
l SPEO-bestuur loopt met lagere indexatie vooruit op eisen 

VGEO vraagt om spoedige reparatie 
van achterstallige pensioenuitkering 
VGEO maakte in een brief aan het SPEO- 
bestuur bezwaar tegen het onvolledig 
indexeren van de pensioenuitkering. 
Zo ook de Raad van deelnemers, die erop- 
wijst dat al geruime tijd geen indexatie 
plaatsvond, noch voor werknemers noch 
voor gepensioneerden. "De druiven zijn 
met name zuur voor de gepensioneerden 
waarvoor kleine bedragen wel degelijk van 
groot belang zijn," aldus de Raad. 

ke zijn van een reserve-tekort. 
Het SPEO-bestuur stelde eerder vast dat vol- 
ledige indexatie zou plaatsvinden als de dek- 
kingsgraad boven de 11 5% kwam. Tussen 
105% en 115% zou de indexatie gestaffeld 
worden uitgekeerd. Gelet op de inmiddels 
bereikte dekkingsgraad had die volledige 
indexatie kunnen plaatsvinden. Niettemin 
besloot het SPEO-bestuur kort voor de jaar- 
wisseling de grens voor volledige indexatie 
op te trekken naar 127%. Bovendien besloot 
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het bestuur deze aanpassing voor 2004 al te 
SPEO deelde alle betrokkenen (De WT-ters laten ingaan en niet later terwijl De 
zijn aanvankelijk vergeten) per brief mee dat Nederlandse Bank dit wel toestaat. 
dit jaar geen indexatie van 1,25% maar 0,4% 
wordt toegekend. Indexatie kon weer plaats- Geen schoonheidsprijs 
vinden omdat vorig jaar in de CAOS een De manier waarop de Raad van deelnemers 
loonsverhoging is overeengekomen van 2,5% het agendapunt van de herziene indexatie- 
verdeeld over twee jaren tot 1 januari 2007. staffel afhandelde, verdient geen schoon- 
Het argument waarmee SPEO de indexatie heidsprijs. Kennelijk zijn de meeste raads- 
meer dan halveert, is dat zij veiligheidshalve leden door dit agendapunt overvallen. Het 
vooruitloopt op het ingaande 2007 door te bestuur confronteerde de Raad kort voor de 
voeren 'Financiële toetsingskader'. Dit wordt jaarwisseling met dit gevoelige onderwerp. 
dan verplicht door De Dit leidde in eerste instantie tot 
Nederlandse Bank. Het is bedoeld een staking van de stemmen. De 
om grote tegenslagen in beleggin- De Raad van Raad verwijt het SPEO-bestuur dat 
gen bij pensioenfondsen te kun- Deelnemers is zij niet tijdig met haar in voorover- 
nen opvangen. De consequentie door het leg trad. In feite bleek het agenda- 
van deze verzwaarde verplichting SPEO-voornemen punt niet meer dan een wassen 
is dat de dekkingsgraad van het overvallen. neus. Het bestuur voerde haar 
pensioenfonds boven de 131% plannen door - kennelijk regle- 
moet liggen, daaronder zou spra- mentair - zonder zich aan enig > 
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'Er is bij Elsevier 
de laatste tijd altijd 
een divisie die voor 
verrassingen zorgt': 

volgens 
Micha Zwaaf, 

analist bij ABN Amro 
Asset Management 

Hoe werkt de 
inkomensafhanke- 
lijke premie? 

De inkomensafhankelijke 
premie moet als volgt 
individueel worden 
voldaan: 
-over inkomen uit arbeid 
bij een werkgever 6,5% 
(wordt door de werkgever 
bruto gecompenseerd); 
-over de ontvangen uit- 
keringen AOW en ANW 
6,596 (aangezien daar een 
compensatie voor de 
premie zorgverzekering 
in is verwerkt); 
-over het inkomen uit een 
vrij beroep of als zelfstan- 
dige 4,4%; en 
-over het inkomen uit 
pensioen dat ontvangen 
wordt van een pensioen- 
fonds en over het in- 
komen uit lijfrentes 4,4%. 

In totaal wordt de in- 
komensafhankelijke 
premie geheven over een 
individueel inkomen van 
max.€ 30.01 5 per persoon 
per jaar. Het is dus 
mogelijk dat men moet 
betalen over alle 
genoemde inkomens- 
bestanddelen. 

advies (laat staan enige instemming) te sto- eerstvolgende loonronde in april a.s. de (ach- 
ren. De Raad spreekt zijn verbazing uit terstallige) indexatie aanpassen? Dan wordt 
omdat het hier om een relatief gering bedrag voor de werknemers de tweede loonsverho- 
gaat dat nauwelijks invloed heeft op de ging van 1,25% doorgevoerd. De VGEO vindt 
financiële positie van het pensioenfonds, bovendien dat rentevergoeding over achters- 
namelijk minder dan 1% verschil in de dek- tallige indexatie een recht moet worden. Dit 
kingsgraad. staat nu alleen nog maar op een werkconclu- 

sielijst van het SPEO-bestuur. Een en ander 
Snelle reparatie gevraagd wordt in de eerstvolgende SPEO-bestuursver- 
Door dit voortijdige besluit lopen werkne- gadering door de raadsleden voorgesteld. 
mers en gepensioneerden voorlopig 0,85% VGEO-leden in de Raad van deelnemers 
indexatie mis. Tevergeefs verzocht het VGEO- wezen het SPEO-bestuur er al vaker op dat 
bestuur het SPEO-bestuur schriftelijk dit gepensioneerden extra nadeel ondervinden 
besluit terug te draaien en niet een jaar voor- van geen of onvolledige indexatie.Vanwege 
uit te lopen op de eisen van De Nederlandse hun grotere sterftekans is het risico dat zij 
Bank. Nu SPEO dit afwijst vraagt de VGEO om niet profiteren van een indexatiebijstelling 
spoedig indexatieherstel. Zo'n reparatie immers groter dan bij jongere werknemers. 
hoeft geen jaar te duren. Waarom niet bij Harry Nijhuis 

