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ELSEVIER SEN 
BRIEF 

Pensioen besturen moeten 
professioneler worden 

Het onderzoek is uit- Besturen van pensioenfondsen moeten Laatstgenoemde is 
gevoerd door onaf- onafhankelijk kunnen opereren van het tevens notulist bij 
hankelijke deskundi- bedrij' Bij veel fondsen ontbreekt boven- bestuursvergaderin- 
gen onder wie de dien onafhankelijk toezicht. Er dient gen waarin de Raad 
Utrechtse hoogleraar daarom een code te komen voorgoed pen- van deelnemers een 
Steven Schuit. De nu sioenbestuur is de uitkomst van een groot doorslaggevende stem 
voorgestelde code zou onderzoek onder pensioenfondsen. Bij de heeft. Hij doet als 
wettelijk vanaf 2007 Stichting Pensioenfonds Elsevier notulist bovendien 
moeten gelden voor Ondernemingen (SPEO) is veel van het mee aan de discussies. 
alle pensioenfondsen. voorgestelde al goed gebruik. Niettemin Een wat ongebruikelij- 
'De beurscrash heeft valt hieraan nog wel wat te verbeteren. ke combinatie van 
geleid tot onzekerheid functies. Het is de 
bij het publiek over de veiligheid van het vraag of dit de toets van de voorgestelde code 
pensioen en tot fricties tussen gepensioneer- doorstaat. Meer voor de hand ligt een onaf- 
den en actieven,' stelt hoogleraar Schuit vast. hankelijke notulist(e). Bovendien kan men 
Schuit zei zich te kunnen voorstellen dat een zich afvragen of een directeur, ter wille van 
nieuwe Raad van toezicht bestaat uit een onafhankelijk toezicht, überhaupt zitting 
'aangeklede' Raad van Deelnemers. Zo'n moet nemen. Dat discussie hierover onge- 
orgaan hebben vele pensioenfondsen, zoals wenst is ervoer een scheidend lid van de 
SPEO, nu al. Hierin hebben actieve deelne- Raad van Deelnemers. Zij noemde dit een 
mers en gepensioneerden zitting. Schuit ongewenste vermenging van belangen. Door 
werpt de vraag op of voormalige deelnemers mee te praten in de Raad van Deelnemers 
aan een pensioen- wordt deze onterecht 
fonds (2.568 bij SPEO) eïnvloed. Ook kan 
die onder meer elders het zijn dat plannen 
werk vonden, ook ver- 
tegenwoordigd die- Interview: Peter van der Kleij ngewenst te vroeg bij 
nen te worden. 

Nieuws van de bestuurstafel ggen. De voorzitter 
Formeel Wat vindt u daar nou van? 
onafhankelijk Ouderen als krachtbron er reageerde furieus 
SPEO opereert for- Nieuws & Opinies uit de media 
meel al onafhankelijk 
van het moederbedrijf 
Reed Elsevier. Het 
bestuur heeft een Jaarverslag 2003 SPEO 
door SPEO betaalde Milleniumtoren in gebruik 
onafhankelijke voor- 
zitter (F. Covers) en Hoogleraar Schuit 
overigens wel uit het noemt het van belang 
Elsevierconcern dat de leden, van bij- 
afkomstig directeur voorbeeld een Raad 
J.Hemels. van deelnemers, geen > 
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tegenstrijdige belangen dienen. Dit nisatie (Meer dan 50% van de gepen- hen als eindejaarsbonus fl. 100,- te 
ideaal is binnen SPEO nog niet sioneerden is hierbij aangesloten) schenken luidde het antwoord van 
bereikt. Als de discussie namelijk telt daarbij totaal niet mee. Wrang in SPEO "Wij geven geen cadeautjes". 
handelt over de belangen van het geheugen ligt nog de schatrijke De positie van SPEO, en dus zowel 
(pré)gepensioneerden, zoals indexa- periode van SPEO waarin werk- actieven als gepensioneerden, zou 
tie, trekken de huidige vier vertegen- nemers en werkgever geen premies nu een stuk rianter zijn geweest als 
woordigers al snel aan het kortste hoefden af te dragen. Op het verzoek "Niemand" een cadeautje had 
eind tegenover de 11 andere nog vanVGEO en zijn vertegenwoordi- gekregen. 
actief werkzame Raadsleden. De gers in de Raad om dan ook eens aan Harry Nijhuis 
mening vanVGEO als belangenorga- de gepensioneerden te denken en 

Lid Raad van deelnemers Peter van der Kleij: 

"Ik wil me met name inzetten voor 
de indexatie." 

Begin dit jaar trad Peter van der Kleij als stemhebbend lid toe tot 
de Raad van deelnemers van Speo. Als kandidaat-lid kon hij 
sinds de verkiezingen van vorig jaar al kennis opdoen naast 
Jan de Waal. Laatstgenoemde maakte onlangs plaats voor 
Peter omdat hij zelf "teveel hooi op zijn vork"nam. 

Peter van der Kleij: 
'De afgelopen 

periode was een extra 
moeilijke in verband 
met de overgang van 

een eindloon- 
naar een 

middelloonsysteem.' 

