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ELSEVIER SEN 
BRIEF 

Meer VGEO-leden namen deel aan jaarvergadering 

OokVGEO moet steeds meer op 
de centjes letten. 

Hoe zeer SPEO wor- Meer nog dan vorig jaar werd de VGEO- butie een extra bedrag 
stelt met dalende jaarvergadering in Nijkerk goed bezocht. naar VGEO over te 
beleggingsinkomsten Ongetwijfeld was dit mede te danken maken. De jaarbegro- 
en groeiende verplich- aan de beroering rond pensioenen en de ting 2003 werd door de 
tingen (Zie pag.2 toelichting daarop door SPEO-voorzitter leden goedgekeurd. 

'Pensioenfonds klaar Fokko Covers. Evenals SPEO moet de Penningmeester Wim 
voor ingrijpende VGEO steeds meer op de kleintjes letten. Kooij tekende hierbij 
maatregelen') zo goed aan dat in de loop van 
verloopt de toename van het VGEO-leden- het jaar wellicht enige aanpassing nodig is. 
bestand. Voorzitter Jan Nefkens stelde in zijn 
korte openingswoord tot de ruim 100 aan- Voorlopig lid blijven van NVOG 
wezigen tevreden vast dat het ledenbestand VGEO is en blijft voorlopig lid van de over- 
inmiddels ruim boven de 400 uit is gestegen. koepelende belangenorganisatie van pen- 
VGEO probeert zo goed mogelijk de belangen sioenfondsen het NVOG liet de voorzitter 
van zijn leden te behartigen. Dit blijkt ook weten. Het bestuur heeft zich hierover ern- 
uit de nu viermaal per jaar verschijnende stig beraden omdat een aantal grote pen- 
Nieuwsbriefen de aan populariteit winnende sioenfondsen zich van NVOG heeft afgeschei- 
website www. ugeo. n1 Hoewel meer leden den. Daardoor daalde het ledental van 
meer contributies opbrengen liet hij toch een 120.000 naar plm. 80.000 leden. Een verhoog- 
waarschuwend geluid horen. Blijkens de de contributiebijdrage per VGEO-lid is hier- 
begroting zijn de inkomsten nog maar net van de consequentie. Niettemin kan VGEO 
kostendekkend. Niettemin wil het bestuur nog niet zonder de vuist die de NVOG in de 
de contributie die leden inbrengen ook dit politiek kan maken en de juridische bijstand 
jaar niet verhogen. die wellicht nodig is. 
Dit is mede te danken Voorzitter Nefkens 
aan een jaarlijkse dankte Thom 
financiële onder- okVGEO moet op de centjes letten Geuzebroek voor de 
steuning, dit jaar jarenlang door hem 
€2500, door Reed bewezen diensten aan 
Elsevier. De mening het blad Elsevier 
van de aanwezigen ieuws, tips en en sites Senioren (Zie ook 
werd gepeild hoe zij Portret) Jammer 
een contributieverho- genoeg kon hij hem en 
ging voor volgend jaar echtgenote niet per- 
beoordeelden. soonlijk danken 
Ongeveer de helft omdat zij met vakantie 
bleek hier door hand- waren. Het bestuur 
opsteking tegen te brengt in kleine kring 
zijn. De voorzitter die dank alsnog over. 
wees op de mogelijk- Waardering werd ook 
heid om, voor wie het uitgesproken voor het 
kan missen, bovenop scheidende bestuurs- 
de minimumcontri- lid Harry Draper. Hij 



blijft zich niettemin voor de ver- Koetshuis in Nijkerk. Zo dat al niet het geval 
eniging verdienstelijk maken in was kwamen aan het eind van de jaarverga- 
de PR-commissie. In zijn plaats dering de tongen nog losser dankzij een uit- 
werd I-larry Nijhuis (Kedactie ES) stekende bediening en broodmaaltijd. 
als nieuw bestuurslid welkom Uitstapje leden VGEO De PR-commissie 
geheten. heeft een uitstapje gepland op donderdag 28 
'Tijdens de rondvraag werd augustus naar het Arboretum Trompenburg, 

gevraagd of de volledigeV(;EO- in Rotterdam. Kosten: € 7,- voor VGEO-leden 
ledenlijst niet op de website geplaatst kan en £ 12,- voor evt. introducee's. Reserveer de 
worden. Het bestuur vreest dat dit om priva- dag vast in uw agenda. Het Arboretum is een 
cy-redenen niet mag maar zal zich hiervan bijzondere plantentuin, daterend uit 1820, 
vergewissen. Tot ieders tevredenheid vond goed bereikbaar met de auto en met het 
deze jaarvergadering weer plaats in het cen- openbaar vervoer. Verdere informatie volgt 
traal en dicht bij het NS-station gelegen ,t later. 

W & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ * %  

SPEO-voorzitter Fokko Covers:"Het is zeker dat we in onzekere tijden leven" 

Pensioenfonds klaar voor ingrijpende maatregelen 
De Stichting Pensioenfonds Elsevier 
Ondernemingen (SPEO) ontkomt niet aan 
ingrijpende financiële maatregelen. SPEO- 
voorzitter Fokko Covers zette tijdens de 
goedbezochte jaarvergadering van VGEO in 
Nijkerk de gevolgen die dit voor alle partijen 
heeft helder uiteen. Geen vraag bleef onbe- 
antwoord. Het is meegenomen dat SPEO de 
pensioenuitkeringen dit jaar nog met 2% ver- 
hoogt. Dat kan volgend jaar wel eens slechter 
uitpakken. Pensioenindexatie is namelijk 
geen gegarandeerd recht. 

