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Zeer matig beleggingsresultaat noopt
tot ingrijpende maatregelen
En met deze somber
Het Jaarverslag2002 van ons Pensioenverwend als we waren
(in 1998 nog !) met een
gestemde introductie fonds (SPEO) viel in de brievenbus. De
omslag van het 50 pagina's tellend verslag dekkingspercentage
sla je het verslag dan
geeft de ongunstige teneur van hetgeheel van 180%is de huidige
open om op een van
de eerste bladzijden te al weer. In een lichtblauw kader staat
situatie wel benau.. kort geleden, gerelateerd aan de AEX wend. En daar worden
constateren dat het
vermogen met 54 mil- index, nog een riante dekkingsgraadvan
wij niet vrolijk van.
180%.Eind 2002 was dit teruggezakt tot
joen is afgenomen.
Bedroeg dit eind 2001 108%. Veel van wat zeker leek staat op de Relatief matig belegnog 387 miljoen, eind helling. Ook bij Pensioenfondsen. Zeker is gingsresultaat
2002 was dit terugge- dat we in onzekere tijden leven... '
Deed de Stichting
zakt tot 333 miljoen.
Pensioenfonds Elsevier
Waar dit door komt weten we zo langzamerOndernemingen (SPEO)het dan zo slecht ?
hand allemaal wel: een slecht beursklimaat
Niet echt - ook andere pensioenfondsen lijvan de afgelopen jaren, de oorlog in Irak, en
den sterk onder de eerder genoemde negatiede algehele economische malaise waarin de
ve ontwikkelingen. Niettemin behaalde SPEO
wereld zich bevindt.
met een rendement van minus 13,6%,een
zeer matig resultaat. Het gemiddelde van
Gedaalde dekkingsgraad
andere pensioenfondsen kwam over 2002
Als je dit nu hoort moeten we ons als gepennamelijk op minus 8.8% uit. Deze afwijking
sioneerden dan zorgen maken over ons penontstond doordat SPEO meer in aandelen
sioen? Nou nee, VOO-rlopig
nog niet. ate ei we
belegde dan andere fondsen.
deze 333 miljoen aanhouden tegen het nood- Pensioenfondsen met veel aandelen in portezakelijke liquidatiefeuille hebben de
vermogen. Daarbij
meest negatieve rendementen. Andere
gaan we uit van een
pensioenfondsen
3% rekenrente. Dan
Somber jaarverslag 2002
belegden meer in het
bedraagt het dekMeerderheid Raad voor ingrijpende
kingspercentage 90.
goed renderend
Aangehouden tegen
Grote belangstellingvoor RVD
onroerend goed.
Hierbij moet in aanhet liquidatievermogen met een rekenNieuwsbriefVGEO voor 55-plussers
merking worden genomen dat in tijden van
rente van 4% bedraagt
de dekkingsgraad
Portret: Henri Draper
een goed beursklimaat
SPEO het dankzij de
107.5%.Dit laatste
Nieuws en opinies uit de media met
percentage
aandelen opmerkelijk
beter deed dan de
(4%)is in pensioenland gebruikelijk om
andere fondsen.
En na slechte tijden
te bepalen of het penvolgen ook weer goede
sioenfonds aan de
tijden - al weten we op
lopende en toekomdit moment niet wanstige verplichtingen
kan voldoen. Maar
neer die aanbreken... >
'l.
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Indexatie werd voorwaardelijker
Nou staat de SPEO in haar beleid niet alleen.
Zij wordt op de vingers gekeken door de
Pensioen- en verzekeringskamer. Dit overkoepelend orgaan moet Pensioenfondsen
controleren. Deze PVK zond op 20 september 2002 een bericht naar de
Pensioenfondsen waarin werd aangedrongen op maatregelen. En die zijn ook genomen door Bestuur en Raad van Deelnemers
van SPEO. De premiebegrenzing met 2 procent is losgelaten. In zwaarwegende gevallen
kan besloten worden de premies met meer
dan 2 % te laten stijgen (of dalen).
Verder kreeg het beleid aangaande indexatie
een wat voorwaardelijker karakter. Het streven blijft om de pensioenen te verhogen met
een bedrag dat gelijk is aan de bij CAO overeengekomen structurele salarisverhoging.
Doch alleen als de middelen van het pen-

sioenfonds daartoe toereikend zijn.
Vertegenwoordigers van Gepensioneerden in
de Raad van Deelnemers hebben bezwaar
aangetekend tegen deze verruiming van
bevoegdheid. Niettemin werd het voorstel bij
meerderheid aangenomen (Zie ook kader
hieronder 'Meerderheid Raad accoord met
ingrijpende maatregelen').