Kan je iets over je arbeidsverleden bij Reed- 
Elsevier vertellen? 
Ik trad op 1 mei 1971 bij Elsevier Holding 
in dienst als administratief- organisato- 
risch medewerker bij het Rekencentrum. 
Later werd dit de afdeling Systemen en 
Procedures. Ik zou me gaan bezighouden 
met administratieflorganisatorische pro- 
cedures. Omdat de behoefte aan automa- 
tisering enorm toenam werd ik al snel 
omgeschoold naar systeemanalist/sy- 
steemontwerper. In deze funktie werkte ik 

mee om diverse Databases en Interaktieve 
(wetenschappelijke) Abonnementen en 
Boekverkoopsystemen op te zetten en te 
implementeren. 
In 1984 werd de afdeling gedecentraliseerd en 
kwam ik in dienst van Elsevier Science 
Publishers. In 1985 stapte ik over naar de 
afdeling Corporate Finance. Mijn hoofdtaak 
daar was de cöordinatie en beoordeling van 
de korrektheid en aansluiting van de (finan- 
ciële) rapportages uit hetvista systeem en de 
adminitratieve organisatie. Na de overname 
van Pergamon ben ik tevens betrokken bij de 
integratie in het Elsevier Science systeem.en 
daarna het Delta systeem. 
De laatste 1112 jaar werkte ik als 
Reconciliation manager voor het Sales 
Information Systeem (SIS). Ik was verant- 
woordelijk voor de korrektheid van de aan- 
leverende systemen zoals Delta, Cel1 Press, 
Parijs, Lancet etc. Op 1 januari 2003 ging ik 
met de WTIPrepensioen. 

Wat was jouw reden o m  lid van VGEO 
te worden? 
Ik vind het belangrijk dat de gemeenschap- 
pelijke belangen van bepaalde groepen en 
van personen behartigd worden. Bovendien 
vind ik het onderlinge contact belangrijk tus- 
sen leden door middel van ledenvergaderi 

zie ik bij de bestuursvergaderingen regel- 
P gen en contactbijeenkomsten. In mijn geva 

matig al een aantal oud collega's zoals, Tilly 
de Wilde-Sijpesteijn, Hildegund Spaargaren, 
Jan de Waal, Gerard Roza en Wim Kooij. 

Sinds enige tijd ben je de vaste notulist. 
Bevalt dat een beetje? 
Over het algemeen bevalt het me zeer goed. 
In het begin had ik wat moeite met discussies 
over pensioenproblemen. Maar als je je de 
materie eigen hebt gemaakt valt het wel mee. 

Je maakt een spoedcarrière bij de Raad van 
deelnemers van SPEO na maar korte tijd 
kandidaat-lid te zijn geweest. Werd je niet 
overrompeld? 
Dat viel wel mee. Jan de Waal had mij tijdig. 
op de hoogte gesteld dat hij zou stoppen. 

Heb je je al voldoende kunnen inwerken? 
Ik had in de Raad natuurlijk al enige tijd als 
aspirant lid meegedaan zodat ik me de 
(moeilijke) materie eigen heb kunnen 
maken. De afgelopen periode was een extra 
moeilijke in verband met de overgang van 
een eindloon- naar een middelloonsysteem. 

Wat zijn jouw voornaamste doelstellingen 
binnen de Raad. 
Belangenbehartiging met name voor de 
groep waarvoor ik zit namelijk de WT-ers 
Prépensioeners. Eén van de zaken die ik 
vooral wil nastreven is de jaarlijkse indexatie. 
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"Het Ingezonden brief 

Ik schrijf dit naar aanleiding van het laatste d U ize lt Commentaar in ES NieuwsbrieE Het duizelt 
mij al heel lang. Zo in de zin van "Waar moe- 

mij al ten die vakbondsbonzen nu weer mee 
komen om derlui bestaan hard te maken". 

heel Ik ben geboren in een tijd, dat er crisis was 
en een grote werkloosheid. Mocht ik voor 

lang" een oom bij een pakhuis een pakje margari- 
ne gaan halen. Gratis extraatje naast de 
steun, wat op zich geen recht maar een aal- 
moes was. 
In die tijd werd men wat graag ambtenaar. 
Gaf niet waar of wat, maar daar konden ze je 
niet ontslaan èn je kreeg op 65-jarige leeftijd 
pensioen! Daar hebben de vakbonden 
-voornamelijk na de 2e wereldoorlog - 
heel wat aan kunnen veranderen. 
Zelf heb ik als jong kantoorpikkie nog 48 uur 
gewerkt bij een assurantiemakelaar. 
En eind vijftiger jaren startte die baas een 
pensioenverzekering voor zijn personeel. 
En dat was al heel wat. Weinig bedrijven - ja 
de grotere en in de Achterhoek Misset - 

e kenden een bedrijfspensioenfonds, maar de 
meerderheid van werkende mensen kon niet 

i-""R"m 
E verwachten een pensioen te verkrijgen. 
i B ELSEVIER SENIOREN Derhalve de wet van Drees, dat al snel een 
ss  $1 s NiElfWSBRIEF burgerpensioen werd onder de noemer 

ij AOW. 
r _  Nieuwsbrief voor En nu die jongeren, waarover het commen- 

leden van de taar ook ging. Lodewijk de Waal moet zich 
l! Vereniging van bewijzen en dat dan namens die jongeren, 

