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VGEO-bestuur levert kritiek op SPEO-brief inzake indexatie 

Afstandelijke mededeling met 
gebrekkige informatie 

Het wordt wel vaker "U ontvangt geen indexatie." sen dekkingsgraad en 
vertoond: gebrekkige Deze vreugdeloze mededeling ontvingen reservetekort? Een 
en oppervlakkige gepensioneerden van Reed Elsevier in  toelichting hierop en 
communicatie tussen januari per brief van de Stichting financiële onderbou- 
bedrijfsleiding en per- Pensioenfonds Elsevier-Ondernemingen wing zou op zijn 
soneel. In dit geval (SPEO). Het VGEO-bestuur beklaagde zich plaats zijn geweest. 
tussen een pensioen- inmiddels schriftelijk bij de SPEO-directie (zie kader). 
fonds en gepensio- over de povere toelichting en de SPEO-directeur 
neerden. Maar dat dit afstandelijke toonzetting van deze brieJ J. Hemels verklaart in 
zich ook voordoet bij zijn antwoord de 
een bedrijf dat gespecialiseerd heet te zijn in povere toelichting als volgt: 
communicatie zoals Reed Elsevier met als "Op het moment van uitgaan van de brief aan 
afgeleide SPEO!? Ook de actieve werknemers de gepensioneerden stond de dekkingsgraad 
en WTters ontvingen overigens minimale per eind 2004 onvoldoende nauwkeurig vast. 
toelichting op de voor hen uitgestelde Mede gelet op de CAO-uitkomst (geen 
indexatie op opgebouwde pensioenaan- loonindexatie red.) had het noemen van het 
spraken. De WTters was men zelfs bijna ver- cijfer van de dekkingsgraad weinig zin" 
geten te informeren. 
De mededeling van SPEO dat evenals in 2003 Gebrekkige informatie 
ook in 2004 geen pensioenindexatie plaats- DeVGEO is over het algemeen slecht te spre- 
vindt was geen verrassing. Althans voor wie ken over het gebrek aan informatie aan 
de beurskoersen en algemeen negatieve be- gepensioneerden door SPEO. In zijn brief 
richtgeving over pensioenen volgt. herinnert het VGEO-bestuur er aan dat tot 
Geen loonsverhoging voor werknemers dus voor enkele jaren gepensioneerden enkele 
ook niet voor gepen- malen per jaar het 
sioneerden luidt het SPEO-Pensioen-bulle- 
motto. INHOUD tin werd toegezonden. 
Pensioenindexatie is Bij het opheffen hier- 
daarvan namelijk 1500 Reed Elsevierders onder één dak van werd een electro- 
mede afhankelijk Nieuws van de bestuurstafel nische Nieuwsbrief 
gesteld. Uit de SPEO- toegezegd met een 
mededeling blijkt Wat is er aan de hand met de zorg? papieren versie voor 
echter dat er nu geen hen die niet over inter- 
sprake meer is van VGEO neemt zitting in strategiecommissie net beschikken. Hier is 
een dekkingstekort Geslaagde Jubileumviering niets van terechtgeko- 
maar een reservete- Annus Tauber vierde 100ste levensjaar men. 
kort. Tezelfdertijd Stuur ons een foto of anecdote uit de Hemels verwijst deze 
meldt de brief dat de klacht door naar de 
dekkingsgraad zich in Raad van Deelnemers. 
2004 niet echt heeft Oproep van de Penningmeester "Die heeft op zich 
hersteld. Dit roept Scheiding der generaties genomen het 
vragen op. Bovendien Pensioenbulletin te 
wat is het verschil tus- verzorgen." 
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Steeds minder koopkracht gegaan met de indexatieverminde- 
Het uitblijven van indexatie betekent ring (Geen indexatiestop dus. red) . 
domweg minder koopkracht. Onder- Ditzelfde wordtVGEO ongetwijfeld 
schat dit niet. Zeker voor wie afhanke- ookvoor de voeten geworpen bij een 
lijk is van een bescheiden pensioen gerechtelijke procedure. 
naast AOW. De geldontwaarding 
wordt nu jaarlijks geschat op 2 a 2,596. 
Tel uit je verlies over een aaneengeslo- 
ten reeks van iaren. Gepensioneerden Reservetekort voorlopig - .  
die hierover zóuden klagen krijgen nog niet opgevuld. 
acuut tegen geworpen dat de werkne- 
mers zeker zoveel pijn moeten lijden: Weer geen indexatie? Vorig jaar was 
Ook hun pensioenaanspraken worden het niet anders. De SPEO-brief 
voorlopig niet jaarlijks geïndexeerd. schrijft dit nu  toe aan een reserve- 
Bovendien betalen Reed-Elsevier- tekort. Wat is dat nu  weer? 
werknemers sinds een paar jaar fors En hoe zit het met de mogelijkheid 
hogere pensioenpremies. gestafield te indexeren? 

