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VGEO blijft uit solidariteit lid van
overkoepelende organisatie
Nefkens zei dat de
VGEO blijft voorlopig lid van de
Bovendien ontving
VGEO zo lang mogelijk Nederlandse Vereniging van Organisaties VGEO dit jaar wegens
lid wil blijven van de
van Gepensioneerden ( M G ) . Dit
het jubileum niet
NVOG uit solidariondanks de hiervoor vereiste afdracht per alleen van Science
lid. Deze is ditjaar begroot op £ 1370. maar ook van Reed
teitsoverwegingen
met andere organisaTijdens de op 15 april gehouden jaarBusiness Information
ties van gepensioneer- vergadering vroeg de kascommissie zich in Doetinchem 2500.
hiervan het nut a j "Wijzijn solidair en Op aandrang van de
den wier belangen
minder goed zijn gerevinden het belangrijk dat de NVOG
kascommissie bekijkt
geld. Weliswaar deed
politieke invloed kan uitoefenen,"aldus het VGEO-bestuur of
het oude en inmiddels
voorzitter Jan Nefiens.
de kilometervergoevervangen NVOGding voor bestuurslebestuur dingen die niet waren afgesproken.
den, die nu nog 28 eurocentlkm bedraagt,
Niettemin vindt VGEO dit geen goede reden
naar beneden moet worden bijgesteld. De
om er nu uit te stappen zoals enkele grote
voorzitter attendeerde de aanwezigen er op
organisaties van gepensioneerden, waarondat SPEO hetzelfde tarief nog hanteert.
der Philips en de KLM, eerder deden. Nefkens Penningmeester Wim Kooij stelde vast dat
toonde zich verheugd over de komst van
VGEO de kosten goed in de hand weet te houruim 70 leden naar Amsterdam. Tenslotte is
den. Daarom hoeft er ook nog geen contribudit voor menig lid verder weg dan het voor
tieverhoging te worden doorgevoerd. De
de jaarvergadering gebruikelijke Nijkerk.
begroting voor 2004 werd door de vergadering probleemloos goedgekeurd.
Kostenbesparingen
Kostenbesparing
Bijzondere
noemde de voorzitter
activiteiten
als reden om de bijAan het begin van de
eenkomst deze keer
vergadering in Amsterdam
vergadering verwelkostenloos in het
komde de voorzitter
hoofdkantoor van
de twee gouden
Elsevier Science te
ndt u daar nou van?
spelddragers Ton
houden. Het uitreniging van Gepensioneerdenhaalt
Geuzebroek en Ton
gespaarde geld wordt
Boogers. Voor de overvooral benut om het
ledenen werd één
tienjarig bestaan van
minuut stilte in acht
VGEO in augustus uitgenomen. Hoewel er
gebreid te vieren. Met
erhaalde oproep foto's
door overlijden jaarhet oog op de kostenlijks leden afvallen
beheersing dankte
toonde Nefkens zich
Nefkens Reed-Elsevier
verheugd over het
ook voor het geregeld
inmiddels naar 42 1
gratis mogen vergadeleden gegroeide aanren in de Reed-vestital. Hij wees op de
ging te Maarssen.
extra activiteiten die >
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...tijdens de toelichting
over de Standaard Pakket
Polis werden er veel
vragen gesteld...

VGEO al enige tijd
ontplooit. Zo presenteert de Vereniging
zich ook via een halfjaarlijkse digitale
Nieuwsbrief bij de nog
actief binnen het concern werkende
55plussers. Door zich
als donateur op te
geven kunnen zij later
ook van de VGEO-verworvenheden profiteren. De VGEO-website,
verzorgd en beheerd door Gerard Roza, trekt
veel belangstelling ook van niet VGEO-leden.
Vooral ook dankzij het wekelijks geactualiseerde pensioennieuws uit de media.
Gesprekken met de Vereniging

Gepensioneerden Misset bedrijven (VGM) in
Doetinchem leiden er toe dat zij zich ook op
de VGEO-website gaan presenteren.
Tenslotte werden de drie reglementair aftredende bestuursleden: T.Maas, W.H. Kooij, en
mevrouw H. Spaargaren unaniem herkozen.

Ziektekostenverzekering
Het slot van de vergadering werd besteed aan
een uiteenzetting en becommentariëring van
'Wijzigingen in de Ziektekostenverzekering
Standaard Pakket Polis per 1 januari j.1.'
Elsevier-medewerkerster mevrouw Marcella
van Bergem was hierbij de 'sparringpartner' van VGEO-lid Ger van der Veen.
Laatstgenoemde geeft van deze soms
complexe materie elders in dit nummer
een heldere uiteenzetting.
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Onduidelijkheid over wijzigingen in ziektekostenverzekering Reed Elsevier

£ 4.538 per jaar.

Alternatieve geneeswijzen dubbelverzekerd 2.~eoverigevergoedingen hebben
door bijverzekering
betrekking repaOP

Ger van der Veen:
"Wezynzo dubbel
verzekerd voor
alternatieve
geneeswijzen."

