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Algemene ledenvergadering VGEO

de verenigingskas
en uitzicht OP
edige indexatie
Zomerse temperaturen, een goed gevulde
VGEO-kas en een rnogelIJkvolledige
pensioenindexatie zorgden voor een
extra zonnige algemene ledenvergadering op 18 april j1 ...

gepensioneerden, alsnog een van oktober
2005 nog niet toegekende indexatie van 0,85%
ontvangen. Hetgeen uiteraard ook voor de
werknemers van belang is voor hun pensioenopbouw. Hij benadnrkte dat VGEO dit
jaar Elsevier-directeurVan Campenhout tijdig
zal herinneren aan zijn gedane toezegging.
Evenals VGEO vindt Van Campenhout
namelijk dat leeftijdsdiscriminatiemoet
verdwijnen uit de aanvullende ziektekostenverzekering van Zilveren Kruis Achmea.

Een kleine 70 VGEO-ledentoog naar 't Koetshuis in Nijkerk om elkaar weer eens te
ontmoeten en te horen hoe de vereniging
er voor staat. Voorzitter Jan Nefkens gaf een
indruk van de VGEO-werkwijzeen de ondernomen acties. De laatste acties richtten zich
het afgelopen jaar (wederom)op de zo volMooie vermogenspositie
ledig mogelijke indexatie van de pensioenen. Nefkens wees op de mooie vermogenspositie
Het gaat hiermee de goede kant op, omdat de van VGEO mede dankzij financiële bijdragen
dekkingsgraad van SPEO de door De Nederdoor Elsevier Science en Reed Business. Die
landse Bank vereiste 140%nadert. Dit houdt positie zou blijkens een reactie uit het publiek
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Een onderonsje van
VGEO-bestuursleden:
v.l.n.r.
Jacques Wiilemsen,
Rina Terstall en
Hildegund Spaargaren.

een tweede uitstapje in oktober of november aangeboden.
Die tweede locatie is nog niet
bekend, maar wordt nu eens
niet in het westen of midden
maar in het oosten des lands
gezocht. Gerard Roza van de
PR-commissie kondigde aan dat
voor deze zomer gedacht wordt
aan een excursie naar de historische tuinen in Aalsmeer.
Vaste agendapuntenzoals de
jaarverslagen werden in een
vlot tempo afgehandeld en
goedgekeurd. Bestuurslid Hildegund Spaargaren was herkiesbaar; Jan Maas - tevens herkiesbaar - had
besloten af te treden (zie 'Vice-voorzitter Jan
Maas nam afscheid'). De aanwezigen gingen
ermee akkoord Chris Ankersmit als nieuw
VGEO-bestuurslidte installeren (zie'Chris
Ankersmit nieuw bestuurslid' pagina 7).
Het aantal VGEO-leden groeide inmiddels
naar 480, ruimschoots de helft van de ongeveer 900 ge(pre)pensioneerdendie bij SPEO
geregistreerd staan. Om nog meer leden te
krijgen, onderneemt SPEO binnenkort een
wervingsactie.
Raad van deelnemers
De voorzitter zette uiteen welke rol VGEO
B

SPEO-bestuursvoorzitter
Fokko Covers:

Indexatie gekoppeld aan
loonontwikkeling is
gunstiger dan op basis
van AOW
Fokko Covers (r)
tijdens de lunch in
't Koetshuis."FinanciëIe
verplichtingen worden
kleiner naarmate
de rente stijgt

..."

Er zijn veel veranderingen op til in pensioenenland en dus ook bij SPEO Bestuursvoorzitter Fokko Covers hield daarover een
helder betoog tijdens de VGEO-jaarvergadering. Hij had een opbeurende mededeling:

vervult binnen de Raad van deelnemersvan
SPEO Hij stelde vast dat de gepensioneerde
raadsleden vaak meer interesse in en betrokkenheid bij het SPEO-beleidtonen dan de
werknemersvertegenwoordigers. Deste meer
reden ervoor te zorgen dat de voor gepensioneerden beschikbare zetels goed bezet
worden. Daarbij ging hij in op de nieuwe
zetelvervulling sinds de onlangs gehouden
verkiezingen (zie'Gepensioneerden in
her-nieuwdeRaad van deelnemers').
De voorzitter wees erop dat Nora Roos, die
mede namens de gepensioneerdenin de
Raad zat, besloten had af te treden (tragisch
genoeg bleek later dat zij kort voor deze
mede-delingwas overleden (zie'in Memoriam' pag. 4). Vanuit de zaal werd nog een
vraag gesteld naar aanleiding van de ontstane
opspraak over beleggingen door pensioenfondsen in fabrikantenvan clusterbommen.
Bij SPEO is de discussie over beleggingen in
'immoreel handelende bedrijven' nog maar
pas begonnen. Niettemin is wel vastgesteld
dat SPEO geen aandelen van producenten
van clusterbommen heeft. Gesteld werd dat
SPEO aan zijn externe vermogensbeheerder
kan opleggen in welke fondsen het niet wil
beleggen. De vraag is waar je de grens van
'ethisch beleggen' trekt. SPEO ziet zichzelf
hierin als een trendvolger van grote fondsen
zoals het ABP.
&" '-B@Hw?*
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"Het moet raar lopen als we voor werknemers
en gepensioneerden niet op 100%indexatie
uitkomen op basis van de dit jaar te maken
loonafspraken". Gepensioneerden zullen dat
op zijn vroegst pas volgend jaar merken in
hun portemonnee.
In de vorige Nieuwsbriefmeldde VGEO dat
SPEO met zijn loongerelateerde indexatie
achterop is gaan lopen vergeleken met de
AOW-gerelateerdeindexatie. SPEO is verzocht zich op basis van het pensioenreglement hieromtrent nader te bezinnen.
Covers had hiervan kennisgenomen, maar
was op wat andere getallen uitgekomen.
De Raad van deelnemers wordt hierover
nader ge'infonneerd. Naar Covers' mening
is bewezen dat op de langere termijn een
indexatie gerelateerd aan loonsverhogingen
(zoals die nu door SPEO op CAO-basis wordt
toegepast) gunstiger uitpakt.
Strengere regelgeving
Strengere financiële regelgeving van De
Nederlandsche Bank en de dit jaar van kracht
geworden nieuwe pensioenwet waren de
spillen in Covers' verhaal. De nieuwe richtlijn voor goed pensioenfondsbestuurheet
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'Pension Fund Governancep.Dit plaatst SPEO
die al over een deelnemersraad (RVD) beschikt voor een probleem. Naast dit orgaan
waaraan het SPEO-bestuur al verantwoording aflegt, zou volgens de nieuwe regels nóg
een verantwoordingsorgaanmoeten komen.
Een soort Raad van Commissarissen die het
financieel beleid toetst en jaarlijks minimaal
éénmaal bijeenkomt. SPEO buigt zich nu over
de vraag wat de nieuwe status van de huidige
Raad van deelnemers dan moet worden. Voor
>v/
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Vice-voorzitter Jan Maas
nam afscheid

een beter intern toezicht komt bovendien
éénmaal per jaar een visitatiecommissie de
gang van zaken bij pensioenfondsen toetsen.
Nieuw is ook het Financieel Toetsingskader
(Fm.Dit verlangt dat een pensioenfonds zijn
financieel beheer afstemt op een wisselende
marktrente in plaats van (voorheen)een vaste
rekenrente van 3% tot 4%. Dit heeft tot gevolg
dat de financiële verplichtingen van een
fonds groter worden naarmate de rente daalt,
en afnemen naarmate de rente stijgt.
J
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de VGEO als lid van de PR-commissie.
De voorzitter overhandigdehem als dank een
kistje met inhoud en zijn vrouw Nel een bos
bloemen.

JanM m behoort tot de VGEO-pioniersvan
het eerste uur Vanaf het ontstaan bewees
hij trouwe dienst als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter Ditjaar besloot hij te
stoppen. Daarbij liet hij zowel zijn leeftljd N
meespelen als de gevolgen van een in@pende operatie.
Jan Maas:
'dElsevieriaansinds
1961.
VGEO-pionier sinds
1994...