Weinig kans via rechter 
De kans om via een rechter pensioe- 
nindexatie af te dwingen is minimaal. 
Mocht VGEO deze weg willen bewan- 
delen dan beschikt zij over slechte 
jurisprudentie. Vorig j aar verloren ge- 
pensioneerden van kopieermachine- 
fabriek Océ een rechtszaak om index- 
atievermindering tegen te houden. 
Onlangs wees in hoger beroep het 
gerechtshof te Arnhem een dergelijke 
claim ook af van een andere belan- 
genorganisatie van gepensioneerden. 
De gedagvaarde was het pensioen- 
fonds van zuivelbedrijf Campina. Het 
Arnhemse hof liet meewegen dat de 
deelnemersraad van Campina, waarin 
naast werknemers ook ex-werkne- 
mers "ruimschoots" zijn vertegen- 
woordigd, in meerderheid akkoord is 

De dekkingsgraad is de verhouding 
tussen het vermogen van het pen- 
sioenfonds tot de verplichtingen, 
zowel onmiddellijk als op termijn. 
De dekkingsgraad verandert bij elke 
financiële transactie van het pen- 
sioenfonds. Als de dekkingsgraad 
onder 1 (100%) ligt is er dekkings- 
tekort. De Nederlandse Bank (DNB) 
waar de Pensioen- en verzekerings- 
kamer (PVK) onder valt, eist maat- 
regelen om zo'n tekort snel weg te 
werken. 
Bovendien verlangt DNB een reserve 
om aan grote dalingen van het pen- 
sioenvermogen als gevolg van verlie- 
zen op de beleggingsopbrengsten het 
hoofd te bieden. Beneden een dek- 
kingsgraad van 115% is er in de ter- 
minologie van DNB nog sprake van 

Vragenlijst bijgesloten 
In deze Nieuwsbrief vindt U een vragenlijst van de VGEO. Wij stellen het zeer op 

prijs als U de vragen beantwoordt en ons toestuurt. Het doel hiervan is de belangen 
en interesses van onze leden nog beter te kunnen behartigen. 

Graag dus uw medewerking zowel in ons als uw belang. 

een reservetekort. SPEO legde zich 
in zijn herstelplan tegenover DNB 
vast op 109% per ultimo 2004. Dat 
werd vrijwel gehaald. Sinds eind 
2004 heeft SPEO met +l-  108,5% dus 
nog wel een reservetekort van een 
kleine 7%. Dat mag in 14 jaar wor- 
den weggewerkt. 
Legt een fonds zich vast op volledi- 
ge indexatie ('onvoorwaardelijk') 
dan is tenminste een dekkingsgraad 
van +l-130% vereist om reserve- 
tekort te vermijden. Het niveau van 
130 is overigens nog punt van dis- 
cussie in pensioenland. 

Gestaffelde indexatie 
Betekent dit dat pensioenindexatie 
nog 14 jaar op zich kan laten wach- 
ten? Nee, want in principe kon 
SPEO, met de huidige dekkings- 
graad, al indexatie  oep passen^ 
Zowel voor actieven als gepensio- 
neerden. Waarom is dat niet 
gebeurd? Omdat bij de laatste CAO- 
rondes in onze bedrijfstak is afge- 
sproken de lonen niet te verhogen. 
Pensioenindexatie is daarvan mede 
afhankelijk. Stel dat de lonen met 
2% waren verhoogd dan had SPEO 
1% indexatie kunnen geven. SPEO 
besloot in 2003 namelijk gestaffeld 
en dus onvolledig te indexeren 
zolang de dekkingsgraad zich 
bevindt tussen 100 en 115%. 
Dit besluit kreeg de instemming van 
de Raad van Deelnemers. 
Voor alle duidelijkheid: volledige 
indexatie door SPEO is pas sinds 
begin 90-er jaren mogelijk. Voordien 
was de graad van beleggen die we 
nu in Nederland kennen ongebrum 
kelijk en volledige loonindexatie 
onbetaalbaar. 

1500 Reed Elsevierders in Amsterdam 
onder één dak 

Het torenhoge nieuwe onderkomen van Reed 
Elsevier in Amsterdam is gereed, betrokken 
en sinds 4 november 2004 officieel geopend. 
Verspreid over 24 etages werken hier 1500 
Reed Elsevierders. Voorheen waren zij 
gehuisvest in vier gebouwen in Amsterdam 
en Almere. Bij het ter perse gaan van dit 
nummer legde een gezelschap VGEO-leden 
hier een bezoek af. In het komende nummer 
komen wij hierop terug. 
Aanvankelijk luidde de illustere werknaam 

voor het nieuwe gebouw 'Millennium Tower' 
in het kader van de eeuwwissseling. Nu heet 
het officieel REAMS-building. Een niets- 
zeggende afkorting van 'Reed Elsevier 
Amsterdam'. De kantoortoren staat aan de 
Radarweg niet ver van de vroegere vestiging 
aan de Van de Sande Bakhuyzenstraat 

Enkele feiten en cijfers 
De eerste paal geslagen op 28 juni 2002 
Het gebouw is ontworpen door EGM 
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Bij de openingshandeling bij de 
nieuwbouw, het planten van 
een Iep, wordt Prinses 
Laurentien geholpen door kin- 
deren die afkomstig zijn van 
drie scholen uit Amsterdam. 
Deze kinderen worden door 
vrijwilligers die werkzaam zijn 
bij Reed Elsevier, geholpen met 
lezen en schrijven in het 
Nederlands of met het leren van 
de Engelse taal. 

