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VGEO beveelt SPEO aanpassing 

pensioenstelsel aan 
Het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds en mensen van middelbare leeftijd. Ouderen 
Elsevier-Ondernemingen (SPEO) heeft een vergen meer zorg en hebben daardoor een 
oriëntatiecommissie ingesteld. Deze kreeg de ander ziektekosten- en zorgpatroon. Zij zijn 
opdracht op zeer korte termijn te inventari- niet meer werkzaam en hebben dus weinig 
seren welke aanpassingen van de pensioen- van doen met een loonindex die mede 
regelingen nodig zijn. In reactie hierop zond bepaald wordt door vraag en aanbod op de 
de VGEO een brief aan SPEO met een aantal arbeidsmarkt in de betreffende bedrijfstak. 
aanbevelingen. VGEO acht het dan ook waard te overwegen 
VGEO stelt voor de pensioenpremie in de indexering van uitkering middels de index 

tweeën te delen: een basispremie en een pre- voor Ouderen te laten lopen. 
mievermeerdering. De basispremie wordt te VGEO hoopt dat genoemde uitgangspunten 
allen tijde voldaan ongeacht de beurswaarde door de oriëntatiecommissie in haar advies 
van de beleggingen. 

Ingeval de beurswaarde van de beleggingen 
in tijden van hoogconjunctuur hoog is wordt 
de basispremie verhoogd met een premiever- Dat het verkrijgen en behouden van een goed 
meerdering. Immers - in een zodanige perio- pensioen belangrijk is hoef ik aan gepensio- 
de van hoogconjunctuur is het minder pro- neerden niet te vertellen. Uw Reed-Elsevier 
blematisch een hogere premie te betalen dan pensioen wordt geregeld door de Stichting 
in een periode van laagconjunctuur. Doet Pensioenfonds Elsevier Ondernemingen 
zich een periode van laagconjunctuur voor (SPEO). Om hier de vinger aan de pols te hou- 
dan kan de premie verlaagd worden tot de den en het Bestuur van SPEO te adviseren is 
basispremie. Het geheel is een wat acyclisch er een Raad van Deelnemers waarin de 
model doch is volgens VGEO zowel aantrek- gepensioneerden 3 zetels hebben (en 3 kan- 
kelijkvoor werkgever, werknemer als de didaat-zetels). In mei vinden hiervoor verkie- 
gepensioneerden. zingen plaats. U krijgt hierover nog bericht. 

Wij roepen gepensio- 

Het tweede voorstel ie het belang van een 
betreft de indexatie oed pensioen inzien 
van ingegane ouder- nsioenstelsel aan 
domspensioenen. euws van de bestuurstafel de materie op zich 

gen bepaald door de els. De Raad van 
loonindex. Het VGEO- elnemers vergadert 
bestuur vindt dit voor 
de gepensioneerden 

moeten leven nu niet 
de meest juiste index. 
Immers het is 

bekend dat de kosten 
van ouderen anders 
van samenstelling zijn ur hem een email 
dan die van jongeren aa10087@wxs.nl. 



Elsevier Senioren door het bestuur geaccor- bezoek is groeiende en vast- 
Op de eerste vergadering van deerd. Deze begroting zal op gesteld is dat velen buiten de 
2003 welke op de aantrekkelij- 9 april aan de Ledenver- Elsevier-kring de site bezoe- 
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ke lokatie van Reed Business 
Information in Maarssen 
plaatsvond boog het bestuur 
zich over ons verenigingsblad 
Elsevier Senioren. 
Omdat Elsevier Senioren in 
2003 driemaal is verschenen 
en er slechts voor twee publi- 
caties was begroot uitte de 
penningmeester hier zijn 
terechte zorg over. Doch door 
verandering van drukker zul- 
len de kosten per publicatie in 
2003 omlaag gaan zodat het 
zelfs mogelijk is om tegen 
gelijkblijvende kosten het blad 
vier maal per jaar te laten ver- 
schijnen. Omdat er veel 
gebeurt op het front van de 
pensioenen en we het van 
belang vinden de leden goed 
en frequent te informeren 
werd deze gedachte unaniem 
omarmd. 
De vernieuwde redactie 
bestaand uit de heren Harry 
Nijhuis en Ton Boogers gaat 
hiermee voortvarend te werk. 
Ons lid Jan Flier heeft zich 
bereid verklaard de layout te 
verzorgen en een model van de 
vernieuwde uitgave kwam dan 
ook over tafel. 