'Kruis1-tocht naar nieuwe zorgverzekeraar 

Elsevier wijst consultatie en groepsvoorlichting 
gepensioneerden van de hand 

Ook de ge(pré)pensioneerden kunnen weer 
meedoen in de collectieve ziektekostenverze- 
kering van Reed Elsevier. Het werd Zilveren 
Kruis Achmea. Blijkens vergelijkingen een 
goede prijs-kwaliteitkeuze. Mogelijke nadelen 
de verplichte naturapolis en de naar leeftijden 
gestaffelde premieheffing. De weg er naar toe 
was voor VGEO een symbolische 'kruis'-tocht. 

Het VGEO-bestuur stelt teleurgesteld vast dat 
initiatieven richting Reed Elsevier niets heb- 
ben uitgehaald. Een tijdig verzoek om ook 
zitting te mogen nemen in een bedrijfswerk- 
groep werd als overbodig van de hand gewe- 
zen. In deze verzekeringswerkgroep, waarin 
werkgever en werknemers zaten, mocht een 
gepensioneerde onzes inziens niet ontbre- 
ken. Tenslotte gaat het hier om honderden 
belanghebbenden. Daar bleef het niet bij: 
alle werknemers ontvingen een enquêtefor- 
mulier waarop zij bepaalde wensen inzake 
een nieuwe ziektekostenverzekering kenbaar 
konden maken. De gepensioneerden werden 
vergeten. Iets soortgelijks gebeurde nadat 
VGEO voor de gepensioneerden had gevraagd 
om speciale voorlichtingsbijeenkomsten over 
de nieuwe zorgverzekeraar (zie 
Commentaar). 

Nadelige gevolgen 
In de media is veel gemeld over de ongunsti- 
ge uitwerking van de nieuwe regeling op de 
inkomsten van zowel de werknemers als 
groepen AOW-ers en ge(pré)pensioneerden. 
De begin dit jaar verzonden loon- en pen- 
sioenstrookjes hebben tot een stortvloed van 

vragen en klachten bij pensioenfondsen, 
FNV- en CNV-bonden en de Nederlandse 

0 
Bond voor Pensioenbelangen geleid. Het fijne 
van de zaak is nog niet duidelijk. Voor meer 
inzicht worden door sommige bonden dan 
ook enquêtes gehouden. De ouderenorgani- 
saties ANBO, PCOB en Unie K B 0  lieten het 
Nibud koopkrachtplaatjes maken voor veer- 
tien groepen ouderen. 'Rlleen de AOW-er met 
£ 15.000 netto pensioen per jaar gaat erop 
achteruit", zegt Juanito Bouman, beleids- 
medewerker van de ANBO. "Voor de overige 
groepen verbetert de koopkracht." 
Bouman wijst erop dat mensen niet alleen 
naar hun AOW en aanvullend pensioen moe- 
ten kijken. Zij somt vervolgens een groot aan- 
tal belangrijke toeslagen en (fiscale) maatre- 
gelen op die nu al of later in het jaar de k o e  
kracht beïnvloeden. In hoeverre dit juist is, 
moet nog blijken. Alleenstaande gepensio- 
neerden met een inkomen tussen de € 25.000 
en € 30.000 vallen volgens de econoom Eddy 
Haket tussen de wal en het schip. "Zij hebben 
geen recht op een zorgtoeslag en profiteren 
evenmin van een fiscale maatregel die geldt 
voor ouderen die meer verdienen dan 
£ 30.000." 

Volgend jaar veel meer premie? 
Voor zover mogelijk zetten wij een en ander 
voor u op een rij. Bij de opzet van de financie- 
ring van de zorgkosten ging de regering er 
vanuit dat 50% van de kosten wordt gefinan- 
cierd door de premie. Die zou dan, inclusief 
de kosten van de verzekeraar, € 1.100 per vol- 
wassene moeten gaan bedragen. Bijna iedere 
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Nederlander betaalt in 2006 minder. Dit kan met de minister zijn overeengekomen dat in 
op twee manieren uitwerken: de regering de premie voor de basisverzekering een ver- 
grijpt in, óf de verliezen van de verzekeraars goedingvan 7,5% voor een eventuele tussen- 
lopen zo hoog op dat de premie per 1 januari persoon is inbegrepen. Dit is ongeveer de 
2007 aanmerkelijk verhoogd moet worden. korting die de meeste zorgverzekeraars nu 
Vermeldenswaard is dat de zorgverzekeraars ook geven op collectieve contracten. 

Een nieuw jaar met 
een nieuw gezicht 
Zoals u hopelijk opvalt, 
zijn in deze Nieuwsbrief 
door vormgever Jan Flier 
enkele veranderingen 
doorgevoerd. Het doel 
hiervan is én verfrissing 
én meer duidelijkheid. 