Architects Rotterdam. De 
Project Architect was Rob van 
Erk 

Het gebouw telt 24 etages 
en is 98 meter hoog 
(de Rembrandtoren in 

Reed Elsevier stimuleert vrijwilligerswerk 
door werknemers 
De opening van het nieuwe Amsterdamse 
onderkomen voor 1500 Reed Elsevierders 
stond mede in het teken van een bijzonder 
project: RE Cares. Reed Elsevier steunt al 
enige tijd onder die naam vrijwilliggerswerk 
door haar werk-nemers. Werk dat gericht is 
op liefdadigheid. Mede daarom was prinses 
Laurentien bereid de officiële openings- 
handeling uit te voeren. 
Reed Elsevier introduceerde dit vrijwilligers- 
programma in haar werkmaatschappijen 
overal ter wereld. In principe krijgt iedereen 
jaarlijks twee werkdagen de mogelijkheid van 
het bedrijf dit werk uit te voeren. Vooral in de 
Verenigde Staten is de deelname groot. In de 
Nederlandse vestigingen lopen enkele pro- 
jecten o.m. in Amsterdam en Doetinchem. 

Amsterdam meet 135 meter) De liefdadigheid moet te maken hebben met 
Parkeergarage met 380 parkeerplaatsen. de kernactiviteit van het bedrijf: het uitgeven 
Oppervlakte van één van teksten en documenten voor onderwijs 
kantooretage is 1850 m2 en wetenschap. "De aandacht moet liggen op 
8 personenliften kinderen of volwassenen met leer- of lees- 
Op iedere verdieping een pantry en problemen," zegt directeur communicatie 
12 toiletten Catherine May. Zij zegt dat de onderneming 
Restaurant en vergaderzalen op de daarmee de tevredenheid van werknemers 

wil stimuleren. 
Reed Elsevier stelt overigens ook samen met 
andere internationale uitgevers medische 
artikelen gratis ter beschikking aan artsen in 

Nieuwsbrief voor ontwikkelingslanden. 

Gepensioneerden 
Elsevier- 
Ondernemingen 

Jubileumviering en 
boottocht 
Op 13 januari kwam het 
bestuur van VGEO voor de 
eerste maal van dit jaar bij- 
een. Wederom mochten we 
gebruik maken van een ver- 
gaderzaal in het Reed- 
Business kantoor in 
Maarssen hetgeen een prima 
locatie is. In zo'n eerste ver- 
gadering van het jaar ont- 
kom je er niet aan om even 
terug te kijken naar het afge- 
lopen jaar. Met enige tevre- 
denheid konden we vaststel- 
len dat de viering van het 
10-jarig bestaan van VGEO 
prima is verlopen. 

Ook de boottocht welke in 
augustus werd georganiseerd 

voldeed aan de verwachtin- 
gen hoewel de weersomstan- 
digheden niet optimaal 
waren. 
Wel is het opvallend dat bij 
dit soort van sociale evene- 
menten veelal dezelfde leden 
komen opdagen en we een 
groot deel van de leden 
gewoon nooit zien. 
Een schrale troost was de 
vaststelling 'dat dit bij elke 
vereniging wel het geval is'. 

Beter behartigen van 
belangen 
Over de primaire doelstelling 
van de vereniging 'het behar- 
tigen van de belangen van 
gepensioneerden' vond een 
pittige discussie plaats. Dit 
mede naar aanleiding van 

een brief van een betrokken 
VGEO-lid. Deze bracht de 
heer Jan ten Broeke in herin- 
nering. Die sprak tijdens de 
jubileumbijeenkomst zijn 
teleurstelling uit over het 
niet gelijkluidende stem- 
gedrag van de vertegenwoor- 
digers van gepensioneerden 
in de Raad van Deelnemers. 
Het Bestuur stelde vast dat 
hier een grond van waarheid 
in zit. Anderzijds heeft ieder 
lid van de Raad van Deel- 
nemers uiteraard het recht 
om naar eigen inzicht en 
kennis zijn stem te bepalen. 
Nochtans kwam in de dis- 
cussie die hierop volgde de 
behoefte naar voren om 
meer consistent op te treden 
in de Raad van Deelnemers 
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en dit zo goed mogelijk in het werpen en de inzichten hier- ingaan op de strategie en de 
stemgedrag tot uitdrukking omtrent beter op elkaar lijnen in de komende tijd. 
te laten komen. kunnen worden 'afgestemd'. Sociale contacten en uitjes 

Tilly de Wilde-Sijpesteijn zijn prima. Maar primair 
De noodzaak werd uitge- nam de taak op zich om hier blijft onze doelstelling het 
sproken om voorafgaand aan bij SPEO actie op te onder- behartigen van de belangen 
vergaderingen van de Raad nemen. van gepensioneerden op 
van deelnemers bijeen te Kortom een zinvolle verga- materieel vlak. 
komen met onze vertegen- dering - kort terugkijken op Jan de Waal 
woordigers. Zodat de onder- het afgelopen jaar en dieper 

.- -. 

Wat vindt u daar nou van? lastenmoetenbetalen!Jehoudtal 
nauwelijks je kop boven water. Dan 

Moeten AOWers nu ook meebetalen aan hun AOW? zou daar nog wat extra bijkomen. 