die niet voor Lodewijk maar voor een pen- 
sioen tegenwoordig wel degelijk interesse 
hebben. OMDAT ZE AAN ZIEN KOMEN DAT 
VOOR DITVOLKJE DE AOW ONBETAALBAAR 
WORDT. 
Op feestjes bij de kinderen komen we ze 
tegen. Ik begin daar dan meestal over omdat 
je ze wil waarschuwen om zeker niet te laat te 
beginnen, want in vergelijking met mijn 
jonge jaren verdienen de youngsters relatief 
flinke salarissen. En eigenlijk dienen zij voor 
een volledig pensioen te moeten zorgen. 
Maar dan moeten ze wel een deel van het 
huidige inkomen aan de pot "vermaak, luxe, 
tweede auto, etc." onttrekken en... willen en 
kunnen ze dat? 
Tenslotte, het waren de vakbonden, die de 
W T  afdwongen en die vroeg vermoeiden 
(aanvankelijk) lieten genieten van de vrij- 
heid. Dit was wel vrijwillig! De opzet van het 
vrijkomen van banen voor jongeren is mis- 
lukt en de werkgever was een vroeg vermoei- - 
de kwijt die dusook niet vervangen werd. 
Dus hoe kunnen de Waal en zijn maatjes die 
flop herstellen naar zijn weinige achterban- 
ners toe? Juist, door een warrige opsomming 
van gunstige regelingen, die achteraf wel 
weer sigaren uit eigen dozen zullen zijn. 
Weet je, dat deze de Waal als super-werker in 
een dure auto door Nederland vervoerd 
wordt. Zag hem een keertje op TVuitstap- 
pen ... wat ik toen dacht!? 

Wim Noevers, Doetinchem 

Gepensioneerden 
Elsevier- 
Ondernemingen 

j" Hoofdredacteur: - 1  
r I 

@ Harry Nijhuis 8 ,  Donateurs z Redacteur: i 66 Het begrip "Donateur" wordt 
i i 

B, Ton Boogers k door het VGEO-bestuur 
nader uitgewerkt. Wat zijn 
hun rechten bijvoorbeeld? In 

F4 het reglement wordt uitslui- 
tend over leden gesproken. 
Hoewel in aantal nog 

? bescheiden dienen zich 
steeds meer actieve 

4 Elsevierders (meestal 55plus- 
sers) als donateur bij VGEO 

Redactieadres: aan. Meestal hiertoe aange- 
moedigd door de 55-plus 
Nieuwsbrief die zij tweemaal 
per jaar via bedrijfsinternet 
van VGEO ontvangen. 
Als gevolg van de negatieve 
koersontwikkelingen heeft 
SPEO financiëel een slecht 
halfjaar achter de rug. Het 

beleggingsresultaat bereikt 
nog niet de helft van wat 
vorig jaar op de beurs werd 
verdiend. Het gevolg hiervan 
is dat de door de 
Pensioenverzekeringskamer 
(PVK) vereiste dekkingsgraad 
van 115 niet wordt gehaald. 
Mede daardoor is er nog 
geen zicht op herinvoering 
van de pensioenindexatie. 
De voorbij zomer was het in 
Pensioenland verder betrek- 
kelijk rustig. 
Uw Bestuur vergaderde in 
februari en augustus waar 
tussendoor in April de 
Algemene Ledenvergadering 
plaatsvond. In de vorige 
Elsevier Senioren werd de 
indruk gewekt dat alle leden 

reeds een uitnodiging voor 
de boottocht op 26 augustus 
hadden ontvangen. Nou, dat 
was door een misverstand 
niet gebeurd. Dus toog na 
telefonisch overleg de PR- 
commissie rap aan de slag 
om alsnog een brief de deur 
uit te doen gaan. 

Enquête 
Medezeggenschap 
Zoals bekend is het NVOG 
een landelijk overkoepelen- 
de organisatie van 
Verenigingen van 
Gepensioneerden. Enkele 
jaren geleden is op over- 
heidsnivo een convenant 
afgesloten aangaande de 
medezeggenschap in 
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Pensioenfondsen. Nu is dat seizoen kwam de NVOG op le secretaris, je schakelt 
bij het SPEO pensioenfonds het lumineuze idee om een enkele medebestuurs- en 
aardig geregeld. Ik zeg 'aar- tussentijds inzicht te andere leden in met het 
dig' want gegeven de verwerven in de stand van verzoek of ieder op zich een 
numerieke verhouding zaken aangaande medezeg- deel zou willen beantwoor- 
tussen actieven en niet- genschap. Zij stuurde elke den want zelf ga je ook op 
actieven in de Raad van aangesloten vereniging een vakantie. 
Deelnemers leggen de niet- enquêteformulier met Het kwam allemaal op tijd 
actieven als het op stemmen 45 vragen. Het was een klaar. 
aankomt meestal het loodje. spoedklus (zogenaamde 
Maar bij vele andere pen- 'speed scan'), en men drong Jan de Waal 
sioenfondsen is er nog nau- er op aan om de antwoorden 
welijks of geen medezeggen- voor de 15e augustus ten 
schap. burele van NVOG te hebben. 
Midden in het vakantie- Nou ja, wat doe je als simpe- 

Wat vi n d t u d a a r n o u va n 7 maken immers steeds meer gebruik 
van alle voorzieningen. Welk soort 

Wat ergert U het meest aan het ouderenbeleid van dit kabinet,of ergert U zich niet? kabinet maakt hierbij niet uit". 

