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een geïndexeerde uitkering. En natuurlijk doet
onze VGEO ook nog iets op het gebied van
voorlichting en gezelligheid voor zijn leden.”

VGEO-voorzitter Jan Nefkens:

Met meer zeggenschap zullen
we nooit klaar zijn

Wilt U meer weten over de
belangenvereniging voor
ge(pré)pensioneerden VGEO?
Bezoek onze website:
www.vgeo.nl

“Meer zeggenschap is van essentieel belang.
Daarom zullen we nooit klaar zijn”, stelt
VGEO-voorzitter Jan Nefkens. Hij constateert
echter ook dat de VGEO als
belangenorganisatie veel wist te bereiken in
de afgelopen 15 jaar. Van een door Elsevier
geweerde oprichtingsvergadering tot een door
Elsevierdirecties financieel gesteunde en
geaccepteerde belangenvereniging.

Wat is VGEO?
VGEO is de vereniging voor gepensioneerden
van Elsevier-ondernemingen. Zij behartigt, in
de meest uitgebreide zin, de gemeenschapplijke
belangen van 'niet-actieven' in het algemeen en
van haar leden, of groepen van leden in het
bijzonder.
Lid zijn gepensioneerden van Elsevier-ondernemingen in Nederland alsmede oudwerknemers die een uitkering ontvangen uit
hoofde van Pre-pensioen, FVP, WAO, Elsevier
Sociaal Plan of soortgelijke uitkering.

“Het gezamenlijke belang van onze leden is
dat ze steeds op tijd hun eigen verdiende geld
daadwerkelijk overgemaakt krijgen”, stelt Jan
Nefkens nuchter vast. “De hoogte van die
bedragen moet in overeenstemming zijn met
de afspraken die ze gemaakt hebben met hun
oude werkgever. Dus waardevast, dat noemen
we dan geïndexeerd. Niemand heeft ooit
kunnen bedenken dat het met die
waardevastheid wel eens mis kon gaan.” In dit
verband verwijst hij naar de ReedElsevierwerknemers die nog niet zo lang
geleden moesten overstappen van een
eindloonregeling naar een (voorwaardelijk)
geïndexeerde middelloonregeling. Op die
voorwaardelijkheid is volgens hem toen zeker
niet de nadruk gelegd. “Wanneer die
werknemers toen hadden geweten dat die
indexering wel eens „gebakken lucht‟ kon zijn,
hadden ze vast niet toegestemd. Door lid te
zijn van onze club vertrouwen
ge(pré)pensioneerden dat het bestuur van de
VGEO een positieve rol zal vervullen. Zeker
wanneer hun verwachtingen niet worden
waargemaakt. Overigens hebben we geen
enkele macht zaken naar onze hand te zetten.
We moeten meedoen met de in de statuten en
reglementen van SPEO vastgelegde
procedures. Daarbij zijn meerdere
tegenstrijdige belangen in het spel.
Werkgevers willen natuurlijk zo min mogelijk
kosten maken. Werknemers willen een zo laag
mogelijke premie betalen voor een zekere
pensioenverwachting. Gepensioneerden willen

Waarom een nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief van VGEO wordt gestuurd
naar 60+-ers binnen Elsevier Science en RB.
Doel is om deze groep van medewerkers, die
hun Prepensioen of Pensioen dichterbij zien
komen, te informeren over VGEO en hen
bewust te maken van het nut dat VGEO voor
hen kan hebben als het zover is.

Wat moet een niet-gepensioneerde
hiermee?
Als het (pre-)pensioen dichterbij komt, is het
zaak meer te weten te komen over de gevolgen
van de grote veranderingen die dan plaatsvinden
en zich dan aan te sluiten bij lotgenoten. Wij
roepen u op lid te worden zodra dit voor u
mogelijk is. Of wordt donateur, want dat kan nu
al. Stuur dan een emailtje naar het adres van
onze secretaris Chris Ankersmit,
chrisankersmit@planet.nl . Zie ook onze
website: http://www.vgeo.nl)
Redactie:
Harry Nijhuis ( harwil@planet.nl )