Redactie ES- 
Nieuwsbrief 

Ziektekostenverzekering, 
indexatie en communicatie 

Het bestuur van uw vereniging kwam in 2006 
26 januari jl. voor de eerste maal bijeen. 
Uiteraard werd aandacht besteed aan de 
nieuwe zorgverzekering. Via onderlinge 
e-mail waren al de nodige suggesties, emo- 
ties en commentaren aan de orde geweest, 
doch uiteindelijk gaf de brief van Reed Else- 
vier uitsluitsel. Er was een collectief contract 
gesloten met Zilveren Kruis Achmea; verdere 
te ondernemen acties werden overgelaten 
aan degenen die zich zouden verzekeren - in 
dit geval de gepensioneerden dus. Jammer 

r 'd . ' ""'"".""'^"e- "h.. 
' 9  dat Reed Elsevier tiiet meer wil optreden als 

ELSEVIER (;FK/Q@EM intermediair tusscii de verzekeraar en de ver- 
zekerde, maar ja ... zo is het nu eenmaal. 
Ook schonk het bestuur aandacht aan het 
door het bestuur van SPEO genomen besluit 
de zogenaamde indexatiestaffel te wijzigen, 

Eindelijk SPEO-nieuwsbrieven 
voor gepensioneerden 
SPEO stuurt dit iaar ten minste tweemaal een 
gedrukte Nieuwsbrief naar haar gepensio- 
neerden. Na langdurig aandringen sleepte 
VGEO dit resultaat in de wacht. Hiermee lijkt 
een belofte te worden ingelost die SPEO zo'n 
drie jaar geleden al deed toen zij abrupt stop- 
te met haar Nieuwsbrieven aan zowel actie- 
ven als gepensioneerden. 
Uitvoerige correspondentie van de VGEO met 
de SPEO-directie leidde ertoe dat SPEO de 
verantwoordelijkheid hiervoor bij de Raad 
van deelnemers legde. Deze speelde vervol- 
gens het balletje weer terug. Een recente 
brief van VGEO gaf de doorslag. Wellicht 
speelde hierin, naast de eerder gedane belof- 
te, een ander zwaarwegend argument een 
rol. De overheid eist namelijk in haar strenge 
pensioenwetgeving dat fondsen over belang- 
rijke kwesties goed moeten communiceren 
met hun gepensioneerden. VGEO zal het toe- 
gezegde op de voet volgen. De actieven pro- 
fiteren overigens ook van deze verbeterde 
communicatie. Zij kunnen hiervan kennis- 

en wel zodanig dat het bedrag van een even- 
tueel uit te keren indexatie minder is dan 
voorheen. De oorzaak daarvan is dat volgens 
de toezichthouder (de Nederlandse Bank) de 
reserves van SPEO bij eventuele beurscalami- 
teiten onvoldoende zijn. We zijn hier niet 
gelukkig mee, we hebben een brief gestuurd 
naar SPEO met de vraag dit besluit terug te 
draaien. 
Verder dringen we er nog steeds op aan de 
communicatie tussen SPEO en de gepensio- 
neerden te verbeteren. Tot voor enkele jaren 
verscheen er periodiek een Pensioenbulletin. 
Helaas is er niets gebeurd na de toezegging 
dit te vervangen door een elektronische en 
papieren Nieuwsbrief. Naar het zich thans 
laat aanzien, overweegt SPEO halfjaarlijks 
een Nieuwsbrief te laten verschijnen. We 
wachten af. 

Jan de Waal 

nemen aangezien deze Nieuwsbrief tegelij- 
kertijd op de site van het pensioenfonds 
(www.speo.nl) wordt geplaatst. 

Redactieleden gezocht 
voor NVOG-Nieuws 
De Nederlandse Vereniging van Organisaties 
van Gepensioneerden (NVOG) zoekt nieuwe 
redactieleden voor haar jaarlijks viermaal 
verschijnende Nieuwsuitgave. De NVOG is 
een overkoepeling van meerdere belangenor- 
ganisaties voor gepensioneerden. VGEO is 
ook NVOG-lid. Aangezien zich onder de 
VGEO-leden oud-redacteuren (mlv) bevin- 
den, doen we op verzoek van de NVOG een 
beroep op hen. Het gaat hier om vrijwilligers- 
werk waar uiteraard wel een reële kostenver- 
goeding tegenover staat. Wie geínteresseerd 
is, kan zich vrijblijvend uitgebreid laten infor- 
meren over de werkzaamheden en condities. 
U kunt daartoe contact opnemen met 
mevrouw J.A.Bruintjes op het secretariaat in 
Eindhoven 040-21 10227 of 06-22652769; 
e-mail: nvog@gepensioneerden. nl. 
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Wat vindt u daar nou van? uitgelegd.Al1eswatzekondoenheeft 
Bent U voldoende geïnformeerd ze gedaan. Ik ben voorlopig zeer tevre- 

door Reed Elsevier over de nieuwe zorgverzekering? den met het Zilveren Kruis. Bij navraag 
bleek de opzegbrief bij de 

Hoewel het allemaal niet zo liep als de VGEO 
zich had gewenst (Zie het artikel 'Kruis'-tocht 
naar nieuwe zorgverzekeraar) blijkt uit 
onderstaande reacties dat men zich aardig 
wist te redden met de verstrekte informatie, al 
kostte dat wel de nodige moeite. 

