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Pensioenreglement vraagt om heroverweging SPEO-beleid

SPEO raakt flink achterop bi'

STRUCTURELEAAN-

PASSiNGIGRAFiEK SPEO is achterop geraakt met het index-

SNEIUI

eren van zijn uitgekeerde pensioenen.
De
lijnen in bijgaande grafiek luten dit
METHODIEKIKAduidelijk
zien. Let met name op de
LEWMERKJAARICUMULATIEFICBS afiuijking ten opzichte van het AOWindexcvfez Vergeleken met dit hogere
indexcijfer blijkt de SPEO-koppeling
aan de bedrijfstak-640 de laatstejaren
onguns~guit te pakken. VGEO vindt
dat SPEO zich, mede op grond van zijn
pensioenreglement, over deze achterstand dient te bezinnen. Onderstaande
gegevens heeft het VGEO-bestuurdan
ook ter kennis gebracht van het SPEObestuur en de Raad van deelnemers.

opvolgende kalenderjaren beduidend ahijkt

van de procentuele wijziging van de in artkel
6 lid 2 genoemdeAOW-uitkering, zal het

bestuur de in dit artikel omschreven
methodiek van verhoging van ingegane
pensioenen en (premievrije)pensioenaanspraken in heroverweging nemen'.

Indexatiecijfers van Nederlandse
pensioenfondsen
Bijgaande grafieken zijn gebaseerd op
cijfers verzameld door de NVOG
(NederlandseVereniging van Organisaties
van Gepensioneerden)waarvan VGEO lid is.
De NVOG verzamelde cijfers over de indexatie van pensioenen bij diverse Nederlandse
De grafiek laat zien dat de AOW hoger uitkomt pensioenfondsen. Zowel bedrijfsgebonden
dan de consumentenprijsindex.
fondsen zoals SPEO, als bedrijfstakfondsen.
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Secretariaat:
PJ.van der Kleij
Arnoldsonstraat 7
1902 CT Castricum
telefoon: 0251-656002
E-mail: pvdkleij@xsilall.nl
Aangesloten bij de
NederlandseVereniging
van Organisaties van
Gepensioneerden(NVOG)
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2000 alleen nog een consumentenprijsindex
bij voor het gemiddelde Nederlandse
huishouden, CPIah. De CPI-cijfers zijn per
31 december van elk jaar genomen en de
stijging in de loop van het betreffende jaar.
Omdat gepensioneerden een wat andere
besteding hebben, zoals voor huisvesting
en energie, zijn daar aparte gegevens voor
verzameld. Deze uitgaven stijgen namelijk
OXW~ZW
sterker dan de
Nabetaling indexatie
andere bestanddelen
Gepensioneerden ontvingen van SPEO inmiddels
van het consumptieeen nabetaling van hun misgelopen indexatie over
mandje. Daardoor
de periode april 2006 tot februari 2007.Het gaat om stijgen de kosten van
een maandelijkse verhoging van 1,25%. Werknelevensonderhoud
mers van Reed Elsevier ontvingen al sinds vorig jaar
van gepensioneerden
april een soortgelijke loonsverhoging op grond van ook sneller.
CAO-afspraken.Dat SPEO deze indexatie alsnog kan
uitbetalen, schrijft het toe aan het feit dat er sinds
31 december 2006 geen sprake meer is van een
reservetekort. De verhouding tussen het vermogen
en de contante waarde van de uitkeringsverplichtingen werd in 2006 namelijk een stuk gunstiger;
terwijl deze eind 2005 maar 113,1% bedroeg,
groeide dit naar 132%eind 2006. Op grond van de
daarvoor geldende financiële regels mocht SPEO
daardoor alsnog indexeren. De vraag is hoe de genoemde verhouding zich dit jaar verder ontwikkelt.
Op basis van dit SPEO-vermogen en de nieuwe
CAO-afspraken over een loonsverhoging (die nu
gaande zijn voor 2007) wordt beslist of er wederom
indexatie van de pensioenen plaatsvindt.

Ook achterop bij
ambtenaren
Ter vergelijking ziet u
in deze grafiek verder
de ontwikkelingslijnen van het
Elsevierpensioenfonds (SPEO)en
onder meer van het
ABP (ambtenarenpensioenen).Wij
tekenen hierbij aan
dat bij Elsevier voor
2007 nog geen index-

Uit de vergadernotulen van de SPEO-deelnemersraad
van 31 januarì volgen hier enkeb opmerkelijke mededelingen en reacties.