Reed Elsevier gepensioneerden zijn voor hun
ziektekosten collectief verzekerd bij 'De
Amersfoortse'. Dit geschiedt volgens de voorwaarden van de Standaardpakketpolis(SPP).
Deze landelijke (SPP)verzekering, geldt in
principe voor alle 65plussers met een inkomen boven de loongrens (C 20.750 per jaar).
Tijdens de VGEO-jaarvergadering in Amsterdam werd gepoogd onduidelijkheden uit de
weg te ruimen. Met name over de per 1januari j.1. doorgevoerde wijzigingen, en de mogelijkheid van bijverzekering.
Zowel Ger van der Veen namens de VGEO als
Marcella van Bergem (namens Reed-Elsevier)
legden de vinger op de ongunstige veranderingen in het standaardpakket. Zo worden
ingaande 2004 onder meer de eerste negen
behandelingen fysiotherapie en tandarts niet
meer in het standaardpakket vergoed.

Aanvullende verzekering nodig?
"Om het nut van een aanvullende verzekering goed te kunnen afwegen dient men kennis te nemen van de al bestaande extra verzekering bij Reed Elsevier," aldus Ger van der
Veen. Deze vergoedingen staan vermeld in de
Bijzondere voorwaarden op model 842. Deze
aanvulling geeft recht op:
1.Vergoeding consulten en behandelingen
door een alternatieve genezer tot een maximum van € 325 per verzekerde per jaar. Na
het bereiken van dit maximum wordt nog een
huisartsenconsult vergoed. Voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen etc. geldt een maximale vergoeding van
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triëring buitenland,
thuisverpleging, hulpmiddelen, bijzondere
voedingsmiddelen en herstellingsoorden.

De 65plussers zijn op grond van genoemde
Bijzondere voorwaarden dus al verzekerd
voor £ 325 ten behoeve van alternatieve
geneeswijzen. Wie zich bijverzekert bij De
Amersfoortse krijgt hier nog eens € 250 vergoeding bovenop. Deelname aan deze verzekering houdt overigens ook in, dat men
behalve voor fysiotherapie ook voor de
tandarts verzekerd is.

Antwoorden over ziektekosten
Marcella van Bergem legde een aantal tijdens
de jaarvergadering gestelde vragen voor aan
De Amersfoortse. Hier volgen de antwoorden
1..Aanvullende verzekering
a. De mogelijkheid deel te nemen aan de a
vullende verzekering is niet éénmalig;
men kan ieder jaar instappen.
b. De 9 behandelingen fysiotherapie zijn per
indicatie per jaar.
Bij 3 verschillende problemen worden er
maximaal 3 x 9 behandelingen vergoed.
c. Een aparte aanvullende verzekering voor
Reed Elsevier is niet mogelijk.
2. Geen restitutie meer
Wanneer men bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd wordt overgezet naar de SPP
vindt geen prorato restitutie meer plaats van
het hogere eigen risico dat voorheen gold op
de collectieve verzekering
3. Tandartsverzekering
Voor de individuele tandartsverzekering, dus

"O

Tijdens de jaarvergadering wees een VGEO-lidReed-Elsevier-medewerkster Marcella van Bergem er op 'Geen voorschotbank voor ziektekostenverzekeraar De Amersfoortse' te willen zijn. Hij had al eens 5 weken moeten
wachten op uitbetaling van een door hem ingediende ziektekostendeclaratie. Marcella zei dat ze 'DeAmersfoortse'na klachten al eens vaker op late
uitbetaling had aangesproken. Toen zou het uitbetalen tot twee weken
worden teruggebracht. Navraag leerde haar dat
de afhandelingtermijn van declaraties bij De
Amersfoortse sinds begin 2004 weer onder druk
staat. Deze kan oplopen tot 3,5 week. In de praktijk blijkt echter, dat dit aanzienlijk langer kan
duren. In de schadeafkandeling van Reed Elsevier
verzekerden zijn wat fouten geconstateerd, aldus
De Amersfoortse. Door een andere werkwijze wil
de verzekeraar dit reduceren. Mevrouw Van
Bergem wees er overigens op dat ziektekostenrekeningen boven de € 114 niet door een verzekerde
zelfhoeven te worden voldaan. Deze kunnen ter
betaling rechtstreeks naar De Amersfoortse worden gezonden.
Marcella van Bergem:
m
"Het mag niet langer
dan twee weken duren."