Jan is Elsevieriaan sinds 1961.In 1994werd
hij gepensioneerd. Zijn beroepsleven bij
Elsevier stond in het teken van boeken.
Daarvoor zat hij veel op de weg. Hij reed
60.000tot 65.000km per jaar en herinnert
zich van de Holding 16 keer een nieuwe
dienst-autote hebben gekregen. Hij was
onder meer betrokken bij het opsporen en
Tijdens het afscheid op de algemene ledenvergadering schetste voorzitter Nefkens hem overnemen van grote Nederlandse boekhanals een 'aimabel en bescheiden' man. Schert- dels. Zo ook bij het mede heropleiden van
send wees hij erop dat Jan zelf het vonnis over overgenomen boekhandelspersoneel(243
zijn functie had geveld door voor te stellen
personen). De boekhandels moesten bohet VGEO-bestuurslidmaatschap tot een
vendien in Elsevierstijl (geel-bruin)worden
omgebouwd.
Maar het beleid veranderde en de boekhandels werden afgestoten. Janwerd vervolgens
in 1980 projectleider Elsevier-naslagwerken.
(hetgeen als vrij hoog wordt ervaren) en 40%
in obligaties. De Europese aandelen hebben
goed gerendeerd. Naarmate de dekkingsgraad stijgt wordt meer in aandelen.belegd.
BestuursvoorzitterFokko Covers bood tijdens Momenteel is 47% van het SPEO-vermogen
vastrentend, hierbij worden dus geen
de algemene ledenvergadering een kijkje in
beleggingsrisico's gelopen.
de SPEO-jaarrekening over 2006. Een aantal
De kans dat het pensioenfonds onder een
onderdelen volgt hier puntsgewijs.
dekkingsgraad van 130% zakt, is veel kleiner
De dekkingsgraad die ooit 180% bedroeg,
geworden. SPEO is minder de speelbal van
groeit in 2007 richting 140%. Bij een dekrentewisselingen. Voor het eerst sinds 2001
kingsgraad van 140% komt het inhalen van
is SPEO ook uit een reservetekort. Het wordt
uitgestelde indexatie ook aan de orde.
Bij een dekkingsgraadvan 150% is pas sprake daardoor minder op de vingers gekeken door
van een premiereductie voor werknemers en De Nederlandse Bank.
Bij SPEO houdt één persoon zich bezig met
werkgever. Een nulpremie acht Covers vrijwel
beleggingen. Dit is volgens Covers uit de tijd:
"We hebben niet zoveel keus meer". Door dit
SPEO wil indexatie niet garanderen.
uit
te besteden aan derden stijgen weliswaar
Dat zou leiden tot torenhoge premies.
de kosten maar deze betaling is wel perforDit is niet het geval als naar volledige
mance-gerelateerd. Dat wil zeggen dat
indexatie wordt 'gestreefd
bovenop een basisvergoeding de externe
Het rendement op beleggingen bedroeg
vermogensbeheerder een prestatietoeslag
10,9% in 2006 t.o.v. 16,6% in 2005.
van 15%over de bovengemiddelde opbrengst
SPEO heeft £ 550 mln. aan vermogen uit>
staan. Momenteel is 60% belegd in aandelen (outperfomance)ontvangt.
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Wat vindt u daar nou van.7
"Hebt u het omlangs ontvangen SPEO-jaarverslag
al doorgekeken?"
Iedereen ontving onlangs het jaarverslag
2006 van de Stichting Pensioenfonds
Elsevier Ondernemingen (SPEO).
Maar wordt er ook in gekeken? Soms wel,
maar vaker niet is onze indruk. De cijfermatige en vaak ingewikkelde informatie
nodigt niet uit tot lezen.Maar er is vertrouwen dat het wel goed zit.
Mevr. Bruinenberg-te Riele, Wehl
Ik lees het verslag niet, bewaar het wel alsof ik
er iets mee kan doen. Maar ik kan er eigenlijk
niet zoveel mee. De informatie gaat boven
mijn pet. Ik neem trouwens wel deel aan de
uitjes van de VGEO...
Th.H.L. Evers, Loo
Ik heb het verslag een beetje vluchtig
doorgekeken. Ik had voor het grondig bestuderen nog geen tijd. De getallen zeggen mij
niet zoveel, je kunt er ailes mee bewijzen.
Het jaarverslag is op zich duidelijk. Ik vind
het wel belangrijk dit verslag te ontvangen.
Als je het nader bekijkt geeft het de nodige
informatie. Er zouden minder getallen in het

rapport moeten staan en meer tekst.
Hoezekerkanikvanmijnpensioenzijn?
Dat wil ik kunnen ontdekken.
De zekerheid moet ook op lange termijn
gewaarborgd zijn. Voorlopig zit het goed
bij Elsevier. Ze zijn op de goede weg..

J.P,B.M Bresser, Den Haag
Ik had er vluchtig ingekeken, maar ik kijk er
nu nog even in. Het meest opvallend is de
overzichtelijkheid. Het verslag is goed en
duidelijk vorm gegeven. Dat is immers ook
het belang van het jaarverslag. De vormgeving staat de duidelijkheid niet in de weg. De
inhoud is duidelijk en helder. Het jaarverslag
geeft aan hoe het pensioenfonds ervoor staat.
J. Groeneveld, Monnickendam
Ik heb het verslag van dit jaar nog niet
bekeken. Het omvat ontzettend veel cijfermatig materiaal, geeft heel veel informatie.
Je haalt er ook wel de indexatie uit voor een
verhoging van de pensioenuitkering. Er is
veel in pensioenland veranderd. Bij Elsevier
krijgen wij niet meer het pensioen op basis
van het eindsalaris. Maar het zit wel goed bij
Elsevier, daarom hoef je niet alles zo precies te weten. Bepaalde stukken lees ik met
belangstelling. Ik heb overigens heel goede
herinneringen aan mijn werk bij Elsevier.
Alle interviews gehouden op 1 juni 2007
door Hildegund Spaargaren
/