De Raad neemt verheugd kennis van het feit dat is
besloten tot een indexatie van 1,25%per 1april 2006.
De heer Coebergh geeft aan dat de grote pensioenfondsen het qua dekkingsgraad niet veel beter doen
dan wij, zodat we tevreden mogen zijn.
Het dagelijks bestuur is van mening dat een rijke
onderneming als Reed Elsevier er alles aan zou moeten
doen om volledig te indexeren. Er is nu niet eens een
arnbitieniveau geformuleerd. Er zou een duidelijker
intentie moeten worden opgenomen van de werkgever
om bij te dragen als dat nodig is.
De heer Van de Aast, lid van de Raad van Commissarissen van Reed Elsevier Nederland, heeft aangegeven dat
indien voor de tweede achtereen volgende keer niet
volledig geïndexeerd kan worden de onderneming
bereid is het tekort aan te vuilen
De heer Ten Broeke vindt dat er geen premiekorting
gegeven mag worden zolang gemiste indexatie niet
volledig is gecompenseerd. De voorzitter geeft aan dat
dit impliciet uit de uitvoeringsovereenkomst blijkt, door
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atie bekendgemaakt is (recentelijkwel over
2006). Het wachten is immers op het resultaat
van de gebruikelijke CAO-onderhandelingen.
Die zijn inmiddels begonnen.
Jammer genoeg zijn van andere grote Nederlandse uitgeversfondsen geen cijfers beschikbaar als vergelijkingsmateriaal.De grañek
leert ons dat de ambtenaren heel goed in de
pas lopen met de CPI-cijfers. Elsevier liep in
de beginperiode wat voor en later iets achter
bij de ambtenaren. Dit laatste valt overigens
SPEO niet te verwijten. De indexatie van de
pensioenen bij Elsevier is immers gekoppeld
aan de CAO van de bedrijfstak. Aangezien in
2004 daar geen salarisverhogingenwerden
gegeven, gingen de pensioenen ook niet
omhoog.

Terughoudendheid
De gegevens die ten grondslag liggen aan
deze grafiek moeten wel met enige terughoudendheid worden bekeken. Zo is het
bijvoorbeeld niet bekend of alle onderliggende cijfers op dezelfde manier zijn
gehanteerd. Dit kan bijvoorbeeld te maken
hebben met de toewijzing van een pensioenverhoging aan het jaar waarop het inging of
proportioneel als de verhoging in de loop van
een jaar plaatsvond. Dit beïnvloedt de grote
lijnen in deze grafiek echter niet.

op te nemen dat premiekorting pas is toegestaan vanaf
een dekkingsgraad van 150%.
De heervan der Kleij vindt het vreemd dat de brief aan
de gepensioneerdenover de indexatie eerder op het
internet stond dan dat deze was verzonden aan
betrokkenen. Mevrouw Constandse geeft aan dat dit
intern niet goed is gegaan. De administratieheeft
besloten de brief te combineren met informatie over de
nabetaling. De brief is niettemin direct op het internet
geplaatst.
*SPEOheeft een goed beleggingsrendementbehaald.
Het WM-gemiddeldebedraagt 7,2%,waar SPEO uitgekomen is op 10,9%.De AEX is achtergebleven op andere
delen van de wereld, zodat het besluit om over te stappen
naar de eurozone goed uitpakte. Het percentage aandelen
is teruggebracht naar 54%.
De heer Coebergh geeft aan dat het niet in zijn bedoeling
ligt om over personen te praten. Hij wil wel zijn ongerustheid uiten over het feit dat binnen een zeer korte
periode nu al drie personen het fonds verlaten hebben
dan wel aangegeven hebben het fonds te zullen verlaten.
Hij hoort graag op welke termijn de vacatures zullen
worden ingevuld. De Raad deelt de bezorgdheid die het
dagelijks bestuur van SPEO ook reeds heeft uitgesproken.

Jaarvergadering en deelnemersraad
Het voorbespreken van de algemene ledenvergadering in april maakte een belangrijk
deel uit van de op 22 maart gehouden bestuursvergaderingvan VGEO. Omdat er iets
mis kan zijn gegaan in de verzending van uitnodigingen vindt U in deze Nieuwsbrief voor
alle zekerheid nog een herinneringsbrief.
Aan de vooravond van de SPEOdeelnemersraadsverkiezingenkwam ook het
belang van een goede vertegenwoordiging
van de gepensioneerdenaan de orde.
Meer over beide onderwerpen vindt U elders
in deze Nieuwsbrief.
Door persoonlijke benadering en aanmoediging ziet het er inmiddels naar uit dat de zes
gepensioneerdenzetels (drie stemhebbende
en drie niet stemhebbendevervangers) goed
bezet gaan worden. VGEO beijvert zich er ook
nog voor dat één zetel namens de WTters en
pré-gepensioneerden goed bezet wordt.
Rechtsbijstandsfonds
De NVOG zond alle aangesloten verenigincollectieve rechts-

bijstandsfonds om hier commentaar op te
leveren. Het VGEO-bestuur verzond daarop
inmiddels een aantal kritische vragen en
commentaren. Het wachten is nu op een
definitief voorstel waarin opmerkingen en
kritiek van de verenigingen zijn verwerkt.
Op basis van dit slotdocument zal deVGEO
vervolgens besluiten of zij deelneemt in dit
fonds.
Steun van Reed Elsevier en uitstapjes
Over financiële en operatieve steun van Reed
Elsevier, zoals vergaderruimten en drukwerk, heeftVGE0 tot nog toe geen klagen. Zo
werden de jaarlijkse bijdragen van Elsevier
Science en Reed Business Information dit jaar
verhoogd met f:750,- Daardoor zouden dit
jaar twee uitstapjes voor onze leden kunnen
worden georganiseerd. Vooralsnog wordt
gedacht aan augustus en oktober waarvan
één uitje in het westen en één meer richting
oosten des lands. Leden die een goede suggestie hebben zijn welkom bij de organiserende PR-commissie ofwel Gerard Roza.
tel :020-64509 71
email: Gerard.Roza@hetnet.nI
'm*>Rf9mm' *
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Redactieadres:
Veenweg 21 a

