Elsevier-directie ziet n o g geen reden t o t achtergestelde lening

Raad van deelnemers'in hoger
beroep' bij commissarissen
Er is geen sprake meer van 'een verre van
ACHTERGESTEL- rooskleurige financiële positie van het
DE LENINGI""RE- Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen:
MIEKORTINC vindt de directie van Reed Elsevier
I NHAAL1NDEXA- Nederland. Zij gaat daarom vooralsnog
TI EDEKK! NCS- niet in op een verzoek een achtergestelde
lening aan het Pensioenfonds te verstrekGRAAD
ken. Inmiddels zocht de Raad van deelnemers van SPEO het hogerop door een
gelijkluidend verzoek te richten aan de
Raad van commissarissen. Die liet inmiddels weten het beleid te willen volgen
dat de directie van Reed Elsevier voert.

d

daar er onlangs besloten is £ 1 mld terug te
geven aan de aandeelhouders. Daarbij
komt nog dat Reed Elsevier in de UK een
volledig geïndexeerde eindloonregeling in
stand houdt tegen een premie die beduidend
hoger is dan de 17%die men in Nederland
betaalt. Ook blijft Reed Elsevier in Nederland
achter bij ondernemingen zoals Wolters
Kluwer en Akzo Nobel die wel hun verantwoordelijkheid hebben genomen door de
financiële positie van hun pensioenfondsen
te verbeteren.

Afwachtende houding

Vereniging van
Gepensioneerden
~lsevier-ondernemingen
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Behartigt de
gemeenschappelijke
belangen van alle
(pré)gepensioneerden
van Reed-Elsevier.
Secretariaat:
P.J.van der Kleij
Arnoldsonstraat 7
1902 CT Castricum
telefoon: 0251-656002
E-mail: pvdkleij@xs4all.nl

De directie van Elsevier Nederland neemt
De Raad van deelnemers brengt met deze
een afwachtende houding aan. Zij wil voorbrief in herinnering dat het bestuur van het
alsnog niet met een achtergestelde lening
Pensioenfonds besloot geen volledige
over de brug komen. Dit komt deels doordat
indexatie te geven, maar slechts 0,4% van de
de Nederlandsche Bank tot heden onvol1,25%loonsverhoging. "Terecht zijn de
doende duidelijk heeft omschreven hoe groot
gepensioneerden daar boos over", aldus de
een achtergestelde lening mag zijn. Boven
brief. Ook de actieven zijn verontwaardigd
een bepaald (maar door DNB te dubbelzinnig
over de korting van de opbouw van hun penbenoemd) niveau is namelijk een deel van de
sioenaanspraken die bovenop de forse verlening een schuld die slechts tot
hoging van de pensioenpremie
Het valtniet uit
hogere eisen aan de dekkingskomt. Naar de mening van de
te
leggen
dat
graad leidt. Ten dele doordat de
Raad dient de werkgever het uitereen vermogende onvoorspelbare veranderingen
ste te doen om de in het verleden
onderneming
van de dekkingsgraad, vooral na
gewekte verwachtingen waar te
de introductie van het Financiële
maken. Het valt niet uit te leggen
dat een vermogende onderneReed E'sevier
Toetsingskader (FTK), tot onvoorming zoals Reed Elsevier is, niet
niet volledig
spelbare tekorten bij het fonds
hebben geleid. Hierdoor kan het
indexeert.
volledig indexeert. Dit te mee

Aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging
van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG)
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SPEO-bestuur moeilijk bij de werk-gever formuleren hoeveel nodig is. De discussie tussen SPEO en de werkgever is daardoor nog
niet afgesloten.
Voorgestelde maatregelen
De ~ a a stelt
d de volgeide maatregelen voor:
A. reparatie van de niet verleende indexatie
van 0,85% (kosten circa £ 4 mln);
B. Reed Elsevier zegt toe dat de indexatie
n.a.v. de loonsverhoging van april 2006
volledig zal zijn; en
C. Reed Elsevier werkt mee aan een structurele oplossing, bijvoorbeeld door een
donatie of een achtergestelde lening.
SPEO-bestuur kiest variant C
SPEO-bestuursvoorzitter Fokko Covers liet
de Raad weten dat het bestuur voorlopig