Ledenvergadering en SPEO 
Er werd voorts enige aandacht 
besteed aan de Ledenvergade- 
ring op 9 april. De uitwerking 
hiervan werd overgelaten aan 
de PR-commissie. De financie- 
le begroting voor 2003 werd 
toegelicht door de penning- 
meester, de heer Wim Kooij en 

gadering ter goedkeuring wor- 
den voorgelegd. Uiteraard 
werd er stilgestaan bij de ont- 
wikkelingen binnen het 
Pensioenfonds Elsevier. 
Besloten is om de premie voor 
actieven ingaande 2003 van 
2% naar 6% te brengen en het 
z.g. dempingsmechanisme te 
verlaten. Dat het bestuur van 
SPEO ruimere bevoegdheid 
krijgt om in te grijpen bij 
indexatie kon onze goedkeu- 
ring niet wegdragen. VGEO 
heeft haar leden hierover 
begin december geinfor- 
meerd. In Januari 2003 is een 
brief aan SPEO gezonden 
waarin een gewijzigde vorm 
van premieheffing wordt voor- 
gesteld waarbij de nul-premie 
vervalt. 
Door de heer Pouwels werd 
zorg geuit omtrent een andere 
ontwikkeling; de 'backservice'. 
(U leest hierover meer elders 
in dit blad). 

Raad van deelnemers 
In April zijn er verkiezingen 
voor de Raad van Deelnemers 
en ondergetekende deelde de 
vergadering mee dat hij zich 
kandidaat stelt. Inmiddels is 
ook bekend dat heer Jan ten 
Broeke zich wederom kan- 
didaat stelt, maar dat de heer 
Sprangers helaas wegens 
gezondheidsredenen moet 
afhaken. 
De heer Roza meldde tenslotte 
dat onze website het heel erg 
goed doet. Het maandelijkse 

Belangstelling voor VGEO- 
website neemt flink toe 
Gerard Roza, die de VGEO-website opzette en 
beheert, heeft alle reden tot tevredenheid. 
De site wordt namelijk door steeds meer 
mensen bekeken sinds hij begin 2002 
operationeel werd. Zelfs door buitenlanders. 
Het meest bekeken zijn de nieuwspagina's. 
De redactie bestaande uit Ton Boogers en 
Harry Nijhuis houdt die informatie sinds 

ken. Dit met name omdat de 
site een bron is geworden van 
actueel nieuws rond pensioe- 
nen en pensioenfondsen. 

Jan de Waal 

Nieuwsbrief kreeg 
face-lift 
Elsevier Senioren Nieuwsbrief 
onderging zoals u ziet een 
face-lift. Het blad heeft een 
meer eigentijds gezicht en zit 
wat strakker in het vel. 
Redactie en vormgever hopen 
hiermee de leesbaarheid en 
aantrekkelijkheid van het blad 
te hebben vergroot. Andere 
lettertypes, meer ruimte voor 
beeld, variatie in kolombree 
tes en herkenbare rubrieks- 8 
aanduidingen zijn de belang- 
rijkste nieuwe elementen. Ook 
inhoudelijk blijven we streven 
naar verbeteringen. Om u 
beter te informeren besloot 
het bestuur bovendien dat dit 
blad nu per kwartaal, dus vier- 
maal per jaar, uitkomt. De 
nieuwe vorm draagt het stem- 
pel van vormgever Jan Flier. 
Hij volgde Thom Geuzebroek 
op omdat deze zijn gewaar- 
deerde taken ingaande dit 
nieuwe jaar wilde beëindigen. 
Wij danken hem voor het pio- 
nierswerk dat hij voor dit blad 
verrichtte. In het volgende 
nummer besteden wij hier uit- 
gebreid aandacht aan. Ter 
kennismaking vindt u verder- 
op een kort portret van vorm- 
gever Jan Flier. 

enkele maanden nog actueler bij. 
Niet alleen het bezoek maar ook de omvang 

van het aantal pagina's op de website nam 
flink toe. Een paar getallen voor de fijn- 
proevers illustreren dit: 

Aantal pagina's op de website: is meer 
dan 100 
Aantal afbeeldingen opgenomen: 250 
Omvang in bytes: 8.000.000 bytes 
(dus 8MB) 



Gerard Roza kan het 
toenemend aantal 
bezoeken precies vast- 
stellen, In oktober 
2002 waren er bijvoor- 
beeld 450 verschillen- 
de bezoekers die 
690 keer toegang tot 
de website zochten en 
1690 pagina's raad- 
pleegden. In decem- 
ber waren dit 
690 bezoekers met 

eniging en de beschrijving van de loopbaan 
en hobbies van bestuursleden. Nu zijn het 
voornamelijk de krantenartikelen over 
Pensioenen in het Nieuws en sinds kort voor- 
al de samenvattingen daarvan, die verreweg 
het meest gelezen worden. Dit doet de redac- 
tie uiteraard deugd. De indruk bestaat dat 
veel lezers van de website ook niet-leden zijn 
die op het internet op zoek zijn naar informa- 
tie over pensioenen. Ze komen zelfs uit de 
Verenigde Staten, België, Engeland, 
Zwitserland, Duitsland en meer landen. 
Waarschijnlijk komen zij via zoekmachines 

1080 bezoeken en 2900 gelezen pagina's. zoals Yahoo en Google op onze website 
Hij signaleert dat er in het begin een flinke terecht. Voldoende redenen om hiermee door 

interesse was voor de aktiviteiten van de ver- te gaan. 