betekent dat er meer werknemers dan gepensioneerden in deelnemen. Dat blijkt ook uit
aan het bedrag aan premies (ca. £ 25 mln.)
ten opzichte van de pensioenuitkeringen (ca.
€ 12 mln.). Als de verhouding andersom ligt,
zoals bij fondsen als Phiìips, dan is er minder
mogelijk ter zake van het bijsturen van de
premie. Overigens neemt het aantal werknemers bij Reed Elsevier wel gestaag af en
groeit het aantal gepensioneerden.
Bij een dekkingsgraad van 130%is een
premie van 17%van de salarissom gemiddeld voldoende om het systeem in evenwicht
te houden. Ge
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rente van dit moment, is er ruimte om zo'n
60%van de kosten van de indexatie uit de
door werknemers en werkgever afgedragen
premies te financieren. De resterende 40% en
de indexatiekosten van de reeds opgebouwde
aanspraken en ingegane pensioenen moeten
dan gehaald worden uit de overrendementen
op de beleggingen.
De pensioenpremie is gestegen van 0%in
2001 tot 17%nu. Door de beperkte loonronden zijn veel actieven er hierdoor netto
niet of nauwelijks op vooruit gegaan, of zelfs
op achteruit gegaan. In 2007 was er voor het
eerst sinds 2001 geen negatief premie-effect
voor de deelnemers.
w

I n Memoriam: Geheel onverwacht bereikte ons 18 april
Roos

tijdens de algemene ledenvergadering van
VGEO het informele bericht dat Nora Roos op
9 april in haar tachtigste levensjaar is overleden. Zij zou een dag later in kleine kring
gecremeerd worden in het Amsterdamse
Westgaarde. Nora was niet alleen een trouw
VGEO-lid maar maakte ook deel uit van onze
strategiecommissie.Zij was bovendien tot
kort voor haar overlijden lid van de Raad van
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deelnemers van SPEO. Overigens had zij al
wel kenbaar gemaakt niet herkozen te willen worden. Ondanks haar hoge leeftijd bleef
zij goed op de hoogte met beleidszaken en
stelde regelmatig kritische vragen. 'Bij eik
afscheid wordt een herinnering geboren'
stond er boven haar overlijdensbericht. Wij
herinneren haar als een persoonlijkheid die
de gepensioneerdengoede diensten heeft
bewezen.