i

niet die van de nieuwe aanvullende verzekering, geldt een leeftijdsgrens van 55 jaar.
4. Nieuwe aanhangsels
:iDe Amersfoortse stuurt alleen bij wijziging

nieuwe aanhangsels AWBZ(model903)en
Bijzondere voorwaarden(model842) toe.
Het is dus raadzaam deze stukken ieder jaar
te 'verhuizen' en aan het nieuwe polisaanhangsel te hechten.
5. Zelfiorggeneesmiddelen
Zelfzorggeneesmiddelen worden ingaande
2004 niet meer door de Standaardpakketpolis
vergoed. Deze middelen vallen nu-onderde
Bijzondere voorwaarden(model842).
Zij worden ingaande 2004 vergoed tot een
maximum van € 4.538 per jaar.
6. Uitkeringsberichten
Sinds kort ontvangen verzekerden ook weer
berichten over betalingen die rechtstreeks
aan de apotheek gedaan worden. Het is technisch niet mogelijk te vermelden welke
geneesmiddelen door de apotheek werden
gedeclareerd. Bij twijfel over de juistheid van
het bedrag kan altijd contact opgenomen
worden met De Amersfoortse. In de nabije
toekomst worden ook berichten van elektronische afhandeling met specialisten en
ziekenhuizen aan verzekerden gezonden
7. Receptrekening
Een huisarts mag voor het schrijven van
een recept een half consultatief in rekening
brengen.
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Royale ondersteuning
itgesteld door veel sneeuw
en forse files op de Nederndse wegen kwam het
bestuur van uw vereniging
op 19 februari bijeen.
Verheugd waren we over de
toegekende subsidies van
Elsevier en van Reed
Business Information. De
Directies van beide Reed
Elsevier bedrijven hadden
besloten onze vereniging elk
£ 2500,- te schenken. Dit
mede omdat we in dit
leumjaar nogal wat extra
en zullen maken.
Penningmeester Wim Kooij
hield een vurig pleidooi,
gebaseerd op gunstige cijfers,
dit jaar niet over te gaan
tot het verhogen van de contributie. Aan de oproep in het
aar van 2003 tot het op
vrijwillige basis betalen van
'een ietsje meer' werd goed
gevolg gegeven. Dankzij deze

inzet van de leden kon een
sluitende begroting voor
2004 worden gepresenteerd.
Gesprek met ex-Missetters
Een drietal bestuursleden
had in de week voorafgaand
aan de vergadering een
gesprek met het bestuur van
VGM (Vereniging
Gepensioneerden Misset).
Als mogelijke vorm van
samenwerking zagen wij het
gezamenlijk publiceren in de
Elsevier Senioren Nieuwsbriej en het inhaken op onze
website. Vanuit sociaal oogpunt gezien werd de mogelijkheid bezien om een uitje
gezamelijk te organiseren.
Deze gedachte vloeide voort
uit het feit dat oud-Missetters die voor 1996 met pensioen zijn gegaan lid zijn van
VGM en de 'jongere' gepensioneerden van na 1996 lid
zijn van VGEO.

Uiteindelijk is door het VGM
bestuur besloten dat alleen
op de VGEO-website gezamenlijk wordt opgetreden.
VGM gaat zelf een eigen
Nieuwsbrief in het leven te
roepen.
Tevredenheid was er over het
blad Elsevier Senioren. Het
kopy aanbod loopt volgens
de hoofdredacteur 'voortreffelijk: Ook onze website
beheerder Gerard Roza kon
vaststellen dat het bezoek
aan de site prima loopt.
In Januari dit jaar 20% meer
bezoekers en dat wil wat
zeggen.
Tenslotte werd besloten het
rooster van aftreden aan te
passen daar op enig moment
meer dan driekwart van het
Bestuur tegelijkertijd op zou
kunnen stappen. Uit oogpunt van continuïteit niet
wenselijk.
Jan de Waal
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Wat vindt u daar nou van?

inging, leek het even dat vrouwen tot 62
moestendoorwerken.Toenzatikinde
rats. Bij een voorlichtingsbijeenkomst,
werd duidelijk dat je in mijn geval de
keuze had toch zoals de eerdere regeling te stoppen op mijn 60e."

'Liever doorwerken na je 65ste1
Werknemers moeten langer doorwerken
vindt het kabinet. Zo mogelijk zelfs tot na
hun 65ste. Van dat laatste zijn maar
weinigen gecharmeerd. Dat blijkt ook uit de
antwoorden die wij van een viertal VGEOleden krijgen op de vraag: Had u langer
willen doorwerken, tot zelfs na uw 65ste,
als u daartoe de kans was geboden?
Illb

'%? Was op mgn

16e begonnen
met werken en
wilde nog wat
anders doen."

P.M.J. Fiedeldij Dop, Kwadijk
I
I
Aangezien mijn contract tot mijn 62e liep
heb ik er toen niet over nagedacht. Als er een
nieuwe uitdaging gekomen was, had ik het
wel gedaan, want ik had mijn werk 20 jaar
gedaan. Je weet dat het afgelopen is, dus ga je
niet zoeken.
Aan de andere kant zou dat langer doorwerken schadelijk voor de maatschappij zijn. De
samenleving kan niet zonder de gepensioneerden die vrijwilligerswerkkunnen en willen doen. Haal ze niet uit het vrijwilligerscircuit, niet alle gepensioneerden zijn tot
vrijwilligerswerk in staat."