werd genoteerd bij de divisie Science (+10%);
LexisNexis (juridischeuitgaven, databanken)
e Bond voor oude(+13%)en Reed Business Information (vaknwerkingsverband bladen, beurzen) (+14%).
CS0 gestapt. De binnen het CS0 overgebleven Wat de laatstgenoemdedivisie betreft, vormen de door RB1 georganiseerde wapenoverkoepelendeouderenorganisaties en
pensioenverenigingen (KBO, PCOB en NVOG) beurzen een aanhoudende aanleidingtot
kritiek. Zo circuleerde hiertegen onlangs op
zeggen dit te betreuren. Samen vertegeninternet een brief ondertekend door duizend
woordigen ze zo'n 500.000 ouderen. In de
wetenschappers. De Nederlandse voorzitter
belangenbehartiging werken ze vaak samen
met andere maatschappelijke organisaties.
van de Raad van CommissarissenJan
Hommen wordt hierin opgeroepen de
Nu de ANBO niet langer deel wil uitmaken
van het CSO, beschouwen de samenwerkende wapenbeurzen te staken. Reed Elsevier verdedigt zich met het argument dat de beurzen
ouderenorganisaties deze bond niettemin
nog als een externe partner waarmee samen- binnen internationale wetgeving vallen en
slechts 1%van de omzet opleveren. De Britse
werking mogelijk blijft.
krant 'The Independent' ontdekte in 2005 dat
op één van de beurzen de veel bekritiseerde
Reed Elsevier zet onderwijsclusterbommen
te koop werden aangeboden.
divisie te koop
Reed Elsevier wil zijn onderwijsdivisie verkoGroei online-informatie
pen, zo bleek tijdens de presentatie van de
jaarcijfers. Het wil zich meer concentreren op De groei van Reed Elsevier zit minder in de
gedrukte media maar meer in de online: de wetenschappelijke en zakelijke uitgaven.
informatie.
Digitale diensten via de computer
i De financiële resultaten van onderwiistak
namen
vorig
jaar toe met 10%.Zij zorgden in
Harcourt Education daalden in 2006 met 19%.
2006
voor
37%
van de totale inkomsten.
Reed Elsevier haalde in 2006 een omzet van
Er
wordt
vooral
gestreefd naar diensten die
£ 7'9 miljard, een groei van 6%.De operatioop
papier
niet
mogelijk
waren.
nele winst steeg met 9% tot € 1,79miljard.
Dit is 3%meer dan in 2005. Een hogere winst
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Wat vindt u daar nou van.7

aanstaande verkiezingen voor de Raad
vanDeelnemerswasdeinformatiewat
weinig. Ik wil wat uitgebreider worden
"Is volgens U de communicatie met het Elsevier
geïnformeerd.Wat staat je te wachten,
Pensioenfondsverbeterd nu de gepensioneerden twee keer als je gepensioneerdwordt? Het ver-

per jaar een SPEO-Nieuwsbrief krijgen?"
Vorigjaar mei gaf SPEO voor het eerst
sinds jaren weer een Nieuwsbrief uit.
De belofte is dat dit jaarlijks tweemaal
gebeurt. Onder de nieuwe pensioenwet
is goede informatie door een pensioenfonds zelfs verplicht.Wat vinden de
VGEû-ledenvan deze nieuwe informatievoorziening?De één hecht er meer
waarde aan dan de ander zo blijkt.
G.Andrew Haarlem
Wat mij betreft is dat prima. Ik besteed niet
veel aandacht aan mijn pensioenzaken, ben
wel makkelijk. Ik hebdenrieuwsbrief doorgebladerd, de informatie is voldoende. Mes
is beter dan niets. Het is wel nuttig, zo blijf je
op de hoogte. Ik lees wel de koppen. Komt de
informatie in toekomst ook elektronisch?
Dan zou ik het beter lezen.

andert allemaal erg snel nu en in de
toekomst. Want nugaan mij pensioenkwesties persoonlijk aan. Toen ik nog werkte
was het niet zo dicht bij. Wee A 4tjes voegen
daar vooralsnog niets aan toe.
Mevr. Drijvers-Dils Almere
Dat denk ik wel, maar mijn kontakten met het
pensioenfonds waren helemaal niet zo slecht.
SPEO is voor de gepensioneerden.Voorheen
was het al goed, ik heb nooit over kontakten
hoeven Magen, ailes loopt netjes. Een extra
uitleg is wel prettig, dat is beter. Ik heb graag
de informatie op iapier, het hoeft niet ;lek:
tronisch.