Berichten uit 'De Zorg' 
De Troonrede, 17 september 2002 
Op financieel verantwoorde wijze wil de 
regering bewerkstelligen, dat het recht op ver- 
zekerde zorg waargemaakt kan worden. De 
behoeften van de patiënt zullen centraal staan 
en de wachttijden worden verkort. Een nieuw 
ziektekostenstelsel zal uitgaan van solidariteit 
tussen mensen met verschillende leeftijden, 
gezondheidsrisico's en draagkracht. 

M De Telegraaf, 24 september 2002 
De loongrens voor het ziekenfonds wordt in 
2003 met ruim 3 procent verhoogd tot 
F 31.750. Werknemers die meer verdienen 
moeten zich particulier verzekeren. 
65-plussers met een inkomen van meer dan v y 1% F 20.200 moeten zich eveneens particulier 

b verzekeren; in het algemeen betekent dit de 
Standaardpakketpolis. 

Persbericht Gezondheidsraad 3 febr. 2003 
De Gezondheidsraad heeft een advies uit- 
gebracht over de criteria voor de samen- 
stelling van het basispakket in een nieuw 
zorgstelsel en sluit daarbij een kleiner ver- 
plicht basispakket niet uit. 
In de plannen van het kabinet wordt uitge- 
gaan van één verplicht basispakket voor 
iedereen. Volgens de raad zijn er twee doel- 
stellingen voor een basispakket; solidariteit en 
bescherming tegen onderverzekering. 
Solidariteit betekent, dat de gezondheidszorg 
voor iedereen - jong of oud, arm of rijk- goed 
toegankelijk is. Alle voorzieningen, waarvoor 
een beroep op deze solidariteit kan worden 
gedaan, moeten in het basispakket komen. 
De criteria hiervoor zijn volgens de raad: 

behandeling van aandoeningen die de 

patiënt veel last opleveren en 
behandelvormen die kosteneffectief zijn. 

Een verplicht basispakket is ook nodig om 
burgers te beschermen onderverzekering van 
zichzelf en van anderen. Criteria hiervoor 
zijn o.m.: 

hoge kosten van een behandeling; 
de risico's van een aandoening voor de 

gezondheid van anderen en 
de overweging, dat een bepaalde voorzie- 

ning voor de rest van de zorg kosten kan 
besparen, zoals wijzing door een huisarts. 

De Telegraaf, 8 februari 2003 
De huisartsen hebben woedend gereageerd 
op de suggestie van Hans Wiegel om de huis- 
artsen uit het verplichte pakket te halen; zij 
vinden dit een asociaal plan. De zwakste 
groepen, zoals ouderen, zullen hiervan de 
dupe worden. Mensen gaan dan onverant- 
woord lang wachten met een bezoek aan de 
huisarts. De huisarts is een belangrijke basis- 
voorziening, die voor alle burgers beschik- 
baar moet zijn. 

Commentaar van De Telegraaf: 
Wiegels voorstel de huisarts uit het verplichte 
pakket te schrappen gaat te ver. Het voordeel 
is, dat de consumptie van niet noodzakelijke 
huisartsenzorg afneemt. Maar daar staat 
tegenover, dat zieken soms van een noodza- 
kelijk artsenbezoek afzien. Dat kan leiden tot 
een slechtere gezondheid en daarmee uitein- 
delijk tot hogere kosten. Zieken dreigen dan 
aan te kloppen bij de veel duurdere specialis- 
ten, waar hulp van de goedkopere huisarts 
eigenlijk voldoende is. 

Ger van der Veen - 



In de serie portretten mag vormgever Jan Flier niet ontbreken. dagmiddag om 15.00 uur de de studio geheel 
Hij is namelijk de man die ingaande dit nummer Elsevier was verlaten. 
Senioren Nieuws een nieuw en eigentijds gezicht geeft. De grote voordelen van de komst van de 

computer zijn in mijn ogen dat je wat je werk 

Hoe was jouw loopbaan bij Elsevier en 
daarvoor? 
Mijn hele loopbaan stond in het teken van 
verandering. Opgeleid als een van de laatste 
handlithografen - ik heb bij Steendrukkerij 
De Jong & co nog affiches gelithografeerd in 
12 kleuren - moest ik omschakelen naar iets 
anders omdat de fotolithografie alle hand- 
werk overnam. Het werd grafische vorm- 
geving. Eerst bij uitgeverij Zomer & Keuning 
(Prinses en Spiegel) daarna een reclamebu- 
reau, de reclameafdeling bij een bedrijf, zelf- - .  