Mevr W. Casteren-van Cattenburch, Nuth
I1
Nee, dat had ik niet gewild. Ik was op
- mijn
.
16e begonnen met werken en wilde nog wat
anders doen, zolang je daartoe nog in staat
bent. Toen het nieuwe pensionreglement

Vereniqinq van qepensioneerden
haalt recht via Kort Gedinq
Rechter legt Fonds van zuivelbedrijf indexatie pensioenen alsnog op.
Gepensioneerden en hun
organisaties staan niet
machteloos als een pensioenfonds hen indexatie op
hun pensioenuitkering onthoudt. De Vereniging van
Gepensioneerden Campina
(VGC)gaat namelijk de boeken in als de eerste
Vereniging van gepensioneerden die volledige koopkrachtreparatie wist op te
eisen via een kort geding.
Inmiddels stapte Vakbond
De Unie ook naar de rechter
om een volledige indexatie
van het zuivelconcern
Friesland Coberco Dairy
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A.G. Legdeur, Tilburg
I
I
Nee, dat had ik niet gewild. Ik had er wel de
gelegenheid voor, maar heb dat toch niet
gedaan. Ik heb het altijd druk gehad en was
veel van huis. Ik wilde samen met mijn vrouw
meer aan ons sociale leven deelnemen. Ik
werkte bij Elsevier opleidingen en gaf technische cursussen. Ik dacht zelf bovendien, dat
de cursisten mij wellicht te oud zouden vinden. Bij dit soort werk speelt ook je uiterlijk
een rol, want je staat voor een "klas'. Ik heb
tot mijn 65ste doorgewerkt, en ben daarna
nog door andere relaties voor cursussen
gevraagd, maar heb dat toch niet gedaan.ff
Anonymus
I
I
Ja, ik zou langer hebben willen doorwerken.
Het niet werken bevalt mij overigens beter
dan ik oorspronkelijk gedacht had. Achteraf
gezien zou ik toch liever niet na mijn 65e bi'
Elsevier hebben doorgewerkt. Wellicht wel
een ander bedrijf en dan niet meer full time.
Bij Elsevier was part time werken niet mogelijk. Er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden zoals werken in de politiek.rf
Alle interviews zijn gehouden op 7 mei j.1.
door Hildegund Spaargaren.

Foods af te dwingen.
Henny Kimmels ,voorzitter
van de Nederlandse
Vereniging van Organisaties
van Gepensioneerden
(NVOG),is verheugd over de
Campina-uitspraak. Hij zegt
een tiental verenigingen te
kennen die de gang naar de
rechter ook serieus overwegen. Namen wil hij niet noemen. 'Deze verenigingen
hopen de zaak nog in der
minne te kunnen schikken.
Het is een hele stap voor
werknemers om hun voormalige werkgever voor de
rechter te slepen. Ze zijn heel
loyaal maar als ze worden
genegeerd, zullen ze uiteindelijk toch kiezen voor de
juridische weg.'

@

Onvoldoende aannemelijk
Devereniging Gepensioneerden Campina (VGC) eiste
namens 2000 leden dat zij
recht houden op een volledige verhoging van de pensioenuitkering om de prijsstijgingen in Nederland te
compenseren.
De raadsman van de gepensioneerden verweet het pensioenfonds te werk te gaan
als "de perfecte marionet van
de directie van Campina".
"Zij verkwanselt daarmee het
recht van 6700 uitkeringsgerechtigden".
Hij doelde daarmee op zowel
gepensioneerden als nabestaanden van voormalige
Campina-werknemers. Het
Campina-fonds wilde gepensioneerde werknemers niet
volledig compenseren voor

e

de inflatie omdat het te weinig geld zou hebben. Het
fonds wilde dat de komende
vijf jaar telkens 1,2 procentpunt zou worden gekort op
de pensioenverhoging.
Dit geldgebrek is volgens
een uitspraak van de voorzieningenrechter van de
rechtbank in Arnhem
'onvoldoende aannemelijk'
gemaakt door het pensioenfonds. Volgens de rechter
heeft het fonds geen tekort in
de definities die de PVK hanteert. De dekkingsgraad - de

bezittingen ten opzichte van
de verplichtingen - is volgens hem niet te laag.

Niet te vergelijken
met SPEO
De situatie van Elseviergepensioneerden is vrijwel
onvergelijkbaar met die van
Campina. Hoewel SPEO de
indexatie ook tijdelijk heeft
gestaakt. Er zijn twee essentiële verschillen aldus VGEObestuurslid Tilly de WildeSijpesteijn. SPEO opereert
onafhankelijk van Reed-

Boottocht in waterrijk qebied wordt
weqens succes herhaald
Twee jaar geleden deden opmerkelijk veel
VGEO-leden mee aan een boottocht door
Noordwest Overijssel.Vanwege dat succes is
dit jaar voor 26 augustus a.s. weer zo'n tocht
georganiseerd voor leden en hun partners.
Met een gloednieuwe rondvaartboot
wordt om 10.45 uur vertrokken uit
Meppel. Daarna gaat het naar
Zwartsluis langs Genemuiden,
Vollenhove, Blokzijl en dan terug over
de meren. Het is de bedoeling rond
17.00 uur weer in Meppel terug te zijn.
a ,* Aan boord wordt een koffietafel
(broodjes, soep en koffie) geserveerd.
a,
De boot is toegankelijkvoor rolstoelers

,

"Ruim 200.000
ouderen - een
op de tien
gepensioneerden in Nederland leeft
op of onder de
armoedegrens.
118.000 Huishoudens hebben
een klein
aanvullend
pensioen van
minder dan
100 euro per jaar."