N. Schaap Tilburg
Ja, de communicatie is wel verbeterd.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat dit
onderwerp niet als eerste op mijn verlanglijstje staat. Het is niet zo belangrijk. Ik ben
ook nog lid van een andere pensioensvereniMevr. M.C. Boendermaker Zwolle
ging. ~e-wordtoverspoeld met informatie.
Ik lees het blaadje wel. kaag mij dan af, wat
Ik vertrouw op de deskundigheid van de
moet ik ermee, voegt het iets toe en wat laten personen, die bij de fondsen aangesteld zijn.
ze weg. De informatie zou wel wat uitvoeriger De informatie hoeft niet zo diepgaand te zijn,
kunnen zijn. Ik ben bij de voorlichting over
maar frequente informatie is wel goed. Het is
ook goed als het via het Internet komt.
pensioenen in Doetinchem geweest, ook
die zou uitvoeriger kunnen. Ook nu voor de
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ke winstpunten in nieuwe pensioenwet
De nieuwe pensioenwet beoogt tamelijk ingrijpende
veranderingen door te voeren.Bijvoorbeeld op het gebied
van inspraak, ook door gepensioneerden. De Elseviergepensioneerden praten al mee in de Raad van deelnemers. De nieuwe wet spreekt nu ook nog over een verantwoordingsorgaan.Bij SPEO is dit onderwerp nog niet
diepgaand aan de orde geweest.
Mede dankzij kritische inspraak van de overkoepelende
ouderen- en gepensioneerdenorganisatie CS0 zijn in de
nieuwe wet belangrijke winstpunten geboekt. Vooral de
PvdA heeft het standpunt van de CS0 en de door CS0
gestelde vragen aan de orde gesteld. In mindere mate
ook het CDA en de VVD. De PvdA stelde de CS0 ook in de
gelegenheid te reageren op de concept-amendementen.
Een belangrijk winstpunt is het toekennen van enquêterecht aan een door pensioenfondsen in te stellen verantwoordingsorgaan. Van dit nieuwe orgaan moeten zowel
werknemers, werkgevers, als gepensioneerden deel uitmaken. Zo'n verantwoordingsorgaanheeft het recht om
-bijvoorbeeld op basis van het conceptjaarverslag of de
conceptjaarrekening - het bestuursbeleid te evalueren en
vervolgens zijn bevindingen te publiceren in het defini4 Elsevier Senioren Nieuwsbrief

tieve jaarverslag. Het bestuur moet het verantwoordingsorgaan 'ruimhartig' van informatie voorzien en overleg
met de externe accountant en actuaris vergemakkelijken.
Het verantwoordingsorgaankan het gerechtshof in
Amsterdam verzoeken een onaniankelijk onderzoek in te
stellen naar het beleid van het pensioenfonds, of het functioneren van het bestuur te laten toetsen (enquêterecht).
Klachten en geschillen
Een fonds moet ook beschikken over een adequate
klachten- en geschillenprocedure.Er moet verder voorWen worden in procedures voor evaluatie van het functioneren van een bestuur alsmede voor schorsing en ontslag
van bestuursleden. Instemmingsrechten van partijen
buiten het fondsbestuur, zoals werkgever, ondernemingsraad en CAO-partijen, moeten in 2008 zijn afgeschaft of
zijn omgezet in adviesrechten.Terugstorten van pensioengeld in de kas van een werkgever is slechts toegestaan wanneer naast de pensioenverplichting aan nog een
voorwaarde is voldaan: over de afgelopen tien jaar moet
eerst compensatie zijn verleend voor toegepaste kortingen
op de pensioenaanspraken, zoals uitgestelde indexaties.

Hoogleraar:"Gepensioneerden
moeten meepraten bij
CAO-onderhandelingen"

alleen op de pensioenfondsen,maar ook op
de daar achterstaande bedrijven toe te zien,
vindt hij.