Fokko Covers: Veel van wat zeker leek staat op de helling. 
Zeker ook bij Pensioenfondsen. "Zeker is dat 

"Zowel de we in onzekere tijden leven," typeerde SPEO- 
werknemers als voorzitter Fokko Covers de situatie. Op de 

de gepensioneerden centrale vraag "Hoe houden wij SPEO op 
en werkgevers koers?" somde hij een reeks van mogelijke 

moeten een maatregelen op om de financiële positie van 
veer laten." het Fonds zeker te stellen. Een beleid dat is 

gericht op een 'evenwichtig pakket' voor alle 
betrokkenen. Zowel de werknemers als de 
gepensioneerden en werkgever moeten daar- 
voor een veer laten. Voor de werknemers 
betekent dit al dat zij dit jaar een hogere pre- 
mie van 6% betalen. De gepensioneerden 
hoeven dit jaar nog geen veer te laten. Op de 
gebruikelijke jaarlijkse verhoging van de pen- 
sioenuitkering worden zij nog niet gekort. Per 
1 april j.1. vond die indexatie, in navolging 

van de afgesloten CAO'S, toch weer met 2% 
plaats. Of dit volgend jaar ook nog kan is een 
open vraag. 

Ingrijpende maatregelen 
Wie had dit scenario kunnen bedenken toen 
SPEO enkele jaren geleden, gerelateerd aan 
de AEX-index, nog op een riante dekkings- 
graad van 180% stond. Eind 2002 was dit 
terug gezakt tot 108%. Nog boven de kritieke 
grens van 105%. Als SPEO hieronder komt 
moeten er ingrijpender maatregelen worde 
genomen om voor voldoende reserves te z b 
gen. Om op het ergste te zijn voorbereid heeft 
SPEO meerdere ijzers in het vuur: 
1. De jaarlijkse indexatie van pensioenen 
vindt niet of minder plaats en wordt 
opgeschort als de fondsmiddelen ontoe- 
reikend zijn. 
2. De werknemers gaan meer pensioen- 
premie betalen 
3. In plaats van het eindloon toe te passen 
als basis van de pensioenuitkering wordt 
uitgegaan van het lager uitpakkende middel- 
loon of een combinatie. 
4. De werkgever zal meer geld in de SPEO- 
kas moeten storten voor werknemers met 
een bovengemiddelde inkomensstijging die 
nauwelijks zelf aan hun pensioenopbouw 
bijdroegen. 



5. De werknemer bouwt tijdelijk minder 
pensioen op. 

Een bestemmingsreserve? 
Tijdens de rondvraag werd vanuit de zaal 
voorgesteld dat SPEO speciaal voor het 
behoud van de pensioenindexering een 
bestemmingsreserve opbouwt. Covers zei dat 
daarover nog van gedachten moet worden 
gewisseld. "Maar het mag niet zo zijn dat de 
ene groep binnen is (gepensioneerden red.) 
terwijl de andere groep daarvoor gestraft 

wordt," vindt Covers. De werkgever is in elk 
geval niet van plan om 'bijzondere dotaties' 
aan SPEO te doen liet Covers weten. Vanuit 
de zaal werd namelijk geopperd dat de werk- 
gever, nadat hij enige jaren geen premies 
heeft hoeven te betalen, nu wel eens zo'n 
éénmalige storting in het fonds kon doen. 
"Of SPEO, in betere tijden, werknemers toch 
wel weer een premie-holiday zou gunnen?" 
wilde iemand weten. Daar ziet het volgens 
Covers nog lang niet naar uit maar uitsluiten 
wil hij dit gebaar toch ook weer niet. 

ELSEVIER SENIOREN 
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Bijzonder verheugd was het 
Bestuur op 25 maart over het 
feit dat één der leden zich 
bereid heeft verklaard de 
notulen van de vergaderingen 
te verzorgen. De heer Peter 
van der Kleij, sinds december 
2002 met prépensioen, heeft 
deze taak op zich genomen en 
gegeven het feit dat hij in vroe- 
gere jaren lid van de Raad van 
Deelnemers is geweest, komt 
de materie hem bekend voor. 

Reactie op VGEO-advies 
Er is reactie gekomen van 
SPEO op ons voorstel tot een 
andere wijze van premie- 
heffing over te gaan en om de 
Seniorenindex te gebruiken. 
Ons voorstel wordt meegeno- 
men bij de studie van de 
Oriëntatiecommissie. Het is 
dus even afwachten wat daar- 
uit komt. 