Sociaal en
Cultureel Planbureau

'Laat werknemers een belastingvrije
levenslooprekening openen!
"Het kabinet wil een regeling waarbij meer
ingespeeld kan worden op individuele wensen. Maar de Wetflexibiliseringpensioenen
uit 1999 biedt die mogelijkheid al voldoende," stelt hoogleraar Leo Stevens verbaasd
vast.
Volgens de hoogleraar fiscale economie is
daarin afgesproken dat de werknemers zelf
de ingangsdatum van hun pensioen kunnen
bepalen. Of dat ze in deeltijd met pensioen
kunnen zodat ze langer blijven doorwerken.
Wie eerder wil stoppen betaalt daar een prijs
voor. Dat komt overeen met wat het kabinet
wil. Stevens heeft een beter alternatief voor
de door de overheid voorgestelde levensloopregeling. "Laat werknemers een soort
levenslooprekening openen waarop ze belas-

Elsevier. Essentieel daarbij is
dat SPEO daarom ook nooit
geld uit het pensioenfonds
in de bedrijfskas van ReedElsevier heeft teruggestort.
Meerdere organisaties van
gepensioneerden bezinnen
zich op de juistheid van uitof afgestelde indexatie.
Aansluitend hierop lijkt het
Tilly verstandig als de Raad
van deelnemers van SPEO
zich ook nader beraadt over
waar de grenzen liggen van
al dan niet indexeren.

en er is een invalidentoilet. Het schip heeft
een open bovendek maar bij slecht weer kan
ook binnen worden gezeten. Als het goed is
ontving inmiddels elk lid een uitnodiging per
brief om aan deze tocht deel te nemen. De
kosten van de boot worden door de VGEO
gedragen. Van leden en hun partners wordt
wel een vergoeding van € 9,75,- per persoon
gevraagd voor de koffie bij aankomst en de
lunch. Verdere consumpties zijn voor eigen
rekening. Deelnemers wordt verzocht het
bedrag voor 1augustus over te maken met
vermelding van 'Jan Plezier' en het aantal
personen, op girorekening 100802 t.n.v.
Vereniging Gepensioneerden Elsevier
Ondernemingen te Haarlem. Bezitters van
een PC vinden op internet meer details over
het rondvaart-bedrijf op www.janpleziel:nl

tingvrij geld mogen sparen. Achteraf, bij het
opnemen van dit geld bij (dee1tijd)pensionering laat je ze dan belasting betalen". Dat is
volgens hem veel aantrekkelijker dan sparen
voor verlof. Onderzoek wees inmiddels ook
al uit dat werknemers weinig gebruik maken
van hun wettelijk recht op zorgverlof.
Ze souperen daarvoor met name hun tegoed
aan ADV-dagen op.

'Leeftijd is irrelevant'
"Hoe oud een werknemer is, is voltrekt irrelevant voor zijn arbeidsproduktiveit"' Het is
al vaker betoogd. Deze keer door hoogleraar
sociologie Rafael Wittek.
Wittekverwijst onder meer naar een uitgebreid onderzoek van de Duitse arbeidseconoom Thomas Dohmen. Dohmen onderzocht de verhouding tussen leeftijd en presElsevier Senioren Nieuwsbrief
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"EencollectieJ
door iedereen
gedragen
prepensioen, is
goedkoper voor
de deelnemers dan
individueel
bijverzekeren.
Het beschermt
mensen tegen de tijd
dat ze er wél het
belang van inzien."
A.van Delft
van MKB Nederland

taties bij werknemers van voormalige vliegtuigbouwer Fokker. Oudere werknemers
bleken wel degelijk produktiever dan jongere
collega's en dus hun hogere salaris waard te
zijn. Wittekwijst ook op wat hij noemde 'de
zachte kant'. Door hun ervaring en overwicht
op jongere collega's werken oudere werknemers als smeerolie in een bedrijf.
"Dat wordt in hun arbeidsproduktiviteit
niet meegerekend."