Meerderheid
Raad accoord
met
ingrijpende
maatregelen

In de laatste twee vergaderingen van de Raad
van Deelnemers verleende een meerderheid
van de Raad haar instemming aan een pakket
van maatregelen. Dit treedt in werking zodra
de inkomsten van het fonds onvoldoende
zijn of als de dekkingsgraad onder de grens
van 105%komt.
Het SPEO-bestuur heeft, indien zich die situatie voordoet, de mogelijkheid de volgende
drie maatregelen te nemen:
1. (in samenhang met 2) het beperken of
geheel achterwege laten van de indexatie van
de pensioenen gedurende een door het
bestuur te bepalen periode
2. (in samenhang met 1)het beperken of
geheel achterwege laten van de opbouw van

nieuwe aanspraken gedurende een door het
bestuur te bepalen periode. In een extreme
situatie kan het bestuur gedurende een
bepaalde periode de pensioengrondslagen
reduceren.
3. in een zeer extreme situatie kan het
bestuur de premievrije aanspraken en de
ingegane pensioenen gedurende een bepaalde periode korten.
Het bestuur heeft ook de bevoegdheid om de
hiervoor genoemde maatregelen met terugwerkende kracht geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken zodra de situatie van ontoereikendheid voorbij is. In dat geval wordt de
maatregel genoemd onder nummer 3 het
eerst teruggedraaid.

Grote belanqstellina
van
Deelnemers

Pensioenen en Pensioenontwikkelingen
hebben veel aandacht. Dit bleek ook toen in
mei j.1. de nieuwe Raad van Deelnemers van
SPEO werd gekozen. Niet minder dan 24%
van alle stemgerechtigden stuurde zijnlhaar
stembiljet i n . ~ aist historisch gezien hoog.
Er dienden zich ook voor de VGEO-doelgroep meer dan voldoende kandidaten aan.

Naast de stemhebbende leden zijn nu ook
kandidaat-leden gekozen. Dat is al jaren niet
meer gebeurd. Zij zijn geen officieel lid van@
de Raad van Deelnemers en hebben dus geen
stemrecht. Wel mogen zij alle vergaderingen
bijwonen

De Raad bestaat uit 5 stemhebbende vertegenwoordigers van werkzame Reed-Elsevier
medewerkers alsmede vertegenwoordigers
die zijn benoemd door de Ondernemingsraden. Daarnaast vertegenwoordigen
4 stemhebbenden over twee kiesgroepen de
Vutters, Sociaal Planners en Gepensioneerden. Dankzij een oproep In Elsevier Senioren
meldden enkele leden zich spontaan aan
hetgeen getuigt van betrokkenheid bij de
pensioenproblematiek.

Een somber beleggingsjaar.
Bemoedigend is wel dat de belangstelling
vanVGEO-leden voor pensioenen en deelname in de Raad van Deelnemers. toenam. Het
Jaarverslag op zich ziet er prima uit. Hoewel
niet te ontkomen is aan het specialistische
pensioen-jargon worden de zaken zo helder
als mogelijk uiteengezet. Jammer alleen dat
de inhoud niet zo opbeurend is.
Jan de Waal
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De gekozenen
Uiteindelijk zijn de volgende leden voor de
komende zittingsperiode tot 2007 gekozen:
Kiesgroep 3 (Vutters, Sociaal planners):
Jan de Waal (lid) en Peter van der Kleij
(Kandidaat-lid).Voor de Gepensioneerden
Kiesgroep 4 (Gepensioneerden):
Jan ten Broeke, Nora Roos en Herman Frank.
Als kandidaat leden viel de keuze op
Jan Krull, Hein Coebergh en Jan Nefkens.
Genoemde personen zitten niet namens de
VGEO in de Raad. Niettemin geeft het een
goed gevoel dat zij VGEO-lid zijn.

,
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gebeurt in de zomermaanden
maar weinig. Want we gaan op
name van vakantievluchten
die je als nabije bewoner van
Schiphol aan den lijve mag
ervaren, daalt er rust neer op
de Nederlandse maatschappij.
Slechts verstoord door branden, overvallen, rechtszaken,
politieke ontwikkelingen en
ander ongerief. Kort gezegd :
het nieuws van de VGEO
bestuurstafel moet nog

Wanneer dit blad verschijnt
zijn we (op 14 augustus) bijeengekomen als bestuur. Een
verslag daarvan kan ik u vangeven. Maar er staan wel een
paar aardige punten op de

Nieuwsbrief
VGEO voor
55-plussers

Kostenanalyse en
wervingsbrochure
Het belangrijkste agendapunt
is de financiën van de vereniging. Onze penningmeester
Willem Kooij maakte, mede
naar aanleiding van een vraag
op de Algemene
Ledenvergadering, een kostenanalyse van de afgelopen
jaren. Daaruit blijkt duidelijk
dat we ons als bestuur goed
moeten bezinnen.
We komen geen 16 miljard te
kort zoals onze overheid. Toch
zijn we genood-zaakt.enkele
maatregelen te nemen - een
soort 'ombuigingsoperatie'.
We werken bovendien voortvarend aan uitbreiding van
ons ledenbestand. Daarom is
onze wervingsbrochure grondig 'behandeld' door vormgever Jan Flier en redacteur
Harry Nijhuis. Zonder aan
inhoud en waarde te verliezen
is de stijl aangepast. Spoedig

vinden deze brochures hun
weg naar potentiële leden.