Voorlopig lid NVOG blijven 
Er werd nogal wat aandacht 

gewijd aan de NVOG. De 
NVOG is een overkoepelend 
orgaan waarbij meerdere 
Verenigingen van 
Gepensioneerden zijn aan- 
gesloten. Wij ook. 
Door een fundamenteel ver- 
schil van inzicht over mede- 
zeggenschap zijn onlangs 
enkele grote verenigingen 
(Philips, Unilever, Shell, 
Hoogovens en Solvay) uitge- 
treden om zelfstandig onder 
de naam PUSH verder te gaan. 
Dat is jammer want hiermee is 
de positie van NVOG danig 
verzwakt. De vraag was dan 
ook ofVGEO nog wel lid moet 
blijven van de NVOG. 
Omdat ondanks de verzwak- 
king NVOG nochtans invloed 
blijft behouden op Haags nivo 
en zij van dienste kan zijn bij 
een eventueel conflict tussen 
onze vereniging en een derde 
partij achten wij het lidmaat- 
schap vooralsnog van belang. 
Wel zullen we de acties en de 

slagkracht van NVOG kritisch 
blijven volgen. Voorlopig dus 
nog geen 'end of story: 

Overige zaken 
VGEO timmert aardig 
aan de weg! 
Dit blad (Elsevier Senioren) 
gaat vier maal per jaar ver- 
schijnen. De belangstelling 
voor de email-nieuwsbrief 
Elsevier Science Today is groei- 
ende en het aantal bezoeken 
aan onze hernieuwde website 
groeit met 5% per maand. 
Voorts hebben we vastgesteld 
dat de secretaris, penning- 
meester en ledenadministra- 
teur korte taakomschrijvingen 
zullen opstellen om, indien 
nodig, een vervangend 
bestuurslid snel in te werken 
in hun administratie. 
Want, zoals een bestuurslid 
opmerkte: We zijn tenslotte 
geen juniorenclub ! 

Jan de Waal 

Nieuws, tips en heel veel sites van pensioenadviseurs 
en verzekeraars zijn te vinden op 
http:llpensioen. pagina.nl 
De Pensioen- enverzekeringskamer houdt toezicht op 
alle verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. 
Bij de Toezichtslijn kunt u terecht met vragen over finan- 
ciële producten zoals pensioenen: 0900 530 05 30 (€ 0,35 
per gesprek). Op www.pvk.nl staat een overzicht met alle 
verzekeraars en pensioenfondsen en een stappenplan 
waarmee u oude pensioenen en verzekeringspolissen op 
het spoor komt. Ookvindt u een lijst met veelgestelde 
vragen. Het is maar, dat u het weet. 
De Nederlandse Vereniging van Organisaties van 

Gepensioneerden (NVOG), waarbij ook uwVGEO is aange- 
sloten, is een overkoepelende belangenvereniging, die 
met de landelijke ouderenbonden samenwerkt in het 
Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties. 
Telefoon: (040) 21 1 02 27 (maandag tot en met donderdag, 
9.00-12.00 en 14.00-17.00 uur). De site 
www.gepensioneerden.nl bevat veel informatie over 
pensioenzaken en actuele artikelen uit het blad 
WOG-Nieuws. U kunt uiteraard ook zonodig met uw 
VGEO contact opnemen. 
Bijna alle bedrijfstakpensioenfondsen zijn aangesloten 
bij de Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen. Telefoon: 
(070) 362 8008. Op www.vvb.nl staan hun adressen. 



Jarenlang was Thom Geuzebroek de stille kracht achter deze 
Nieuwsbrief. Hij was niet alleen bij de geboorte maar ook 
betrokken bij de redactie, vormgeving en het drukwerk. 
Voor het adresseren, inpakken en distribueren was hij evenmin 
te beroerd. Kortom een pionier en duizendpoot. Ingaande dit 
jaar wilde hij er mee stoppen en nam Jan Flier de vormgeving 
over. Ten afscheid mag dit portret niet ontbreken. 

Wat is jouw achtergrond bij het 
bedrijf Elsevier? 
Na een grafische opleiding en 
ervaring bij drukkerijen te hebben 
opgedaan stapte ik over naar de 
uitgeverij. Later gaf iemand mij de 
tip om te solliciteren bij de Noord- 
Hollandsche Uitgevers 
Maatschappij. Een wetenschappe- 
lijke uitgeverij met toen al een 
internationale reputatie. Daar 
werd ik productiechef. Een prach- 
tig bedrijf. Later fuseerden we met 
Elseviers Wetenschappelijke 
Uitgeverii. Omdat de bedrijfs 

culturen nogal verschilden gaf dat nog lange 
Stille kracht tijd een zekere animositeit. Maar je went aan 

achter ES: alles. Na ook nog twee jaar te hebben gewerkt 
Thom Geuzebroek: voor Bio Medical Press werd ik in 1982 

benoemd tot directeur van Northprint. Een 
"e moet niet te zetterijbedrijf binnen Elsevier Science. 

lang op dezelfde Voor mij als techneut een veel passender job. 
stoel blijven Tien jaar later ging ik op mijn zestigste met 

zitten." de W T .  

Hoe en wanneer ben jij betrokken geraakt 
bij de Nieuwsbriej? 
Ton Boogers heeft mij op een zeker moment 
als vrijwilliger aangewezen voor de functie 
van bestuurslid. Ik werd daarna secretaris en 
deed de ledenadministratie. Hoe dat verder 
precies is gegaan weet ik niet meer maar op 
een zeker moment werkte ik ook aan de 
Nieuwsbrief. Ik heb geprobeerd het een wat 
volwassener uiterlijk te geven. Er waren toen 
al enkele nummers verschenen op 
A5 formaat. 