Er is veel voor te zeggen dat gepensioneerden
zich organiseren en gaan meepraten in de
CAO-onderhandelingen,vindt prof: dx B.M.S.
van Praag. Op het eerste gezicht lijkt dit ver
gezocht, maar het is logisch vindt hij. Men
dient zich daarbij te realiseren dat de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers
niet alleen betrekking hebben op de huidige
beloning, maar ook op de uitgestelde ofwel de
pensioenuitkeringen en hun indexatie.
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LEEGMELKEN PENSIOE
VAN POLITIEK HANDELEN
Het voortreffelijke betoog van prof. dr. Van
Praag over het verkwanselen van indexatie op
pensioenen door grote bedrijven bevat één
extra pijnlijke onjuistheid (opinie-pagina,
13febr.). De auteur spreekt van het 'leegmelken' van indrukwekkend groeiende
pensioenreserves bij de grote pensioenfondsen door de bedrijven die ze mede hielpen
vormen.
Dit 'leegrnelken' was het gevolg van
Van Praag noemt het raar dat bij Akzo, waar
bij de gepensioneerdenverenigingeind 2005 het (in de negentiger jaren) door een kabinet
uitgesproken voornemen om de reserves
19.295 gepensioneerden en 12.451 actieve
van
grote pensioenfondsen 'af te romen'. Het
werknemers waren aangesloten, de gepengevolg
van dit nooit uitgevoerde voornemen
sioneerden helemaal niet mogen meespreken
was
niet
alleen het terugstorten van aanzienover hun eigen pensioen. Zij moeten dit
lijke
reserves
naar de ondernemingen,maar
overlaten aan vakbondsbestuurdersdie kenen
dat
was
nog
veel ernstiger - het 'uit
'%ederland is door nelijk geen interesse hebben in de belangen angst' reduceren of afschaffen van de bijdrade te lage omruil- van gepensioneerdebroeders. En aangezien gen door de werknemers aan de bedrijfspenverhouding met de werkers van nu over een aantaljaren ook sioenfondsen. De resulterende onbalans is
de euro van enige gepensioneerd zijn, is er in feite ook nog
een treurig voorbeeld van onwijs politiek
sprake van kortzichtigheid", concludeert hij.
tientallen
handelen
door de rijksoverheid. Al met al zijn
miljarden euro5 De pensioenfondsen zijn volgens hem ten
de
gepensioneerden
en de destijds wachtijde van de beurshausse in de negentiger
aan pensioentende slapers nog steeds de dupe van onververmogen beroofd. jaren leeg gemolken door de moederbestandige uitspraken op regeringsniveau.
Ofwel ongeveer drijven. Daarna zijn de premies structureel
Bron:
IEJan C. Werkman,Leiden, in rubriek
veel te laag vastgesteld om ooit nog de
10% van ieders
'Brieven:
NRC Handelsblad 14 februari 2007
reserves op het juiste niveau te krijgen.
pensioen.
4
%
"De gepensioneerdenzijn niet langer een
We kunnen
Derk Haank:
te verwaarlozen minderheid in onze maatspreken van de
Ik kende het verschil niet.
grootste pensioen- schappij; ze kunnen een vuist maken.
Ze
móéten
dit
ook
doen,
en
wel
nu."
"Ik wist niet wat het verschil was tussen priroof aller tijden."
vate
equity en private banking", aaldus Derk
Aldus drs. R.G.G.M.
Verenigingen
Haank in een uitgebreid interview dat vorig
Melchers
Hij
stelt
voor
overal
verenigingen
van
gepenjaar
december verscheen in MC-Handelsblad.
)in
het Katholiek
sioneerden
op
te
richten
(wat
VGEO
al
is.
Niettemin
werd hij in 2004 directievoorzitNieuwsblad
red.). Ten tweede dienen de gepensioneerter van Springer Science-BusinessMedia. Een
den mee te spreken aan elke tafel waar over
bedrijf dat door de Britse private equity-jìnanhun belangen wordt onderhandeld. Bij SPEO ciers Cinven en Candover was overgenomen.
gebeurt dit in de Raad van deelnemers. In de Daarmee werd Haank de eerste topmanager
derde plaats dient er een landelijke organivan een groot Nederlands beursfonds die zich
satie te komen die met publiekrechtelijke
in het avontuur van private equity stortte.
bevoegdheden optreedt voor de gepenPrivate equity-financierskopen bedrijven,
sioneerden. Ten vierde dient het parlement
zoeken ornzetgroei, en verkopen de zaak na
deze belangrijke groep van de sarnenleeen aantal jaren weer door. Haank zat voorving niet langer met een kluitje in het riet te
dien vijf jaar in de top van Elsevier. Voor die
sturen, maar de wetgeving zodanig aan te
tijd vervulde hij directiefunctiesbij Elsevier
passen dat de belangen van de gepensioneer- Bedrijfsinformatie (Misset) en bij 'Science'.
den volledig gewaarborgd zijn. Ondanks
"Had u bij het aanbod van Cinven en Cantoezicht van De Nederlandsche Bank (DNB)is dover geen loyaliteitsconflict met Reed
dat nu niet het geval steltvan Praag vast. DNB Elsevier?",vraagt de verslaggever. Haank:
kijkt slechts of reserves en verplichtingen met "Tuurlijk,je bent loyaal aan het bedrijf en aan
elkaar in evenwicht zijn. Maar DNB dient niet je coliega's. Ik kende heel veel mensen in de
Elsevier Senioren Nieuwsbrief 5

Nicolette Opdam
specialist
pensioenrecht bij
advocatenkantoor
Holland Van Gijzen:

Raad van Bestuur. Ik had meer ervaring bij
het bedrijf dan de rest bij elkaar. Maar je hebt
ook loyaliteit aan jezelf. Aan je 'Eigen Belang
BV' zal ik maar zeggen. Ik vroeg me af 'als
Reed Elsevier volgend jaar met McGraw-Hill

fuseert en er is een surplus aan managers,
welke loyaliteit heeft het bedrijf dan aan mij?
Mijn conclusie...iedereen is vervangbaar, ik
trek m'n eigen plan."
A9

0

Onenigheid tussen SPEO-directeur en actuaris

SPEO-bestuur aan deelnemersraad: Hemels schoot tekort

"Hetis heel
Eastig voor
gepensioneerden
om hun recht
te halen.
Tot nu toe
hebben we weinig
zaken gewonnen."