Davis verzilverde1Tekengeld'
Bestuursvoorzitter Crispin Davis van Reed
Elsevier verdiende bijna 7,2 miljoen euro met
zijn kooprechten op aandelen (opties).
Hij ontving de opties als 'tekengeld' bij zijn
benoeming in september 1999. Na aftrekvan
belasting besteedde hij dit geld volledig aan
aandelen Elsevier.
Derk Haank, die vorig jaar plotseling overstapte naar de Duitse concurrent Springer,
kreeg geen bonus maar houdt zo'n 29000
opties. Tegen de huidige beurskoers zijn ze
nog niets waard. Door zijn ontslag verviel de
rest van de 1,2 miljoen opties die hij bezat.
Noteer alvast datum jubileumvergadering
Vergeet niet de datum van de VGEO-jubileumvergadering alvast te noteren op uw
kalender of in de agenda. Deze is: dinsdag
16 november op de bekende locatie dichtbij
station Nijkerk. Het programma begint om
11.00 uur en wordt rond 15.30 uur afgesloten
met een borrel. Iedereen ontvangt overigens
nog een uitnodiging met de nodige details.
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Is UW huis'valveilig'?
Met de checklist 'Op zoek naar mogelijke valkuilen in en om het huis' kunt u de veiligheid
van uw huis onder de loep nemen. De lijst
kunt u bestellen bij de Stichting Consument
en Veilinheid.Telefoon 020-511 45 11
of via www. vei1igheid.d
De checklist kost € 2,50.
De Stichting heeft ook een servicedesk voor
'advies op maat': 020-511 45 67.
Seniorweb
Wie nog niet goed de weg weet op internet
kan hulp inroepen via www.seniorweb.rz1.
Door het hele land geeft deze club cursussen.
Op hun website vindt u ook informatie over
andere zaken zoals Vrije Tijd, Geld en wonen,
en Gezond Leven. Wilt u lid worden?
Vanaf € 18 per jaar staan dan meerdere
diensten ter beschikking.
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Leven-sloopregeling?
Het duizelt mij inmiddels. U ook? Al het
gekissebis over pré-pensioen, gewenste of
noodzakelijke (pré)pensioenleeftijd en een
levensloopregeling. En dan te bedenken dat
het gros van de nog actief werkzame
Nederlanders zich al nauwelijks met hun
pensioen en alles daarom heen bezig wenst
te houden. Namens wie spreken al die partijen eigenlijk nog behalve zichzelf?
Pensionering is voor werknemers in de bloei
van hun leven nooit een onderwerp voor een
gezellige babbel geweest. De jongere die zich
door alle rampspoedige verhalen rond pensionering in wanhoop wel eens daarin wil
verdiepen komt van een koude kermis thuis.
Complexiteit en tegenstellingen zijn inmiddels zo groot dat zelfs ingewijden de weg bijster zijn. Wie gepensioneerd is zal blij zijn
zich daarover geen zorgen meer te hoeven
maken. Hooguit het uitblijven van de indexatie baart deze groep zorgen. Of het begrip
'levensloopregeling' een lang bestaan krijgt is
nog even de vraag. Misschien gaat het kabinetsvoornemen in de spelling 'leven-sloop
geling' met de nadruk op 'sloop' wel de
geschiedenis in.
Dat is althans de teneur van een artikel in het
tijdschrift Economisch Statistische Berichten.
Volgens twee onderzoekers zullen de kabinetsmaatregelen als ongewenst neveneffect
hebben dat de instroom in sociale verzekeringen toeneemt. Het zal niet de eerste keer
zijn dat de overheid het tegendeel bereikt van
wat zij beoogt.
Harry Nijhuis
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Indexatie kostte pensioenfondsen in
zes jaar 40 mrd euro
De verplichtingen van Nederlandse pensioenfondsen zijn de afgelopen zes jaar met
circa euro 40 mrd gestegen door het aanpassen van de pensioenen aan de loon- en p r i a
inflatie. Dit had een groter effect op de
daling van de dekkingsgraden dan de verliezen op de aandelenbeleggingen in de jaren
2000 tot en met 2002.
Dit blijkt uit berekeningen van het Financieel
Dagblad in samenwerking met pensioendeskundige Laurens Blom.
Pensioenfondsen hebben ingegane pensioenen met name in de jaren 2001 en 2002 flink
verhoogd. De inflatie lag toen in Nederland
boven het Europees gemiddelde als gevolg
van lastenverlichtingen, een btw-verhoging
en forse loonstijgingen. Zo bedroeg de
Nederlandse geldontwaarding in 2001 4,5%
HK
tegen 2,7% gemiddeld in Europa.

Herhaalde en drinqende oproep
Stuur ons uw collegiale
bedrijfsfoto's!
In de vorige Nieuwsbrief riepen we onze lezers op ons uit
hun nabije en verdere verleden berdrijfsfoto's toe te zenden. Deze gebruiken wij dan
in ons jubileumnummer dat in
november uitkomt. Tot onze
spijt leverde dat nog weinig
inzendingen op. Daarom deze
laatste oproep tot inzending.
Schroom niet en stuur ons in
beeld de voor U meest treffende herinneringen uit uw loopbaan bij Elsevier toe. Ook als
het gaat om een foto die
gemaakt werd op het moment
dat uw bedrijf nog niet officieel onderdeel uitmaakte van
Elsevier. Bij uw (latere) en
inmiddels wellicht ook bij

Elsevier gepensioneerde collega's roept dit ongetwijfeld ook
herinneringen op.
VGEO viert dit jaar zijn tienjarig bestaan. Dat vraagt om
feestelijke aandacht. In
samenhang met de jubileumviering op 16 november wordt
een speciale jubileumuitgave
van ES Nieuwsbrief voorbereid.
De foto's mogen zowel in kleur
als zwart-witzijn. Het formaat
is niet van belang. Ze moeten
wel van een redelijke kwaliteit
zijn om gereproduceerd te
kunnen worden.
Het liefst hebben we foto's
waarop ook uw collega's herkenbaar zijn. Dit zal bij meerdere lezers herinneringen
oproepen. Onze keuze wordt
mede bepaald en beperkt door
de beschikbare ruimte, diver-

siteit naar ondernemingen en
situaties. Het voornemen
bestaat een deel van de foto's
tijdens de jubileumviering in
Nijkerk ook te exposeren.
Alle foto's worden geretourneerd tenzij de afzender hier
uitdrukkelijkvan afziet.