J de Graaf Culemborg 
Ja, ik heb een schrijven gehad en ben erop inge- 
gaan. De voorlichting was goed. Ik heb mijn 
dochter laten uitzoeken of het aanbod voorde- 
liger was dan het oude. Ik ben tevreden over de 
mate van informatie. Geen probleem, het was 

=- 

Het was wel een moeilijke keuze. Wij hebben het 
aanbod voor de collectieve verzekering van mijn 
echtgenoot naast het aanbod van Elsevier 
gelegd. Wij hebben eerst alle informatie uit 
kranten en de collectieve verzekeringen verza- 
meld en zo'n tien dagen geleden een beslissing 
genomen. Op het laatst weet je niet meer waar je 
informatie vandaan kwam. De conclusie was dat 
het aanbod van de werkgever van mijn man 
beter was. Ze hadden drie offertes bij verschil- 
lende verzekeringen laten maken. De beste was 
tevens mijn oude ziekenfondsverzekering. Dus 
ik hoefde niet te wisselen. 

F.W. Jeffery Midwoud 
Het was wel een toestand om de informatie te 
krijgen. Ik heb Marcella Ortega naar aanleiding 
van de eerste brief gebeld en zij heeft het keurig 

Amersfoortse zoek te zijn. Ik had eerst 
gedacht dat Elsevier meer kon doen en meer 
invloed heeft. Ik kan mij voorstellen, dat bij 
het sluiten van het collectief contract 
Elsevier ook afhankelijk is van de verzeke- 
ringsvoorwaarden. Nu heb ik de polis op die 
voorwaarden, die ik wilde. Ik neem Elsevier 
niets kwalijk, hoogstens mijnheer 
Hoogervorst en de verzekeringen die er een 
administratieve rommel van gemaakt heb- 
ben. Dat is Elsevier niet aan te rekenen, ik 
geloof dat ze het goed gedaan hebben. 

E.J.R. Vinkeveen 
Ja, de eerste brief kwam wel een beetje laat. 
Ik had Elsevier gebeld, omdat ik niet zeker 
wist of de gepensioneerden wel mee zouden 
doen. Ik had destijds slechte ervaringen 
opgedaan, toen de gepensioneerden uit de. 
extra's gevallen waren. Nu is het goed 
gegaan. Daarna heb ik contact opgenomen 
met het Zilveren Kruis. Het Zilveren Kruis 
was wel moeilijk te bereiken, maar op het 
internet kon je alles vinden. Nu ben ik beter 
af dan voorheen toen ik na mijn pensioen op 
de standaard pakketpolis terugviel. Ik heb nu 
een betere ziektekostenverzekering zelfs met 
tandarts en lager eigen risico. Ik was wel 
teleurgesteld over de houding van Elsevier. Ik 
heb nu begrepen dat ze in de nieuwe situatie 
geen partij meer zijn. 

Alle interviews zijn 28 februari j.1 afgenomen 
door Hildegund Spaargaren 

VGE0:VUT-fonds discrimineert ex-particulier verzekerden 
WT-ters die in 2005 particulier verzekerd waren, 
ontvangen geen vergoeding van de inkomensafhan- 
kelijke premie. Dit in tegenstelling tot de WT-ters die 
vorig jaar ziekenfondsverzekerd waren. 

Deze mededeling stond in een brief van Reed Elsevier 
over de nieuwe collectieve zorgverzekering die decem- 
ber jl. ook aan alle actieve werknemers is gestuurd. De 
Vereniging Gepensioneerden Elsevier Ondernemingen 
(VGEO) heeft hiertegen geprotesteerd bij de Stichting 
W T  in Amsterdam. VGEO ervaart het uitsluiten van deze 
vergoeding voor mensen die vorig jaar particuliere ver- 
zekerd waren als discriminerend, omdat in 2005 beide 
categorieën een tegemoetkoming in de premie ontvin- 
gen. Bovendien is hierover nooit met de betrokkenen 

gecommuniceerd. Een dergelijke belangrijke koerswijzi- 
ging had ter kennis van hen gebracht moeten worden, 
vindt VGEO. Een en ander is tevens in strijd met de 
bedoeling van de nieuwe zorgverzekering. Zowel voor- 
malig particulier verzekerden als 'ziekenfondsers' moe- 
ten immers gelijk behandeld worden. 
Het bestuur van VGEO heeft gevraagd of alsnog een ver- 
goeding aan de benadeelden verstrekt kan worden. 

Compenserende maatregelen? 
Blijkens een brief die het WT-fonds in januari verzond, 
is het fonds wettelijk verplicht ziekenfondsleden de 
inkomensafhankelijke bijdrage van 6,5% te vergoeden. 
Voor de op 31 december 2005 particulier verzekerden is 
dit niet zo, hiervoor geldt een inkomensafhankelijke bij- 
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drage van 4,4%. De argumentatie dit niet te vergoeden, eens onderuit gehaald zou kunnen worden, want er is 
luidt dat voor deze groep vanuit de overheid voldoende geen enkele aanleiding aan te nemen dat de overheid 
compenserende maatregelen zijn getroffen. Welke deze financieel zoveel vriendelijker is voor 'ex-particulieren' 
zijn, wordt niet genoemd, aangezien dit argument wel dan voor 'ex-ziekenfondsers'. 