SPEO-directeurJan Hemels schoot tekort in het
betrekken van actuaris Mirja Constandse bij
het dagelijks reilen en zeilen van SPEO. Deze
zware conclusie trekt het dagelijks bestuur
van SPEO in een alarmbrief aan de Raad van
deelnemers.Ook zou hij haar zijn opvolging
regelmatig hebben toegezegd, hetgeen daarna
in het vage bleef en nu door Hemels wordt
ontkend.Zeer ontevreden was Mirja Constandse, ze vond dat de maat vol was en overwoog om al na korte tijd haar werk bij SPEO
neer te leggen. Een dreiging die het bestuur
nog maar net wist te verijdelen.
Over deze situatie voerde het dagelijks bestuur van SPEO 18januari jl. gesprekken met
Jan Hemels en Mirja Constandse.Afgesproken werd dat Mirja directer betrokken zal
worden bij afspraken over werkverdeling met
Watson & w a t ten zal deelnemen aan het
overleg dat plaatsvindt voorafgaande aan
bestuursvergaderingen.
'Tnmijn plan
wordt de pensioen- Hemels, die volgend jaar maart officieel
leeftijd aangepast met pensioen gaat, ontkent dat hij Mirja
aan de levensver- Constandse concrete toezeggingen over zijn
wachting van een opvolging heeft gedaan. Het dagelijks be-

beroepsgroep.
Zo kan de bouwvakker stoppen als
hij 61 jaar is.
Hij leeft korter en Kleine paleisrevolutie bij SPEO
is eerder begonnen Onttrokken aan het oog van werknemers,
met werken."
gepensioneerden en wellicht zelfs de direc-

stuur was door hem daarvan ook niet op de
hoogte gebracht. Het bestuur heeft Hemels
duldelijk gemaakt dat zijn opvolging een
bestuursaangelegenheid is. Hemels dient zich
volledig te onthouden van enige uitlating op
dit gebied. Het bestuur zal zich in de loop van
dit jaar over de opvolging buigen.

Zeer veel waardering
Het dagelijks bestuur liet Mirja Constandse
niettemin weten zeer veel waardering te hebben voor haar inzet en bijdrage aan SPEO.
Benadrukt werd dat SPEO ook graag in de
toekomst met haar door wil gaan. Constands
maakte daarop nog eens duidelijk dat een actuariële positie voor haar alleen aantrekkelijk
is indien concreet zicht bestaat op het directeurschap van SPEO. Deze toezegging heeft
het dagelijks bestuur nog niet kunnen doen.
Inmiddels heeft het bestuur met haar overlegd dat haar vertrek op korte termijn niet
aan de orde is. De opvolgingvan Jan Hemels
blijft wel een sleutelrol spelen in haar besluit
om aan te blijven.
(Zie ook Commentaar hieronder)

O

Maar nu heeft zowaar het dagelijks bestuur
van SPEO hem een openbare reprimande
uitgedeeld (zie artikel 'Onenigheid tussen
Lans Bovenberg
SPEO-directeur en actuaris'). Actuaris Mirja
tie van Reed Elsevier speelt zich achter de
hoogleraar economie coulissen van SPEO een kleine paleisrevolutie Constandse, nog maar betrekkelijk kort in
aan de Universiteit af. Middelpunt hiervan is wederom direcfunctie en een belangrijke spil in het finanvan Tilburg en tevens teur Jan Hemels. Wegens nogal eigenmachtig cieel beheer, dreigde op te stappen omdat
prominent CDA-lid. optreden, blijken steeds minder mensen
Hemels gedane toezeggingen niet zou willen
nakomen. Op aandrangvan het bestuur is zij
met hem door één deur te kunnen. Daardoor gefrustreerd, pakten al eerder capabele voorlopig nog bereid aan te blijven. Lopende
zaken kunnen zo hopelijk nog fatsoenlijk
medewerkers hun biezen. Een gevaar dat
worden
afgehandeld. De beste oplossing lijkt
hierbij aanwezig was en is, is een pensioenons
dat
de
Jan Hemels zijn directeurschap
fonds dat zo niet goed kan functioneren en
vervroegd beëindigt en overdraagt. Hij moet
daardoor kansen mist. Des te triester omdat
niet langer de kans krijgen mensen die
Hemels volgend jaar maart formeel met
belangrijk werk verrichten voor de voeten
pensioen gaat. Er zou hem toch wat aan
te lopen. De directie van Reed Elsevier dient
gelegen moeten zijn een goed functionehierin ook een rol te spelen. Zowel in hun berend pensioenfonds achter te laten. Tot nog
lang als dat van allen die afhankelijk zijn van
toe kwam hij door weinig tegenspel en zijn
een goed functionerend pensioenfonds.
machtspositie redelijk weg met al de door
Harry Nijhuis
hem gecreëerde spanningen en frustraties.
6 Elsevier Senioren Nieuwst:
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Arie de Pijper kent SPEO al zo'n
40 jaar op zijn duimpje
Arie de Pijper (60) vierde onlangs bij Reed Elsevier in
kleine kring zijn 40-jarig diensîjubileum. Van die 40 jaar
werkte hij het grootste deel bij SPEO. Nog vóór het
pensioenfonds volledig op eigen benen kwam te staan
(ljanuari 1981), was hij er al. Arie is iemand die direct bij
het lezen van dit artikelîje m l denken 'moetdat nou?:
JaArie, dat moet maar eens een keet:
Al die jaren dat ik zelf bij SPEO werkte, was hij mijn
collega. De beste collega die een mens zich kan wensen.
Iemand zonder kapsones, ook al is hij van origine een
echte Amsterdammer... Iemand die het pensioenfonds
als zijn broekzak kent; bij wie je niet moet zeuren over
deadlines. Het is gewoon op tijd klaar. En de hoge rapportcijfers die SPEO meestal krijgt van accountant en
actuaris, kunnen voor een groot deel op zijn conto
worden geschreven. Zijn kennis van alle administratieve
processen bij SPEO is fenomenaal. De geleidelijke overgang van een handadministratie naar een vrijwel volledig
utomatiseerde, heeft hij steeds zo geregeld dat het net
of er niets aan de hand was. Arie deed dat altijd zeer
pragmatisch. Hij zette bijvoorbeeld de handadministratie
'gewoon' een tijdje voort naast de nieuwe software. Dan
maar wat langer en harder werken. Als hij er zelf van overtuigd was dat het nieuwe systeem goed functioneerde,
dan zette hij de handadministratie overboord. We hebben
daarmee volgens mij nooit (!) een probleem gehad.