Uitstapje Trompenburg
Nogal wat discussie vond in de
PR-commissie plaats over het
uitje dit jaar. U ontving
onlangs een brief waarin u uitgenodigd werd deel te nemen
aan een middagtrip naar het
Arboretum Trompenburg in
Rotterdam. We hebben uiteindelijk gekozen voor een wat
beperkt uitje waarbij we - om
redenen van de kosten - de
lunch helaas moesten laten
vervallen.
Nochtans belooft het voor
diegenen die zich hebben
aangemeld een interessante
middag te worden tussen de
vele struiken en bomen van
Trompenburg.
En die boom, monnik en
druiventros ... hadden we daar
niet iets mee ?
Jan de Waal

Onlangs ontvingen 55-plussers van Elsevier Science en
Reed Elsevier Nederland
(Holding)via e-mail hun eerste VGEO-Nieuwsbriej Dat
idee ontstond eind 2002 binnen het VGEO-bestuur teneinde hen te interesseren voor
onze vereniging.
Tenslotte nadert voor 55-plussers het moment van
Prepensioen snel en het kan
dan nuttig zijn meer te weten
wat er zoal speelt t.a.v.
Prepensioen en pensionering.
Paul Hekking, Human
Resources Operations
Manager Elsevier in

Amsterdam, toonde zich
bereid om daar aan mee te
werken. Voor dit doel maakte
hij een selektie uit het bestand
van de aktieven. Hij schatte
dat het om een kleine groep
van medewerkers zou gaan, in
elk geval minder dan twintig.
In mei werd de eerste uitgave
van de nieuwsbrief opgesteld.
Naast een uitleg over VGEO en
het waarom van de nieuwsbrief waren de onderwerpen:
Waarom is deVGEO ook voor
de 55-plussers van belang?
Wat feiten over VGEO.
l Wat doet VGEO (belangenbehartiging, informeren leden,

kontakten en gezelligheid)
De nieuwsbrief werd in de
laatste week van mei via
e-mail naar meer dan
80 medewerkers.verzonden.
Dit grote aantal verraste ons:
En het resultaat: drie positieve
reakties van Elsevier-medewerkers waarvan twee lid
(donateur) werden.
Inmiddels zegde Reed
Business Information toe, na
enige aandrang, de
Nieuwsbrief ook te zullen verspreiden. De redactie is voornemens de Nieuwsbrief twee
maal per jaar te versturen.

De 92-jarige Indiase Fauja
Singh uit Engeland brak
een marathonrecord. Singh
finishte tijdens de Marathon
van Londen - zijn vierde

marathon - na zes uur, elf
minuten en negen seconden.
Nog nooit liep een 90-plusser
zo snel. Singh hoopt ook de
klassieke marathons in
Toronto en NewYork nog te
lopen. Iets voor onze

gepensioneerden? De
VGEO treedt eventueel als
sponsor op.

Gerard Roza
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Henri Draper nam tijdens de jaarvergadering afscheid als
bestuurslid van de VGEO. Na een achttal jaren vond hij het tijd
worden de fakkel aan een jongere collega over te dragen.
Hij ziet voor zichzelf nog wel een taak liggen bij de PR-commissie. Het stimuleren van sociale contacten met andere
gepensioneerden ligt hem na aan het hart.

PR-commissielid
Henri Draper:
,,De sociale
contacten
moeten verder
uitgroeien"

Wat isjouw achtergrond bij
Elsevier?
Ruim 21 jaar was Elsevier mijn
werkgever. Deze jaren besteedde
ik hoofdzakelijk aan activiteiten
rond de opbouw van de administratieve automatisering. Ik kwam in
aanraking met alle facetten van een
snel groeiende Uitgeversonderneming.
Eind 1968 bestond mijn afdeling uit
een klein aantal mensen onder leiding van de heer Caffa. Deze door de
heerverleur gecreëerde afdeling was
binnen de holding ondergebracht en
moest diensten verlenen aan alle uiteenlopende, zich zeer onafhankelijk voelende,
ondernemingen of werkmaatschappijen.
Hoe heb je die tijd ervaren?
Je kunt spreken van een pionierstaak in een
toch wel hectische tijd. Deze periode is niet te
vergelijken met de huidige geautomatiseerde
samenleving. Wij moesten onze opdrachtgevers op tijd voor hen passende computersystemen leveren met de ookvoor ons nog
geheel nieuwe technieken. Door vallen en
opstaan werden destijds in teamverband
grote prestaties geleverd.
Natuurlijk gaf dit allerlei spanningen. Deze
jaren zijn werkelijk te beschouwen als
tropenjaren. Het is een zeer boeiend vak,
maar de huidige kant en klare software was
toen nog geen sprake. Wij moesten echt het
wiel nog uitvinden!
Nadat ook de computer de gewoonste zaak
van de wereld geworden was, werd de administratieve automatisering gedecentraliseerd.
Hoe kijk je nu tegen het bedrijf Elsevier aan?
In januari 1991heb ik gebruik gemaakt van
de WT-regeling. Ik beleef Elsevier, eerst als
Vutter en later als gepensioneerde, als een
steeds verder van mij liggende onderneming.
Enerzijds is dit volledig te verklaren.
Anderzijds kreeg ik toch een toenemende
behoefte contact te houden met mijn