Geef VGEO uw 
e-mailadres door! 
In een tijdperk van snelle veranderingen kan 
VGEO niet achterblijven in de communicatie 
met de leden. Wij informeren u vier keer per 
jaar via de Nieuwsbrief. Er kunnen zich ech- 
ter tussentijds belangrijke ontwikkelingen en 
acties voordoen, waarvan wij onze leden zo 
snel mogelijk op de hoogte willen stellen. 
Daartoe dienen wij over uw e-amiladres te 

beschikken. Ons verzoek is dan ook dit te 
sturen naar penningmeester@vgeo.nl. Zo kan 
VGEO niet alleen sneller maar ook goedkoper 
de leden blijven informeren. Let wel: onze 
leden die niet per e-mail bereikbaar zijn, ont- 
vangen dezelfde informatie in gedrukte 
(bul1etin)vorm per post. Hoe beter het over- 
zicht is van wie wel of niet per e-mail bereik- 
baar is, deste sneller en efficiënter we 
kunnen werken. 

'Be AOW- leeftijd 
hoeft in Nederland 

niet omhoog. 
Nederland beschikt 

over voldoende 
mogelijkheden om 

de komende 
qergrijzingsgoyop 

te vangen en de 
pensioenleeftijd op 
65 jaar te houden': 
aldus minister Zalm 

van Financiën 
tijdens de algemene 
financiële beschou- 
wingen in de Eerste 

Kamer 

Fiscus houdt teveel inkomens- 
afhankelijke zorgpremies in 
Defiscus houdt teveel zorgpremie in van 
gepensioneerden die samen met hun AOW 
van één of meer werkgevers een jaarinkomen 
van meer dan € 30.000 ontvangen. 
Staatssecretaris Wijn van Financiën heeft 
toegezegd nog dit jaar de 800.000AOW-ers 
met pensioenuitkeringen het teveel betaalde 
terug te betalen. Dit na bezwaren van de 
ouderenbonden en de Tweede Kamer. 

Minister Hoogervorst hield evenwel een slag 
om de arm omdat de Belastingdienst moge- 
lijk niet voldoende mensen heeft om de klus 
te klaren. CDA-Kamerlidverburg vindt dat 
desnoods de Socialeverzekeringsbank - de 
verstrekker van de AOW - moet worden inge- 
schakeld. De Tweede Kamer vindt het onac- 
ceptabel dat de Belastingdienst pas in 2007 
in staat zou zijn om het geld (circa € 175 mil- 
joen) terug te storten. De linkse partijen 
merkten op dat het kabinet zijn belofte dat 
iedereen er dit jaar op vooruit gaat niet 
nakomt. Dit geldt met name ook voor gepen- 
sioneerden die voorheen profiteerden van 
een bijdrage van hun werkgever of pensioen- 
fonds in de ziektekosten. Met ingang van het 
nieuwe zorgstelsel zijn de meeste onderne- 
mingen daarmee gestopt. Voor de Elsevier- 
gepensioneerden is deze bijdrage nooit toe- 
gepast. Overwegingen van ouderenbonden 
om via een proces herstel van genoemde bij- 
drage af te dwingen, levert SPEO-gepensio- 
neerden dan ook waarschijnlijk niets op. 

Rekenvoorbeelden 
Eind december werd duidelijk dat de pen- 
sioenfondsen 4,4% zorgpremie zouden gaan 

inhouden op de volledige pensioenuitkering. 
Terwijl over de AOW ook al zorgpremie 
(6,5%) wordt ingehouden. 
De overkoepelende pensioenfondsenorgani- 
satie NVOG komt tot de volgende reken- 
voorbeelden: 
- voor een gepensioneerde met een partner 
van 65 jaar of ouder en een pensioen van 
meer dan € 21.919 wordt teveel premie 
ingehouden; 
- voor een gepensioneerde met een partner 
jonger dan 65 jaar zonder inkomen gebeurt 
dit als het pensioen meer dan € 13.822 per 
jaar bedraagt; en 
- voor een gepensioneerde zonder partner 
als het pensioen hoger is dan € 18.185 per 
jaar. 
Voor deze groepen gepensioneerden kan het 
teveel ingehouden bedrag, afhankelijk van 
de hoogte van het pensioen, oplopen tot 
resp. € 30, € 59 en € 43 per maand. En dan 
hebben wij het nog niet over gepensioneer- 
den die van meerdere pensioenfondsen pen- 
sioen ontvangen met een totaalbedrag 
boven de hierboven vermelde bedragen ... 
die betalen nóg meer teveel. 

Ziektekostenpremies blijven 
dit jaar fiscaal aftrekbaar 
Ziektekostenpremies die nu worden betaald, 
blijven dit jaar fiscaal aftrekbaar De opvat- 
tingdat dit niet meer het geval nou zijn, is 
onjuist. Zeker gezien de gestegen kosten is dit 
voor gepensioneerden een belangrijke zaak. 