Waren er startperikelen? 
Als ze er waren heb ik ze niet meegemaakt. 
Hans Pot werkte toen ik kwam al als redac- 
teur aan het blad. Hij had een scherpe, kriti- 
sche pen. Af en toe verzocht ik hem zijn toon 
wat te dempen. Daar was hij niet altijd blij 

mee maar omdat hij een prima vent is was er 
goed met hem te werken. Hij heeft uitstekend 
werk geleverd voor de Nieuwsbrief. En 
natuurlijk leverde ookTon toen al zijn bij- 
drage. 

Wat waren voor jou belangrijke motieven 
hieraan mee te werken? 
Elk bestuur, dus ook dat van SPEO, heeft een 
kritische 'spiegel' nodig. De wetenschap dat 
elke besluit wordt gewogen door anderen kan 
preventief werken tegen het nemen van dis- 
cutabele beslissingen. Een enkele gepensio- 
neerde in het bestuur of twee leden in de 
Raad van Deelnemers blijven altijd een min- 
derheid. Als belangen van gepensioneerden 
niet worden onderkent moet er tegengas 
gegeven worden. 
Ook een goede regering heeft een volksver- 
tegenwoordiging nodig. En zo heeft zelfs een 
goed bestuur van een goed pensioenfonds e een goede kritische en representatieve tegen- 
stem nodig. 

Zijn die ook uitgekomen? 
In elk geval onvoldoende. Maar er wordt aan 
gewerkt begrijp ik. 

Hoe heb je door de jaren heen het werken 
aan ES ervaren? 
Leuk werk maar na enige jaren als een te 
grote verplichting. Juist op tijdstippen die 
voor gepensioneerden geschikt zijn om wat 
anders te doen. Dus vond ik het tijd om op te 
krassen. Bovendien moet je in dit werk niet 
de lang op dezelfde stoel blijven zitten. Dan 
sluipt er routine in. 

Wat nou er nog aan het blad verbeterd C) 
kunnen worden? 
Er zijn nu echte vakmensen aan het werk. 
Dat moet je maar aan hen vragen. Ik heb een 
hekel aan over je graf heen regeren. Het eer- 
ste nummer in de nieuwe vormgeving ziet er 
trouwens eigentijds en veelbelovend uit. 

Wat ga je doen met alle vrije tijd die je 
nu over hebt? 
Meer samen op stap met mijn vrouw, 
proberen of ik nou eindelijk iets meer begrijp 
van Photoshop en wat meer aandacht 
besteden aan mijn verzameling miniatuur 
Bugatti autootjes. 



"Het Nederlandse 
pensioensysteem 
dreigt te worden 

opgeofferd aan het 
speculatieve 

Amerikaanse" 

Chris Driesen 
pensioendeskundige bij 

de vakcentrale FNV 

m 

Pensioenfondsen vinden bonussen 
Elsevier excessief 
Een groot aantal Nederlandse pensioenfond- 
sen heeft zich gekeerd tegen het nieuwe 
pakket prestatiebeloningen van het top- 
management van uitgever Reed Elsevier. 
De pensioenfondsen karakteriseren de optie- 
en aandelenverstrekking als 'excessief' en 
'vol-strekt onaanvaardbaar'. 
Volgens S. van Waveren, die twintig pen- 

sioenfondsen vertegenwoordigt waaronder 
PGGM, ABP en het Spoorwegpensioenfonds, 
ontvangen de hoogste veertig topmanagers 
van het uitgeversconcern maximaal veertien 
keer hun jaarsalaris in opties en aandelen. 
Dit gebeurt als de winst per aandeel van Reed 
Elsevier drie jaar op rij met 12 procent groeit. 
Bestuursvoorzitter C. Davis verdiende vorig 
jaar 1,4 miljoen euro aan vast salaris. De pen- 
sioenfondsen vinden de doelstellingen voor 
de beloningen, die voornamelijk zijn geba- 
seerd op de winst per aandeel, 'boterzacht' 
omdat deze indicator door het management 
makkelijk is te beïnvloeden. Bij 6 procent 
groei van de winst per aandeel ontvangt de 
groep managers het eerste pakket opties. Van 
Waveren van de gezamenlijke pensioenfond- 
sen noemt dat een 'gevertje'. Bij de tweede 
trap, 8 procent groei, krijgen de topmanagers 

een groter pakket opties.VolgensVan 
Waveren halen de bestuurders van de uitge- 
ver dat 'met twee vingers in hun neus'. 

Reed Elsevier gaat er prat op de afgelopen 
jaren de winst per aandeel telkens met dub- 
bele cijfers te hebben laten groeien. "Dit 
nieuwe optieprogramma is daarom een 
kwestie van het 'binnentanken' van opties", 
zegt Van Waveren. 

Toch kregen de pensioenfondsen de handen 
niet op elkaar. Op de vergadering van aan- 
deelhouders Reed Elsevier stemde 89 procent 
van de aandeelhouders voor de nieuwe belo- 
ningsstructuur van het topmanagement. 
NRC Handelsblad, 10 april 2003. 

Pensioensector verloor gemiddeld 8% 
Nederlandse pensioenfondsen met geza- 
menlijk 350 miljard euro beheerd vermogen, 
verloren vorig jaar gemiddeld 8.0 procent op 
hun beleggingen. Dit is het tweede achter- 
eenvolgend jaar dat de pensioensector 
inteert op zijn vermogen. Dat blijkt uit de 
jaarrendementen die zijn gepresenteerd door 
de Vereniging van Bedrijfstakpensioen-- 
fondsen en de Stichting Ondernemings- 
pensioenfondsen. 