werkgever, waaraan ik een belangrijk deel
van mijn 'actieve' leven heb besteed.

Hoe ben je betrokken geraakt bij VGEO?
Toen ik een mailing ontving van deVGEO was
ik direct enthousiast en heb mij als lid opgegeven. Ik hoopte leuke contacten met oudcollega's te krijgen. Maar dat bleek toch zeer
beperkt mogelijk. Met de onderneming
Elsevier was het contact beperkt door eenmaal per jaar een Kerstpakket te mogen ontvangen. Ik vind dit heel erg jammer zo weinig
belangstelling van je vroegere werkgever te
ervaren. Ik denk dat dit bij het huidige beeld
van de maatschappij behoort.
Wat waren jouw belangrijkste redenen om
je bestuursfunctie neer te leggen?
Nu ik 75 word, vind ik dat men dergelijke
functies aan jongeren moet overlaten.
Natuurlijkvoel je de noodzaak niet, maar h
is een sluipend euvel, dat ouderen te lang
bestuursfuncties bezetten.
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Wat stel je jezelftot taak binnen de
PR-commissie?
Ik denk dat velen deVGEO als een soort verzekering beschouwen. Binnen de PR.Commissie probeer ik hierin wat verandering
te brengen. Gelukkig is er nu binnen de
VGEO een kleine langzaam groeiende kern,
die er voor zorg draagt een bredere band te
vormen.
Helaas zijn er financiële belemmering om dit
verder te ontplooien. Het concern steunt ons
hierin niet, maar we worden wel geholpen
ook op financieel gebied door enkele werkmaatschappijen. Dat vind ik een belangrijk
lichtpunt en wie weet wordt dit voorbeeld
door anderen gevolgd.
Wat waren voor jou hoogtepunten en
dieptepunten in je bestuursperiode?
Wanneer ik nu terug blik op mijn periode
binnen deVGEO, dan zie ik enerzijds een
toenemende algemene belangstelling, maar
anderzijds een zeer beperkt groepje, die
belangstelling heeft voor de sociale
contacten met andere gepensioneerden.
Ik denk dat dit ook bij Elsevier hoort. Vooral
de gespreide vestigingen en de woonplaatsen
van de leden is hier de oorzaak van. Alhoewel
ik dit volkomen begrijp, vind ik dit wel wat
teleurstellend.
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,,Bedrijven doen
er nu vrijwel niets
aan om mensen
langer aan de slag
te houden.
Sterker nog: nu
het economisch
tegenzit, zijn het
vooral ouderen die
het veld moeten
ruimen."
(Uit rapport 'Het
eindspel'geschreven
in opdracht van de
Stichting Management
Studies)

m

Ingezonden brie$ De redactie behoudt zich het
recht voor ingezonden brieven in te korten,
zonder daarbij de essentie aan te tasten.

Indexatie is geen wisselgeld
In het mei-nummer van Elsevier senioren
Nieuwsbrief geeft de heer Nijhuis op blz. 6
zijn visie op het onderwerp 'Solidair zijn met
de werknemers?' Zijn stelling "Er is wisselgeld nodig in tijden, dat er ook flinke offers
van andere belanghebbenden wordt
gevraagd" klinkt logisch.
Bij het beoordelen van deze stellingname
dienen een aantal zaken nader te worden
beschouwd. Daarbij kan als leidraad dienen
de brief van 30 september 2002 van de pensioen- en verzekeringskamer.
Daarin staat als uitgangspunt voor een sluitende financiele opzet dat een premie wordt
betaald, die alle kosten dekt. (een premiepercentage van tenminste 14%).Dat gedurende
een reeks van jaren een lage premie werd
gevraagd was mogelijk door de gemaakte
beleggingswinsten te gebruiken. In feite
komt dit er op neer, dat de niet kostendekkende premies, werden gesubsidieerd ten
laste van het vermogen. De gepensioneerden, die in het verleden hoge premies betaalden kregen in die welvaartsperiode indexatie
pensioenen. De voor deze indexatie
elijke bedragen legden echter weinig
t in de schaal vergeleken met de
ële voorzieningen die werden aangewend voor de lage premiestellingen.
Evenmin werd een bestemmingsreserve
opgebouwd om in slechtere tijden de indexa-