De grens waarboven de buitengewone lasten 
aftrekbaar zijn, is alleen maar afhankelijk 
gesteld van het inkomen. Lasten zijn buiten- 
gewoon als ze meer bedragen dan 11,5% van 
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het belastbaar inkomen. Een bovengrens is 
niet meer van toepassing. De meerdere 
kosten zijn dus aftrekbaar. 
De minister heeft verder bepaald dat de 
premie voor de basisverzekering die aan de 
verzekeraar wordt betaald niet aftrekbaar is. 
Maar hij maakt voor 2006 een uitzondering. 
Deze is van toepassing bij het berekenen van 
de eerdergenoemde grens die overschreden 
moet worden (de 11,5%) om buitengewone 
lasten af te trekken. Daarbij mag in 2006 ook 
de wettelijke standaard jaarpremie van 
€ 1015 per persoon worden afgetrokken. Voor 
alle duidelijkheid: dit is vaak niet de premie 

'31s ouderen vaker die u daadwerkelijk betaalt; die kan namelijk 

feite is dit een ingewikkelde voortzetting van 
wat voorheen al bestond, toen de ziekte- 
kostenpremies bij het berekenen van de 
buitengewone lasten ook al meegeteld 
konden worden. 
Wilt u meer weten, belt u dan met de service- 
lijn ouderenorganisaties (0900-82 12 183; 
€ 0,lOlmin). 

Steeds meer gebruik 
Er is de afgelopen jaren steeds meer gebruik- 
gemaakt van de mogelijkheid uitgaven voor 
bijzondere ziektekosten af te trekken van het 
belastbare inkomen, onder andere dankzij 
uitgebreide voorlichting door de ouderen- 

hun pensioen of hoger of lager zijn. bonden. Een kwart vande huishoudens voert 
spaarpot moeten Ook kunnen de premies voor de aanvullende buitengewone uitgaven op in de belasting- 
aanspreken voor verzekeringen en de inkomensafhankelijke aangifte. Toch maakt nog zo'n 60% van de 

verblijf in een premie bij de buitengewone lasten worden mensen die er recht op hebben - zoals 
verzorgings- of opgeteld. Hiervan moet dan wel eerst de ont- chronische zieken en gehandicapten - geen 
verpleegtehuis, vangen zorgtoeslag worden afgetrokken. In gebruik van de regeling. 

nemen ze sneller het p 

besluit zelfstandig 
te blijven wonen, of op terugkomen voor het bepalen van een 
bij de kinderen in datum. In januari werd dit nota bene b o t w e  

te trekken." Ongepast? geweigerd. "Reed Elsevier heeft de WT-ters, 
Advies van de gepensioneerden en 57-plussers voldoende 
Raad voor de Het is een 'uitgekauwd' onderwerp. Toch zet- 

Volksgezondheid ten we er onze (lange) tanden maar weer 
& Zorg (RVZ) eens in. Dat een uitgeverij zijn interne com- 
aan minister municatie flink kan laten verslonzen, daar 

Hoogervorst van zijn we inmiddels wel achter. We sluiten 
Volksgezondheid daarbij de discussie over de miscornmunica- 

tie tussen SPEO en de gepensioneerden even 
af (lees 'Eindelijk SPEO-Nieuwsbrieven voor 
gepensioneerden'). Waar het nu om gaat, is 
voorlichting over de nieuwe ziektekostenver- 
zekering. VGEO maakte eind vorig jaar bij 
Reed Elsevier kenbaar dat ze het op prijs zou 
stellen als in januari ookvoor de gepensio- 
neerden één of meer voorlichtingsbijeen- 
komsten over het nieuwe contract met 
Zilveren Kruis Achmea zou(den) worden 
georganiseerd, aangezien deze ook voor de 
werknemers werden georganiseerd. Voor ons 
verzoek was alle begrip en we mochten hier- 

geïnformeerd", was het argument, "in een 
half jaar tijd zijn er ook naar de gepensio- 
neerden drie mailings gestuurd." Je zou toch 
zeggen dat dit dan ookvoor de werknemers 
zou gelden. Tevens werd aangevoerd dat de 
directie had besloten dat Reed Elsevier vanaf 
2006 geen interventierol meer zou spelen tus- 
sen verzekerde en verzekeraar. Waarom 
bemiddelde het bedrijf dan wel bij diverse 
voorlichtingsbijeenkomsten voor de werk- 
nemers? Om het nog erger te maken werd "de 
vanzelfsprekendheid waarmee gesuggereerd 
wordt dat Reed Elsevier daarom een presen- 
tatie moet regelen" ongepast genoemd. 
Ongepast? ... binnen Reed Elsevier laat niet 
alleen de communicatie te wensen over, ma r 
ook een passend woordgebruik. 

9 
Harry Nijhuis 

VGEO-ledenvergadering 
met ruimte voor vragen 

Onlangs ontving U weer een uitno- 
diging voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op woensdag 
26 april. De inmiddels vertrouwde 
locatie is Het Koetshuis in Nijkerk. 
Redelijk centraal gelegen en op loop- 
afstand van het treinstation Nijkerk. 
Omdat er bij SPEO veel plaatsvond 
n nog staat te gebeuren is er extra 

ruimte voor vragen. VGEO-lid en 
SPEO-bestuurslid Ab Pouwels stelt 
zich hiervoor beschikbaar. Na de 
ochtendvergadering is gezorgd voor 
een uitgebreide en gratis lunch. 
Noteer het in uw agenda. 

