoefte leefde ook bij andere oud-werknemers van ondernemingen. Het aantal verenigingen
van gepensioneerden dat zich aansloot bij het landelijk overlegorgaan (NVGO) verviervoudigde
zich sinds 1993. Het gaat nu al om 60 verenigingen met een totaal van ca 124.000 leden. Het eind
is nog niet in zicht. Bij tal van ondernemingen
wordt namelijk nog intensief gewerkt aan de
oprichting van een eigen vereniging van gepensioneerden.
Sterke landelijke organisatie is onmisbaar

vergat hij uiteraard niet. Ieder droeg door zijn of
haar capaciteiten er toe bij het gevoerde beleid op
de juiste koers te brengen en te houden.

Science-bedrijfsinformatie bij
e-mail of post
Tijdens de jaarvergadering bleek een groep oudwerknemers van Science de bedrijfsinformatie,
die zij vroeger uit hun personeelsblad haalden, te
missen. Dit blad bestaat namelijk niet meer. Voor
gepensioneerden die over een computer en emailadres (electronische brievenbus) beschikken
is hiervoor nu een alternatief beschikbaar.
VGEO kan hen per kwartaal in Word een selectie
aan feitelijk nieuws over het reilen en zeilen van
Science toesturen. Informatie over het personeel
is niet beschikbaar. Een uittreksel over het eerste
kwartaal is al beschikbaar. Een voorwaarde is
dan wel dat u zich eerst daarvoor aanmeldt bij
webmaster Gerard Roza die ook de website van
VGEO heeft opgezet.

Een voor gepensioneerden representatieve lan- Meldt u zich dus eerst hiervoor eletronisch aan bij
delijk organisatie is onmisbaar als gesprekspartner webmaster@,v~eo.nlU wordt dan in het electrovoor beleidmakers en politici. Dit betekent ook nisch adressenbestand opgenomen en onvangt
dat je gebruik kunt maken van elkaars deskundig- regelmatig per e-mail Science-informatie. Wie
heid. Tal van problemen overstijgen de lokale geen PC heeft en het per post gestuurd wil hebben
maar ook nationale belangen. Ton Boogers gaf kan een briefje sturen naar mevr. H. Spaargaren,
Amalia van Solmslaan 4,2111 CT Aerdenhout.
hiervan enkele voorbeelden. De financiering van
suggesties over de inhoud zijn eveneens welkom
een welvaartsvaste AOW staat onder druk en naar de webmaster per e-mail, of per post naar
vraagt om een landelijke aanpak. Internationaal mevr. H. Spaargaren
gezien kunnen er door de toenemende vergrijzing
en eenwording van Europa problemen ontstaan op Inhoud
pensioengebied. Binnen Europa heeft Nederland
de grootdste pensioenreserves. Een reden te meer 1. Er is nog een lange weg te gaan, Ton Boogers I
om alert te zijn op maatregelen die op Europees
Hoofdredacteur
niveau genomen kunnen worden met een voor 3. Afscheid van een inspirerend oprichter
4. Nieuw informatiepunt over Pas-65
Nederland wellbht ongunstig gevolg.
Dank aan pioniers en bestuurders

Tot slot dankte de scheidende voorzitter de collega's en pleitbezorgers van het eerste uur. Op de
eerste plaats de gevers van de 200 tientjes die het
in 1994 mogelijk maakten de vereniging daadwerkelijk te starten. Ook betrok hij de directies
van de verschillende werkmaatschappijen in zijn
dankwoord. Zij zijn door hun financiële bijdragen
van grote morele steun geweest en vergemaktelijkten het uitvoerende werk van het bestuur.
Zijn mede-bestuursleden van de afgelopen 7 jaar
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