voor variant C kiest. Dat wil zeggen volledige
indexatie van alle aanspraken bij een dekkingsgraad van 130, inhaalindexatie bij 140
en premiereductie vanaf 150. Als voorbehoud
geldt dat Reed Elsevier Nederland en de Raad
van deelnemers met het bestuur van oordeel
zijn dat inhaalindexatie prioriteit heeft boven
premiereductie. Covers plaatste wel de kanttekening dat het bestuur serieus verder wil
gaan met het verkrijgen van een achtergestelde lening. Het SPEO-bestuur wil aan Londen
op termijn een concreet voorstel doen. Mocht
uit hierover eerder gevoerde gesprekken blijken dat er toch een mogelijkheid is tot een
achtergestelde lening tegen heldere en gunstige condities, kiest het Bestuur alsnog voor
variant A. Dat wil zeggen: volledige indexatie,
inhaalindexatie en premiekorting bij een
dekkingsgraad van 130 en hoger.

Pensioen, een zaak van vertrouwen?
Het SPEO-bestuur dient zich aan zijn
reglement te houden. Dat betekent volledige
pensioenindexatie over dit jaar De protestbrieven die het VGEO-bestuurdaarover stuurde naar het bestuur van het Pensioenfonds
worden negatief beantwoord. Op onze
inhoudelijke argumenten wordt gewoonweg
niet ingegaan. Is het pensioen van Elsevier
nog steeds een zaak van vertrouwen?

Jan Nefkens:

'...ook de opbouw
van de pensioenen
van de werkenden
blijft achter bij
de afspraken die
er gemaakt zijn'

Er is de laatste jaren veel veranderd in pensioenland. Wanneer je vroeger met pensioen
ging, was het niet moeilijk om uit te rekenen
wat er als pensioenuitkering binnen moest
komen. Naargelang het aantal jaren dat pensioenpremie was betaald, kreeg je voor elk
jaar een percentage van je eindloon.
De vraag of de verhoging van de kosten voor
levensonderhoud gecompenseerd zou worden, hoefde niet gesteld te worden. Dat
gebeurde automatisch. Ook voor de Elsevierpensioenen was dat goed geregeld. Daar was
het percentage van de CAO-verhogingvoor
de werkenden tevens de indexatieverhoging
van de pensioenrechten, zowel voor de
gepensioneerden als voor de in opbouw zijnde pensioenrechten van de werkenden.
Eenvoudig toch?
Pensioenfondsen zagen echter hun kapitaal
dat nodig was voor de uitkering van huidige
en toekomstige pensioenen sterk slinken.
Indexatie was niet meer vanzelfsprekend.
Pensioenbesturen, ook die van SPEO, maakten nieuwe afspraken.
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Bespoediging van herstel?
In het pensioenreglement van SPEO werd
vastgelegd dat er pas een indexatieverhoging
werd gegeven wanneer er weer een bepaalde
hoogte Was bereikt van het pensioenkapitaal.
Die hoogte wordt 'dekkingsgraad' genoemd.
Bij een dekkingsgraad van 105%of lager zou
er niet worden geïndexeerd. Bij een dekkingsgraad van 115%werd een volledige indexatie
gegeven (100%dus) en daartussenin gold
10%indexatie voor elke procentpunt hoger
dan 105. Gelukkig, dat lag vast en de Raad van
deelnemers hechtte daar haar goedkeuring
aan. Waar deze Raad ook haar goedkeuring
aan gaf, was een regeltje in het reglement dat
het bestuur van het pensioenfonds op eigen
gezag de hoogte van de indexatie kon b e p e m
ken wanneer dit echt nodig was. Maar er
was toch ook een andere afspraak?!
Het SPEO-bestuur denkt daar anders over.
Zij besloot vooruit te lopen op aangekondigde maatregelen door De Nederlandse Bank
(DNB). Deze verordonneerde dat met ingang
van 1januari 2007 de indexatie berekend
moest worden met een hogere dekkingsgraad. Dat is dus pas volgend jaar.
Niettemin wilde het SPEO-bestuur het
herstel van de dekkingsgraad bespoedigen.
Dus kan die ingangsdatum wel gesteld
worden op 1januari 2006 vond SPEO.
En die reglementaire afspraak dan???
Valt er nog iets in te halen?
Berekeningen laten zien dat het nog wel heel
lang kan duren voordat er weer een indexatie

Bezoek onze
VGEO-website

voor actuele
informatie.
Waar- mogelijk
-wordt U op de
hoogte gehouden
met de laatste
ontwikkelingen op
pensioengebied
op www.vgeo.nl

O

wordt gegeven van 100%. En dan moeten de
achterstallige indexaties nog worden ingehaald ...f; gaat dat ook niet meer op?
Inderdaad is ook dat al heel onzeker geworden! Bovendien, wie maakt dat van de oudere
gepensioneerden nog mee?
Maar niet alleen de gepensioneerden zijn de
dupe van deze maatregelen. Ook de opbouw
van de pensioenen van de werkenden blijft
achter bij de afspraken die er gemaakt zijn.