fl

Behoed voor fouten
Ook al was hij niet actuarieel geschoold, heeft hij mij toch
een aantal malen behoed voor fouten. "Volgens mij is dit
niet goed Ernst", zei hij dan. En hij had vrijwel altijd gelijk.
Hij had het niet altijd gemakkelijk met mij. Deadlines
waren voor mij momenten waar ik wat al te exact naar
toe werkte en die ik soms een beetje overschreed.
Leuk vond hij dat niet, en natuurlijk merkte ik dat wel.
Hij wist echter hoe ik in elkaar stak en nam dat meestal
voor lief. Ik ben hem daarvoor nog steeds dankbaar.
Inwerken goed afwikkelen
Arie is eigenlijk niet te vervangen, ook al moet dat binnen
enige tijd toch gebeuren (volgendjaar november hoopt
hij met de W T te gaan (red.)). Even dachten we dat we
het gewoon in de familie konden houden. Zijn dochter
Irene heeft een behoorlijke tijd bij SPEO gewerkt en was
de logische opvolger en net zo gedegen als Arie. Haar
moederschap vond ze uiteindelijk belangrijker en wie
kan haar dat kwalijk nemen. Gelukkige kinderen, zullen
we maar zeggen.
Ik denk dat ik namens Arie spreek wanneer ik zeg dat ik
hoop dat zijn opvolging in alle rust geschiedt en dat hij
zeker een jaar krijgt om het inwerken goed af te wikkelen.
Als ik het iemand gun dat hij met een gerust hart kan
terugkijken op een lange tijd bij SPEO, dan is het 'mijn'
Arie - een man uit duizenden. SorryArie, ik kan het niet
bescheidener voor je opschrijven. Chapeau voor wat je
voor SPEO hebt gedaan en nog zult doen.
Ernst van der Velden

OP Z'N PAASBEST
e brievenbus ligt vlak voor Pasen weer vol, want ik wil
D
geen barse Nee-Nee-stickeren ook geen onvriendelijke Nee-Ju-strookop mijn deur. De kleurrijke bro-

woord. Zo van voorjaar of paashaas. Voorjaar zit er wel
dicht bij, want Pasen valt altijd op de eerste zondag na de
eerste volle maan in de lente. Dit jaar valt Pasen daardoor
chures met superlage prijzen en gunstige betalingsrege- op 8 april, volgend jaar al op 23 maart!
yen stapelen zich op. 'geniet nu, betaal later!' is de leus, Pasen is een heel oud feest. In het jaar 1491 V.C.bevrijdde
moeders wijze raad was 'eerst sparen, dan kopen!'.
het slavenvolk Israël zich van de Egyptische overheersers.
De schoonmaakwoedeuit moeders tijd is nu vervangen
Dat ging gepaard met een plotselinge dood van aiie ouddoor een soort koopgekte. We hebben geen zin meer om
ste Egyptische kinderen. Deze ramp bleef de Israëlieten
schoon te maken; alles moet vervangen worden.
bespaard. De dood ging hun deur voorbij, omdat ze bloed
Het ene glimmende bankstel ziet er nog protsiger uit dan van een bokje aan de deurposten hadden gesmeerd.
het andere.
De dood passeerde deze huizen en dat was de reden om
Ons lijfblad Elsevier doet er ook al aan mee. We kregen
een Passeerfeest (EngelsPassover) of Paasfeest te vieren.
onlangs een dik themanummer in de bus over manWeer 1500 jaar later, op de Paasmorgen, stond Jezus op
nenmode. Ik denk dat de redactie naast commerciële
uit de dood. Nu passeerde Hij de dood. Pasen spreekt dus
van nieuw leven. Dat uit zich ook in de natuur en in ons
motieven, ons de mogelijkheid dacht te bieden ons met
Pasen op z'n best te kleden. Maar als ik het glanzende
gedrag van schoonmaak en vernieuwing. Ook als je ouder
wordt?Ja, juist dan! De wijze Paulus verklaart dat.
168pagina's tellende boekwerk doorblader, dan denk ik
'wat moet ik hiermee?'. Natuurlijk ben ik ouderwets,
Hij zegt dat bij het ouder worden je innerlijk- je manier
maar ik zou voor geen geld in die aanbevolen apenvan denken - van dag tot dag wordt vernieuwd. Je gaat
steeds beter zien dat de dood niet het laatste woord heeft.
pakkies willen lopen.
Zo leer je steeds positiever te denken over je omgeving
Ik heb me wel afgevraagd, waar die vernieuwingsdrang
met Pasen eigenlijk vandaan komt. Als je aan iemand
en over jezelf. Dán heb je een best Pasen!
vraagt 'Wat is Pasen?', dan krijg je meestal een vaag antd.huis@heînet.nl
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Vragen of
mededelingen?
Als er veranderingen
optreden, bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden, maakt u
dit kenbaar bij onze
secretaris
Peter van der Kleij
Arnoldsonstraat 7
1902 CT Castricum
telefoon: 025 1-65 60 02