standig vormgever, en een reclamebureau in 
Amsterdam. Daar kreeg ik te maken met de 
restyling van Elseviers Weekblad. In 1985 
vroeg Nic van Rossum, toenmalig hoofdre- 
dacteur, of ik bij Bonaventura wilde komen 
werken. Ook daar heb ik weer de volledige 
verandering van het uitoefenen van een vak 

Vormgever Jan Flier: meegemaakt. Van de loden zetregels naar de 
eerste fotozetmachines, van stroken plakken 

,,Laat zien dat naar beeldschermopmaak. In 1987 werd EW 
gepensioneerden in het Weekblad Elsevier gevoegd. Daar heb ik 

goed kunnen tot mijn vut gewerkt als art director. 
functioneren 

in deze Wat sprak jou in je werk het meest enlof 
maatschappij" het minst aan? 

Het meest aansprekende is dat je nog steeds 
niet met een druk op de knop een goed blad 
kunt maken. Je moet altijd op scherp staan. 
Net zoals de journalist altijd veranderingen 
en ontwikkelingen moet volgen, moet je als 
vormgever zorgen dat je weet waar het over 
gaat en het voor de lezer interessant maken. 
In eerste instantie voor de bladeraar. Hij 
bladert door een blad en moet minimaal 
denken: hé dat lijkt me een goed verhaal. 
'Never a dull moment' 
Problemen waren er toen ik in 1985 vanuit de 
reclamewereld in de uitgeverij stapte. Een 
totaal andere wereld. Werk je in de reclame 
voor verschillende klanten, in de uitgevers- 
wereld werk je vaak voor één blad. Men vond 
het heel raar dat ik zowel voor Elseviers week- 
blad als voor FEMwerkte. Het verschil is ook 
dat een uitgeverij beheerst wordt door CAO'S 
en de reclamewereld niet. Op het moment 
dat ik in dienst trad was net de werktijdver- 
korting ingevoerd in ruil voor geen salaris- 
verhoging. Het resultaat was dat iedereen 
scherp op zijn werktijd ging letten en op vrij- 

betreft grotindeels ónafhankelijk bent 
geworden van anderen. En tegelijkertijd is 
een veel grotere samenwerking mogelijk dan 
ooit te voren. Wie nu naar Reed Business 
Information kijkt ziet wat dat betreft fascine- 
rende ontwikkelingen. 

Hoe ervaar je het niet langer werknemer 
te zijn? 
Doordat ik een tiental jaren als zelfstandig 
vormgever heb gewerkt is het niet zo'n 
vreemd gevoel om buiten een 'arbeidsge- 
meenschap' diensten te verrichten. Er zijn 
allerlei mensen die -buiten een bedrijf 
werkzaam - een hele goede werkrelatie 
onderhouden met degenen die binnen een 
bedrijf werken. 

Wat zijn jouw interesses? 
Sport: roeien en mountain biken. Veel kran- 
ten en tijdschriften lezen (Elsevier, HPIDe 
Tijd, de NRC en nog wat vakbladen) Ik heb 
nog twee jonge kinderen dus moet ik mij ook 
bezighouden met opvoeden en praten over 
TV programma's en computerspelletjes. 

Wat zijn jouw motieven o m  aan dit blad 
mee te werken? 
Laten zien dat gepensioneerden goed kun- 
nen functioneren in de maatschappij. We zit- 
ten niet in een reservaat, maar kunnen nog 
wel degelijk invloed uitoefenen. Kijk maar 
naar de journalisten Hofland en Heldring. 

Hoe zou je de veranderde vormgeving van e 
ES willen karakteriseren? 
De lezer het gevoel geven tot een volwaardige 
club te behoren. Waarbij de vorm ook de 
inhoud moet dekken. Ik denk dat veel gepen- 
sioneerden nog op veel manieren deelnemen 
aan de maatschappij en zou dat ook graag in 
het blad terugvinden. 

Hoe niet een ideaal blad er volgens jou uit? 
Inhoud en vorm dienen een zekere dynamiek 
uit te stralen. Dat kan alleen als de redactie 
en vormgever naadloos samenwerken, jour- 
nalist denkt in vorm - vormgever denkt jour- 
nalistiek. Ik ben al enige jaren geabonneerd 
op Onze Taal, zowel in vorm als inhoud volgt 
dit blad naadloos alle ontwikkelingen in ons 
taallandschap en blijft daardoor interessant. 
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Sinds het vorige nummer gebeurde er veel en een wezenlijk verschil van opvatting over de 
verbeterde er weinig. De beurskoersen zakken meest effectieve wijze waarop de belangen 
nog steeds. Pensioenfondsen komen toene- van de gepensioneerden behartigd worden. 
mend in  de problemen, en de indexatie van De NVOG beraadt zich nu op de toekomst in 
pensioenen wordt minder vanzelfsprekend. verband met haar verzwakte positie 
Maar er zijn ook lichtpuntjes zoals meer zeg- 

i genschap door gepensione&-den in fondsen, 

,,De betekenis van 
indexatie voor 

gepensioneerden 
wordt stelselmatig 

onderschat! 
Iedereen weet hoe 
belangrijk loons- 
verhogingen zijn 
voor het behoud 

van koopkracht en 
voor het veroveren 

van een klein stukje 

Drs. D. den Hoedt, 
voorzitter Nederlandse 

Vereniging van 
Organisaties van 

Gepensioneerden (NVOG) 