Net nu bijna iedereen is overgestapt op de
nieuwe pensioenvorm 'geïndexeerd middelloon'. Z; zullen merken dat het middelloon
wel een onderdeel van de rekensom is, maar
het indexeren gebeurt niet zoals ze hebben
afgesproken bij de overgang naar de nieuwe
pensioenvorm.

Deelnemen aan rechtsbijstandsverzekering?

verzekering dan valt te overwegen die jaarlijkse 'premie' te betalen uit het eigen 'juridische potje'.

De derde bestuursvergadering van dit jaar
was onder meer gewijd aan het onderwerp:
Rechtsbijstandsverzekering. De Nederlandse
Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden (NVOG) waarbij ook de
VGEO is aangesloten overweegt daartoe een
fonds in te stellen. De aanleiding hiertoe is
dat een bij de NVOG aangesloten belangenvereniging in financiële problemen raakte
nadat zij tegen de directie van het bedrijf een
proces betreffende indexatie had aangespannen. Juristen kosten tegenwoordig al gauw
400 euro per uur. Om een bijstandsfonds te
vullen zouden de lidorganisaties per lid jaarlijks 1 euro dienen af te dragen. Mocht een
organisatie een beroep willen doen op dit
fonds dan dient zij eenmalig per lid 5 euro
af te dragen. De vraag rees bij de VGEObestuursleden of dit bedoeld is als een drempel. Aangezien er nog meer vragen leefden
zal de VGEO hier eerst een antwoord opzoeken bij de NVOG.VGE0 ziet zeker ook het
belang in van een dergelijke verzekering.
De belangen van gepensioneerden moeten
steeds vaker op het scherp van de snee
bevochten worden. Het is daarom zelfs al zo
dat sinds enkele jaren voor juridische kwesties een bedrag gereserveerd is op de VGEObegroting. De vraag die hierbij ook rijst is of
en 'dubbele verzekering' gewenst is. Mocht
GE0 deelnemen aan de NVOG-bijstands-

SPEO-directeur
met notuleren
Het heeft even geduurd
maar SPEO-directeurJan
Hemels notuleert niet
langer. In de vergadering
van 5 juli jl. van de Raad van
deel-nemers droeg hij dit
,

Jan W.M. Nefkens

voorzitter VGEO

Indexatie
Het kon niet missen dat dc indexatie, of
liever gezegd het achterblijven daarvan,
weer op de agenda stond. De samenhang
van een volledige indexatie met een achtergestelde lening door de directie van Reed
Elsevier kwam ook aan de orde. Pogingen
van VGEO om naar behoren te indexeren
bleven tot nog toe onverhoord. Meer over
deze onderwerpen treft U uitgebreid in
dit nummer aan.
Tijdens de vergadering werd ook de vraag
opgeworpen of aan de leeftijd van VGEObestuursleden een bovengrens dient te worden gesteld. De meerderheid vond dit niet
zinvol omdat de kwaliteiten van bestuursleden daarvan niet afhankelijk hoeven te
zijn. Mocht een bestuurslid minder goed
functioneren dan dient zoiets op een andere
wijze tot diens of haar vertrek te leiden.
De PR-commissie kon weer waardering
oogsten voor het jaarlijkse uitstapje dat
onlangs plaatsvond (Zie verslag).
Boottochten, met uitstapjes, blijken nog
steeds favoriet te zijn. Voor volgend jaar
wordt al weer nagedacht over een nieuwe
locatie.

over aan mevrouw
M.L. Constandse, hoofd
actuariële afdeling.
Hemels zat sinds 2000 als
notulist bij deze vergaderingen. In feite zat hij daar
dus met twee petten op.
Dit viel dan ook zo nu en
dan op in zijn soms wat
subjectieve manier van

notuleren, wat er toe leidde
dat er wel eens iets moest
worden gecorrigeerd.
De VGEO maakte dan ook
bezwaar tegen deze dubbelrol. SPEO-bestuursvoorzitter
Fokko Covers bedankte hem
niettemin voor de bewezen
diensten met een fles wijn.
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Wat vi ndt U daa r nOU va n?