Veel voornemens en besluiten van het J.H.van der Velden, Rijssen 
huidige kabinet zijn van invloed op het ,,Ik ben niet echt ontevreden. Laten wij maar 
welzijn van ouderen. De volgende korte met z'n allen tevredener zijn. Je moet het 
interviews laten zien dat VGEO-leden hier beleid rustig accepteren en je niet opwinden, 
neer uiteenlopend over denken. Van uiterst want daarvan wordt je ontevreden. Je doet 
positief tot uiterst negatiet burgerplicht, je stemt. Soms valt dan het O 

resultaat tegen, maar ik zit er niet zo mee." 
P.J. Bellersen, Doorn 
"Ik heb geen problemen met dit kabinet. Wij A. van der Meulen, Heiloo 
hebben het goed. De economie is minder, "Ja, ik erger mij ter pletter. De vergrijzing 
maar er is geen echte nood. Ze doen ook nog krijgt van alles de schuld. Ik mag niet oud 

"De vergrijzing iets goeds. Minister De Geus wil nuvan de worden. De overheid propageert bijna de pil 
krijgt van alles echte rijken iets weg nemen om het aan de van Drion. Het huidige minimumbeleid treft 

de schuld" behoeftigen te geven. Wij moeten de econo- de meeste ouderen. AWBZ omhoog, Zieken- 
mie verbeteren, wij zitten in een dipje, dan fonds omhoog, ik vind dit ouderenbeleid 
gaat het vanzelf beter. Wij leven met z'n allen misdadig. Dit kabinet denkt nog steeds in de 
veel te luxe, dit geldt zowel voor de jongeren 19e eeuw bezig te zijn.vorige kabinetten 
als de ouderen." hadden ook al iets dergelijks. Eerst moesten 

alle ouderen in de WT,  om arbeidsplaatsen 
(Mevr.) P.H.C. Gosselink-Jonker, Velp Gld vrij te maken, waar trouwens voor betaald 
"Ik erger mij ontzettend. Ze zeggen, alles gaat moest worden. Wij hebben in onze jeugd nog 
fout door de vergrijzing. Wij ouderen zijn in lange dagen gemaakt Ik ben nog met 48 uur 
het verdomhoekje gekomen. Ze kunnen nu per week begonnen, de zaterdag tot 3 uur e@ 
niet meer aan ons verdienen, ze zijn ons lie- een weekvakantie. De oudjes van nu hebben 
ver kwijt. Continu wordt dat herhaald, de toen niets gezegd. De ouderen hebben nu 
ouderen krijgen de schuld en de jongeren geen moer meer in te brengen." 
moeten betalen. Dat werkt negatief op de Alle interviews gehouden op 12 augustus 2004 door 

Hildegund Spaargaren 

Ouderen als kracht bron watvergeten wordt 
is dat ouderen een 
heel leven achter de 

Over ouderen wordt stee- rug hebben waarin zij ken- 
vastgesproken in termen nis en ervaring hebben 
van problemen. Het gaat opgedaan die ingezet kan 
om zorg, het gaat om de worden tot nut van het 
explosie aan kosten bij de algemeen. 
toenemende vergrijzing. 

Het beleid van de (rijks)over- 
heid gaat er van uit dat (ook) 
ouderen mondige mensen 
zijn, die weten wat zij willen 
en daarnaar handelen. Het is 
spijtig dat de overheid dit 
niet consequent stimuleert. 
De huidige en komende 
generaties ouderen zijn 
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"Maak ervaring 
en kennis 
bruikbaar" 

"Veel reorganiseren- 
de bedrijven zien in 

bestaande regelingen 
nog altijd een 

geschikte manier o m  
zich betrekkelijk 

e e d k o o p  te ontdoen 
van ouderen. 

De rekening gaat 
vooral naar de over- 
heid (leesi belasting- 
en premiebetalers) en 
de pensioenfondsen." 

Hans Crooijmans 
in: Elsevier 

mobieler en ambitieuzer in 
hun vrije tijd, dan hun voor- 
gangers. Ze hebben ook een 
hoger opleidingsniveau en 
zullen, volgens de verwach- 
ting, langer leven. 

Investeren 
Ouderen van nu en komende 
generaties bezitten een groot 
reservoir aan kennis en erva- 
ring. Dit willen zij zolang 
mogelijk inzetten in alle 
geledingen van onze samen- 
leving. In ieder fase van het 
leven participeren mensen in 
verschillende maatschappe- 
lijke domeinen, zoals onder- 
wijs, arbeid, zorg, vrijwilli- 
gers werk, vrije tijd, politiek 
en markt. Volwaardig burger- 
schap betekent dat mensen 
geen belemmeringen onder- 
vinden om in deze domeinen 
te participeren. Het is de taak 