Het nieuwe jaar begon in pensioenland 
met een scheiding der geesten. Deze trad 
op binnen de overkoepelende Nederlandse 
Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden (NVOG), waarbij ook de 
VGEO is aangesloten. Grote verenigingen 
zoals Hoogovens, Philips, Shell en Unilever 
hebben hun lidmaatschap met de NVOG 
opgezegd. Breekpunt was het wettelijk vast 
laten leggen dat gepensioneerden in het 
Bestuur van pensioenfondsen dienen te wor- 
den opgenomen. De afgescheiden belangen- 
verenigingen vreesden de goede verstand- 
houding met hun voormalige werkgever op 
het spel te zetten door dit formeel en wette- 
lijk af te dwingen. Een en ander wordt toege- 
schreven aan cultuurverschillen tussen 
gepensioneerdenverenigingen die te maken 
hebben met een ondernemingspensioen- 
fonds, en zij die een bedrijfstakpensioen- 
fonds als tegenspeler hebben. Dat leidt tot 

Werkgevers en vakbonden gunnen gepen- 
sioneerden meer zeggenschap. Het kwam 
dan toch zover na veel tegenwerking door 
werknemers- en werkgeversorganisaties. 
Samen met de ouderenbonden is een 
akkoord bereikt over de zeggenschap van 
gepensioneerden in pensioenfondsen. 
Overigens is het nog steeds een akkoord 
onder voorbehoud. Aan wetgeving op dit 
gebied willen werkgevers en werknemers nog 
niet denken. Over twee jaar willen zij bekij- 
ken of de gemaakte afspraken dan hebben 
geleid tot meer ouderen in pensioenfondsen. 
Dat wil zeggen: in 65% van de besturen moet 
dan een gepensioneerde zitten. Is dat niet zo 
dan legt ook de Stichting van de Arbeid zich 
bij wetgeving neer. 

Een recordaantal gepensioneerden ont- 
vangt geen of minder prijscompensatie. 
Dat blijkt uit een onderzoek door NRC- 
Handelsblad. Het onderwerp 'pensioenin- 
dexatie' staat in de toptien van pensioenon- > 

OPA,VOELT U ZICH WEL EENS DEPRESSIEF? 

Dertig procent van de Nederlanders heeft last van 
depressiviteit, zo is uit een recent onderzoek gebleken. 
Verontrustend is dat. Vroeger waren Nederlanders niet 
depressief. Ze waren soms wel bedrukt, ze voelden zich 
niet zo vrolijk, ze waren verdrietig of treurig of ze hadden 

e o o n  een stinkende pestbui. Maar depressief? 
"Opa, voelt u zich wel eens depressief?". Is er ooit een 

ouderwetse opa geweest die zo'n vraag zou hebben 
begrepen, laat staan er "Ja" op zou hebben gezegd? 
Want zo gaat het met dat soort onderzoeken. Een far- 

maceutisch bedrijf is op zoek naar een probleem voor 
zijn oplossingen en schakelt een enquêtebureau of tele- 
marketingclub in. Een batterij uitzendkrachten krijgt 
een vragenlijst voor de neus, er worden voorbijgangers 

, aangeschoten of argeloze mensen van het avondeten 
weg gebeld en dan komt de vraag: "Bent u wel eens 
depressief?" Zelfs als je het nog nooit bent geweest, zou 
je het bij zo'n gelegenheid spontaan worden en dat 
wordt dus geturfd en de uitkomst is dat dertig procent 
van ons het is. Natuurlijk zijn er mensen die echt lijden 
onder depressiviteit. Misschien is dat één procent, mis- 
schien wel twee. Maar dertig procent, dat is niet eens 
epidemie, dat is een doelgroep. 