geldt niet ZO voor wie OP de grens van
de armoede zit. Die mensen kunnen
'Waarop is UW hoop gevestigd bij de komende
vaak niet goed hun belangen verdediverkiezingen als het gaat om ouderenbeleid?'
gen. Daarvoor is de bond erg nuttig.
De wetgeving wordt voor ouderen
eerder slechter dan beter.
In november zijn er de Tweede Kamer-

verkiezingen. Iedereen is gespannen hoe
de nieuwe machtsverhoudingen
uitpakken. En vooral wat dit betekent
voor het ouderenbeleid. We vroegen
enkele VGEO-leden naar h u n mening.
Mevr. H.c.van Kasteel Haarlem
Even denken ... het is dubieus op welke
partij je moet stemmen. Ik moet eerst nog
de programma's lezen. Toch wel meer links.
Er moet veel meer geld komen voor de zorg.
Bij bezuinigingen komen ouderen in de
verdrukking. Ze moeten wel wat doen.
Wij moeten van de stoptoestanden bij de
thuiszorg af. De dooddoener is dan vaak
het geld.
Dhr. P.G.A. Leemker, P.G.A. Rottevalle
Er moet meer aandacht gegeven worden
aan de ouderen. Ouderen vallen nu wat
buiten de boot. Bepaalde kosten worden
niet meer vergoed. De bond KBVO vecht
voor ouderen die hulpbehoevend zijn.
Als voorzitter zet ik mij bij de gemeente
daarvoor in.
Ze hebben het vaak over rijke ouderen, dat

Ze mogen niet aan de AOW komen, en niet
het voorstel van Bos volgen om belasting over
de AOW te heffen. Ik zelf ben redelijk tevreden. Met het CDA-programmaben ik het wel
eens. Nederland mag best wat meer werken,
dat is niet zo gek en de mensen moeten ook
tot 65 jaar werken, en niet eerder ophouden.
Veel te weinig 60+-erswerken nog.

Dhr K. Michielsen Broek in Waterland
Ik hoop dat de komende regering de losse
eindjes van het zorgstelsel aan elkaar kan
knopen. Er is nog wat recht te breien; het
loopt nog niet zo goed. Het probleem van h
invoeren van het nieuwe zorgstelsel wordt
onderschat. De AOW daar komen ze wel uit,
die nemen ze terloops mee.

a

Alle interviews gehouden op 21 augustus jl.
door Hildegund Spaargaren

Belangrijke jurisprudentie in Campina-zaak

VGEO wordt door het SPEO-bestuur

nog
steeds niet erkend als een representatief
vertegenwoordiger van de Elseviergepensioneerden. VGEO vindt dat zij deze
erkenning wél verdient.
Dit onderwerp kwam weer aan de orde
tijdens de vergadering van 5 juli jl. door de
Raad van deelnemers. Dit heeft er toe geleid
dat het SPEO-bestuur wordt verzocht zich te
beraden op de positie van de VGEO bij de
verkiezing van de leden van de Raad van
deelnemers.
Ab Pouwels, zowel VGEO- als SPEO-bestuurslid, merkte tijdens de vergadering op dat in
de statuten van de VGEO staat dat de VGEO
kan optreden namens alle gepensioneerden
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en alle premievrije deelnemers. Hij voegde
hier wel aan toe dat de VGEO slechts de helft
van de gepensioneerden als lid heeft.

Uitspraak voorzieningenrechter
In hoeverre deze getalsmatigheid een rol
mag spelen, komt in een nieuw daglicht te
staan door een gerechtelijke uitspraak. De
Vereniging Gepensioneerden Campina (een
zuivelonderneming, red.) vervulde hier een
voortrekkersrol. Deze spande een bodemprocedure aan tegen het Campina-pensioenfonds bij de kantonrechter in Tiel.
Devereniging Gepensioneerden maakte
bezwaar tegen het feit dat de gepensioneerden 5 jaar lang jaarlijks 1,2% gekort zouden
worden op de indexatie. Dit waren de vak-

bonden tijdens CAO-besprekingen met de
directie overeengekomen. De rechter wees
hun bezwaar af en oordeelde dat de korting
rechtsgeldig was. Hij vond wel dat de
vakbonden niet het recht hebben gepensioneerden te vertegenwoordigen.
Maar - belangrijk voor andere verenigingen
en dus ook voor VGEO -was de uitspraak in
een hieraan voorafgaand kort geding. De
voorzieningenrechter oordeelde hier name-

lijk dat de Vereniging erkend diende te
worden als belangen-behartiger voor álle bij
het pensioenfonds aangesloten gepensioneerden. Mocht VGEO ooit gedwongen zijn,
gedaan onrecht aan gepensioneerden via een
rechter ongedaan te laten maken, dan is dit
belangrijke jurisprudentie. SPEO kan in dat
geval nog moeilijk ontkennen dat VGEO niet
de belangen van alle gepensioneerden
vertegenwoordigt.