Verdere criteria zijn:
Lever bij de foto een duidelijk bijschrift over wanneer,
waar en waarom de foto is
genomen en wie er op staan
Als u de foto geretourneerd
wilt hebben vermeldt dan
hierop duidelijk uw naam en
adres.
Stuur de foto's naar:
Redactie ESNieuwsbrief
Veenweg 21a
7055 BP Heelweg.

Geld
De kinderen zijn met vakantie en wij mogen op hun huis
en katten passen. Dat kent u zeker ook wel. Onbezoldigd
veehoeder. Kleindochter Femke heeft opa toestemming
gegeven om op haar computer wat te prutsen. Op een
briefje, dat begint met 'Lieve Opa' heeft ze haar toegangscode en een kleine handleiding geschreven. Ook een
toelichting hoe ik haar bureaustoel vrij van slapende
poezen kan houden 'anders zit je broek onder de haren,
heel vervelend' Die zorg van 'de jeugd van tegenwoordig'
ontroert me.
Dus zit ik nu in Femkes stoel achter haar scherm.
Windows ziet er precies zo uit als thuis en e-mail gaat tot
"n verwondering ook goed. Dan kijk ik om me heen.
t eerste wat me opvalt is de hippe muis-mat met de
dubbelzinnige spreuk van Loesje: 'Wat dacht u van korter
werken en meer verdienen' Zo zie je maar weer, het gaat
bij de jonge mensen toch alleen maar om geld ...
Aan de muur hangt een grote poster; daarop een prachtige Indiaan. Met zijn doorgroefd gezicht, mooie vlechten
en rechtopstaande veer kijkt hij mij doordringend aan.
Ha, denk ik, dat is vast Winnetou; dat is avontuur. Weer
denk ik aan vroeger, toen we de boeken van Kar1 May met
rode oortjes verslonden. Wat leuk, dat kleindochter daar
ook van houdt ...Even lezen wat op de poster staat...
'Pas wanneer de laatste boom is omgehakt en de laatste
rivier vergiftigd; pas wanneer de laatste vis gevangen is,
zult u eindelijk ontdekken, dat u geld niet kunt eten.' Daar
word je even stil van. Daar kan Loesje niet tegenop.
Natuurlijk is geld een mooie uitvinding. Anders zouden

w

we nog steeds alles moeten ruilen. Stel je voor: Ik heb een
schaap en ik wil een ballpoint kopen. Daar zou ik de hele
stad voor moeten rondlopen en na tal van ruil-transacties zou het misschien lukken. Nu haal ik alleen maar een
halve euro uit mijn portemonnee en krijg (voorlopig nog)
een cent terug. Het geld zelf is dus niet het probleem. Wat
dan wel? De Apostel Paulus legt dat met een paar woorden uit, als hij aan een jonge vriend schrijft: 'Geldzucht is
de wortel van alle kwaad.' Die zucht is een soort zuiging,
die je meesleept en dan opjaagt. Nooit genoeg, nooit
genoeg. Eigenlijk deed ik daar zelf ook wel wat aan mee
Alles ging de laatste jaren ook zo mooi. De AEX leek wel
een raket, de huizenprijzen rezen de pan uit en we hadden een welvaartsvast (wat een verschrikkelijk woord)
pensioen. En dan blijkt plotseling, dat die hele welvaart
(ook door grote fraudes) opgepompte lucht is. Nu zijn we
weer een beetje terug bij af, maar de beleggingsgoeroes
beginnen alweer met opgeklopte Engelse kreten hoge
rendementen te beloven.
Mensen, we laten ons niet (weer) opjutten. We kunnen
beter bedenken, dat er meer is dan geld en zogenaamde
welvaart. Geluk en vrede in je hart ook in tijden van
tegenslagen, daar gaat het om. Een profeet van het oude
volk heeft het eens als een marktkoopman uitgeroepen:
'Komt, koopt en eet, zonder geld en zonder prijs.'
Hij wees toen op innerlijke rust en die is alleen van boven
te krijgen. Alleen voor jezelf? Nee, als je die hebt, geef je
die vanzelf door. Daar heeft onze wereld wat aan.
Dick Huis. T. 070-3868160. e-mail. dickohuis-1.tmfweb
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Vragen of
mededelingen?
Als er veranderingen
optreden, bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden, maakt u
dit kenbaar bij onze
ledenadministrateur
Ab Pouwels
Buitenveer 58
1381AE Weesp
telefoon 0294-4149 30
email
ab.pouwels@planet.nl
Voor zaken betreffende bestuur en
organisatie kunt u
bellen met secretaris
Jan de Waal
Klaverweide 59
1511XV Oostzaan
telefoon 075-684 36 45
fax 075-687 79 53
email
waa10087@wxs.nl
Lidmaatschap en
contributie
VGEO-leden betalen
jaarlijks afhankelijk
van hun pensioenhoogte € 6.50 tot € 14
contributie. Een vrijwillige verhoging van
deze bedragen wordt
zeer op prijs gesteld.
Contributie wordt
overgemaakt op
postbankrekening
100802 t.n.v.
Vereniging van
Gepensioneerden
ElsevierOndernemingen,
Haarlem.
Nadere info
W i m Kooy .
telefoon 023-53376 85
Email
wkooy@xs4all.n1