Je hoort en ziet het idee de laatste tijd steeds 
terugkomen. Zowel in  de politiek als in  
publieke discussies. Zouden AOWersAOW- 
premie moeten gaan meebetalen omdat het 
systeem anders onbetaalbaar wordt?' 
De VGEO-leden die wij hierover belden 
waren unaniem tegen. 

P.W.S.van den Berg, Leidschendam 
"Dat is geen goed idee. Wij hebben al van ons 
15e tot 65e AOW betaald, en dan betaal je 
daarover niet nog eens een keer premie. 
Het is net als bij een levenverzekering, je 
betaalt toch ook niet nog eens premie over 
de uitkering. Dat geldt voor alle groepen. 
Bovendien heb je heel velen, die wel hun 
premie betaalden maar nooit aan een 
uitkering toekomen." 

Nou, nee!" 

"Helemaal fout. Wij hebben toch al betaald. 
Wij zijn al niet in allerlei verhogingen mee- 
gegaan. Van Elsevier kreeg ik ook al een brief 
dat het voorlopig niet beter wordt. En nou 
moeten wij voor zorg ook al zoveel betalen!". 
m 

Mevr. R.TerstaII, Beverwijk 
"Dit lijkt mij een gek idee als je ook nog van 
je uitkering AOW moet betalen. Ik ben nog 
niet zover, ik wacht het rustig af. Er komen 
zoveel wilde ideeën in de politiek op. Velen 
waaien ook over. Bovendien wordt de belas- 
tingdruk anders wat inkomensverschillen op 
dat niveau vergroot. Meer discriminatie. 
Eigenlijk moet iedereen op zijn oude dag de 
gebruikelijke dingen kunnen doen zonder 
zich grote zorgen te hoeven maken." 

E. Schuurmans, Amsterdam Alle interviews gehouden op l l februari 2005 
"Dat hoeft niet, hier ben ik het niet mee eens. door Hildegund Spaargaren 
Wij moeten al zoveel betalen van ons pen- 
sioentje. Wat wij aan belasting en gemeente- - 

Wat is er aan de hand met de zorg. 
Wat is er aan de hand met de zorg 
in ons 1and:Feitelijk is het nog 
maar kort geleden, dat je je als 
Nederlander trots moest tonen op 
onze zorg. 
Er heerste een soort stemming die je 
moest onderschrijven: in Nederland 
is de zorg ongeveer de beste van de 
wereld, zo niet de allerbeste. 

Dat was de tijd vóór de personeels- 
problemen in de zorginstellingen. 
Waar is die tijd gebleven? En wat zijn 
de oorzaken van het verval? 
Of zijn de negatieve berichten niet 
meer dan registraties van problemen 
die zichtbaar worden in een samen- 
leving waarin steeds meer onder- 
zocht wordt, waar steeds meer wordt 
blootgelegd van wat vroeger verbor- 
gen bleef? Alle fouten die ontdekt 
worden krijgen veel plaats in de 
media, het lijkt wel of we in een tijd 
leven die beheerst wordt door het 

syndroom van de onthulling. 

Veel rapporten 
Het is slecht gesteld met de parti- 
culiere klinieken. Als je leest wat 
de media citeren uit het rapport 
van de Geneeskundige Inspectie 
dan zul je je niet gauw gaan onder- 
werpen aan een cosmetische 
behandeling. De hygiëne deugt 
niet, er loopt ongekwalificeerd 
personeel rond en sommige artsen 
die handelingen verrichten zijn 
niet gediplomeerd. De zorg in veel 
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verpleeghuizen is onder de maat. 
Weer een ander rapport. Ouderen 
worden vastgebonden, dementeren- 
den worden veel te vaak en veel te 
lang aan hun lot overgelaten. De ver- 
pleegkundigen hebben te weinig tijd 
om werkelijk zorg te ver-lenen, veel 
personeelsleden zijn niet gekwalifi- 
ceerd. Maar de branche-organisatie 
Arcares verweert zich met de mede- 
deling dat de conclusies in het rap- 
port zo negatief zijn, omdat de vra- 
gen die gesteld werden niet juist zijn. 
Met andere woorden; als de inspectie 
vragen had gesteld waarop positieve 
antwoorden konden worden gege- 
ven, dan was de conclusie dat de zorg 
in de verpleeghuizen goed was. 
Arcares denkt toch niet, dat er één 
geïnteresseerde burger is, die dat 
gelooft. Rapporten die de laatste tijd 
verschenen zijn over het functione- 

rekening van € 110,80 van de huis- 
artsenpost Roermond voor het 
bezoek van een arts thuis bij de 
patiënt. Dat bezoek duurde on- 
geveer 7 minuten en daarvoor ver- 
schijnt dan een nota van meer dan 
230 oude Hollandse gulden! 

Wellicht zijn er onder ons lezers die 
ervaringen hebben met de gezond- 
heidszorg die ze met anderen willen 
delen, of die denken bijdragen te 
kunnen leveren aan oplossingen. 
Zoek dan contact met deze redactie. 
Positieve reacties zijn uiteraard ook 
welkom! H K ren van de huisartsenposten laten 

niet veel heel van wat daar gebeurt. 
En wij realiseren ons dat juist de 
negatieve ervaringen van patiënten 
gemakkelijk tot negatieve conclu- 
sies leiden. 
En dan de kosten, wij zagen een 

Verandering in kostennota's ziekenhuis- 
behandelingen 
Sinds begin ditjaar veranderden enkele 
regelingen op het gebied van ziektekosten en 
niet spoedeisende behandelingen. 
Laatstgenoemde heeft overigens geen gevol- 
gen voor verzekerden van De Amersfoortse. 