Reed Elsevier wordt
steeds digitaler

zullen dan via andere sociale uitkeringen
betaald moeten worden.'

Reed Elsevier haalt binnen een paar jaar
meer dan de helft van zijn omzet uit het
internet, aldus topman Gerard van der Aast
die deze 'activiteit' in zijn portefeuille heeft.
Nu wordt 37% van de omzet uit on-line activiteiten gehaald. Daarmee is Elsevier als uitgever het grootste internetbedrijf in Europa.
Volgens Van der Aast werpen de miljoeneninvesteringen in internet nu hun vruchten af.
"De omzetgroei on-line was in het afgelopen
jaar zelfs 15%.De marges zijn hier goed.
Dat geeft de burger moed."

's Lands grootste pensioenfonds ABP zegt dit
in een 'position paper' en uit nog meer
kritiek op diverse politieke plannen. Het ABP
betoogt dat het Nederlands pensioenstelsel
bestand is tegen de kosten van de vergrijzing. Het Centraal Plan Bureau (CPB)
schat de rendementen van pensioenfondsen
te laag in, meent het ABP.

Pensioenforum kan naar de
rechter stappen

Marcel van Dam:

"Ouderenzijn in
ieder geval niet
crimineel.
m o e meer ouderen,
hoe minder politie
je nodig hebt."

Bij vermoedens van wanbeheer door het
bestuur van een pensioenfonds kan een pensioenforum, bestaande uit belanghebbenden
bij dit fonds, naar de Ondernemingskamer
van het Amsterdamse gerechtshof stappen.
Dit voornemen staat in het gewijzigde wetsontwerp voor een nieuwe pensioenwet.
Minister De Geus (Sociale Zaken) zond dit
wetsontwerp onlangs aan de Tweede Kamer.
Genoemd forum zou moeten bestaan uit de
bij een pensioenfonds betrokken werkgever,
werknemers en gepensioneerden. Het forum
wordt in dit verband een 'enquêterecht'
toegekend. Dit komt bovenop de wettelijke
inspraak van gepensioneerden en participatie in het bestuur bij pensioenfondsen.
Het genoemde 'enquêterecht' vond al eerder
ingang in het bedrijfsleven voor onder
andere aandeelhouders.

ABP: Pensioenstelsel is bestand

tegen vergrijzing
'Verhoging van de pensioenleeftijd zet
geen zoden aan de dijk. Oudere werknemers

Teruggaaf wegens
ziektekosten
Vooral ouderen met een laag inkomen
maken te weinig gebruik van hun recht op
teruggave van belastinggeld wegens
gemaakte ziektekosten. Wie tot deze doelgroep behoort, moet in december automatisch een speciaal teruggaveformulier
(Tz-formulier) ontvangen van de belastingdienst. Mocht U eind december dit formulier
nog niet hebben, dan kan een T-biljet
worden aangevraagd via de belastingtelefoon (0800-0543).Wie een pc heeft, kan
gebruikmaken van het aangifteprogramma
op www.be1astingdienst.nl

Teveel betaalde ziektekostenpremie al teruggekregen?
Als het goed is, ontvingen degenen die dit
jaar teveel ziektekostenpremie betaalden dit
in augustus voor een deel of volledig terug
van de belastingdienst. Het gaat hier om de
zogenoemde 'inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet' die ook door uitkeringsinstanties zoals SPEO, wordt ingehouden. Tot de groep die premiegeld
terugkrijgt, behoren gepensioneerden met
een aanvullend pensioen dat hoger is dan:
€ 21.904 per jaar indien beide partners AOW
hebben;
€ 13.817 per jaar bij een 65+-er met AOW en
Elsevier Senioren Nieuwsbrief
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"Tastbare
twintigste-eeuwse
vernieuwingen
zoals de auto,
de elektriciteit,
de penicilline,
de pil en de
computer hebben
mensen meer
vrijheid geboden.
Maar belastingen
veroorzaken het
tegengestelde ... die
scheppen meer
overheid"
aldus Paul Frentrop in
FEM BUSINESS