Als je je vroeger verdrietig voelde, ging je op een herfstige 
najaarsmiddag een treurige wandeling maken in de regen 
en als je weer thuis was, dichtte je bij de open haard een 
elegie op een dorpskerkhof. Of als je woedend was en je 
kon schilderen, dan smeet je Guernica op het doek. Of je 
ging de straat op, maakte revolutie en wierp de regering 
omver. Niet meer. Al dat soort emotie is een medisch 
geclassificeerde aandoening, depressiviteit en daar heb- 
ben we pillen en spuitjes tegen. Voort, op weg naar het 
ideaal: niemand meer triest of treurig, iedereen dezelfde 
geMcDonaldiseerde plastic confectieglimlach van de 
firma Prozac op de lippen en een zielloze holheid in de 
ogen. 
In zijn nieuwste boek, De Mens in de Filosofie van de 

Twintigste Eeuw, plaatst J.Sperna Weiland ons keer op keer 
tegenover de nieuwe mens uit Aldous Huxley's Brave New 
World. 
Het is om depressief van te worden, zo dicht zijn wij hem 

aan het naderen: "De mensen zijn gelukkig. Ze krijgen wat 
ze willen, en wat ze niet krijgen, kunnen ze niet willen." 
Wat is er, met dit perspectief voor ogen, verschrikkelijker 
dan doodgaan? Niet doodgaan ... 

HK vrij naar Ode 



derwerpen. Het is een emotioneel onder- macro-economisch belang van iedereen. Van 
werp. De voorstanders moet je vooral zoeken alle kanten wordt er aan getrokken. Politici, 
onder gepensioneerden, de tegenstanders 
onder actieven en pensioenfondsen. Bij de 
meeste fondsen lijkt de jaarlijkse indexatie 
nog wel te worden toegepast. Maar ook solide 
fondsen, zoals SPEO, achten dit niet meer 
vanzelfsprekend. Er is alle reden tot bezorgd- 
heid. Een recordaantal gepensioneerden 
krijgt dit jaar namelijk minder of geen prijs- 

,,Nederland zal compensatie (indexatie) van hun pensioen- 
er niet aan fonds. Het zou om meer dan 300.000 gepen- 
ontkomen sioneerden gaan. De Nederlandse Bond voor 

onvriendelijke Pensioenbelangen ( N B P )  stelt daarom 
maatregelen te opnieuw een meldpunt in voor klachten. 
nemen, zoals 
het verhogen 

van de 
r "  . . , ' 

pensioenleeftijd." 

Lans Bovenberg, 
Paniekvoetbal in pensioenland 

CDA-adviseur en econoom Wat is er allemaal aan de hand in pensioen- 
land? Het duizelt de geregelde krantenlezer 
aan wat hij hierover leest. Wie er een goed 
overzicht van wil hebben moet de VGEO- 
website eens bezoeken. Wat mij opvalt is de 
toenemende complexiteit en het groeiend 
aantal belanghebbenden. Het gaat natuurlijk 
al lang niet meer alleen om 65plussers. Veel 
meer dan vroeger werd 'Pensioenen' een 

economen, arbeidsdeskundigen, onderne- 
mers- en werknemersorganisaties omdat zij 
vinden dat ouderen langer in het arbeidspro- 
ces moeten deelnemen. Sommigen vinden 
dat regelingen als pré-pensioen en W T  
moeten worden afgeschaft en de pensioen- 
gerechtigde leeftijd moet worden verhoogd. 
Anderen vinden dat de gepensioneerden ook 
moeten meedelen in de malaise en hun jaar- 
lijkse indexatie maar moeten opofferen. 
Verzekeringsmaatschappijen en banken aan- 
schouwen likkebaardend deze worsteling om 
centen en zekerheid. Waar de solidariteit tus- 
sen actieven en niet-actieven verbrokkelt 
kunnen banken en verzekeraars garen spin- 
nen met individuele oplossingen in de vorm 
van aanvullende verzekeringen en bank- 
produkten. Waar het in dit land nog aan ont- 
breekt is een integrale visie op dit onderwerp. 
Het veld van spelers doet me denken aan 
paniekvoetballers. Ze hebben allemaal hun 
eigen spelopvatting en lijken daardoor de 
teamgeest en greep op het spel kwijt te zijn 
geraakt. Het gevolg is: Er wordt niet gescor @ 
maar alleen geschreeuwd, geduwd en getack- 
led. Welke bondscoach durft hiervan een 
éénheid te maken? 

Harry Nijhuis 

Ook aan de Het totale vermogen moet vol- tot ongeveer 112%. 

achterdeur van doende zijn om het pensioen indien de beurs -wat niet is te 

SPEO wordt van de thans gepensioneerden hopen - nog verder daalt tot 
alswel de pensioenen van de onder de 250 en daarmee het 

dreigend ge toekomstig gepensioneerden dekkingspercentage beneden 
De pers besteedde er ruim aan- 
dacht aan. Gedurende het jaar 
2002 kelderden wereldwijd de 
koersen op de effectenbeurs. 
De waardevermindering van 
effecten heeft directe conse- 
quenties voor de pensioenfond- 
sen en zo ook voor het Elsevier 
Pensioenfonds SPEO. Maar er is 
nog een dreiging aan de ach- 
terdeur waarover nauwelijks 
iets is geschreven: de zo- 
genoemde 'backservice' van een 
pensioenfonds. 