De beleggingsverliezen ontstonden voor- 
namelijk door koersdalingen op de aandelen- : 

MEER NATIONAAL INKOMEN MEER MAATSCHAPPELIJKVERVAL 

Er bestaat een getal dat het economische en sociale 
leven bepaalt: het nationaal inkomen. Als dat groeit is 
iedereen gelukkig. Als dat daalt of stabiel blijft, raakt de 
samenleving in mineur. Het is een terreur, vooral omdat 

t nationaal inkomen niet meer is dan een wonderlijke, & sleidende optelsom. 
In het nationaal inkomen wordt alles wat wordt gepro- 

duceerd of gedaan, geteld als een positieve bijdrage, als 
inkomsten. Bij de berekening wordt geen onderscheid 
gemaakt tussen kosten en baten of tussen productieve of 
destructieve activiteiten. Als het hele Arnazonewoud 
wordt gekapt, schiet de Braziliaanse economie vooruit. 

I Als de misdaad in een land toeneemt en er meer geld 
wordt uitgegeven aan de bestrijding van criminaliteit, 
krijgt de economie een impuls. Hoe meer advocaten zich 
bezighouden met steeds meer echtscheidingen, des te 
meer stijgt het nationaal inkomen. Ofwel: de groei kan 
ook gelijk opgaan met maatschappelijk verval. 
Er zijn ook belangrijke activiteiten die niet worden mee- 

geteld. Als een moeder liefdevol voor haar kinderen zorgt, 
staat de economie stil. Als moeder of vader een verhaal 
voorleest, gebeurt er niets. (Nog even: als ouders hun kin- 
deren juist naar een dagverblijf brengen, of ze naar de 

televisie laat kijken, stijgt het nationaal inkomen en 
groeit de economie.) Met andere woorden: zaken die een 
normaal bedrijf als kosten of verliezen zou opnemen, 
worden in het nationaal inkomen meegeteld als inkom- 
sten en andere - voor het functioneren van de samenle- 
ving -vitale bijdragen tellen juist niet mee. 

Daarom zegt het nationaal inkomen weinig over de 
werkelijk welvaart in een land. Het Amerikaanse 
Redefining Progress Institute heeft een nieuwe index 
ontworpen. In die index tellen zaken als huishoudelijk 
werk en vrijwilligerswerk wel mee. Geld dat wordt uit- 
gegeven om criminaliteit te bestrijden of om de schade 
van misdaad te herstellen, wordt in de index afgetrokken 
van het nationaal inkomen. Zo ook als een land zijn olie 
of gasvoorraden verbruikt; dient dit in de nationale boek- 
houding als kosten te worden opgenomen. 

Officieel is ons nationaal inkomen sinds 1970 ongeveer 
verdubbeld.Volgens de nieuwe rekenmethode is het 
nationaal inkomen sindsdien stabiel gebleven. Die 
uitkomst past beter bij de ervaring van de meeste men- 
sen. Want wie heeft nu het gevoel dat de kwaliteit van 
het leven de afgelopen vijfentwintig, dertig jaar is 
verdubbeld? HK via Ode 



markten. Op Europese aandelen verloor de aangewezen waar NVOG publiekelijk heeft 
pensioensector vorig jaar gemiddeld 31,5 gescoord. 
procent. De waardedaling op de Amerikaanse 
beurzen waren aanmerkelijk ideiner, maar 
door de daling. van de dollar ( l6  procent) 

"Laten we de 
pensioenleeftijd 

verhogen van 
62,5 jaar naar 

65 jaar" 

Ed de Haas 
directeur sociale zaken 
van Philips Nederland 

VGEO-aan bevelin- 
gen vallen bij SPEO 
in goede aarde 
De twee aanbevelingen die 
VGEO deed voor aanpassingen 
van het pensioenstelsel vallen 
in goede aarde bij het SPEO- 
bestuur. Dit valt althans op te 
maken uit de antwoordbrief. 
Hierin wordt gesproken over 
'waardevolle sugesties' die 
'onverwijld' ter kennis zijn 
gebracht aan de orientatie- 
commissie. 'Met het verzoek 
hier zorgvuldig aandacht aan 
te besteden.' 
De oriëntatiecommissie maakt 

kwam het beleggingsresultaat i;~oord 
Amerika vorig jaar op 33,9 procent negatief 
uit. Ondanks de malaise op de beurzen kocht 
de Nederlandse pensioensector vorig jaar 
aandelen bij. Door de sterke koersdalingen 
daalden echter het belang van aandelen in de 
pensioenportefeuilles van gemiddeld 44 pro- 
cent in 2001 naar 36 procent vorig jaar. 