tie te kunnen blijven toekennen. Omdat pensioen niets anders is dan uitgesteld loon, ligt
het naar mijn mening in de rede, dat er naar
gestreefd wordt daaraan een waardevastheid
te geven. Dat moet bij het beleid een groter
gewicht hebben dan het in rekening brengen
van een niet kostendekkende premie.
We mogen aannemen, dat de Pensioen- en
verzekeringskamer gegronde redenen heeft
er op te wijzen, dat een premie moet worden
betaald, die alle kosten dekt.
Zolang dat nog niet het geval is zie ik geen
reden de indexatie ter discussie te stellen,
laat staan dat als wisselgeld in te zetten.
Voorts is het een gegeven, dat het aantal vertegenwoordigers van de gepensioneerden
binnen het bestuur en de raad van deelnemers, een minderheid is. Dat maakt het stellen van keiharde eisen wel zeer moeilijk.
De vraag is of dat zinvol zou zijn. Immers
een pensioenfonds is er voor de thans gepensioneerden, doch ook voor hen die bezig zijn
een toekomstig pensioen op te bouwen. We
zullen juist in tijden waarin er sprake is van
tegenwind in gezamenlijk overleg de problematiek moeten oplossen.
Jan ten Broeke

lid Raad van Deelnemers Elseviers Pensioenfonds

Reed-Elsevier neemt backservicevoor
haar rekening
De vorige nieuwsbrief maakte er melding van
dat de verplichtingen van pensioenfonds
SPEO de laatste jaren vooral stegen door
snelle carrièreontwikkelingen. Grote spron>
gen in het salaris brengen immers enorme
N
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Regeerakkoord: Zorg en optimisme bij ouderenorganisaties

De 50-plus-organisaties ANBO, NISBO, PCOB, UNIE K B 0
en NVOG, samen het CSO, hebben gereageerd op onderdelen van het regeerakkoord van CDA, VVD en D66.
Het CS0 liet de regering onder meer weten dat ze ongerust is over de financiele gevolgen voor groepen 65-plussers met een laag c.q. minimuminkomen. Met name voor
diegenen met een AOW en klein aanvullend pensioen. De
regering is van plan de AOW te koppelen aan ambtenarenlonen. Dit betekent een stilstand in de koopkracht.
Verzachting van deze loonmatiging door een verhoging
van de ouderenkorting ( een belastingkorting ) heeft volgens het CS0 voor deze groep praktisch geen effect. Zij
betalen immers toch niet veel belasting.
Ook AOW'ers met een klein pensioen en aangewezen
op zorg, zijn volgens het CS0 in het nieuwe regeerakkoord minder goed af. De AWBZ-premie is per 1 juli '03
verhoogd. Op termijn wil de regering bovendien het ver-

zekeringspakket van de AWBZ en het ziekenfonds verkleinen. Dat zullen we zeker te weten komen op
Prinsjesdag.
In het algemeen is het CS0 teleurgesteld dat de positie
van 65-plussers nauwelijks aan de orde komt. Waar dat in
het akkoord wel het geval is, zijn er allerlei onduidelijkheden.
Het CS0 is wel optimistisch over het terugdringen van
de bureaucratie, waardeert de aandacht voor palliatieve
zorg (stervensbegeleiding, red.) en het terugdringen van
wachttijden bij levensbedreigende ziekten.
Op Prinsjesdag presenteert de regering de gedetailleerde plannen. Het CSO-verband zal de zomer goed gebruiken om zich voor te bereiden op een constructief overleg
met de regeringspartijen. En nu maar afwachten of uit
dat overleg iets posities te melden valt. Wij zijn niet optiH K.
mistisch gestemd.