Oude schooldoto's 
terugzien? 
Weet U nog op welke scholen u heeft 
gezeten? En zou u oude klasgenoten 

nog wel eens op een foto willen 
terugzien? Wie een pc heeft en op 
internet kan, heeft de mogelijkheid 
om van vroegere schoolklassen oude 
foto's op te zoeken. Hij staat er niet 
altijd op, maar het kan het zoeken 
toch waard zijn. Het gaat hier zelfs 
om een wereld-archief, dus ook 
klassen uit andere landen komen 
erin voor. Zoek op internet naar 
http:www. 
worldschoolphotographs.com. 
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Haank vond bij Springer meer ondernemerschap 

Bij de benoeming tot 
algemeen directeur 
van Misset i n  1996: 

"Ik heb plezier 
in uitgeven, ook 
al wordt het een 

keer niks" 

"Ik kreeg de kans om on-dernemender te 
zijn dan ik bij Reed Elsevier zou kunnen zijn", 
verklaart Derk Haank zijn overstap enkele 
jaren geleden naar concurrent Springer 
Business. 
In FEM-Business staat een uitgebreid inter- 
view met deze chief executive officer (ceo) 
van Springer. Een wetenschappelijke uitge- 
verij met wereldwijd 5000 werknemers en 
een omzet van bijna een € 1 mrd. Haankver- 
trok nooit uit Doetinchem, hoewel hij zegt 
zijn hart aan Amsterdam te hebben verloren. 
Afkomstig uit de Achterhoek verhuisde hij 
naar Doetinchem toen hij in 1991 directeur 
werd van Elsevier-dochter Misset. Daarna 
werd hij directeur van Elsevier Science. 

Financiële vooruitzichten 
Haank kan niet ontkennen dat ook de finan- 
ciële vooruitzichten een rol speelden bij zijn 
opmerkelijke overstap naar Springer. 

Samen met nog zo'n 45 managers heeft hij 
ongeveer 10% van het aandelenkapitaal. 
"De één natuurlijk wat meer dan de ander", 
lacht hij, "maar het zou wat armoedig zijn als 
je het alleen om het geld zou doen." 

Hij woont niet alleen in Doetinchem, enkele 
deuren verder heeft hij ook met vier per- 
soneelsleden zijn 'Springer-hoofdkantoor'. 
Haank heeft het grootste deel van de werke- 
lijke productie, waaronder het redigeren van 
wetenschappelijke artikelen, naar India 
uitbesteed. Niet alleen omdat het goedkoper 
is. "Je moet anders gaan denken. 
Omdat arbeid er goedkoper is, kun je daar 
werk laten doen dat je je hier niet meer 
kunt veroorloven. Wetenschappers nog 
eens even bellen om om opheldering te 
vragen, bijvoorbeeld." Daardoor neemt de 
kwaliteit toe." 

SORRY-CULTUUR 

W eer zo'n nieuwe kreet! Ik ben te oud om nog te kun- 
nen bijhouden of er volgens het verguisde nieuwste 

groene boekje nu wél of niet een streepje tussen moet. Ik 
ben nog met 'DeVries en Te Winkel' opgevoed door mees- 
ter Nijholt. Toen wist je nog het verschil tussen mannelij- 
ke en vrouwelijke woorden. Je had ook geen moeite met 
de 
woorden 'wasch' en 'was'. Wat een verarming van onze 
mooie taal. Vergeleken met de Duitsers zijn wij maar 

ppelingen. Zij houden vast aan 'an', 'auf', 'hinter', 
!!!ben' en dergelijke. Sorry voor deze afdwaling, dat heb 
ik meer tegenwoordig. De kinderen beginnen dan 
vriendelijk te kijken, als u begrijpt wat ik bedoel. 

Nu terzake. Ons mooie vaderland wordt geregeerd door 
een sorry-cultuur. Een minister praat zijn mond voorbij. 
Ik noem geen namen, want dit is geen politiek praatje. 
Onmiddellijk daarna wordt iedereen uit alle uithoeken 
van Europa teruggeroepen voor een spoeddebat. 
Vervolgens zegt Zijne Excellentie (meestal slechts met zijn 
voornaam aan-geduid): 'sorry' en volgt er een ingewik- 
keld verhaal. Onder het gemor van de helft-min-één 
wordt dan de zaak gesloten. Dit zie je niet alleen in het 
parlement, maar ook in alle facetten van het leven. 
De kreet 'sorry hoor' ligt ons in de mond bestorven, maar 
we zijn niet van plan ons leven te veranderen. 

Van de week las ik in de krant een heel ander verhaal. 
Dat ging over Rev. Julie Nicholson uit Bristol. Ze is een 
(vrouwelijke) Anglicaanse geestelijke. De eerwaarde Julie 

heeft ontslag genomen omdat ze geen vergeving kan 
schenken aan de daders van de aanslagen waarbij haar 
dochter Julie (24) om het leven kwam. Haar dochter stierf 
samen met 55 andere onschuldigen juli vorig jaar bij de 
bomaanslagen in de Londense metro. Wat een strijd voor 
zo'n moeder. Als geestelijke weet ze dat ze moet verge- 
ven, maar haar moederhart weigert dat. Ze voelt haar 
parochianen denken 'we hebben u altijd plechtig horen 
bidden 'vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij ver- 
geven onze schuldenarenJ, wat doet u nu?' Wij weten 
namelijk altijd precies wat een ander moet doen. Rev. 
Nicholson ziet haar veelbelovende levenslustige dochter 
onder het puin in de metro voor zich en kan dat niet ver- 
geven. Dan laat ze zien wat een geweldige vrouw ze is. 
Ze trekt de consequenties en treedt af! Daar neem ik mijn 
petje voor af. Ze is een echte reverend, een 'Eerwaarde'! 