Extern onderzoek naar 
functioneren NVOG 
De Nederlandse Vereniging van Organisaties 
van Gepensioneerden (NVOG) laat zijn pro- 
blemen en functioneren inventariseren door 
een buitenstaander. Dit moet leiden tot tot 
bijstellingen en reorganisaties. Eerder meld- 
den wij al dat de NVOG in de problemen 
kwam door de afsplitsing van een aantal grote 
pensioenfondsen. Het onderzoek wordt uit- 
gevoerd door prof. Dr. C.J. Rijnvos, emeritus 
Rector Magnificus van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Het voltallige NVOG- 
bestuur trad inmiddels af. De lidverenigin- 
gen, waaronder de VGEO, zijn bereid een 
overbruggingsbijdrage van € 0.75 per lid te 
betalen. De VGEO deelde professor Rijnvos 
mee het onrechtvaardig te vinden dat kleine 
verenigingen zoals VGEO een hogere contri- 
butie betalen dan de grotere. Verder kan het 
niet zo zijn dat besluiten genomen door de 
vergadering van leden met de voeten worden 
getreden door een klein deel van het NVOG- 
bestuur. Het knelt de VGEO ook dat na vele 
jaren lidmaatschap en de ontvangst van een 
halve meter papier niets direct kan worden 

Solidair zijn met werknemers? 
Moeten gepensioneerden solidair zijn met 
werknemers als het gaat om hun pensioen- 
opbouw? 
Die hebben toch mooie jaren beleefd met 

lage tot geen pensioenpremies. In de vette 
winsten die de pensioenfondsen maakten 
mochten gepensioneerden toen niet meede- 
len. Hooguit ontvingen zij de jaarlijkse prijs- 
indexatie. Mogen die pensionado's, nu het 
slechter gaat, de fondsen daar dan misschien 
even aan herinneren? Bovendien hebben zij, 
zoals nu dreigt voor de werknemers, ook 
jarenlang relatief forse pensioenpremies 
betaald. Afblijven van onze jaarlijkse indexa- 
tie luidt dus het motto. Laten werkgevers, 
fondsen en werknemers de hand eerst maar 
in eigen boezem steken. Daarvoor valt veel te 
zeggen. Ik vrees echter dat hieraan halstarrig 
vasthouden contraproduktief werkt in voor e gaande barre beurstijden. Het gevaar dreigt 
namelijk dat gepensioneerden zichzelf bui- 
ten de discussie plaatsen als zij uitsluitend 
hameren op het aambeeld van hun indexatie- 
rechten. Als groep willen zij terecht een vol- 
waardige stem hebben bij de beleidsvoering 
van pensioenfondsen. Hoe zuur dit ook klinkt 
daar is wisselgeld voor nodig in tijden dat er 
ook flinke offers van andere belanghebben- 
den wordt gevraagd. Maar met die zuurver- 
diende prijsindexatie als wisselgeld moeten 
gepensioneerden dan wel keiharde eisen aan 
die andere partijen kunnen stellen. Anders is 
het weggegooid geld. 

Harry Nijhuis 

deel uit van de Stichting 
Pensioenfonds Elsevier 
Ondernemingen (SPEO) . Zij 
heeft tot doel na te gaan welk 
aanpassingen binnen het 
Elsevier Pensioenfonds van- 
daag de dag noodzakelijk zijn. 
In de Elsevier Senioren 
Nieuwsbrief van maart j.1. 
meldden wij al dat VGEO een 
advies aangaande aanpassin- 
gen in het pensioenstelsel aan 
SPEO had gestuurd. 
De voorgestelde aanpassingen 
betroffen de premieheffing 
alswel de indexering. 
Aangaande premieheffeing 
stelt het VGEO-bestuur voor 

een acyclisch model te h a n t a  
ren waar bij perioden van 
hoogconjunctuur een hogere 
premie wordt geheven dan bij 
laagconjunctuur. 
Tevens stelde zij voor de pre- 
mie te laten bestaan uit een 
basispremie en een variabel 
deel. Dat laatste afhankelijk 
van de genoemde conjunctuur 
ontwikkeling. Voorts zou het 
waardevol zijn om na te gaan 
of aangaande indexering het 
niet beter is van de loonindex 
naar de index voor ouderen 
over te stappen. SPEO wijst er 
op dat zo'n loonindex nog niet 
door het CBS is aangeleverd. 



Pers- Tips voor Lattende AOWers 
De ouderenorganisatie ANBO heeft tal van tips 

berichte n voor AOWers die een LAT-relatie onderhouden. 
Als zij namelijk een gezamenlijk huishouden 

over voeren moet hun AOWrecht worden herzien en 
gekort. ANBO adviseert onder meer tenminste 'De Zorg' 3 dagen in de eigen woning te verblijven, strikte 
scheiding van financiën en geen gezamenlijke 
huishoudpot gebruiken. 

-D 
Meeverhuizen naar een verzorgingstehuis 
Wanneer een gezonde oudere niet meeverhuisd 
naar een verzorgingstehuis wanneer een part- 
ner wordt opgenomen kan een AOW-pensioen 
voor gehuwden omgezet worden in een AOW- 
pensioen voor ongehuwden. De partner, die 
opgenomen wordt in een verpleeghuis, betaalt 
dan een flink hogere premie voor de AVVBZ. 
Bovendien kan dit in bepaalde gevallen gevol- 

Tehuis scheidt ouderen niet. 
Gezonde ouderen mogen ook in de toekomst 
meeverhuizen naar een verzorgingshuis 
wanneer hun partner wordt opgenomen. 
Zij moeten wel een - betaalbare - huur betalen. 
Verzorgingshuizen en verzekeraars zullen hen 
een passend arrangement aanbieden. 