"De koers van het
aandeel Reed
Elsevier staat op
het niveau van
tien jaar geleden.
Dat is symptomatisch voor de
onderneming die
het groei-aureool
vrijwel volledig
heeft verloren en als
(te) voorspelbaar
wordt gezien."
Beleggers Belangen
(Uitgave van Reed
Elsevier)

stijging van het aantal gepensioneerden
een partner jonger dan 65 jaar zonder
loopt dit percentage jaarlijks automatisch op.
inkomen;
€ 18.185 per jaar bij een alleenstaande 65+-er:
Dit kan ook het geval zijn indien van meerde- Schnabel:"Garandeer een
re instanties een pensioen of inkomen wordt
waardevast pensioen"
ontvangen en het totaal van de aanvullende
Pensioenfondsen moeten een waardevast
pensioenen het maximum overschrijdt.
pensioen garanderen, vindt directeur
Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel
De overkoepelende organisaties voor
verenigingen van gepensioneerden en oude- Planbureau.
ren - de NVOG en het CS0 - drongen er bij de
"Eigenlijk is het te vergelijken met de
minister op aan een dergelijke regeling te
leverantie van elk ander duurzaam product.
treffen. Zij zullen er nu ook op aandringen
Bij de levering van een televisie verwachten
om voor 2007 en de daaropvolgende jaren
we ook een garantie dat de leverancier het
een meer definitieve regeling te ontwerpen,
die bijvoorbeeld gelijk is aan die van de voor- apparaat herstelt als het in de garantieschotregeling hypotheekaftrek. Als u het niet
periode kapot gaat."
Schnabel: "Wij nemen aan dat er veel
eens bent met het voorschot, kunt u daardeskundigheid is bij de meeste pensioentegen dit jaar nog geen bezwaar maken.
fondsen. Het valt echter niet te ontkennen
Ook niet als de belastingdienst volgens u
dat de eis van waardevastheid leidt tot
uitgaat van verkeerde gegevens over uw
een exactere definitie van het product
inkomen. U moet dan wachten op de
waarop pensioenfondsen kunnen worden
definitieve berekening in 2007; daartegen
kunt u dan wél bezwaar maken. Raadpleeg
voor meer achtergrondinformatie de VGEOSchnabels' vergelijking met de garantie op
website www. vgeo.nl
een televisietoestel gaat op omdat hier
sprake is van concurrentie. "Het verschil is
Overheid stortte extra geld
dat de meeste werknemers (en gepensioin AOW-pot
neerden, red.) niet naar een ander pensioenfonds kunnen gaan dat die garantie wel geeft.
Het rijk geeft vorig jaar € 1,4 mld extra bijEr is geen concurrentie tussen pensioengedragen aan de AOW. Daardoor konden de
AOW-premiesvorig jaar onveranderd blijven. fondsen, omdat men nu eenmaal vastzit aan
zijn bedrijfspensioenfonds." Volgens
De AOW-uitkeringen aan gepensioneerden
Schnabel is er veel goeds te zeggen over ons
gingen vorig jaar extra omhoog om hun
pensioen-systeem, maar het gebrek aan
koopkracht te verbeteren. Dit blijkt uit het
concurrentie is een minpunt.
overzicht van de rijksuitgaven over 2005 dat
door het CBS is gepubliceerd. Op het ogenblik wordt 20% van de AOW-uitkeringen uit
de schatkist gefinancierd. Als gevolg van de

Langer doorwerken?
Werknemers moeten langer doorwerken.
Tot hun 65ste en liever nog langer.
Hoe vaak hebben we politici en economen
dit al niet horen verkondigen. Staan ze daar
los van de werkelijkheid?
Wat ze in Den Haag vergeten is dat de
zeggenschap daarover bij de werkgevers ligt.
Verkiezingsprogramma's en beleidsvoornemens leggen het af tegen economische
wetten. Als bedrijven kosten willen
besparen, kijken ze naar de personeelskosten. En wie komen dan bij Human
Resources (vroeger heette dat gewoon
'Personeelszaken') het meest in beeld? ...
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U raadt het al, het personeel dat het duurst
is, de oudere werknemer dus. Onlangs las ik
dat ongeveer de helft van de ~ederlahdse
bedrijven iets doet aan 'leeftijdsbewust
personeelsbeleid7.
Ooit heb ik als ondernemingsraadslid van
Reed Elsevier daarvoor gepleit.
Het antwoord luidde 'we maken geen onderscheid in leeftijd'. De praktijk wijst nog steeds
anders uit. Ook binnen Reed Elsevier gaat
de uittocht van oudere werknemers nog
vrolijk voort.
Harry Nijhuis