De kosten van een ziekenhuisbezoek worden 
'Een verhoging op een andere manier verwerkt, namelijk 
van de AOW- volgens het systeem van Diagnose Behandel 
gerechtigde Combinaties (DBC). De totale kosten van een 

leeftijd is thans behandeling worden nu vermeld op één ,* niet wenselijk nota. Verder zijn zorgverzekeraars voor een 
en ook beperkt aantal niet spoedeisende behande- 

niet nodig" lingen niet meer verplicht om met elk zie- 
SER kenhuis afspraken te maken. Dit betekent 

dat men voor deze behandelingen alleen 
terecht kan in een ziekenhuis waarmee de 
verzekeraar afspraken heeft gemaakt. Niet 
spoedeisende behandelingen zijn bijv. 
heup-, liesbreuk- en staaroperaties. De 
Amersfoortse liet haar verzekerden echter 
weten dat deze nieuwe regeling voor hen 
geen gevolgen heeft. Zij behouden vrije 
keuze voor ziekenhuizen en ontvangen 
kostenvergoeding van alle ziekenhuizen in 
Nederland. 
In deze brief van december 2004 schrijft De 
Amersfoortse overigens ook, dat nog niet alle 
gevolgen voor verzekerden duidelijk zijn. 
Achtergrondinformatie is te vinden op 
www.zorgverzekeraars.nl en www.ctg-zaio.nl. 

Het is hoe dan ook raadzaam om eerst bij de 
zorgverzekeraar te informeren naar de 
afspraken die er met ziekenhuizen zijn 
gemaakt. 

Vermeende welstand van ouderen 
Er wordt veel beweerd over de welstand van 
ouderen, ook door politici en officiële instan- 
ties. Op basis daarvan worden ten nadele 
van gepensioneerden en AOWers vergaande 
voorstellen gedaan. Zoals het ook bij deze 
leeftijdsgroep heffen van een AOW-premie. 
Dit stelt Geert Braam, emeritus hoogleraar 
sociologie Universiteit Utrecht vast op basis 
van CBS-gegevens. 

Veel meer dan de helft heeft geen eigen huis. 
Wat de inkomens betreft zegt Braam. "Als we 
ouderen (dus 65+) vergelijken met de huis- 
houdens van 45-55 jaar, zien we een bijzon- 
der groot verschil. Er zijn veel meer ouderen 
met lage inkomens van 10 tot 20.000 euro en 
veel minder ouderen met inkomens hoger 
dan 40.000 euro." 
De verschillen zijn waar het gaat om alleen- 
staande ouderen (meer dan 700 000) nog 
veel groter. Meebetalen van de ouderen aan 
de AOW helpt dus waarschijnlijk niet eens zo 
veel stelt Braam vast. "Wel is het voor velen 
een ernstige aanslag op hun bestaan. Het is 
ook gewoon discriminatie, tenzij men tege- 
lijkertijd extra bijdragen van hogere in- 
komens van alle leeftijden vraagt". > 
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Zeker zo ernstig vindt hij dat het hier puur 
denken op de korte termijn betreft. Door 

"Minister 
Hoogervorst van 
Volksgezondheid 

voerde een 
no-claim-regeling 
door bij de ziekte- 
kosten. Degene die 
ziek is - en dat zijn 

vooral ouderen - 
moet meer betalen 
aan genondheids- 

zorg dan degene die 
gezond is. Dat heet 
bij hem omgekeerde 

solidariteit. 
Een bizarre 

gedach tengang." 
Geert Braam 

emeritus hoogleraar 
sociologie 

Universiteit Utrecht 

maatregelen in die richting krijgen de huidi- 
ge jongeren, als ze later oud zijn, ook te 
maken met de afbraak van hun inkomens. 
Vakbonden en werkgevers letten alleen op de 
premies en loonkosten op de korte termijn. 
Braam: "Solidariteit zou men ook eens kun- 
nen gaan zien als iets wat op langere termijn 
moet werken. Als een verantwoordelijkheid 
die telkens op jongere generaties overgaat. 
In deze context is het suggereren van gene- 
ratietegenstellingen volstrekt kunstmatig. 
Het zou normaal moeten blijven dat jong 
zorgt voor oud." 

Meer, dus niet minder, ouderen werken! 
Het beeld van een land waar werknemers op 
steeds jongere leeftijd stoppen met werken, 
blijkt van geen kant te kloppen. Het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferde dat 
de arbeidsparticipatie van vijftigplussers tus- 
sen 1993 en 2003 sterk gestegen is. 
Het CBS registreert in alle categorieën (man- 
nen én vrouwen onder én boven de zestig) 
meer werkenden dan tien jaar geleden. De 
grootste stijging doet zich voor onder werk- 
nemers tussen de 55 en 59 jaar. In 1993 werk- 
te nog geen vier op de tien mannen en vrou- 
wen van deze leeftijd, meldt het CBS. Tien 
jaar later is 53 procent van deze leeftijds- 
groep gewoon aan het werk. Wie de CBS-lijn 
naar de toekomst doortrekt, zou kunnen con- 
cluderen dat ingrijpen in de arbeidsmarkt- 
situatie van ouderen niet zo nodig of wense- 
lijk is als de pessimisten suggereren. 