Pensioenfondsen (en dus ook 
SPEO) betalen de maandelijk- 
se pensioenen vanuit een 

te betalen. 
Dit vermogen wordt belegd op 
de effectenbeurs. Inkomsten 
vanuit deze beleggingen (in- 
trest, dividend en koerswin- 
sten) worden toegevoegd aan 
het vermogen en vormen een 
veel grotere inkomstenbron 
dan de premies. Omdat de 
waarde van effecten dagelijks 
wijzigt, wijzigt de waarde - op 
papier - van het vermogen 
dagelijks. 
In tijden van economische 
hoogtij rekenen pensioen- 
fondsen zich rijk en in tijden 
van economische teruggang 
(zoals thans) daalt het ver- 

de 100 gaan de pensioenen 
een gevaarlijke kant op. Dit is 
de dreiging aan de voordeur. 

Te weinig premie 
afgedragen e 
Maar daarmee zijn we er niet, 
ook aan de achterdeur wordt 
geklopt. Pensioenen worden 
toegekend op basis van het 
laatste verdiende salaris. Dit is 
het zogenaamde eindloonsy- 
steem. Tijdens de werkzame 
periode wordt dit pensioen 
opgebouwd door het betalen 
van premie. Dit houdt in dat 
de pensioenopbouw voor 
iemand met een gelijkmatig 

financieel vermogen. Dit ver- mogen zienderogen. groeiend salaris het pensioen 
mogen wordt o.a. in stand Een eenvoudig cijver toont dit ook gelijkmatig wordt op- 
gehouden door de pensioen- aan: eind 2001 was het dek- gebouwd. Maar voor werkne- 
premies die de werknemers en kingpercentage van SPEO mers die forse carrièrespron- 
de werkgever betalen. 139% en thans is dit gedaald gen maken en daarmee forse 



loonstijgingen betekent dit dat 
de afgedragen premie over zijn 
loopbaan te weinig is geweest 
voor de opbouw van het pen- 
sioen. Er valt dan een gat dat 
de werkgever niet opvult, 
maar waar het pensioenfonds 
geacht wordt aan te voldoen. 
Dit is de zogenaamde 'back- 
service' waaraan het pen- 
sioenfonds moet voldoen. De 
laatste jaren in opvallend toe- 

tief veel hoogbetaalde werk- 
nemers zijn aangetrokken. Dat 
heeft alles te maken met een 
verschuiving van het uitgeef- 
proces naar internet. Door die 
snelle ontwikkelingen binnen 
Reed Elsevier vond er nogal 
een verschuiving plaats in de 
personeels- en salarisopbouw. 
Relatief veel hoogbetaalde 
werknemers zijn aangetrok- 
ken, carrière makend in de 

Uitgaand van het eindloon- 
model heeft dit tot gevolg dat 
door deze dure nieuwkomers 
het pensioenvermogen aan- 
zienlijk moet groeien. Dit in 
een periode dat het vermogen 
dramatisch daalt als gevolg 
van de beursontwikkelingen. 
Zijn de lage beurskoersen een 
dreiging aan de voordeur, de 
backservice klopt aan op de 
achterdeur. 

rdat rela- informatietechnologie. Jan de Waal 

Korting op a bon nementen n iet sioenfonds. Dit geldt sinds begin 2002 ook 

voor VUTters voor werknemers die met pré-pensioen gaan 
maar niet voor WTters. VGEO informeerde 

Elsevier-gepensioneerden kunnen zoals naar de reden hiervan. Het blijkt dat het WT-  
bekend gebruik maken van abonnement- fonds de fiscale bijtelling die de fiscus in dit 
kortingen op bepaalde tijdschriften die dit geval vereist niet tot haar taken rekent. Zodra 
concern uitgeeft. Dit houdt overigens wel in een WTter met pensioen gaat kan hij wel 
dat over de helft van abonnementprijs loon- weer via het Speo gebruik maken van de kor- 
belasting moet worden betaald via het pen- tingsregeling. 

Zorgen 
Hebt u ze ook gezien? Al die demonstraties? Al die span- 
doeken? 'Make peace not war!' 'Drop food no bombs!' En 
zelfs 'B&B Murderers!' Het leek wel of deVietnam-tijd 
teruggekomen was. Toen was Johnson de klos, weet u 
nog wel? Wat mooi, dat we in het vrije westen wonen. 
CNN vertoonde alle beelden ongecensureerd. Misschien 
liep u deze keer ook mee in Amsterdam. Misschien wel 
voor het eerst, net als die 65+er in Londen. Hij zei: 'Ik heb 
nog nooit gedemonstreerd, maar dit neem ik niet langer! 
Wat bewoog al die honderdduizenden om zo hun 