0

Steeds meer senioren 'on line' krijgen we er 24 belastingtarieven bij.
Jongeren zijn per week het langst 'on line',
Bovendien moet van elke werknemer tot op
maar de groep 50+-ersis de snelst stijgende
de maand nauwkeurig geregistreerd worden
groep. In het jaar 2005 bracht een 50+-er
op welke leeftijd hij of zij stopt met werken.
2,l uur per week door achter de computer.
De hoogte van een strafheffing is immers
In 2006 groeide dat met 48% tot 3,l uur.
aniankelijkvan de maand waarin de werkDe internettijd van senioren staat nog in
nemer stopt."
schril contrast met dat van 'jongeren' tussen Aan de maatregel zal volgens Van Dietvorst
"Inde put praten 13 en 34 jaar. Die brengen gemiddeld 9,3 uur slechts een kleine groep werknemers meeen bang maken per week door op internet. In 2005 was dat
betalen. "Het CBS berekende dat slechts één
gebeurt voortnog 8,3 uur. Gemiddeld brengen 10,3 miljoen op de tien werknemers met zo'n heffing te
durend.Zo denkt Nederlanders per week bijna een volledige
maken krijgt. Werknemers met een kleiner
de meerderheid werkdag 'on-line' door. Een en ander blijkt uit aanvullend pensioen dan 6 18.000 per jaar
van de werkende onderzoek van de Stichting Internet Reclame. én ondernemers hoeven niet mee te betalen.
bevolking ten
HK Ook al hebben die naast een klein pensioen
onrechte dat de
veel geld gespaard om dat pensioen verder
AOW niet in stand Wirwar van regelingen
aan te vullen, bijvoorbeeld via lijfrentes of het
za l blijven.Als het Een aantal mensen zou zijn inkomenspositie eigen huis. Daartegenover staat dat werknieuwe kabinet kunnen verbeteren dankzij een aantal rege- nemers die hun oudedagvoorzieningzelf
erin zou slagen
hebben aangevuld door te sparen via hun
lingen. Voor velen is het echter onmogelijk
de burgers ervan een weg te vinden in de wirwar van regepensioenfonds, wél worden aangeslagen en
t e overtuigen dat lingen en de bijbehorende papierwinkel.
zo slachtoffer worden van hun goede gedrag."
de toekomst geen Ongeveer 15instanties houden zich direct of we niet in staat is tot zijn 65e door te werken,
bedreiging vormt indirect bezig met de regelingen voor ouddreigt onevenredighard getroffen te worden.
maar een belofte, eren. Elk van deze instanties heeft z'n eigen
Denk maar eens aan mensen met zeer zware
dan heeft het meer regelgeving en werkwijze. Neem de term
beroepen, of werknemers die hun zieke partbereikt dan met 'gehuwd', voor de ene instantie ben je nog
ner moeten verzorgen. Die hebben nauwewelke hervorming gehuwd als je partner in een verzorgingshuis lijks keuze. Van Dietvorst voorziet ook
ook."
'ontwijkingsgedrag'.
woont en je zelf nog thuis woont, voor de
Marcel van Dam
Pensioenadviseurshouden niet serieus
andere ben je dan duurzaam gescheiden.
in de Volkskrant
rekening met het van kracht worden van de
Zo vallen de mensen tussen de wal en het
schip. Een aantal deskundigen van het NIBUD maatregel; ook het Centraal Planbureau is
-bepaald geen domme mensen - onderzocht kritisch etr zake van de uitvoerbaarheid. Het
volledige artikel van Wilfied Jonkhout in: AD
de toegankelijkheidlbegrijpelijkheidvan de
diverse formulieren, ...ze kwamen er niet uit.
Bijkomstigheid daarbij is dat de regering
Triodos: 70% van de beursmeer en meer taken afstoot naar gemeenten. fondsen valt af
De aanpak en de uitvoering van gemeenten
"Volgens onze duurzaamleidseisen valt 70%
verschilt nogal, waardoor nog meer onduide- van alle beursfondsen in de wereld af. Maar
lijkheid en vooral rechtsongelijkheidontstaat. met de resterende 30%behalen we op de
HK lange termijn wel meer dan het gemiddelde
rendement", aldus Bas Rutter, directeur Fonds
Management bij Triodos Bank. Informatie
Pensioendeskundigen: AOWover de mate van duurzaamheid van beplan levert niets op
drijven is volgens hem gewoon te koop.
De plannen van het kabinet om de AOW ook
"Wij kopen die bij Dutch Sustainability
in de toekomst betaalbaar te houden,
Research, een databank met informatie over
leveren geen cent op. Dat stellen twee
de 1800belangrijkste bedrijven ter wereld.
vooraanstaande pensioendeskundigen.
Met
partners hebben we inlichtingen
"De maatregel is zo ingewikkeld en kostbaar
vergaard
over nog eens 3000 bedrijven.
dat de strafheffing daar geheel of nagenoeg
Dus
de
feiten
zijn er."
geheel aan opgaat", zegt hoogleraar fiscaal
pensioenrecht Herman Kapelle van devrije
Een op de elf AOW-ers woont in
Universiteit van Amsterdam.
Gerry van Dietvorst, hoogleraar toekomhet buitenland
stvoorzieningen aan de Universiteit van
De meesten AOW-ers wonen in België, Spanje
Tilburg, valt hem bij: "In de uitvoering stuit je en Duitsland. Tussen de 10.000 en 20.000
meteen op problemen. Zoals het er nu uitziet, uitkeringen per maand gaan naar mensen
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in Turkije, Canada, deverenigde Staten en
Australië.
Een en ander blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Eind
januari 2007 ontvingen 2,6 miljoen mensen
"Desubsidie die een AOW-uitkering.Hiervan gaan ca. 50.000
jongeren via de uitkeringen naar België, ca. 40.000 naar
pensioenpremie Spanje, en 30.000 naar Duitsland.Van de
aan hun oudere mensen in het buitenland krijgt 94%een
collega's betalen, onvolledigeAOW-uitkering. Dat komt doormoet stoppen en dat ze tussen de 15 en 65 jaar niet alle jaren
worden omgekeerd. in Nederland hebben gewoond. "Elk jaar
dat mensen hier niet wonen of geen premie
De premie die
afdragen, worden zij met 2% gekort op hun
zij voor hun
pensioen betalen uitkering", legt een woordvoerder uit.

tot 25%van hun aandelen. Ze halen voor
aandeelhoudersvergaderingen zelden
die aandelen terug, geven nauwelijks
sterninstructiesaan de partijen die de aandelen hebben geleend enlof vragen geen
zekerheid als die instructies wel zijn gegeven.