Wie koestert uit zijn arbeidzame verleden
bij de uitgeverij niet een leuke of
opzienbarende herinnering en anecdote.
Welnu kom er dan mee voor de dag opdat
anderen zich er in kunnen herkennen
of er over vermaken. Stuur ze naar de
redactie zoals Gerard Roza deed met het
volgende.

Tijdens de eerste week bij Elsevier in 1968
zat ik bij Univac, de leverancier van de eerste
computer bij Elsevier, een programma te
schrijven voor de financiele administratie.
Univac zat toen in een gebouw aan het
Museumplein in Amsterdam. Het was augus-

tus, mooi weer en de deur stond open.
Op een gegeven moment stond er een hippyachtig figuur naast mijn bureau. Hij was
kennelijk zo naar binnen gelopen. In het
Engels zei hij: "Hé, ik wil iemand spreken
die mij kan helpen". Ik vroeg hem wat er dan
aan de hand was. "Wel, ik wil dat ze mijn
geheugen dumpen". "Maar hoe bedoel je?"
vroeg ik.
"Ik weet erg veel en ik wil dat die kennis op
magneetband wordt geschreven. Maar ik wil
daar wel geld voor hebben, veel geld.
Ik weet veel, dus...! Kunnen jullie dat
allemaal op tape zetten?"
Ik heb de man doorgestuurd naar een
bureau verderop, waar iemand van Univac
zat. Hij heeft die figuur uiteindelijk de deur
weer uitgekregen. Maar toch ... !
We zijn nu 38 jaar verder. De techniek is
gigantisch vooruit gegaan, maar iemands
geheugen dumpen, nee dat kan nog
steeds niet.

We doen nogmaals
een beroep op VGEOleden die dit tot nog
toe verzuimden hun
E-mailadres,
telefoonnr. en laatste

zien van informatie.
Geef uw gegevens
s.v.p. door aan
secretaris
P.J. van der Kleij,
Arnoldsonstraat 7

DUMPEN MAAR
Het volgende is waar gebeurd. Ik heb het al
eens eerder verteld bij gelegenheid van mijn
30-jarig jubileum bij Elsevier, maar toch wil
ik het hier wel eens herhalen.

a b t U UW
E-mailadresal
doorgegeven?

werkgever door te
geven. Daarmee willen we ons ledenbestand actualiseren
en leden die een PC
hebben sneller voor-

1902 CT Castricum
telefoon:
0251-65 60 02
e-mail:
pvdkleij@xs4all.n1

WIE BENT U?
'Wie bent u?' vragen de ogen en de wenkbrauwen van de
zuster aan de ziekenhuisbalie. Braaf geef ik mijn gele
ponskaartje. Dan zegt ze vriendelijk: 'Voor deze keer mag
het nog, maar u moet in de hal een nieuw kaartje laten
a k e n . Identiteitsbewijs en verzekeringsplaatje meenemen'. Een paar dagen later sta ik daar, netjes achter de
rode streep, tot ik aan de beurt ben. Dan worden ijverig
al mijn nummers en andere wetenswaardigheden ingetikt. En dan komt het: 'Wilt u even stil staan achter dat
apparaatje?' Het apparaatje is een soort wakend oog en
floep daar staat mijn verbouwereerd gezicht op de foto.
'Nee, een beetje naar boven kijken!' Dat spreekt wel aan
in deze rubriek en floep iets minder verschrikt sta ik er
mooi op.
Een paar dagen na het ziekenhuisavontuur ontvangen
we twee dikke brieven van de Postbank, bij wie ik al bijna
70 jaar klant ben. Ze vragen of mijn vrouw en ik ons maar
even op het postkantoor willen komen legitimeren.
Geldig legitimatiebewijs meenemen of aanvragen op het
gemeentehuis. Kosten worden niet vergoed. Een jongeman op het postkantoor zegt niet 'Goeie morgen meneer
Huis!', maar maakt zwijgend fotokopieën en laat ons een
handtekening in een vakje zetten...