woordvoerder nog steeds het korte termijndenken. Het vermogen om lessen te trekken
uit het verleden blijft beperkt. Zo werd ooit de
W T vooral in het leven geroepen om oudere
werknemers ruim baan te laten maken voor
jonge werklozen. Daar zat ook een lange termijnvisie achter. We waren het bijna vergeten
sinds het zo crescendo ging met de werkgelegenheid. Ik betwijfel overigens of dit noe,,De achterban
menswaardig aan die bedoelingen heeft volzou zijn
daan. Meer nog vrees ik greep menige werkpensioenfonds
gever
dit aan om op personeelskosten te
moeten
bezuinigen. Veel van die vacatures door verCommissie ontwerpt nieuwe
aanspreken.
trekkende WTters zijn dus niet vervuld door
Maar de stem is te SPEO-pensioenregeling
jongeren.
Zo zijn meer idealen niet verwezenDe
Raad
van
Deelnemers
van
SPEO
stemde
in
zwak van een klant
lijkt.
Vakbonders,
politici en beleidsambtenade vergadering van mei in met de samenstelmet gedwongen
ren horen zo langzamerhand te weten dat de
ling van een bouwcommissie. De Raad heeft
winkelnering.
praktijk weerbarstiger is dan zij zich achter
twee vertegenwoordigers in deze zogenoemDe falende
hun
bureaus en katheders kunnen voorstelde
bouwcommissie.
bestuurder heeft
len.
Zo
droeg de verheerlijkte deeltijdarbeid
het erg makkelijk in De commissie heeft tot taak een nieuwe
volgens mij ook maar in geringe mate bij aan
pensioenregeling te ontwerpen. Deze moet
Nederland.''
het scheppen van nieuwe banen. Ook hier
op l januari 2004 ingaan voor medewerkers
grepen en grijpen werkgevers hun kans om
die
op
of
na
die
datum
in
dienst
treden.
Het
(Jeroen Wester
op personeelskosten te bezuinigen. Zodat
ziet er naar uit dat de nieuwe regeling niet
in NRC-Handelsblad)
meer gebaseerd zal zijn op het laatst verdien- deeltijders hetzelfde werk in minder tijd
de loon, maar op het gemiddelde loon gedu- moeten doen. Wat er vaak uit voortvloeide
was toenemende werkdruk, afnemende motirende een lange -periode
vatie. stress, en meer en langduriger
"
., ziekteverzuim. l'en slecht uitgangspunt om werknemers tot zelfs na hun 65ste te laten doorwerken. Maar terug naar de W T en pré-pensioen die men wil afschaffen en de aandrang
Idealisme of oppertunisme?
om door te werken tot na je 65ste. De werkgeDe trom wordt alom geroerd als het gaat om
pensioenen en de gewenste pensioenleeftijd. vers hebben die ervaren grijze koppen hard
nodig beweert de regering. Dat moet nog
Pensionering werd in veler ogen meer een
bewezen worden! En hoe moet het dan met
last dan een lust. Terwijl het na een arbeidhet inmiddels weer aanwassende legioen jonzaam leven toch andersom moet zijn. Het
gere werklozen? Kan het zijn dat idealisme
heeft er alle schijn van dat betrokkenen voor
eens en voor altijd dit probleem willen oplos- hier verward wordt met oppertunisme?
Harry Nijhuis
sen. Maar ondertussen zegeviert bij menige
kosten (door de zogenoemde backservice)
mee. Het is daarom verheugend dat het
bestuur van SPEO daarover inmiddels een
afspraak maakte met de directie van Elsevier.
De werkgever betaalt de extra lasten als de
salarissen (de treden en de carrièreontwikkeling) meer dan 2,5%hoger zijn dan de verhoging zoals die in de CAO is vastgelegd. Daarmee wordt voorkomen dat veel en sterke carrièreontwikkelingen op het pensioenfonds
worden afgewenteld.
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Persberichten
over
'De Zorg'

Beroering in
Apothekersland
Minister De Geus van
Volksgezondheid blijft vasthouden aan zijn voornemen
de apothekers de kortingen en
bonussen, die zij van fabrikanten ontvangen, te laten inleveren. De apothekers zijn in
beroep gegaan bij het College
Beroep Bedrijfsleven (CBB)en
deze instantie heeft de maatregel tijdelijk opgeschort.
Het College Tarieven gezondheidszorg (CTG)heeft niettemin besloten, dat apothekers
toch gekort worden op de
bonussen, die ze krijgen van

de geneesmiddelenindustrie.
Deze maatregel gaat op
1 augustus 2003 in en moet dit
jaar nog een besparing opleveren van 240 miljoen euro. De
komende jaren zal deze korting 573 miljoen euro per jaar
besparen.
Hoewel het CTG niet verwacht, dat apothekers in
financiële problemen komen
door de korting, komt het wel
met een noodplan voor dat
soort situaties.
Geneesmiddelenfabrikant
Genthon heeft een cholesterolverlager met 42% fors in
prijs verlaagd. De apothekers,

-

die vrezen er in inkomen op.@
achteruit te gaan, zijn boos,
want nu de prijs zo sterk is
verlaagd is er minder ruimte
voor kortingen. Zij dreigen
zelfs dit geneesmiddel te gaan
boycotten.
Apothekersorganisatie KNMP
heeft fabrikanten van de cholesterolverlager simvastatine
gisteren opgeroepen de prijs
drastisch te verlagen. De
oproep is opvallend, aangezien de apothekers bij een
prijsverlaging kortingen en
bonussen mislopen. De KNMP
roept andere fabrikanten op
het voorbeeld van Genthon te

volgen. De organisatie doet
daarmee naar eigen zeggen
een eerste stap om te komen
tot een andere manier van
prijsvorming voor geneesmiddelen. De KNMP hoopt, dat de
politiek dit signaal oppakt om
te komen tot "een goede vergoeding voor apothekers
zodat we kortingen en bonussen niet meer nodig hebben".
De prijs van merkloze geneesmiddelen blijft onnodig hoog,
vindt de KNMP
Zij heeft haar leden opgeroepen de prijs die zij in rekening
brengen voor de vijf meest
verstrekte merkloze geneesmiddelen per 1juni 2003 met
40 procent te verlagen.