Procederende pensionado's

Nederlanders in het buitenland procederen
door tegen de verplichting om zich bij een
lokaal ziekenfonds aan te sluiten; ze blijven
vechten voor een 'vrije keuze'.
Doorgaan tot het bittere einde, dat is wat
oud-PhilipsmedewerkerCees van der Wiel
wil bereiken met procederen. "We gaan naar
de rechtbank in Amsterdam, en desnoods
moet volledig voor
naar het Europese Hof van Justitie." Van der
eigen pensioen
Wiel woont sinds 2000 in Spanje. Hij is zowel
Pensioenfondsen maken zich
worden gebruikt." niet druk over uitgeleende
voorzitter van de Vereniging Nederlandse
PVDA-Tweede
Gepensioneerden in Spanje, als van de overaandelen
Kamerlid
koepelende
Stichting Belangenbehartiging
Uit een onderzoek van de ErasmusuniverMei Li Vos
Nederlandse
Gepensioneerden in het
siteit blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen
Buitenland.
en institutionele beleggers veel aandelen
uitlenen, maar zich daarna weinig druk
maken over wat er gebeurt met het stemrecht Reed Elsevier stopt met
dat die aandelen vertegenwoordigen.
wapencongressen
Het onderzoek van de Erasmusuniversiteit
Onder aanhoudende druk van de publieke
werd onlangs gepresenteerd door de opopinie stopt Reed Elsevier met het organisdrachtgevers Eumedion (een belangeneren van congressen voor de wapenindustrie.
vereniging van institutionele beleggers) en
Volgens de uitgever past deze activiteit niet
de Nederlandse Corporate Governance
meer bij zijn focus op wetenschappelijke,
Stichting.
medische, juridische en zakelijke informatie.
"Metwerken
Het blijkt dat 62%van de pensioenfondsen
De vijf congressen waren goed voor 0,5
gestopte babyaandelen uitleent, waarbij het gaat om 10%
procent van de omzet.
boomers zijn

bemoeials.
Ze hebben
commentaar op de
witte en de bonte
was en op het
hoogglansbijzettafeltje,dat
zo vlekt als de
vrouw er met haar
vingers aanzit."

Stuitend en opruiend

naar de VGEO-achterban. De voorzitter gaf
aan "dat de letterlijke teksten niet ter beschikking van derden mogen worden gesteld.
De Raad heeft destijds besloten de notulen
niet openbaar te maken om de leden niet te
belemmeren in het uiten van hun mening".
Met het voorgaande citaat uit de notulen ben
ik nu dus wederom in overtreding. En dan te
bedenken dat de nieuwe pensioenwet een
betere
communicatievereist van pensioenZijn verwijt houdt in dat ik dit niet onder uw
fondsen. Laat ik me ten derde male bezonaandacht had mogen brengen. Het had bindigen door wederom letterlijk een maanden
nenskamers moeten blijven bij de Raad van
deelnemers. Dat vind ik dus niet, het gesigna- geleden genomen besluit door de Raad van
deelnemers te citeren 'Een beknopt verslag
leerde - inmiddels kennelijk bijgelegde
van een Raadsvergaderingzal voortaan zowel
- conflict tussen Hemels en de actuaris kon,
op internet worden geplaatst als in papieren
en kan wellicht nog steeds, consequenties
vorm ter kennis worden gebracht van de
hebben voor het SPEO-beleid en dus ook
gepensioneerden die geen toegang tot intervoor ons als gepensioneerden.Als kersvers
waarnemend lid van de Raad van deelnemers net hebben'. Hebben u en ik misschien weer
wilde ik onlangs dan ook weten op grond van iets gemist ... ?
Harry Nijhuis
welke SPEO-regelsof -reglementenhet verboden is SPEO-informatie te communiceren

'Stuitend' en 'Opruiend' taalgebruik, de
Telegraaf waardig. Streng vermanende
woorden gericht aan ondergetekendedoor
Jan de Geer voorzitter van de Raad van deelnemers SPEO.Wie de vorige Nieuwsbrief las,
weet
waarover hij boos is: de kwestie rond
Stefanie Vermeulen
SPEO-directeur
Jan Hemels.
in: NRC Handelsblad
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Toen de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
onlangs vernam dat een Nederlandse AOW-er die
in de VS woont,zijn honderdste verjaardag had
gevierd, besloot de bank te controleren of dat
klopte.Wat bleek: de AOW-er was al twaalf jaar
dood. De familie had al die jaren valse levensbewijzen opgestuurd en het staatspensioen van
enkele honderden euro's per maand opgestreken.
Philips verdient steeds meer geld aan zijn