Pensioen is  niet hetzelfde als AOW 
"En met de vergrijzing zal een steeds kleiner 
wordende groep werkenden, een explosief 
groeiend aantal ouderen van pensioen moe- 
ten voorzien" lazen wij in een opiniërend 
artikel in FEM-Business. Een blad uit de 
Elsevierstal! "Collega's noem het kind alsje- 
blieft bij zijn goede naam!" Er ia al teveel 
spraakverwarring in de publieke discussie 
over dit onderwerp. Hierin worden te gemak- 
kelijk pensioenen op één lijn gesteld met de 
AOW. Alsof heel werkend Nederland meebe- 
taalt aan de 'Pensioenen' van anderen via een 
omslagstelsel. Deze generalisatie klinkt tot 
mijn spijt vaker op in de papegaaienvolière 
van de Nederlandse journalistiek. Uiteraard 
de enkele ingewijde journalist daargelaten 
die de nuance nog wel aanbrengt. De kennis 
over dit onderwerp bij veel Nederlanders is al 
zo beroerd. Daarom zijn journalistieke gene- 
ralisaties als deze des te erger. Soms vrees i 
zelfs dat uit stemmingmakerij wordt bijge- 

e 
dragen aan die al zo zwart afgeschilderde ver- 
grijzing. Daarbij worden ouderen en gepen- 
sioneerden als de 'sociale uitvreters' van de 
toekomst geportretteerd. We zullen het nog 
maar eens herhalen. AOW is gebaseerd op een 
omslagstelsel. Zowel actieve werknemers als 
de staat, betalen voor de AOW-uitkeringen. 
Met pensioenpremies geachte collegae-jour- 
nalisten bouwt iedereen zijn EIGEN pensioen 
op. Jullie dus ook. Degenen die nu met pen- 
sioen zijn deden dat ook al. Actieve werk- 
nemers in dienst van een onderneming doen 
dat nog steeds. Het is zelfs de bedoeling van 
dit kabinet dat het individu voor zijn eigen 
pensioen nog meer eigen verantwoordelijk- 
heid gaat dragen. Is dat duidelijk? Steek dat 
maar fijn in je eigen zak. En dat bedoel ik o . 
figuurlijk.. . 

b 
Harry Nijhuis 

VGEO neemt zitting in strategiecommissie 

Het VGEO-bestuur blaast ondermeer 
samen met de Raad van deelnemers 
van SPEO een strategiecommissie 
nieuw leven in. Een voorstel daartoe 
is door betrokkenen goed ontvan- 
gen. Het doel is de VGEO-achterban 
beter te kunnen informeren en 
vertegenwoordigen. 

VGEO wil overleggen en brain- 
stormen voorafgaand aan vergade- 
ringen van de Raad van deelnemers. 
Zodoende kan tijdig en terzake 
worden gereageerd op pensioenont- 
wikkelingen. VGEO voert hiervoor 
mede als argument aan dat de nog te 
verwachten ontwikkelingen in 
pensioenzaken de rechten van de 
(toekomstig) gepensioneerden 
verder kunnen aantasten. De samen- 
stelling van de strategiecommissie 

zal bestaan uit de vertegenwoordi- 
gers van gepensioneerden envutters 
die zitten in de Raad van deelnemers 
alsmede in het SPEO-bestuur, en 
enkele VGEO-bestuursleden. 

Elk lid behoudt daarbij in Raad en 
bestuur wel zijn eigen verantwoor- 
delijkheid. 
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De jubileumviering van het 10-jarig Geslaagde J U bileu mviering Werkgelegenheid. Hij bracht het 
VGEO-bestaan in Nijkerk, vond op 
16 november 2004 plaats in 't Koets- 
huis in Nijkerk. 
Vice-voorzitter Jan Maas praatte de 
eindjes aan elkaar. Voorzitter Jan 
Nefkens belichtte in het kort de 
geschiedenis vanVGEO en zwaaide 
veel lof toe aan één van de oprichters, 
Ton Boogers. Na de lunch, die weer 
voortreffelijk was, sprak Jan ten 
Broeke over zijn werk in de Raad van 

zo geloofwaardig dat aanwezigen 
dachten dat dit zijn echte functie 
was. Zijn onderwerp, 'Toelichting 
op het wetsvoorstel Beperking 
Pensioengerechtigde Periode 
(BPP) ', deed dan ook de gezichten 
van zijn toehoorders betrekken. 
Gaandeweg werden de wetsvoor- 
stellen absurder, zoals opnieuw 
tewerkstelling van gepensioneer- 
den, zodat smakelijk om hem 

Deelnemers van SPEO. Bibliographic Databases Department werd gelachen. 
van Elsevier (dus nog actief werkne- Voor de vrolijke noot zorgden ver- 

Ironische toonzetting mer). Hij trad op in de rol van Mr. De der 'The Midgets' bestaande uit 
Een ironische toonzetting kwam van Vos Laagland, ambtenaar van het VGEO-penningmeester Wim Kooij 
Louis Pet, projectmanager bij de Ministerie van Sociale Zaken en met vijf muzikale vrienden. 
P - &=*l1 

Annus Tauber vierde 1 OOste levensjaar 

9 l oud-collega's van Elsevier Science nullen zich haar 
og herinneren, de van oorsprong Hongaarse Annus 

Tauber O p  18 november 2004 vierde zij haar 1 OOste 
levensjaar in een Leids verzorgingstehuis met o.a. haar 
dochter Agi en kleinkinderen Sabine en Brant. 

