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ELSEVIER SEN 

Geslaagde jaarvergadering in Nijkerk 

Ledental VGEO nog steeds 
in de lift 

VGEO-voorzitter 
Nefkens heette op 19 
april een welgevulde 
zaal van 't Koetshuis in 
Nijkerk welkom. Hij 
memoreerde de in het 
afgelopen jaar overle- 
den leden en bracht 
de recente kritische 
brief in herinnering 
die VGEO aan pen- 
sioenfonds Speo zond. 
De VGEO-kritiek 
betrof de inhoud en 
toonzetting van de 
SPEO-brief die alle 
gepensioneerden ont- 
vingen omtrent de 

Het ledental van VGEO is weer wat 
gegroeid richting 450 leden dankzij een 
uitgebreide wervingsactie. Het aantal 

VGEO-leden dat het nieuwe Amsterdamse 
hoofdkantoor van Reed Elsevier bezocht 
overtrof alle verwachtingen. Daardoor 

moesten de excursies over twee dagen wor- 
den verdeeld. Enkele van de overwegend 
positieve geluiden die uit de mond van 

voorzitter Jan Neflens opklonken tijdens 
de algemene jaarvergadering in Nijkerk. 

voorafgaand aan 
SPEO-vergaderingen 
voor haar, en dus ook 
de achterban, belang- 
rijke agendapunten 
grondig bestudeert en 
bediscussieert. Ook 
niet op de SPEO-agen- 
da voorkomende 
belangrijke onrwikke- 
lingen kunnen hierbij 
aan de orde komen. 
Het doel hiervan is dat 
zowel naar de achter- 
ban toe als andersom 
naar het SPEO-bestuur 
alerter, met meer 
expertise en dus doel- 

wederom uitgestelde indexatie. De vorige treffender gereageerd kan worden. 
Nieuwsbrief besteedde hieraan in het ope- 
ningsartikel al uitgebreid aandacht.Als ver- Financiën 
volg hierop beraadt de deelnemersraad zich Financieel gaat het VGEO aardig voor de wind 
in overleg met VGEO-leden over hoe de zo bleek tijdens de jaarvergadering. 
gepensioneerden regelmatig beter geínfor- Begroting en financieel verslag werden dan 
meerd kunnen wor- ook probleemloos 
den over het reilen en goedgekeurd. Deze 
zeilen van SPEO. (Zie positie is naast de 
artikel pagina 2) Ledental VGEO in de lift ledencontributie 

mede te danken aan 
Strategiecommissie jaarlijks herhaalde bij- 
Nefkens wees er ver- Wat vindt u daar nou van? dragen van Elsevier 
der op dat de VGEO op Science en Reed 
eigen initiatief een Business Information 
strategiecommissie in (RBI). Bovendien stelt 
het leven heeft geroe- RB1 voor VGEO- 
pen. Hierin hebben Kritische VGEO-brief bestuursvergaderin- 
bestuursleden van Van Boven Bekeken gen gratis vergader- 
VGEO zitting die voor ruimte beschikbaar in 
een deel ook zitten in Maarssen. Dat de 
bestuur en de deelne- leden content zijn met 
mersraad van SPEO. Bezoek VGEO-website het bestuur moge blij- 
De opzet hiervan is ken uit het bij accla- 
dat deze commissie matie herbenomen > 
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van de bestuursleden Tilly de Wilde 
Sijpesteijn, Gerard Roza en Hans Katwijk. 
Bovendien werd notulist Peter van der Kleij 
aan het bestuur toegevoegd. 
Zoals gebruikelijk bood de jaarvergadering 
veel VGEO-leden weer de gelegenheid bij te 
praten en herinneringen op te halen met 
oud-collega's. Een als altijd voortreffelijke 
lunch in 't Koetshuis vervolmaakte dit alles. 

Nederlandsche bank schroeft eisen aan pensioenfondsen torenhoog op 

SPEO gedwongen na te denken 
of 100% indexatie nog haalbaar is 

Het SPEO-bestuur streeft er nog steeds naar 
100 procent te indexeren. Zowel voor de pen- 
sioenopbouw van actieven als uitkering aan 
gepensioneerden. Mocht het fonds erfinan- 
cieel weer rooskleurig bij zitten dan zouden 
voor gepensioneerden, volgens de huidige 
regels, zelfs hun achterstallige indexaties nog 
gerepareerd kunnen worden. Maar zover lijkt 
het nog lang niet. Er kan tussentijds nog veel 
veranderen want De Nederlandsche Bank 
(DNB) stelt aan pensioenfondsen torenhoog 
stijgende reserveringseisen. 