Chris Ankersmit nieuw
bestuurslid
Door het afieden van Jan Maas ontstond in
het VGEO-bestuureen vacature. Chris
Ankersmit meldde zich aan als kandidaat
hetgeen de algemene ledenvergadering in
april fiatteerde. Hieronder volgen enkele
persoonlijke gegevens.
Chris Ankersmit is in 1942 geboren in Den
Haag. Hij behaalde het diploma HBS-A en
een universitaire studie bedrijfseconomie.
Hij trouwde in 1968en werd (grootlvadervan
twee kinderen en twee kleinkinderen.
In 1971, na 1,5jaar bij VNU te hebben
gewerkt, trad hij bij Elsevier in dienst als

pensioenregeling voor het Nederlands
(ex-)personeel.Het concern voegde dankzij die
regeling vorig jaar € 192 miljoen aan zijn winst
toe, ruim driemaal zoveel als in 2005.
Zo'n 80%van de Nederlandse pensioenfondsen,vooral de kleinere zoals SPEO, heeft
het vermogensbeheer overgedragen aan
financiële dienstverleners zoals banken, meldt
adviesbureau KPMG.
secretaris van de president-directeur, later
secretaris van de eerste Raad van Bestuur.
Hierop volgden vele functies - vooral financiële - bij Bonaventura, Elsevier Holding,
American Elsevier, weer Elsevier Holding,
weer Bonaventura, Excerpta Medica (EMMC),
Reed Elsevier Medical Group en Elsevier
Science.
Chris Ankersmit was een aantal jaren
bestuurslid van het Elsevier-pensioenfonds
en daarna lid van de beleggingscommissie.
Hij is nu bestuurslid van een aantal
stichtingen en organisaties, en was tot voor
kort vijf jaar consulent bij het Ondernemersklankbord.Andere activiteiten zijn sporten,
bridge, lezen, opera- en concertbezoek,
en reizen.

ken om een doel te bereiken. Mijn vader was in Hillegom
lid van de rooie bond. Zij vergaderden in een klein zaaltje
dat de weidse naam 'Vereenigt U' droeg. Ik begrijp nu dat
Met een plof viel er iets op de deurmat. Alweer reclame?
die naam uit het boek van Marx kwam. M m die de proleNee, het fraai uitgevoerde jaarverslag van ons pensioentariërs aller landen wilde verenigen. Dat lukte in Hillegom
fonds. Het stond weer boordevol cijfertjes en grafiekjes.
niet zo goed, want er was meer ruzie met de andere
Ook las ik een heleboel moeilijke woorden zoals 'perforbonden dan met de werkgevers, die als lachende derde
mance' en 'benchrnarv, maar gelukkig was op de laatste
toekeken.Vaders ongezouten kritiek op de pastoor en de
bladzijde een soort woordenboek opgenomen. Jammer
voor onze mooie taal, dat dat nodig is. Nu is het niet mijn
dominee zal ik hier niet citeren. Ondanks al dat gestuntel
taak in deze rubriek het verslag te bespreken. Dat zal trou- hebben deze mannen en vrouwen van het eerste uur toch
de grondslag gelegd voor een goed sociaal klimaat in ons
@ns wel elders in dit nummer gebeuren. Ik wil het alleen
hebben over de kaft, want daar staat volgens mij meer op
land. Wij ouderen die de crisisjaren hebben meegemaakt,
dan op de volgende met grote zorg samengesteldepagina's. kunnen hen daarvoor niet genoeg dankbaar zijn.
Gaat het alleen maar om een goede CAO of een hoog
De kaft ziet er prachtig uit. Het eerste wat me opvalt, is
rendement op de beleggingen met volledige indexatie van
een leuke uitvoering van het ons zo vertrouwde Elsevieronze pensioenen?Jezusheeft daarover eens gezegd
logo. Het mannetje draagt - denk ik- een baseballpet; de
vruchten zijn klaar om geplukt te worden, en de guirlande "Niet alleen van brood zal de mens leven". Hij bedoelde
daarmee dat er meer is dan het materiele. Wij zijn niet
lijkt wel de slang uit het paradijs. Onze wapenspreuk 'Non
Solus' hebben ze gelukkig niet vervangen door het clublied alleen een prachtig functionerend lichaam waarvan de
wetenschap steeds meer wonderen ontdekt, ons ware
van Liverpool 'You never wak alone ...l
Het mannetje
wezen, onze ziel, is met geen microscoop te bespeuren.
steekt zijn vinger omhoog, alsof hij ons iets wil zeggen of
Als die ziel goed functioneert, dan is daarin liefde voor
ons wil waarschuwen. Ik heb me daarom afgevraagd wat
elkaar en bewogenheid voor het zwakke aanwezig.
'Opa Elzevier' wil duidelijk maken. Hij wijst er in ieder
Onze ziel heeft voedsel (steun) nodig. Die steun kunnen
geval op dat je in je eentje geen vruchten van je inspanwe elkaar geven. Alleen maar geven?Nee, geven is een
ningen plukt.
soort zaaien. Paulus schreef eens 'Wie karig zaait, zal karig
Non solzu, niet alleen, dat is een van de oudste leefregels
oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten'.
voor de mensheid. Reeds in de geschiedenis van Adam en
U allen een goede zaai- en oogsttijd toegewenst!
Eva wordt gezegd 'Het is niet goed dat de mens alleen zij'.
Dat is later uitgegroeid tot allerlei vormen van samenwerd.huis@hetnet.nl