Verhoging AWBZ-premie
Het kabinet neemt extra maatregelen om de kosten in de

wordt de AWBZ-premie met
0,5%verhoogd. Deze verhoging van de AWBZ-premie
brengt in het tweede halfjaar
2003 nog 500 miljoen euro op.
Vanaf 2004 is de opbrengst
jaarlijks ruim 1 miljard euro.
Daarnaast overweegt het kabinet een efficiencykortingvan
0,8%voor de zorgsector, op te
leggen aan zorginstellingen en
vrije beroepsbeoefenaren. De
sector moet deze korting
opvangen door doelmatiger te
gaan werken. Deze korting
levert naar schatting jaarlijks
250 miljoen euro op.
Een groot deel van de hogere
kosten in de zorg heeft te
maken met het wegwerken
van de wachtlijsten. Ook
speelt een rol de verhoging
van de salarissen van het zorgpersoneel om het werken in de

De grens over
Ziekenfondspatienten mogen
binnenkort voor poliklinische
hulp zoals tandarts en huisarts
of eenvoudige operaties de
grens over. Dit danken zij aan
een uitspraak van het
Europees Hof van Justitie
mogen Grootste voordeel hiervan is, dat de wachtlijsten
kunnen worden verkort. Voor
meerdaagse behandelingen in
een ziekenhuis blijft toestemming vooraf wel vereist.
Eigen risico van €200
Eén van de belangrijkste
gevolgen van het nieuwe
regeerakkoord is, dat alle volwassen Nederlanders straks
ongeacht hun inkomen verplicht een eigen risico van
6 200 per jaar moeten opbrengen voor de gezondheidszorg.

De Tour
Wat een spektakel, die Tour de France. Vooral nu je 'wat'
ouder wordt, kijk je jaloers naar die gebruinde kerels in
hun gekleurde stroomlijn-pakkies op hun glimmende
kostbare bicyclettes. Elke dag stampen ze maar weer een
paar honderd kilometertjes aan flarden. Ze vallen op hun
snuit, rommelen wat aan hun fiets en stappen dan
(meestal) weer op. Heel Frankrijk staat op zijn (of haar?)
kop. Dat komt door de media. 1500 informatie-lieden op
150 renners. Geachte ex-collega's en vooral de journalisten en redacteuren onder u, dit keer ga ik echt niet moperen op de media. Ik heb genoten. Mart Smeets heeft
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t zijn best gedaan het hele circus in alle hoeken en
gaten te laten zien. Wat denkt u van die man, die alleen
maar een paar seconden mag filmen, om te laten zien hoe
de gelukkige etappe-winnaar met de handen omhoog en
soms met banddikte verschil over de streep zoeft. Maar
ook de verhalen van die 'knechten' deden me wat.
Ondanks hun 120e plaats waren die jongens vastbesloten
om de tour uit te rijden. Die kermis op de Champs Elysées
wilden ze niet missen. En die finale met de Arc de
Triomphe op de achtergrond is ook grandioos ....
En ik dacht zo: eigenlijk is ons leven ook een etappekoers. Wij leden van het SPEO-team hebben de tocht al
zwoegend tot de voorlaatste of zelfs de laatste etappe uitgereden. Soms was het moeilijk berg-op, dan weer flitsend berg-af. Soms heel alleen in de tijdrit. Ziet u ze voor
u? Al die etappes in uw leven.
Zelf denk ik aan de eerste klas, waar die lieve juffrouw
Kijne (voornamen hadden ze toen nog niet) de basis

legde voor mijn latere beroep. Ze leerde me rekenen,
lezen en schrijven. Ze vertelde ook over God en leerde
ons versjes, zoals: 'waar wij ook immer dwalen, ja overal
is God' De eerste helft van het versje begreep ik pas na
jaren, maar de tweede helft had geen toelichting nodig.
U hebt vast ook al dat soort herinneringen. Denk maar
aan uw schooltijd, uw examens, uw sollicitaties, uw eerste dag bij Elsevier, aan meneervan den Brink, aan promoties maar ook aan moeilijke functioneringsgesprekken. En in de privé-sfeer zijn daar die herinneringen aan
huwelijk en misschien ook scheiding, aan de kinderen en
ga zo maar door. Tijdens deze Tour waren er 50 uitvallers.
Dat hebben U en ik ook allemaal meegemaakt. Het verlies van een geliefde maakte dat je alleen verder moest.
Wat fijn als er behulpzame mensen aan de kant van de
weg stonden om je weer op je fiets te zetten ...
Nu zijn we als SPEO-peloton in de laatste etappes gestart.
Waar ligt de eindstreep? Juist! Op de Champs Elysées de
Elyneese Velden. Zo noemden de oude Grieken de eindwoonplaats, die een beetje te vergelijken is met onze
hemel. Zullen we de streep halen? Een atleet gaf ons
daarvoor 2000 jaar geleden al de volgende goede raad:
'Laten wij met volharding de wedloop lopen, die voor ons
ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus.' Zijn
voorbeeld in woord en daad kan ons stimuleren om het
einddoel te bereiken. Fantastisch om zo dóór en niet om
de Arc de Triomphe te gaan.
Dick H. Huis E-mail: dickehuis-1.tmfweb.d
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De volgende
Nieuwsbrief van
2003 verschijnt
eind november