De volgende
Nieuwsbrief verschijnt in september
2004. Kopij moet
uiterlijk eind juli
binnen zijn.

Nieuwe leden tlm 30 april 2004
Mevr. M.C. Boendermaker Zwolle
Mevr. H.Koenders-Scheffer Drempt
De heer P.G.A. Leemker Rottevalle
De heer H.Nierse Terheijden

RB1
RB1
Els.Opl
Els. Op1

De heer M.J.M. vanvondelen Doetinchem RB1
Mevr. M.Wien-Harms Zelhem
RB1
Mevr. J.H.J.Wolters Zevenaar
Els. Opl.
Mevr. L.E.G. Willems-SchopmeijerAmsterdam

Laatste oproep tot
contributiebetaling
VGEO-penningmeester Wim
Kooy is zeer in zijn nopjes
over de snelle en vaak royale
contributiebetaling door de
leden. Niettemin zijn er nog
leden die wellicht de in

december ontvangen
acceptgiro, tussen kerstgans
en oliebol, over het hoofd
hebben gezien. Wilt u deze
alstublieft zo snel mogelijk
voldoen? Hij zal u er dankbaar voor zijn.

KORT NIEUWS
Terugstorten van
pensioenpremies
Het Tweede Kamerlid Staf
Depla (PvdA) wilde van
staatssecretaris Rutte weten
of het terugstorten van premies onder de nieuwe regels
mogelijk is. Als aanleiding
voor zijn vraag verwees hij
naar de Rabobank. Naar verluidt krijgt deze geld terug
van zijn pensioenfonds omdat de dekkingsgraad boven
de 130%is gekomen. Volgens
Rutte is terugstorten alleen

mogelijk: "Als een pensioenfonds genoeg vermogen
heeft om het indexatie-streven op de langere termijn te
waarborgen". Dit houdt in
dat de Rabobank onder het
nieuwe regime pas bij een
hogere dekkingsgraad
pensioengeld terugkrijgt.

Slechts één op acht
mensen kent omvang
van pensioen
Zeven van de acht
Nederlanders weten niet
hoeveel geld ze na hun pen-

Wist u dat?
(Verzameld door Hans Katwijk)

Wat is afasie?
Het woord afasie is afkomstig uit het Grieks
en betekent: niet kunnen spreken. Afasie is
een taalstoornis.
De stoornis kan ontstaan wanneer de bloedvoorziening in de hersenen verstoord wordt,
bijvoorbeeld na een herseninfarct, een
hersentumor of een ongeval.
Iemand met afasie spreekt moeilijk, gebruikt
vaak verkeerde woorden of spreekt juist heel
snel en onverstaanbaar. Mensen met afasie
beschikken doorgaans over hun volledige
verstand, maar kunnen moeite hebben met
het begrijpen van taal.
De logopedist helpt bij het opnieuw leren
spreken, lezen en schrijven. Het herstel is
bijna nooit volledig, maar veel oefenen kan
wel leiden tot verbetering.
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sionering te besteden hebben. Slechts één op de vijf
weet wat er voor nabestaanden is geregeld als het inkomen door overlijden wegvalt. Dat blijkt uit onderzoek
van de stichting Pensioenkijker. Deze begon een campagne om het bewustzijn over
pensioenen te vergroten.
"Van de vijf werkdagen werken we er één voor ons pensioen. En we weten niet eens
wat dat straks oplevert",
zei oud-staatssecretaris
Elske ter Veld.

Q

Sterke haren
Een haar groeit gemiddeld 12 millimeter
per maand en heeft een levensduur van
gemiddeld 7 jaar. Als je een haar nooit zou
knippen, groeit het naar een lengte van
107 cm. voordat het uitvalt.
Er groeien 120.000 haren op het hoofd van
een gemiddelde volwassene, waarbij blonde
mensen de meeste haren hebben (140.000)
en roodharige mensen de minste (90.000).
Haar groeit sneller in de zomer, tijdens het
slapen en in de leeftijdscategorie 16 tot en
met 24 jaar. Vrouwen verliezen tussen hun
40e en 50e jaar circa 20 procent van hun haar.
Een gezonde haar is zeer elastisch en kan
20 tot 30 procent oprekken voordat hij breekt.
Een menselijke haar is sterker dan een koperdraadje van dezelfde dikte.
De samengestelde sterkte van een hoofd vol
menselijke haren kan het gewichtequivalent
dragen van 99 mensen.
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