Annus en  Agi ontvluchtten Hongarije in 1957, waar Annus 
tot twee keer toe gevangen zat. Op 27 juli van dat jaar 
kwamen ze in Nederland aan. Al per 1 augustus trad ze als 
bureauredaktrice in dienst van Elsevier Publishing 
Company, (EPC 1957-1970) aan de Spuistraat in 
Amsterdam. 
In een zaaltje van het verzorgingshuis Groenhoven stond 
veel heerlijks klaar. Annus in rolstoel zat er opgeruimd bij 
en nam alle felicitaties en cadeautjes gracieus in ont- 
vangst. Ineke (Lens-) Wagenaar, (EPC 1958) en ondergete- 
kende, (EPC 1958-1995), waren er bij. Toen ik zei: '%nnus, 

et je wel hoe oud je bent geworden, honderd!" ant- a ordde ze "Oh, wat oooud!" Maar de taart en de bon- 
bons gingen er razendsnel in en van Agi moesten we haar 
afremmen, anders zou ze maar misselijk worden. Annus 
informeerde herhaaldelijk naar Elsevier. Onze verjaar- 
dagskaart met handtekeningen, georganiseerd door 
Rosaleen Burke, (EPC 1954-1990) heb ik haar nog een paar 
keer voorgelezen. Het korte geheugen is niet meer je dat. 
Na anderhalf uur deed de loco-burgemeester met ambts- 
keten, wethouder Ron Hillebrand, zijn intrede. Beeldige 
bloemen en nog meer cadeaus. Rosaleen hoorde van een 
Hongaarse vriendin van Annus dat Annus later die mid- 
dag, nadat wij al waren vertrokken, in het Hongaars, 
Engels en Nederlands voor de wethouder heeft gezongen. 
Zondag 21 november was er voor Annus ook nog een feest 
met alle Hongaarse vriendinnen en vrienden. 

Fijne en gastvrije collega 
Annus kwam in 1957 bij Mil1 Anton, Rosaleen Burke en 
Dirk Klinkenberg (toen nog werkstudent) op de kamer te 

zitten. Wim Schuller(E NL en EPC 1956- 1962): "Mevrouw 
Tauber, als beëdigd tolklvertaalster ED,E, werdvooral 
ingezet bij Elsevier's Multilingual Dictionaries-series 
maar ze werkte ook aan boeken, waarschijnlijk aan de 
bestsellers FEIGL, Spot Testsin Inorganic Analysis, onze 
l e  uitgave met 4-kleuren illustraties! (chromatografie), 
en WILSON, Comprehensive Analytica1 Chemistry-series. 
Het was opvallend zo snel als ze Nederlands leerde. 
Om in de huidige terminologie te spreken, zij integreerde 
wel heel snel en dat zonder inburgerings-cursus!" 
Annus was een fijne collega en zeer gastvrij. Velen van 
ons werden bij haar thuis uitgenodigd, eerst op de 
Mozartkade en later in de Comeniusstraat. Ze onthaalde 
ons op Hongaarse specialiteiten met veel kummel, 
maanzaad en andere speciale kruiden en natuurlijk op 
paprika, een groente die toen nog vrijwel onbekend was 
in Nederland en ook nauwelijks was te krijgen. Ineke 
Wagenaar herinnert zich dat Annus tijdens het Elsevier- 
uitje in 1958 naar de Wereldtentoonstelling in Brussel 
(met een speciale Elsevier-trein) paprika's kocht in het 
Hongaarse paviljoen. Ze was ook goed in het bakken van 
Hongaarse koekjes en taarten in wonderlijke smaakcom- 
binaties. Het gebruikvan de fiets had ze ook snel afgeke- 
ken dus verplaatste zij zich met dit vervoermiddel dwars 
door Amsterdam naar de Spuistraat en later naar het 
nieuwe pand aan de Jan van Galenstraat. Volgens Agi was 
ze niet alleen een gevaar voor zichzelf maar ookvoor de 
andere weggebruikers: het fietsen op zich ging goed, 
vooral rechtdoor, maar het op gang komen ging met veel 
slingeren gepaard. Gelukkig liep het altijd goed af. 
Volgens Rosaleen heeft ze zeker tot haar %Oe gefietst! 