In Elsevier Senioren nummer 20 en op de
VGEO-website stond vermeld dat de heer
M. van As uit Hoofddorp was overleden.
Dit is gelukkig niet het geval.

Nieuwe leden 5-4-2003 -1 -7-2003
Mevr. E.Florentinus-Spiering,
Mevr. J.Meiier,

Topman doneert pensioen
aan bouw concerthal
De voormalige topman, Norio
Ohga, van het Japanse elektronicaconcern Sony, doneert
zijn 11,7miljoen euro pensioengeld aan de bouw van
een concerthal. Ohra (73)gaf
ooit een carrière als operazanger op om bij Sony te werken.
Na belastingaftrek komt zijn
pensioen beschikbaar voor
een concerthal ten noordwesten van Tokio. Ohga was president bij Sony van 1982 tot
1995. Hij speelde een hoofdrol
in de totstandkoming van de
cd. Deze werd samen met
Philips ontwikkeld en kwam in
1982 op de markt.
Uniek en duur echtpaar
Een echtpaar uit Tolbert (Fr.)
baart opzien. Ze zijn beiden al
100jaar oud. 'Een unicum',
aldus 100-jarigenkennerFred

Ik heb de heer van As mijn verontschuldiging
aangeboden voor deze onjuistheid hetgeen
door hem is aanvaard.
Jan de Waal

Els.Science
EMMC

van Dam. In augustus hopen
ze hun 75-jarige huwelijksfeest te vieren. Een duur echtpaar voor het pensioenfonds.

Trouwen na 77 jaar
samenwonen
Trouwen? Daar hadden
O'Haver en SallieWarren
eigenlijk nog niet eerder over
nagedacht, ook al waren ze al
77 jaar samen. Het stel
besloot in mei jl. elkaar het jawoord te geven in Oklahoma
City. Dit tot verbijstering van
de kinderen en kleinkinderen.
Het merendeel dacht dat ze in
1925 getrouwd waren. Hoe nu
met de achternamen?
Levenlang zonder rijbewijs
Tergend langzaam, in de eerste versnelling. Zo reed een
78-jarige Rotterdammer door
de Willem van Kesselstraat in
Rotterdam. Hij bleek ruzie met

Hans Pot (1930-2003)
Op 30 juli overleed in Amsterdam Hans Pot.
Hij was onder meer werkzaam bij Bonaventura als financieel journalist. In de eerste
helft van de negentiger jaren was hij in de
Raad van Deelnemers Stichting
Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen
kandidaatslid namens de groep
FVPIWTlWAO1Soc.Plan. Met zijn kennis
van zaken en welsprekendheid was hij een
vermaard deelnemer in discussies binnen de
Raad van Deelnemers. Groot was zijn betrokkenheid bij het pensioenfonds en hij behar-

zijn vrouw te hebben, omdat
hij 'heel Rotterdam al had
gezien, zonder de Beverwaard
te kunnen vinden'. Agenten
susten de ruzie en kwamen
erachter dat de man al zijn
hele leven zonder rijbewijs
reed. Zij hebben de auto in
beslag genomen en het ech
paar thuis afgezet. Een
gewaardeerde service waarschijnlijk.
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Fietsen op de snelweg
Een 76-jarige Nederlandse
fietser is van de Duitse snelweg bij Osnabruck opgepikt.
De man bleek in zijn woonplaats Tubbergen (Overijsel)
als vermist opgegeven te zijn.
De politie gaat ervan uit dat de
man circa 150 kilometer in
Nederland en Duitsland had
afgelegd.Wie doet het hem
na?

tigde de belangen van zijn deelnemers met
verve. Bij de voorbereidingen tot de oprichting van onze Vereniging van Gepensioneerden Elsevier-Ondernemingen, maakte ik
dankbaar gebruik van zijn steun en adviezen.
Van 1996 tot 1998 maakte Hans bovendien
deel uit van het bestuur van onze vereniging.
Hij verzorgde ook op de 'hem eigen wijze' de
rubriek 'Pensioen journaal' in ons blad Elsevier Senioren. Door het afnemen van zijn gezichtsvermogen moest hij helaas deze medewerking in juli 1998 beëindigen. Hans nogmaals bedankt voor je inzet.
Ton Boogers

