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aLS u dIt maar Weet
Het SPeO-bestuur heeft besloten stiefkinderen die grotendeels door een 
deelnemer van het fonds worden onderhouden ook in aanmerking te laten 
komen voor wezenpensioen. De kosten van deze reglementswijziging 
zijn gering. Op dit moment wordt aan 40 wezen een wezenpensioen 
uitgekeerd.

Sommige besturen van pensioenfondsen handelden in producten die ze 

niet snapten en gaven mandaten af die ze niet konden overzien, vindt 
Joanne Kellermann, directeur van De Nederlandsche Bank. 

twee grote overkoepelende pensioenorganisaties betrokken onlangs 
een gezamenlijk onderkomen. Het gaat hier om Pensioenfederatie en 
de OPF (Stichting voor  Ondernemingspensioenfondsen) die ruim 300 
ondernemingspensioenfondsen overkoepelt. 

Jaap Kuipers staat klaar voor bestuursfunctie bij SPeO

Leg risico’s niet alleen bij werk-
nemers en gepensioneerden
,,Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling dat werkgevers de risico’s 
van het pensioensysteem geheel bij werknemers en gepensioneerden 
zouden willen leggen,’’ Jaap Kuipers, het onlangs tijdens de VGeO-
jaarvergadering gekozen nieuwe bestuurslid, weet waar hij het over 
heeft. Hij was zo’n 15 jaar met tussenpozen voorzitter van het toenmalige 
misset-pensioenfonds.
Jaap heeft deze achtergrond nodig 
als hij namens de gepensioneerden 
volgend jaar VGEO-bestuurslid 
Ab Pouwels opvolgt in het SPEO-
bestuur. Als registeraccountant 
kent hij financieel-economisch 
ook het klappen van de zweep. Hij 
weet nog als de dag van gisteren 
dat vakbladuitgeverij Misset in 
Doetinchem als één van de eerste 
bedrijven in Nederland, toen nog 
drukkerij en uitgeverij tezamen, 
een eigen Pensioenfonds had. ,,ik 
ben zo’n 15 jaar, in afwisseling 
met de directie van de drukkerij, 
voorzitter van dat pensioenfonds 
geweest. in de laatste jaren daarvan 
toewerkend naar een scheiding 
naar de bloedgroepen ‘uitgevers’ 

en ‘drukkers’. Een scheiding van 
‘drukkers en uitgevers’’ vond 
plaats vanaf 1 januari 1998. De 
actieven in de uitgeverij gingen 
toen over naar het Pensioenfonds 
Elsevier Ondernemingen (SPEO). 
De grafische werknemers naar het 
Bedrijfstakpensioenfonds Grafische 
Bedrijven.

Verhoging van aOW-leeftijd
Als voorzitter van het Misset-
pensioenfonds was Jaap Kuiper, een 
in 1938 geboren Almeloér, bij de vele 
aspecten van een pensioenfonds 
betrokken. Na zijn pensionering zette 
hij pensioenzaken maar een poosje 
op enige afstand. ,,Tot het moment 
dat ik gevraagd werd lid te worden 

van het bestuur van de VGEO. Daar 
wil ik me graag met mijn kennis en 
ervaring betreffende pensioenzaken 
voor inzetten.’’ Gezien de alsmaar 
stijgende levensverwachting is er 
volgens Jaap niet aan te ontkomen 
dat de pensionerings- en AOW-
leeftijd op redelijk korte termijn 
worden verhoogd. ,,Wil er ook voor 
de huidige werkende generatie 
een aanvaardbaar pensioen zijn 
tegen een redelijke prijs. Dat 
betekent nieuwe afspraken tussen 
werkgevers en werknemers.’’ 

Jaap begon zijn werkzame leven in 
de textielindustrie. Daarin vervulde 
hij 16 jaar velerlei functies. De 
malaise in de textielindustrie 
deed hem in 1976 besluiten over 
te stappen naar de dochter van 
Elsevier, Uitgeversmaatschappij 
Misset in Doetinchem. Daar begon 
hij als Controller. Vanaf 1978 tot 
aan zijn VUT in 1997 was hij in 
Doetinchem Financieel Directeur.

Jaap Kuipers: 

,,mijn kennis en 
ervaring inzetten voor 

gepensioneerden’’

Je bent ook wat je vader at
een onderzoek in elsevieruitgave  
“’Cell” ‘ laat zien dat voedingsinfor-
matie door de genen doorgegeven 
wordt. 
We zijn niet alleen wat we eten, 
maar ook dat wat onze ouders 
gegeten hebben. Dat opkomende 
idee wordt gesteund door een 
nieuwe studie die laat zien dat 
muizen die net als hun vaders op een 
laag proteïnedieet waren, duidelijke 
en reproduceerbare veranderingen 
lieten zien in de activiteiten van be-
langrijke metabolische genen in hun 

levers. Deze veranderingen deden 
zich voor zonder dat deze vaders 
ooit hun kroost gezien hadden en 
heel weinig tijd met de moeders 
doorbrachten. De wetenschappers 
menen dat daardoor gesuggereerd 
wordt dat de voedingsinformatie 
aan de volgende generatie 
doorgegeven wordt via sperma en 
niet door sociale invloeden. 
Deze nieuwe vindingen zijn gepu-
bliceerd in het nummer van 23 
december 2010 van “’Cell”, ‘ een 
uitgave van Cell Press.

elzevier-erfenis nu op je computer
Global Communications brengt hulde aan het Huis van elzevier door een 
digitale tentoonstelling op elsevier.com in te richten
De “Elsevier Heritage Collection” 
is een erfenis van het hedendaagse 
Elseviermerk. De verzameling omvat 
2.000 vroeg moderne boeken 
uit de collectie van het Elzevier 
familiebedrijf. Dit was een van de 
meest bekende wetenschappelijke 
uitgeversfamilies in Europa in de 
16e, 17e en 18e eeuw. 
Ofschoon de stichters van de 
moderne uitgeverij Elsevier niet 
verwant waren aan de toenmalige 

Elzevier familie, kozen zij toch die 
naam. Over de laatste  40 jaar 
bouwde Elsevier haar verzameling 
Elzevier-boeken op.  Ze zijn ge-
huisvest in Amsterdam, maar 
in toenemende mate online be-
schikbaar, waardoor ze voor 
collega’s en wetenschappers 
wereldwijd toegankelijk worden. 
Nu zijn de hoogtepunten van 24 
boeken online, onder meer werken 
van Galilei en Descartes.