afschuw en gram te tonen? Ik denk dat ieder van hen 
daar een eigen antwoord op had, net als die bejaarde 

e d e n a a r .  Ze namen het niet langer. Dat wilden ze 
uiten. Ik weet uit ervaring hoe heerlijk het is om met 
gelijkgestemden leuzen te scanderen in nauwe stads- 
straten Een reuze happening dus. 
Toch denk ik, dat de kern van hun motivatie dieper ligt 

namelijk: zorg voor de toekomst. In de eerste plaats om 
eigen hachie, maar ook als eerlijk medeleven met de vele 
slachtoffers. Want die zullen er komen ondanks de klini- 
sche precisiebombardementen. 
Waarom hebben we dan zoveel zorgen? Ik heb het al 

eens eerder betoogd: Daar zorgt onze audiolvisio-indus- 
trie voor, aangevuld door pers en www. 't Is al malaise 
wat de klok slaat. Grote koppen: De AEX zakt als een bak- 
steen. Bedrijven en pensioenfondsen zitten vol gebakken 
lucht. Massa-ontslagen her en der ... En dan een heel 
klein berichtje: Allochtone jongen trapt in Den Haag een 
deur in van een brandend huis en redt met gevaar voor 
eigen leven twee kinderen. Hulde voor die knul! 

Dat bedoel ik nu. Waar letten we op? Op het goede en 
positieve in onze wereld of laten we ons meeslepen in de 
draaikolk van de zwartkijkers. Het is onze eigen keuze 
hoe we omgaan met wat op ons afkomt. Dat is door alle 
eeuwen al zo geweest. Tweeduizend jaar geleden zei 
Jezus al tegen zijn volgelingen: 'Maak je geen zorgen over 
je levensonderhoud. Kijk eens naar de kraaien. Die zaai- 
en en oogsten niet en ze hebben geen voorraadkamers of 
schuren. Toch gaat het hen goed, want God geeft ze te 
eten. Wel, jullie betekenen toch veel meer voor Hem, dan 
die vogels!' 

'Dat is maar makkelijk: zult u zeggen. Niks doen en dan 
komt het wel goed? En hongerend Afrika dan? Natuurlijk 
mag je wel zorgen voor je eten, maar je hoeft er geen zor- 
gen over te hebben. Dat is geen woordenspel, maar een 
praktische raad. 

Deze week stond er een oudere man (74) in onze kerk 
op. Hij was die dag jarig en wilde zijn dankbaarheid daar- 
over uiten. Hij vertelde, dat hij al jong een ernstige oog- 
ziekte had gekregen. Daardoor was hij herhaaldelijk in 
zijn carrière tegengewerkt. Telkens waren er periodes 
geweest, dat toekomst-wegen afgesloten waren. En toch 
kwam er elke keer weer een oplossing. Dikwijls werd dan 
een andere weg dan hij gedacht had geopend. Achteraf 
bezien zag hij daar de zorg van God voor hem en zijn 
gezin in en dat wilde hij ons vertellen. Kent u dat ook? 

Dick H. Huis 
Telefoon 070-38681 60 

E-mail dickehuis-1.tmfweb.d 



Belangrijke discussie tijdens 
VGEO-jaarvergadering 

De jaarvergadering van onze ver- 
eniging vindt op 9 april plaats 
onder turbulente omstandighe- 
den. Wie de media volgt weet dat 
van verschillende kanten aan 
fondsen en pensioenen wordt 
getrokken. Alle reden dus o m  naar 
't Koetshuis in Nijkerk te komen 
want een belangrijk ochtend- 
thema luidt: Behandelt SPEO ons 

maatregelen. Tevens zet de  Pensioen- en  
Verzekeringskamer (PVK) de pensioen- 
fondsen onder druk. De premie-vakantie 
voor werknemers is voorbij. Zij moeten nu 
flink meer premie betalen. 

Vindt SPEO ook dat de gepensioneerden t 

duit in het zakje moeten doen? Moeten zij 
dan maar afzien van de jaarlijkse procentu 
verhoging van hun pensioenuitkering ? 

:en 

ele 

Het bestuur tijdens de pensioen met fatsoen? Die zogenoemde indexatie werd tot nog toe 
jaarvergadering 2002 consequent wel toegepast. Deze verhoging 

SPEO-voorzitter Fokko Covers geeft toelich- van de pensioenuitkering liep gelijk op met 
ting op genoemd onderwerp waarover u de  jaarlijkse salarisverhogingen die werk- 
vragen kunt stellen. Laat u deze informatie nemers genoten op basis van CAO-onderhan- 
niet ontgaan! Zelden stonden pensioenen zo delingen. 
ter discussie als nu. Is het zowel financieel als moreel wel juist 

Systematisch tegenvallende beleggings- dat SPEO gepensioneerden die verhoging kan 
resultaten dwingen ook SPEO tot ingrijpende onthouden? 
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