Brede belangstelling 
Annus hadlheeft een brede belangstelling (vorig jaar lag 
er nog een boekvan Isabel Allende op haar nachtkastje) 
en ze was ook zeer geinteresseerd is kunst. In Hongarije 
vertaalde ze veel beroemde kunstboeken, uitgegeven 
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Vragen of 
mededelingen? 
Als er veranderingen 
optreden, bijvoor- 
beeld door verhuizing 
of overlijden, maakt u 
dit kenbaar bij onze 
ledenadministrateur 
Ah Pouwels 
Buitenveer 58 
1381 AE Weesp 
telefoon 0294-41 49 30 
email 
ah. pouweb@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.nl 

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. n l 

De volgende 
Nieuwsbrief (Het 
jubileumnummer) 
verschijnt eindmei. 
Kopij moet uiterlijk 
13 mei a.s. binnen 
zijn. 

door uitgeverij Corvina, waaronder de 'bij- moest achterlaten, nooit treurig of negatief 
bel' voor kunstenaars: The anatomy for the was maar altijd opgeruimd en vol belangstel- 
artist. ling voor het leven om haar heen. Annus, ga 
Een geweldige vrouw die ondanks de vele zo door! 
tegenslagen in haar leven, waarbij ze zelfs Willeke Casteren van Cattenburch 

haar land, familie en al haar bezittingen (Elsevier Science) 

Stuur ons een foto of anecdote uit 
de oude doos 
De vele foto's die VGEO-leden uit hun 
beroepsverleden opdiepten voor ons jubi- 
leumnummer vorig jaar zijn zeer gewaar- 
deerd. Dat bleek uit reacties tijdens de jubi- 
leumvergadering. Dit brengt ons op het idee 
om in de Nieuwsbrief regelmatig één of enke- 
le foto's uit de oude doos te plaatsen met een 
toelichtende tekst in de vorm van een bijzon- 
dere herinnering enlof anecdote. .Daartoe 
roepen we dan een nieuwe rubriek in het 

leven onder de naam: Praatje bij een plaatje. 
Mocht U een leuke anecdote hebben zonder 
foto dan is hij ook welkom. Schroom dus niet 
en stuur ons zo'n foto met begeleidend tekst- 
je of aparte anecdote toe. 
U ontvangt na gebruik uw foto(%) 'op 
erewoord' terug. Uw bijdragen worden ver- 
wacht op het redactieadres: ES Nieuwsbrief, 
Veenweg 21a, 7055 BP, Heelweg email: 
nijlangehetnet. n1 

Geef wijzigingen door 
aan VGEO! 
Tot onze spijt komt het voor 
dat bij overlijden van een 
VGEO-lid of adreswijziging 
informatie daarover onze 
ledenadministratie niet 
bereikt. Dit berust vaak op 
het misverstand dat het 
doorgeven van deze infor- 
matie naar het 
Pensioenfonds (SPEO) al vol- 
doende is. VGEO en SPEO 

zijn echter twee verschillen- 
de organisaties. Dit betekent 
dus dat VGEO-leden ons 
hierover afzonderlijk dienen 
te informeren. Door alleen 
SPEO hierover te informeren 
heeft dat voor nabestaanden 
vaak pijnlijke gevolgen. Zij 
blijven dan namelijk de 
VGEO-accept-girokaart ont- 
vangen, evenals aanmanin- 
gen om te betalen. Maar ook 
een uitnodiging voor een 

feestelijk samenzijn of een 
dagje uit. Uit de reacties bli' 
dat familieleden daardoor 

e 
onaangenaam worden getrof- 
fen. Zaken die de penning- 
meester graag wil voor- 
komen. Ons verzoek is dus de 
ledenadministrateur in voor- 
komende gevallen te berich- 
ten: Ab Pouwels, 
Buitenveer 58,1381 AE 
Weesp, 0294-414930, 
email: ab.pouwels@planet. n1 

Oproep van de 
Penningmeester 
Tot mijn grote vreugde is 
het merendeel van de VGEO- 
contributie voor 2005 
binnen, met vaak een 
ruime afronding naar boven, 
waarvoor wij onze leden 

hartelijk danken. 
Toch tref ik in de ledenlijst 
hier en daar nog witte plek- 
ken in de bedragkolom: 
ongetwijfeld leden die 
geplaagd worden door 
andere zorgen. 
Mag ik hun aandacht even 

vragen om na te gaan of zij 
onze acceptgiro per ongeluk 
nog ergens hebben liggen? 
Zo ja, dan zouden wij het op 
prijs stellen uw betaling biL m 
nenkort van u te mogen ont- 
vangen, waarvoor alvast 
onze dank. Wim Kooy 

Scheiding der generaties 
Aan onze kust zie je in de 
schoolvakanties drie genera- 
ties langs de boulevard 
slenteren: grootouders, 
ouders en kleinkinderen. 
Nog niet zo heel lang geleden 
zagen Nederlandse groot- 
ouders (het woord is zelfs 
bijna verdwenen) alle 
kinderen en kleinkinderen op 
een vaste dag in de week. 
Iedereen kwam dan op 

zaterdag of zondag eten. 
Nu wordt er eenmaal per jaar 
een weekend in de Ardennen 
georganiseerd. "Anders zien 
we elkaar nooit". Nu belt een 
80-jarige weduwe haar 
vriendin op. De laatste heeft 
onlangs haar echtgenoot ten 
grave gedragen. Ze hebben 
het over de voor- en nadelen 
van begraven worden of 
gecremeerd. "Ach weet je, 
Mien", zegt de nieuwbakken 

weduwe, "de kleinkinderen 
kennen ons niet eens, wie 
moet er dan later ons graf 
verzorgen? Crematie is daar- 
om de beste oplossing." 
"Wat voor cultuur is dit?" 

H K 
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