Als brave burgers hebben we natuurlijk geen bezwaar
tegen legitimatie. Wat me echter benauwt, is dat steeds
minder mensen mij persoonlijk kennen. Men kent alleen
mijn streepjescode of sofinummer. Ook weten wij steeds
minder met wie we te doen hebben. Onder brieven staat
dan 'Deze brief is centraal in een geautomatiseerd proces
gemaakt en daarom niet ondertekend' Als we niet oppassen, dreigen we te vereenzamen. Al ouder wordend merken we ook dat veel contacten wegvallen.
De grote koning-dichter David ervoer dat ook. Hij
zong, dat die eenzaamheid hem dreigde te verslinden
alsof honden en jonge leeuwen op hem aanvielen. In zijn
nood begon hij tot God om hulp te roepen. Dat hielp,
want hij begon weer positief te denken en te spreken.
Mag ik daarvoor ook een tip geven? U vindt het misschien gek, maar de laatste tijd groet ik, als het even kan,
iedereen die ik tegenkom en vooral eenzame mensen.
Niet krampachtig, maar uit belangstelling voor mijn
medemens. Dat levert minimaal een glimlach op. Het is
toch eigenlijk te gek, dat we in Oostenrijk tegen iedereen
zeggen: 'Gruss Gott!', maar zodra we weer thuis zijn de
kaken op elkaar houden.
d.huis@hetnet.nl
Elsevier Senioren Nieuwsbrief
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Bootje varen en vogels kijken in
vogel park Avifauna
Boottochten doen het altijd goed als jaarlijks uitstapje voor de VGEO-leden.Ook 23
augustus jl. scoorde de PR-commisie hier
goed mee. Dit keer werd een bezoek aan
het vogelpark Avifauna in Alphen aan den
Rijn gecombineerd met een boottocht.
De verwachtingen voor het weer waren gunstig. We hielden het inderdaad droog,
al hing er in het noorden bijna de hele dag
een heel donkere lucht. Er hadden zich
86 mensen ingeschreven van wie er 80 acte
de presence gaven.
De boottocht ging over het Braassemermeer.
Naast enkele bijzondere gebouwen (molens,
een Nederlands-Hervormde kerk uit 1632)
trokken een groot aantal schitterende villa's
langs het water extra de aandacht.
Daar word je hebberig van... maar dat werd
gecompenseerd door koffie en gebak aan
boord. Ondertussen konden de passagiers
uitgebreid bijpraten met (ex-)collega's.

een loer draaien' aanschouwelijk werd
gemaakt. Er werd een nepprooi rondgezwaaid en een lammervalk dook daar keer op
keer op af. Ook aardig was te zien hoe een
gier een ei openbrak door er met een stee
op te slaan.In de lori-landing met fraaie
vogels was de kans groot dat kleding werd
besmeurd met vogelpoep, dat overkwam
dan ook een aantal mensen.

Het park in
Terug aan wal kon men het park bezichtigen,
om vervolgens van een goede lunch te genieten en verder met elkaar te babbelen.
Het park bood een heel interessant scala aan
vogels. Erg leuk was de vogel-demonstratie,
waarbij ondermeer het gezegde 'iemand

De PR-commissie heeft een goede greep
gedaan met dit uitje. Dat bleek wel uit
de vele spontane mondelinge, telefonische
en e-mail-reacties. Een heerlijke dag die
volgend jaar moeilijk overtroffen kan worden, maar we zullen ons best doen.
Wie veel meer foto's wil bekijken van dit uit-

Reed-Elsevier
Senioren Tennistoernooi 2007
Ik weet uit ervaring dat er
nog veel senioren aktief
bezig zijn op het gebied van
sport. Daarom zou ik volgend jaar graag een tennistoernooi willen organiseren
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voor Reed-Elsevier senioren. Uiteraard als er voldoende belangstelling
bestaat. Zijn er onder de
VGEO-leden en hun partners mensen die hieraan
zouden willen deelnemen?
Ideeën voor andere sporttoernooien kunt U ook
doorgeven.

Gaarne opgave van: naam,
woonplaats, man/vrouw en
leeftijd (indeling naar leeftijdcategorie) naar
Peter van der Kleij,
Arnoldsonstraat 7,
1902 CT Castricum,
tel: 0251-65 60 02 of
e-mail pvdkleij@xs4all.nl
Peter van der Kleij