"

De volgende nieuwe leden en donateur heten
wij van harte welkom
leden:
mevr. J. Jaarsma Amsterdam Elsevier Science
j mevr. L.G.van den Berg-Jansen Gaanderen
RB1 Doetinchem
S.A.M. de Kroon Huissen
Koninklijke PBNA
donateur:
IJ. Schut
Castricum
A

Inleiding over
nieuwe pensioenwet tijdens jaarvergadering
Bij SPEO moeten dit jaar
ingrijpende beslissingen
genomen worden. De nieuwe
pensioenwet is daartoe een
belangrijke aanjager. Een
extra aanleiding woensdag
19 april a.s naar de VGEO-

Verkiezingen Raad
van deelnemers
Binnenkort vinden er weer
verkiezingen plaats voor
de Raad van deelnemers
van SPEO. De nieuwe leden
hebben telkens vier jaar zitting. Inmiddels ontvingen
alle bij het pensioenfonds
betrokken partijen, onder
wie de gepensioneerden,
van SPEO een oproep zich
kandidaat te stellen. VGEO
zet zich ook dit keer ervoor in
dat de beschikbare zes zetels
(drie leden en drie kandidaatleden) bezet worden.
De kandidaatstelling moest

Vergeetachtigheid is
nog geen dementie
Zoals het lopen bij ouderen niet meer zo goed gaat
als vroeger, zo gaat het bij
ouderen vaak ook met het
geheugen minder goed. Veel
mensen die vergeetachtig
worden, maken zich daarover
zorgen. Ze zijn bang dat ze
dement worden. Maar een
normale vergeetachtigheid
hoort nu eenmaal bij veroudering. Dat wil dus niet
8 Elsevier Senioren Nieuwsbrief

De volgende leden zijn ons ontvallen:
R.Hilster
Zwaanshoek
mevr. P.C. van Poelgeest-Steenink
Almere-Buiten
E Rademaker Amsterdam
K.J. Sprangers Apeldoorn
D. Teunis
Hoofddorp

jaarvergadering te gaan. Als
onderdeel van het prograrnma houdt SPEO-bestuursvoorzitter Fokko Covers
's middags een inleiding
over de nieuwe pensioenwet en de stand van zaken
bij SPEO. Dit laatste roept
ongetwijfeld vragen op
vanuit de zaal. De algemene
ledenvergadering vindt

wederom plaats in
't Koetshuis te Nijkerk
(vlakbijhet NS-station).
Mocht U als VGEO-lid nog
geen persoonlijke uitnodiging
hebben ontvangen neem dan
s.v.p. contact op met
secretaris Peter van der Kleij
telefoon 0251-65 60 02
Of per e-mail:
pvdkZeij@xs4all.nl

volgens de brief uiterlijk
donderdag 22 maart in zijn
bezit zijn van SPEO. Dit is
reglementair drie weken na
de op 1maart gedateerde
brief.
Maar veel gepensioneerden
(en vermoedelijk ook andere
kiesgroepen) ontvingen de
brief pas ruim een week
later. Een schoonheidsfoutje
waarbij aangetekend wordt
dat de hele verkiezingsactie
in allerijl moest plaatsvinden. De SPEO-leiding
moest namelijk te elfder ure
door VGEO-vertegenwoordigers erop worden geatten-

deerd dat dit jaar weer
verkiezingen moesten plaatsvinden. De huidige Raad
bestaat uit vijftien leden
waarvan er zes worden
benoemd door de ondernemingsraden.
Negen leden verdeeld over
vier kiesgroepen worden
rechtstreeks verkozen.
Verkiezingen kunnen pas
worden gehouden zes weken
nadat het aan iedereen is
bekendgemaakt dat er
verkiezingen plaatsvinden
(artikel 3 Huishoudelijk
Reglement).

zeggen dat u dement aan het
worden bent. Bij dementie zijn
de geheugenproblemen veel
ernstiger. Naast het normale
verouderingsproces en dementie zijn er nog meer oorzaken waardoor het geheugen
minder kan gaan functioneren. Lichamelijke problemen, zoals infectie, schildklieraandoeningen of een
vitaminetekort, kunnen het
geheugen beïnvloeden. Verder
kunnen pijn en vermoeidheid

@

m;

een rol spelen. Ook psychologische oorzaken zoals
spanningen, depressies of
het verlies van een partner,
kunnen ervoor zorgen dat u
dingen niet goed onthoudt.
Tevens kan vergeetachtigheid een bijwerking zijn van
bepaalde medicijnen.
Mocht u zich niettemin
zorgen maken over uw
geheugen, praat dan eens
met uw huisarts.
Bron: medicinfohìK