van de overheid om de ont- bruikbaar te maken en in te 
wikkeling van de mens tot zetten en ze in staat te stellen 
volwaardig burgerschap te om, juist voor ouderen, iets 
stimuleren en belemmerin- te betekenen. 
gen, zonodig, weg te nemen. Hierbij kan de overheid, 
Hoe staat het met het vol- naast een stimulerende rol, 
waardig burgerschap van een voorwaardenscheppen- 
ouderen? Ondanks de vele de rol vervullen. Dit kan door 
mooie woorden inzake de succesvolle initiatieven te 
gewenste zelfstandigheid en ondersteunen en bij te stu- 
ontplooiing verkeren oude- ren waar zich ongewenste 
ren, maatschappelijk gezien, ontwikkelingen voordoen. 
nog steeds in een marginale Zo is het bijvoorbeeld denk- 
en vrijblijvende positie. baar dat ouderen, daarin 
Weliswaar vervullen zeer veel actief ondersteund door de 
ouderen in hun sociale net- overheid, zelfstandig (lokale) 
werk en als vrijwilliger een vrijwilligersorganisaties aan- 
nuttige rol, maar veel maat- sturen. Zij dragen daarbij 
schappelijke zaken blijven bestuurlijke verantwoording 
voor ouderen gesloten. Het voor de uitvoering van 
lijkt of ze niet nodig zijn. bepaalde projecten. Kortom 
Modern ouderenbeleid bete- het gebruiken van de kennis 
kent in de eerste plaats het en de (1evens)ervaring waar- 
stimuleren van ouderen om over de ouderen de beschik- 
hun ervaring en kennis king hebben. Hans Katwijk 

DEELTIJDPENSIOEN VOOR BOVEN- 
TALLIGEN 
Vakbonden en Telegraaf omzeilen een ver- 
bod van het kabinet op W T  en prepensioen. 
Telegraaf Holding werkte namelijk voor 
boventallige oudere werknemers een deel- 
tijdpensioen uit. De vakcentrales FNV en 
CNV zijn er positief over. Wel wijzen ze erop 
dat de regeling op zichzelf staat. Van een 
standaardmodel is zeker geen sprake. 
Bij De Telegraaf is gewerkt aan een soort 
deeltijdpensioen voor ouderen die bovental- 
lig dreigen te worden. De regeling is onder- 
deel van een sociaal plan waarover al enige 
tijd werd onderhandeld. De regeling is tijde- 
lijk en geldt zolang de sociale partners 
onderhandelen over de kabinetsplannen die 
vervroegd stoppen met werken minder aan- 
trekkelijkwillen maken. De partijen hopen in 
hun regeling mogelijke problemen straks te 
omzeilen door de vertrekkende oudere werk- 
nemers in deeltijd te laten doorwerken. Het 
is de bedoeling dat werknemers vanaf 57,5 
jaar die boventallig dreigen te raken, kunnen 
kiezen om 50 procent te gaan werken tegen 
75 procent van het salaris. Daarbij blijven ze 
100 procent sparen voor hun pensioen op 
65-jarige leeftijd. Volgens een woordvoerder 
van de vakcentrale FNV is de regeling een 
logisch gevolg van de kabinetsplannen om 

het prepensioen en de VUT 'de nek om te 
draaien'. Volgens hem kunnen de bonden nu 
weinig anders doen dan aankloppen bij de 
werkgevers. Als er geen fiscale ondersteu- 
ning meer is voor zaken als het prepensioen, 
wordt de rekening bij de werkgevers gelegd. 
"Dat is nu voor het eerst gebeurd," aldus de 
woordvoerder. Ook werkgeversorganisatie 
VNO-NCW omarmt het idee. Volgens een 
zegsman is deeltijdpensioen een goede 
manier om de kennis en vaardigheden van 
medewerkers langer binnen een onderne- 
ming te houden 

ENQUETES OVER PREPENSIOEN 
De uitkomst van enquêtes kan gemanipu- 
leerd worden of, wat vriendelijker uitge- 
drukt, gestuurd worden door de vraagstel- 
ling. Stel je bijvoorbeeld niet de juiste vraag 
dan krijg je ook niet het juiste antwoord. 
Vervolgens rijst de vraag of je van de uitslag 
wel wat wijzer bent geworden. Een aardig 
voorbeeld hiervan geven twee onderzoeken 
door TNS NIPO en het onderzoeksbureau 
Panel-Wizard. 
TNS NIPO legde ruim 1000 mensen een aan- 
tal vragen voor over de kabinetsplannen. 
Onderzocht werd in hoeverre mensen 
bekend zijn met de inhoud van het conflict 
tussen de vakbonden en het kabinet over een 
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"Het kabinet heeft 
het, sprekende over de 
vergrijzing, altijd en 
alleen over doemsce- 

nario's in  verband 
met de publieke 

financiën. Zo wordt 
de vergrijzing 

misbruikt als argu- 
ment voor het 

afbreken van ons 
sociale stelsel." 
Jan Marijnissen 

Tweede Kamerlid SP 

nieuw stelsel van W T  en prepensioen. Het 
bleek dat 63 procent het eens is met de wens 
van het kabinet: "Dat iedereen doorwerkt tot 
zijn of haar 65ste, tenzij men zelf spaart voor 
een eigen prepensioenregeling." 
Uit een ander onderzoek (Panel-Wizard) 
blijkt dat 83 procent van de Nederlandse 
bevolking tegen het kabinetsplan is om het 
sparen voor prepensioen niet langer fiscaal te 
ondersteunen. 
Hoe zou de uitkomst zijn geweest als TNS 
NIPO als vraag had gesteld: "Wilt u doorwer- 
ken tot uw 65ste als het sparen voor prepen- 
sioen niet langer fiscaal ondersteund wordt?" 