Wachtlijsten afgenomen in 2002 
De wachtlijsten in de gezondheidszorg zijn in 
de tweede helft van 2002 verder afgenomen. 
Dewachtlijsten zijn korter geworden nadat 
oud-minister Borst het 'boter bij de vis1-princi- 
pe invoerde. Hiermee krijgen de ziekenhuizen, 
buiten hun vaste budget om, extra geld als ze 
meer operaties uitvoeren. Op 1 november 2002 
stonden nog 144.000 mensen op wachtlijsten, 
15.600 minder dan een jaar eerder. Het aantal 
wachtenden op verpleging en verzorging daal- 

gen hebben voor o.m. huursubsidie, aanvullend de met een kwart van 99.000 naar 74.000. 
pensioen en inkomstenbelasting. Wat is De gehandicaptenzorg laat een ander beeld 
verstandig? Hier zijn ouderen- en patienten zien. Hier steeg het aantal wachtenden met 
organisaties nog niet uit. 30 procent. 
De Telegraaj 28 maart 2003 De Telegraaj 10 april 2003 

Bevrijdingsdag 
Het is tweede Paasdag. Prachtig voorjaarsweer. De bomen 
en heesters barsten aan alle kanten uit in bloesemweelde. 
De vogels zingen het hoogste lied. De oorlog in Irak haalt 
al dagen de voorpagina's van de kranten niet meer. 
Toch wil ik daar nog even op terugkomen. Met ont- 

roering heb ik gezien hoe dat enorme beeld van Saddam 
in Bagdad omver werd gehaald. Ook liet de propaganda- 
machine van CNN ons indringend zien hoe het volk zijn 
woede koelde, door met hun schoenen op de gevallen 
kolos te slaan. 
Waarom blijven die beelden zo bij mij hangen? Dat zal ik 

eggen. Ze herinnerden me aan mei 1945. Ieder van ons 6 ft die bevrijding (NB door de zelfde geallieerden als de 
Irak-coalitie) op een andere manier meegemaakt. Maar 
ieder herinnert zich vast die losbarstende stroom van 
gevoelens, omdat je je mond weer open mocht doen. Ik 
was in die tijd in West-Friesland ondergedoken. Spottend 
zagen we de Duitsers met gebogen hoofden aftrekken. 
Direct daarna hebben we in Medemblik het gevreesde en 
gehate grote bord 'Ortskommandantur' aan de ingang 
van de stad omgehakt onder het scanderen van 'Vort Orts, 
Vort Orts.. .' Achteraf bezien was dat wel een beetje primi- 
tief, maar bij elke bijlslag luchtte dat geschreeuw wel op. 
Tegenwoordig gaan er stemmen op om die hele doden- 

en bevrijdingsherdenking maar af te schaffen, alsof er 
geen honderdduizenden jonge mensen hun leven hebben 
gegeven voor de vrijheid van West Europa. Dat was in de 
bijbelse tijd anders. Ik word er op deze prachtige Paasdag 
zo bij bepaald, dat de Israëlieten al 3500 jaar hun grote 
bevrijdingsfeest vieren. In Egypte waren ze gedwongen 

om als slaven vestingsteden te bouwen. Vanuit die steden 
konden ze dan weer beter onderdrukt worden. 
Bovendien moesten alle pasgeboren jongetjes in de Nijl 
geworpen worden. Uit deze slavernij mocht Mozes hen 
bevrijden nadat alle eerstgeborenen in Egypte stierven. 
Daarom werd toen het Paasfeest ingesteld. In het woord 
Pasen zit passeren. Bij de Israëlieten moest de dood pas- 
seren, omdat het bloed van een offerlam aan de deur- 
posten van hun huizen was gestreken. Nog steeds vieren 
de Joden Paasfeest. Bij de maaltijd moet het jongste kind 
vragen: 'Pappa, waarom vieren we dit feest?' En vader 
vertelt dan hoe zij slaven waren en door een wonder 
bevrijd werden. 

De christenen vieren ook zo'n bevrijdingsdag met 
Pasen. Daar hebben ze eigenlijk geen paashaas of -eieren 
voor nodig, hoe leuk dat ook voor de kinderen is. Ze 
denken er dan aan hoe Jezus na zijn marteldood aan het 
kruis op het joodse Paasfeest uit de dood is opgestaan. 
De laatste vijand van de mensheid, de dood, is door hem 
geweldloos overwonnen. Daar hoeven wij dus geen vrees 
meer voor te hebben. In tegenstelling tot andere wereld- 
godsdiensten heeft de christenheid een levende grond- 
legger. Ik begrijp best, dat het voor veel mensen moeilijk 
is om die opstanding van Jezus te aanvaarden. Daar heb 
je geloof voor nodig, maar volgens mij niet meer dan om 
te geloven, dat deze prachtige lente-natuur uit een 
oerknal is ontstaan. 

Dick Huis 
Telefoon 070-386 81 60 

e-mail dickehuis-1.tmfweb.d 



Vragen of 
mededelingen? 
Als er veranderingen 
optreden, bijvoor- 
beeld door verhuizing 
of overlijden, maakt u 
dit kenbaar bij onze 
ledenadministrateur 
Ab Pouwels 
Buitenveer 58 
1381 AE Weesp 
telefoon 0294-41 49 30 
email 
ab. pouwels@planet.nl 
Voor zaken betreffen- 
de bestuur en 
organisatie kunt u 
bellen met secretaris 
Jan de Waal 
Klaverweide 59 
151 1 XV Oostzaan 
telefoon 075-684 36 45 
fax 075-687 79 53 
email 
waa10087@wxs. n1 

Lidmaatschap en 
contributie 
VGEO-leden betalen 
jaarlijks afhankelijk 
van hun pensioen- 
hoogte € 6.50 tot € 14 
contributie. Een vrij- 
willige verhoging van 
deze bedragen wordt 
zeer op prijs gesteld. 
Contributie wordt 
overgemaakt op 
postbankrekening 
100802 t.n.v. 
Vereniging van 
Gepensioneerden 
Elsevier- 
Ondernemingen, 
Haarlem. 
Nadere info 
Wim Kooy 
telefoon ,023-533 76 85 
Email 
wkooy@xs4aEl.n l 

De volgende 
Nieuwsbrief verschijnt 
eind augustus. 