Gerard Roza ( gerard.roza@hetnet.nl )
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“Verhoging van AOW-leeftijd gaat
niet om het geld.’’

niet te indexeren en premies te verhogen om
de effecten van gedaalde beurskoersen en
lagere rente op te vangen. Mensen aan het
eind van hun werkend bestaan hebben een
relatief hoog opgebouwd pensioen en worden
het hardst door de bevriezing getroffen, terwijl
ze de minste tijd hebben om hun pensioen
verder op te bouwen. Voor jongeren en de
oudste generatie zijn de bestedingsgevolgen
van de pensioencrisis beperkt.
De recessie heeft verregaande gevolgen,
onder meer voor de overheidsfinanciën. De
CPB-auteurs dringen erop aan op korte
termijn niet te bezuinigen. Wel pleiten ze voor
een herstelplan voor de overheidsfinanciën op
lange termijn.

„De verhoging van de AOW-leeftijd draait niet
om het geld, maar om de arbeid‟, aldus
economisch redacteur Menno Tamminga in de
weekendbijlage van NRC-Handelsblad. De
kabinetspleidooien voor werk, werk en werk
hebben een missionair-ideologische kern.
Balkenende, Rouvoet en Donner, allen
studenten van de Vrije Universiteit. Stuk voor
stuk mannen die „de tale Kanaäns‟ verstaan,
zoals Bos dat twee jaar geleden verwoordde.
Zij zijn opgegroeid met het calvinistisch
arbeidsethos. “Ik leid de Partij van de Arbeid
hé”, zei Bos in Pauw en Witteman … “niet de
partij van de niet-arbeid”.

Citaat

SPEO

Paul de Beer, hoogleraar
arbeidsverhoudingen aan de Universiteit
van Amsterdam:
“De meeste AOW-voorstellen komen neer op
het afscheid nemen van de AOW als
volksverzekering”

Bij SPEO stonden eind 2008 2738 actieven
en 1093 gepensioneerden geregistreerd.
SPEO voorziet een daling van het Reed
Elsevier-personeelsbestand in Nederland van
5% per jaar en een stijging van 80
gepensioneerden per jaar. Jaarlijks neemt dit
iets af. Het aantal gepensioneerden zou dan
over een paar jaar tussen de 1200 en 1500
liggen en het aantal actieven zou ongeveer
2500 bedragen.

Snel herstel in pensioenwereld
De Nederlandse pensioenwereld komt dankzij
de maandenlange hausse op de
aandelenmarkt sneller uit het dal dan werd
verwacht. ABP kondigde als eerste aan dat
een gedeeltelijke indexatie van de pensioenen
met 0,45% weer mogelijk is.
Omdat de dekkingsgraad van ABP het
vereiste minimum van 105% weer heeft
bereikt, is indexatie mogelijk. Voor SPEO is dit
voorlopig nog niet aan de orde. Eind oktober
bedroeg de dekkingsgraad daarvan 96%. Wie
de dekkingsgraad van SPEO wil volgen kan
daarvoor de sterk verbeterde website
www.speo.nl raadplegen.

Vijftigers en zestigers de dupe
van pensioencrisis
Twee directieleden van het CPB publiceerden
het boek „De grote recessie‟ over de
kredietcrisis. De auteurs achter het wenselijk
de gevolgen van de pensioencrisis beter over
de generaties te spreiden door jongeren meer
risico‟s te laten lopen dan oudere werknemers.
Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat de
gevolgen van de financiële crisis voor de
pensioenen het hardst aankomen bij vijftigers
en zestigers. Het verlies aan besteedbaar
inkomen voor mensen geboren tussen 1940
en 1955 kan oplopen tot 15 procent. Als de
beurskoersen zich de komende vijf jaar niet
herstellen, kan dit oplopen tot 18 procent. In
een scenario van versneld koersherstel op de
aandelenmarkten beperkt het verlies zich tot 8
procent.
Het bestedingsverlies is een gevolg van de
verplichting voor pensioenfondsen pensioenen

Het VGEO-bestuur wenst alle lezers van
deze Nieuwsbrief fijne feestdagen en een
voorspoedig 2010 toe.
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