PENSIOENVERSOBERING ZET DOOR 
In 2004 is het aantal deelnemers van pen- 
sioenfondsen dat een pensioen opbouwt vol- 
gens een eindloonregeling met 2,3 miljoen 
personen, ofwel ruim 40 procent gedaald. 
Slechts één op de tien werknemers bouwt in 
2004 nog een pensioen op dat is gebaseerd 
op het laatst verdiende salaris. In 2003 was 
dit nog één op de twee. 
Het percentage werknemers dat een pen- 
sioen opbouwt volgens de middelloonrege- 
ling gebaseerd op het gemiddelde loon over 
een aantal jaren, steeg van 36,7% naar 76,5%. 
Dit blijkt uit de pensioenmonitor 2004, die 
door de Pensioen- enverzekeringskamer 
( P W  is opgesteld. 

BRAM PEPER VOORSPELT OPSTAND VAN 
50-PLUSSERS 
Wanneer de huidige jongerencultus nog ver- 
der doorschiet, staat Nederland een opstand 
van 50-plussers te wachten. Dit voorspelde 
oud-bestuurder Bram Peter in een interview 
door de Volkskrant. 
Volgens Peper wordt de kentering afgedwon- 
gen op het moment dat men de ouderen 
massaal buitensluit en met hen de over- 
dracht van kennis en geheugen. 'Dan ont- 
staat een breuk in dit land. Er worden blijk- 
baar geen leermeesters meer geaccepteerd. 
Dat heeft te maken met de snelheid waarmee 
men succes wil boeken, geld wil verdienen en 

naam wil maken', aldus Peper. 
Zodra de oudere generatie in 
alle maatschappelijke discipli- 
nes "massaal naar de vuilnis- 
belt wordt afgeserveerd", kan 
een revolte naar het oordeel 
van Peper niet uitblijven: 'De 
signalen ken ik.' In tegenstel- 
ling tot eerdere ouderenpartij- 

en zal die beweging met een voorhoede van 
intelligentsia een flinke vuist weten te 
maken, verwacht hij. 'Dan zullen er uit het 
legioen van vier miljoen ouderen leiders 

opstaan die zeggen: "En nu is het afgelopen", 
Zo'n partij zit zó op twintig zetels.' 

De Geus: Niet rechtzinnig maar 
afgedwaald 

Werknemers langer laten doorwerken na hun 
zestigste kan op een betere manier dan hen 
dubbel belasting te laten betalen. Daar komt 
in essentie het bezwaar op neer dat de Raad 
van State maakt tegen de Kabinetsplannen. 
Als dit Kabinet zijn zin niettemin doorzet 
krijgt een werknemer als afstraffing zowel 
een belastingheffing op de WTlprépen- 
sioenpremie als op de latere uitkering. 
Minister De Geus (Sociale Zaken) wil zich van 
het Raadsbezwaar niets aantrekken. Hij ver- 
wijt de eerbiedwaardige Raadsleden "recht- 
zinnige belastingleer" Dat De Geus als chris- 
tendemocraat en ex christelijke vakbonds- 
man niet tot de "rechtzinnigen" behoort eta- 
leerde hij al eerder. De Geus is eerder een 
"afgedwaalde". Erger nog het lijkt hem en 
andere kabinetsleden zelfs aan "zinnighei , 

te ontbreken. Waar dit kabinet aan lijdt zijn: 
"Onrijpe ideeën die nog op de dag van hun 
geboorte ten grave worden gedragen. 
Ondertussen laten ze alleen maar onnodige 
onrust achter." Ik citeer hier een treffend 
staaltje beeldspraak van een zekere mr. Rob 
tenwolde uit NRC Handelsblad. Laat de poli- 
tiek haar taakstelling eerst maar eens aange- 
ven, stelt hij voor. Hoever moet bijvoorbeeld 
voor deze leeftijdsgroep het beroep op ZW, 
WW en WAO zijn teruggedrongen? Hoever 
moet de arbeidsparticipatie c.q. herintreding 
van ouderen wel of niet gevorderd zijn? Hoe 
groot, of eerder nog klein, is de kans dat 
werkgevers hen aan het werk willenlkunnen 
houden? Moet er ook niet gedacht worden 
aan een aangepaste arbeidsmarkt- ontslag- 
en werkgelegenheidsbeleid, gekoppeld a a A  
een specifiek op ouderen gericht, leeftijdsbe- 
wust personeelsbeleid? Kortom: een samen- 
hangend pakket beleidsmaatregelen. 
Als politici dat hebben vastgesteld en afge- 
sproken is er een toets- en meetbare norm 
(Over Normen en Waarden gesproken) 
waarover kan worden gedebatteerd. 
Daarover kan en moet dan verantwoording 
worden afgelegd. Maar het is veel gemakke- 
lijker en prettiger om vaag en vrijblijvend te 
zijn. Wie na zijn kabinetsperiode nog leeft 
wie dan zorgt ... 

Harry Nijhuis 
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Water op water: het uit- 
stapje op 26 augustus. 