Hier worden we geconfronteerd met het oerprobleem 
van de menselijke beschaving: de 'vergeving'. Vergeving 
vragen is al moeilijk, want we vallen een beetje van onze 
zelfgebouwde troon. Vergeving schenken is bij diepe 
geestelijke en lichamelijke verwondingen nog moeilijker. 
Daar moeten we begrip en respect voor hebben. 
Toch blijf ikvertrouwen, dat ook de eerwaarde Julie 
Nicholson het eens zal kunnen loslaten. Alleen de 
onschuldige Man van Goedevrijdag kan haar daarbij 
helpen. 

Dick Huis. d.huis@hetnet.nl 
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We heten de volgende nieuwe leden en 
donateur welkom: 
Mevr. J. Kuurman-Philpott Lisse 
De heer A.W.G. Bens Beers 

Het volgende lid is ons ontvallen: 
Mevr. C.G.J. Hermsen - van Hulst Arnhem 

Gedichtenbundel 
bestellen 
Oud-Elseveriaan Anton 
Gerits is de auteur van 
alweer een gedichtenbun- 
del, getiteld 'Gedichten aan 
Antropos'. Zijn band met 
Elsevier stamt uit een tijd 

dat hij hoofd was van een 
antiquariaat dat deel uit- 
maakte van de door Elsevier 
overgenomen boekhandel 
Dekker en Nordemann. 
De bundel is uitgegeven in 
samenwerking met De Beuk 
(Stichting voor literaire 
publicaties Amsterdam). 

Geïnteresseerden kunnen de 
bundel bij Gerits bestellen 
voor € 5 (excl. verzendkosten). 
Dichterscollectief 200 
dhr. A. Gerits 
Trompenburgerlaan 9 
12 17 EN Hilversum 
telefoon: 035-621 42 32 

Reed Elsevier koopt 
eigen aandelen in 

Reed Elsevier gaat de komen- 
de drie jaar voor € 840 mln. 
eigén aandelen inkopen. 
Samen met de dividend- 
uitkering wor& zo 70% tot 
80% van het geld dat binnen- 
komt aan de aandeelhouders 
uitgekeerd. 
"We geven het overschot aan 
cash weer terug aan de aan- 

deelhouders'', zegt 
bestuursvoorzitter (ceo) 
Crispin Davis, "en we hou- 
den nog genoeg geld over 
voor investeringen en de 
gebruikelijke overnames." 
Uit de jaarcijfers over 2005 
blijkt dat drie van de vier 
divisies aan de verwachtin- 
gen voldeden. Voor 2006 
blijven de divisies 'school- 
boeken' en 'vakbladen' 
wederom onder de groei- 

doelstelling van 5%. De 
operationele winst over 2005 
bedroeg € 1.225 mrd. 
Wetenschap is met een resur- 
taat van € 578 mln. veruit d a  
lucratiefste divisie. Eénvijfde 
(€ 235 mln.) van de winst 
komt uit Nederland en € 531 . . 
mln. uit deVS. 
Van de totale omzet wordt 
33% 'volledig digitaal' aan de 
klanten geleverd. 

SPEO-bestuur over- 
weegt uitbesteding 
vermogen beheer 
Gaat SPEO een deel van het 
vermogenbeheer uitbesteden? 
Het bestuur denkt duidelijk 
in die richting. Onlangs werd 
de Raad van Deelnemers 
hierover uitgebreid voorge- 
licht door Mercer dat het 
beleggingsbeleid van SPEO 
analyseerde. 

Het SPEO-bestuur voert 
overleg met Mercer over een 
andere beleggingsstrategie. 
Het gaat hierbij om bijzon- 
dere beleggingsvormen zoals 
tracking error, swaps, deriva- 
ten en matching. Het bestuur 
vindt dit mede verstandig 
om zo kennis te nemen van 
wat andere pensioenfondsen 
op dit gebied doen. 

Overigens heeft het bestuur 
nog een belofte in te lossen. 
Het heeft vorig jaar de Raad 
van Deelnemers een over- 
zicht toegezegd van de 
beleggingsresultaten van in 
grootte vergelijkbare pen- 
sioenfondsen. De Raad ont- 
ving nog niets. 
Een SPEO-bestuurslid dat 
meedenkt over ander ver- 
mogenbeheer is FEM- 
Business-redacteur Remko 
Nods. Hij schrijft in FEM 
'(Pensioenfondsen hebben al 
eerder ervaring opgedaan 
met het uitbesteden van ver- 
mogenbeheer aan professio- 
nele asset managers." Uit 
een onderzoek van KPMG 
oktober vorig jaar bleek dat 
85% van de ondernemings- 
pensioenfondsen hun ver- 
mogenbeheer voor een deel 
of volledig hebben uitbe- 

steed. Nog niet zolang ge- 
leden schakelden pensioen- 
fondsen slechts één externe 
partij in. De laatste tijd 
spreiden zij hun vermogen 
over meerdere partijen. 
Bijna 40% maakt nu al a 
gebruik van drie verschillen- 
de asset managers. Eén op 
de vijf fondsen huurt er zelfs 
vier of meer in. Van de pen- 
sioenfondsen verwacht 40% 
binnenkort het vermogenbe- 
heer aan één of meer buiten- 
landse partijen toe te ver- 
trouwen. Buitenlandse par- 
tijen willen nu zelfs de uit- 
voering van de regelingen 
(administratie en comrnuni- 
catie aan deelnemers) voor 
hun rekening nemen en win- 
nen daarbij snel terrein op 
de Nederlandse markt, waar 
PVFIAchmea marktleider is. 
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