De volgende leden zijn ons ontvallen: De heer E.J. van Leusden, Baarn 
De heer M van As, Hoofddorp Mevr. J.Robbers- Riinders, Leiden 
De heer H. Betzema, Heiloo De heer C. Vink 
Mevr. W.B.M. van Bruchem-Rensen, Zelhem Mevr. M.W. Wyers 
De heer J.Th.J. Cornelisse, Alphen De heer Th. Moerkerk, Castricum 
De heer Ch. Geudeker, Uithoorn De heer R.J.E Philippa, 's Hertogenbosch 
Mevr. J.M.A. Jurriaans-Wagemaker, Avenhorn Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe. 

Nieuwe leden 13-2-2003 - 4-4-2003 De heer. G.Mettam, Almere Exc.Med 
De heer. B.Weerdmeester, Doetinchem EBI Mevr. W.A. de Niis-Ramakers, Amsterdam 
Mevr. M.Giizen-Hillman, Zwanenburg Els.Science Mevr. M.c.spijkers-Roos.St.Annaparochie 
Mevr. G.Mahaboeb-Waiid Hosain, Amsterdam De heer J.Tebberman, Staphorst Krips Repro 

Pensioen vergeten? pensioenrechten had op- een initiatief van de 
Spoor het OP! gebouwd, bijvoorbeeld omdat Vereniging van Bedrijfstak- 
Het is geen automatisme dat u veel verschillende werk- pensioenfondsen. Telefoon: 
uw aanvullende pensioen op gevers hebt gehad. (070) 362 80 08 
uw bankrekening verschijnt Een andere keer missen na- Op www.vvb.nl staan hun 
zodra u de 65 passeert. Soms is bestaanden de gegevens waar- adressen Zij kennen alle e 
een pensioenverstrekker naar mee zij het nabestaandenpen- pensioenverstrekkers en 
u op zoek, maar kan hij u niet sioen kunnen aanvragen waar helpen u op weg, bijvoorbeeld 
meer vinden doordat u diverse zij recht op hebben. met relevante adressen en 
keren verhuisd bent. Of u was Voor al deze gevallen is er de telefoonnummers. 
zelf vergeten dat u ergens Helpdesk Vergeten Pensioenen, Bron: Anbo 

RESULTATEN REED ELSEVIER 2002 

Omzetgroei overtrof het marktgemiddelde 
Ondanks het economisch 
slechte klimaat van de laatste 
jaren kijkt Reed-Elsevier terug 
op een bijzonder goed 2002. 
Bij elke divisie overtrof de 
omzetgroei het marktgemid- 
delde en het resultaat per aan- 
deel steeg met dubbele cijfers. 

Reed Elsevier is vandaag de 
dag opgedeeld in 4 uitgevers- 
groepen en elke uitgevers- 
groep omvat meerdere maat- 
schappijen. 
Een overzicht uit het 
Jaarverslag toont het volgende 
beeld : 

Uitgevers- Aantal Aantal 

groep vest. werkn. 
Wetenschap en 

Medisch 75 6.400 

Juridisch 85 13.300 

Educatie 22 5.600 

Vakinformatie 77 10.800 

Opvallend is de evenwichtige 
omzetverhouding tussen de 
vier uitgeversgroepen. De in 
het verleden onevenwichtige 
dominantie van Wetenschap 
en Medisch wordt vandaag de 
dag gecompenseerd door de 
resultaten van de overige uit- 
geefgroepen. 
De rol die het internet-uitge- 
ven heeft blijkt uit de cijfers 
van ScienceDirect (de data- 
bank gevuld met wetenschap). 
ScienceDirect bedient 72% 
van de abonnees op weten- 
schappelijke tijdschriften en 

Omzet Resultaat Omzet Resultaat 

mln£ mln€ verh. verh. 

er werden 86 miljoen artikelen 
gedownload. Met de toevoe- 
ging van archiefmateriaal zijn 
thans ruim 3 miljoen artikelen 
beschikbaar. 
De Juridische uitgeefgroep 
meldt bovengemiddelde r e b  
taten op de wereldmarkt voor 
juridische informatie. 
De positie van marktleider 
voor verplicht lesmateriaal 
blijft in de VS gehandhaafd 
met 35% en de on-line dien- 
sten vanvakinformatie zorg- 
den voor ruim 20% van de 
omzet in de UK. 
Van de totale omzet van Reed 
Elsevier wordt 64% behaald in 
Noord Amerika, 11% in het 
Verenigd Koninkrijk, 4% in 
Nederland, 13% in Europa 
buiten Nederland en 8% in de 
rest van de wereld. 

Jan de Waal 