Het jaarlijkse uitstapje vond dit jaar 
rond Meppel plaats, waar we met de 
Jan Plezier en 74 ex-Elsevier-mede- 
werkers een tocht maakten over de 
wateren rond Meppel. En water heb- 

over o.a. de Balgstuw. Deze stuw moet 
hoog water tegenhouden door een 
onder water liggende balg te vullen 
met water en lucht. We hebben niets 
uitgeprobeerd. 
Jan Nefkens gaf een korte uitleg over 
Staphorst en zijn historie en memo- 
reerde o.a het feit dat als gevolg van 

ben we gezien: onder de boot en En na regen komt zonneschijn, ook hier. veenafgravingen het kerkje tot drie 
boven de boot. De weergoden waren We konden weer op het bovendek zitten. keer toe moest worden verplaatst. 
ons niet al te best gezind en we kregen Kortom: een leerzame en plezierige 
de ene na de andere bui. Meestentijds nog niet bekende ex-collega's te leren dag. Gerard Roza 
bleven we dan ook benedendeks. En kennen. 
daar vermaakten we ons prima. Altijd Via het Meppelerdiep voeren we naar In Kampen vroegen we ons af wat 
weer leuk om oud-collega's te zien of Zwartsluis, dan Hasselt en over het dit beeld voorstelde. 

Ondanks de regen was het binnen 
heel gezellig. 

Zwarte Water naar Zwolle. Soep en 
broodjes versterkten de inwendige 
mens. En onder het babbelen gleed 
het typische Hollandse landschap met 
weiden, koeien en bomen aan ons 
voorbij. En niet te vergeten de regen ... 
In Kampen mochten we even de stad 
in om te shoppen, antiek winkeltjes 
kijken, en mooie gebouwen bewonde- 
ren. Via de Randmeren, Roggebots- 
sluis en Keteldiep weer richting 
Meppel. Onderweg kregen we uitleg 

MIJN VADER 

Misschien hebt u dat ook: Zo af en toe moet ik even terug- 
denken aan mijn ouders. Ze zeggen, dat je dat krijgt als je 
gepensioneerd bent. Het meest komen me dan de wijze 
opmerkingen van mijn moeder in gedachten. Ondanks 
alle becijferingen van De Bilt vond ik vroeger de zomers 
veel warmer en in zo'n hete zomer kregen we geen limo- 
nade uit pakjes, maar moeder zei: 'Kouwe thee (zoveelste 
aftreksel) zonder suiker is het beste tegen de dorst' 

In augustus werd ik echter sterk bepaald bij een stukje 
ii't het leven van mijn vader. Dat zat zo. Mijnvader gebo- 6 in 1889 was een hardwerkende man. Als nachtwaker 
verdiende hij in de bollenstreek de kost voor zijn gezin. 
Toen de crisisjaren in 1929 begonnen werd ook hij werk- 
loos. Dat was andere koek dan de huidige daarmee verge- 
leken riante W-regelingen. Het betekende: Elke dag in 
de rij staan om te stempelen; negen guldentjes per week 
ontvangen en elk werk accepteren, dat aangeboden werd. 
Dat laatste deed mijn vader trouwens graag; ik zie hem 
nog met een schuit zand door een sloot bomen ... 

Maar aan het meest vernederende voor mijn vader werd 
ik in augustus herinnerd. De 75-plussers onder ons zullen 
zich vast wel herinneren, dat in de jaren voor de oorlog er 
een rijwielbelasting bestond. Ja, ja, dat kostte een knaak 
per jaar. Op 1 augustus moest je dan op het postkantoor 
een nieuw koperen belastingplaatje kopen. Dat moest 
dan aan het rijwiel bevestigd worden. Later toen de kleine 
criminaliteit toenam, mocht het per gratie zichtbaar op 

de kleding gedragen worden als een soort medaille! 
En o wee als de altijd en overal aanwezige veldwachter 
zag, dat je niet aan alle voorschriften voldeed. Direct een 
bekeuring en je mocht hopen, dat je bel, reflector, spat- 
bord en rem in orde waren, anders kwam daar nog een 
bekeuring overheen. 
Voor de werklozen was er een speciale regeling. Die 

konden een gratis plaatje krijgen. 'Mooi' zult u zeggen. 
Helemaal niet, want in dat plaatje, dat zichtbaar gedra- 
gen moest worden, zat een rond gaatje. Je was dus gete- 
kend: Jij bent iemand die leeft van onze centen. Wat was 
vader gelukkig, toen hij in 1940 eindelijk weer regelmatig 
werk kreeg. Achteraf heb ik grote bewondering voor hem. 
Om een knaak te sparen voor zijn gezin, was hij bereid 
om voor gek te lopen. Al die haakjes hebben er ook toe 
gediend, dat zijn drie kinderen een goede opleiding kre- 
gen. Jammer, dat ik hem daar nooit voor bedankt heb ... 

Lang geleden liep er ook iemand voor gek. Hij bezweek 
bijna onder een bonk hout op zijn gestriemde rug. Als u 
beelden uit de film 'The passion of Christ' gezien hebt, 
weet u wie ik bedoel. Jezus was bereid om voor gek te 
lopen om de hele mensheid een goede toekomst te 
geven. Zo is er hoop voor onze wereld, ondanks alle 
bedreigingen, waar de kranten vol van staan. 