NON SOLUS
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Doetinchem
J.J.H. Oostendorp,
Mevr. O.R.M. Oomen-Strooij. De Bilt
Mevr. JA. Wagenaar,
Amsterdam
Mevr. D.B. Wessels Boer-Staliman, Wannond

aan den Hoef
Amstelveen
Zeewolde
Doesburg
Zoetermeer
Muiderberg
Doetinchem

k van der Avoird,
G. Mulder,

Mevr.H.A. Kramer,
Mevr. C. Scholten,

Amsterdam

Op 22 augustus is het volgende uitstapje van VGEO.
We gaan dan naar de Historische Tuinen in Aalsmeer,
en... bij geschikt weer is er
een rondvaart. Reserveer de
datum vast in uw agenda.

hernieuwde Raad van
deelnemers SPEO

De Raad van deelnemersvan
de Stichting Pensioenfonds
Elsevier Ondernemingen
[SPEO) heeft een belangrijke
controlerende en adviserende functie. Deze kritische
rol wordt door de nieuwe
Pensioenwet nog eens
benadrukt. Naast in meerderheid werknemers zijn
hierin ook gepensioneerden

Gellicum

R.C.M. Kuitenbrouwer,

In de Historische W e n
krijgt u een beeld van de
geschiedenis van de
bloementeelt rond Aalsmeer en het ontstaan van
de grootste bloemenveiling
ter wereld. Verder wordt u
door een aantal kassen met
bloemen gevoerd en kunt u
voorwerpen en materialen
zien die met de tuinbouw te

kunt u bieden op planten.
Tijdens de rondvaart op een
niet-overdekte boot wordt de
geschiedenisvan het ontstaan
van het gebied verteld, die
teruggaat tot het jaar 1000.
U vaart langs de seringenkwekerijen die op eilandjes
in de Westeinderplas zijn
gelegen en langs diverse
recreatiegebieden.

kiezingen plaats waar
namens de gepensioneerden VGEO-leden zich weer
kandidaat stelden. Namens
de VUT-ters wordt nog een
kandidaat gezocht.

Gerard Roza).De vacature
voor nog een kandidaatslid
is niet ingevuld. Evenmin
ingevuld is een vacature met
stemrecht namens de VUTters en een kandidaatslid
zonder stemrecht. Pogingen
van de VGEO hiervoor kandidaten te vinden, hadden geen
resultaat. Mochten er onder
u toch nog geïnteresseerden
zijn, dan kunnen zij zich
alsnog melden bij de redactie
van deze Nieuwsbrief. SPEO
zegde namelijk toe te komen
met aanvullende verkiezingen voor de WT-ters als zich
alsnog kandidaten zouden
aandienen.

VGEO-bestuurslid
Ab Pouwels bleef SPEObestuurslid en plaatsvervangend secretaris.Verder ziet
de bezetting er namens de
gepensioneerden als volgt
uit: drie raadsleden met
stemrecht (Petervan der
Kleij, Herman Frank en
Jan Nefkens) en twee nieuwe
kandidaatsledenzonder
stemrecht (Harry Nijhuis en
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wijzigingen doorgevoerd in
de website van de NVOG
(www.gepensioneerden.nl),
om de bruikbaarheid ervan
8 Elsevier Senioren Nieuwsbrief

te vergroten. Ook is er een
experimenteel forum op de
website geplaatst. Het is de
bedoeling dat de leden van
de bij de NVOG aangesloten
organisaties, zoals de VGEO,
actief deelnemen aan dit

J#@

forum door een vraag te
stellen, een mening of tip te
geven, of door te reageren
op bijdragen van anderen.
Zo ontstaat een levendige
uitwisseling van kennis,
ervaringen en meningen.