Dick Huis 
T070 -3868160; E dickehuis-1.tmfweb.d 
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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@xs4all. n1 

De volgende 
Nieuwsbrief (Het 
jubileumnummer) 
verschijnt begin 
november. Kopij moet 
uiterlijk 14 oktober 
a.s. binnen zijn. 

Nieuwe leden en donateurs tlm 31 aug.2004 
De heer W.G.J.Bavelaar Vieux (Fr) RB1 

De heer PBuitendiik Hoofddorp RB1 (donateur) Mevrouw R.Terstal1 Beverwijk Els. Science 

Jaarverslag 2003 SPEO 
Meer gepensioneerden, minder opbrengsten 

Het aantal pensioentrekken- 
den bij de Stichting 
Pensioenfonds Elsevier 
Ondernemingen (SPEO) 
groeide sinds 1999 gestaag 
van 596 naar 767 gepensio- 
neerden. De pensioenuitke- 
ringen groeiden navenant 
van 8.505.000 euro naar 
9.520.000 euro. Dit blijkt uit 

het onlangs verschenen jaar- 
verslag 2003. De dekkings- 
graad lag op 90.9%. iets 
boven het dieptepunt in 2002 
Dit moet 105% worden alvo- 
rens tot een indexatieop- 
bouw kan worden overge- 
gaan. Pas bij 115% dekking 
kan een gepensioneerde 
weer rekenen op volledige 

indexatie ter hoogte van de 
dan geldende CAO-loonsver- 
hoging. Dat de beurs het in 
2003 liet afweten (Dit jaar 
vermoedelijk nog meer) 
blijkt uit een beleggingsop- 
brengst van ruim 26 miljoen 
euro. Dit wordt deels gecom- 
penseerd doordat de premie- 
bijdragen van werkgever en 
deelnemers bijna verdubbel- 
den van 6.985.000 euro naar 
11.948.000 euro. 

Milleniumtoren komt nieuwe kantoor, waarvan HetVGEO-bestuur ontving 
in gebruik Reed-Elsevier medegebrui- een uitnodiging voor de 
De Millenium toren in ker is, komen voor haar openingsceremonie. Voor 
Amsterdam-west nabij de 

ken. Een kolossale verhui- excursie in het verschiet. 
werknemers 1700 werkplek- geïnteresseerde leden ligt 

Coentunnelweg wordt op 
4 november a.s.officieel in zing die binnen 9 volle etma- 
gebruik genomen. In dit len moet plaatsvinden. 

Het is niet allemaal indexatiestop SIEMENS: 1,19%; SHELL: 0,6%; UNILEVER: 
Het is niet allemaal indexatiestop wat de klok 1,87%; VOPAK: 1,77%; en zo hebben we er nog 
slaat. Via de NVOG ontvingen wij cijfers over wel een aantal. In hoeverre er sprake is 
de toepassing van indexaties bij pensioen- geweest van extra stortingen in de pensioen- 
fondsen. Laten we beginnen met de pen- fondsen door genoemde ondernemingen is 
sioenfondsen, die de pensioenen in 2004 ons niet bekend, 
hebben verhoogd: De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat er net 

als Elsevier (SPEO) pensioenfondsen zijn, die 
ABNIAMRO: 2%; ANWB: 1,58%; AVEBE: 1,77%; op de nullijn zitten. Dit zijn o.m. BEREN- 
ARCADIS: 1,11%; Buhrman 1,9%; BPM-NOVA: SCHOT, BOUWCENTRUM ,ESSO, DUPONT, 
2%; BRILL: 1,21%; CAMPINA: 0.7%; CARGILL: HEINEKEN, HOOGOVENS(CORUS), STORK, 
1,01%; CERESTAR: 1,6%; TN0,VENDEX-KBB, en WHIRPOOL. 
CSM Suiker: 2%; DAF-Pensioenwaarborg: Toch blijft het wrang, dat de voormalige 

a 
2,30%; HBG: 1,6%; IBM: 1,86%; KLM: 1,8%; Elseviermedewerkers voorlopig naar een 
Landbouwschap: 1,9%; MICHELIN: 1 %; indexatie kunnen fluiten. Het kan toch niet 
MISSET: 2%; NEDLOYD: 1,8%; oCÉ: 2,52%; alleen aan de effectenbeurs liggen ... 

WIST U DAT? 
Mama Lisa 
Wat is de betekenis van de 
alwetende, mysterieuze 
glimlach van Mona Lisa? 
Professor Sherwin Nuland 
van de universiteit vanYale 
meent het antwoord te heb- 
ben gevonden op deze vraag 
die al generaties heeft bezig 

gehouden. Mona Lisa glim- 
lacht omdat ze zwanger is! 
Brain Child meldt dat 
Nuland nieuwe documenten 
heeft gevonden over de 
waarschijnlijke identiteit van 
Mona Lisa: Lisa del 
Gioconda, de vrouw van een 
rijke zijdehandelaar. Het jaar 
dat daVinci aan het schilde- 

rij begon, is hetzelfde jaar 
dat haar kind werd geboren. 
Bovendien: het ronde 
gezicht en de ringloze, 
gezwollen handen die losjes 
op de - zwangere? - buik 
rusten spreken toch zeker 
boekdelen? 

HKI Bron: Ode 
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