Ab Pouwels bood tijdens de VGEO-jaarverga- 
Ab Pouwels: dering een verhelderend inzicht in de inge- 

wikkelde pensioenproblematiek en toene- 
"Misschien mende financiële eisen waaraan pensioen- 

willen ze wel fondsen en dus ook SPEO moeten voldoen. 
naar een Zijn kennis put hij mede uit het feit dat hij 

dekkingsgraad bestuurslid van SPEO is. Zijn gehoor maakte 
van 140%." hij duidelijk hier uitsluitend te spreken als 

gepensioneerde en bestuurslid van VGEO. 
Wie (kritische) vragen had over de wijze 
waarop SPEO handelt kon deze probleem- 
loos op hem afvuren. 
Pouwels gaf inzicht in het door pensioen- 
fondsen gehanteerde begrip dekkingsgraad. 
Dit is de verhouding tussen wat SPEO aan 
vermogen heeft en zou moeten hebben. Als 
deze tenminste 100 procent is kan aan de 
betalingsverplichtingen ten opzichte van 
gepensioneerden en actieven worden vol- 
daan. SPEO zat eind vorig jaar op 108,5%. 
Maar DNB heeft zijn dekkingseisen verhoogd 
naar 105%. Daar bovenop komt de vereiste 
reserve voor tegenvallende beleggingsop- 
brengsten waardoor de verlangde dekkings- 
graad dicht bij 130 kan komen liggen. 
Niettemin zou Speo volgens haar reglemen- 
ten al gedeeltelijke indexatie van pensioenen 
kunnen toepassen. Maar zolang er geen 
loonsverhoging plaatsvindt op basis van de 

CAO voor het Boeken- en Tijdschriften- 
uitgeverijbedrijf gaat dit niet door. 

Reserveren en reparatie? 
Wat zouden de gevolgen zijn als het pen- @ 
sioenfonds apart geld reserveert voor indexa- 
tie. Zodat zowel gepensioneerden en slapers 
als actieven altijd van indexatie verzekerd 
zijn. 
Pouwels wees er op dat dit financieel zeer 
hoge eisen stelt aan de dekkingsgraad van 
het fonds. In dat licht is het de vraag of Speo 
haar ambitie van 100% indexatie kan hand- 
haven. Dit hangt mede af van de vraag welke 
nog hogere reserveringseisen DNB hieraan 
gaat koppelen. Alles hangt af van de zogehe- 
ten 'indexatie-ambitie' van SPEO. Misschien 
willen ze wel naar een dekkingsgraad van 
140% opperde Pouwels. De discussie hier- 
over speelt nog dit hele jaar. 
Moeten de actieven dan maar hogere pen- 
sioenpremies betalen? Pouwels wees er op a 
dat werknemers inmiddels al net zoveel pre- 
mie betalen (13% van de salarissom) als 
gepensioneerden op zijn hoogst ooit deden. 
Met Reed Elsevier is door SPEO een 
maximale premie van 17% afgesproken. 
Volgend jaar zit Reed Elsevier daar op. 
De stem van de werkgever hierin is zeer 
belangrijk. Zijn bijdrage aan de pensioen- 
premie (71 10 deel voor de werkgever) wordt 
immers ook steeds zwaarder. 
Al met al kon Pouwels geen opbeurende 
vooruitzichten bieden. "En wat als de beurs- 
koersen weer geweldig omhoog schieten," 
vroeg een optimist zich af. Kan de achterstal- 
lige indexatie dan toch nog worden gerepa- 
reerd? "Als ik dan nog leef" klonk begeleid 
door gelach ergens uit de zaal op. Hierbij 
dient opgemerkt dat er geen sprake is van 
reparatie over de jaren dat er O uit de CAO 
kwam. 
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1 30 VGEO-leden bezochten nieuwbouw Reed Elsevier 

Dat had nu niemand ver- 
wacht. Iemand uit het VGEO- 
bestuur had geopperd om de 
leden ook de gelegenheid te 
geven het nieuwe gebouw 
van Reed Elsevier te bekij- 
ken. De verwachting was dat 
daarvoor misschien 20 á 30 
personen belangstelling zou- 
den hebben. Dat werden er 

Beverley Holstein 130 (!). Daarom moesten de 
gaf de nodige'cijfers' groepen over twee excursie- 

over het gebouw dagen verdeeld worden. 
Voorafgaand aan de lunch 
gaf Beverley Holstein 
(Facilities Information 
Manager) de aanwezigen 
een hoeveel cijfers over het 
gebouw. Hier werken 1700 

@ personen. De bouw is heel 
snel gegaan. Er waren zes 
werkdagen nodig voor elke 
verdieping. 
De lunch werd besloten met 
diverse gebaksoorten. Dit 
gebeurde op de l e  etage in 
de grote vergaderzaal. Op 
deze verdieping zijn meer 
vergaderzalen en het restau- 
rant. Na de lunch werd de 

groep voor een rondleiding 
in tweeën gedeeld. 

Vergaderen via beeld- 
scherm 
De twee bovenste verdiepin- 
gen herbergen de technische 
voorzieningen. In de Board 
Room op de 23e verdieping 
zijn o.a. ook enkele heel oude 
bóekjes, gedrukt door 
Elsevier, te zien. We hadden 
niet alleen zicht op het verle- 
den maar ook een prachtig 
zicht op de omgeving. Het 
gebouw is voorzien van aller- 
lei high-tech. Zo is in de Real 
Time Collaboration Room 
een permanente verbinding 
met NewYork en Londen. Als 
je in Amsterdam vergadert 
kun je de collega's in New 
York schijnbaar aan dezelfde 
vergadertafel zien zitten, 
door het effect van de pano- 
rama-schermen. 
Aan het milieu is ook veel 
aandacht gegeven. Lichten in 
de kantoorruimten worden 
geregeld door bewegings- 

sensoren. Er is een efficient 
klimaatbeheersingssysteem. 
De warmte in de computer- 
ruimte wordt hergebruikt. 
De vaatwasmachines hebben 
een speciaal systeem voor 
het water- en zeepgebruik. 
Dat levert een besparing op 
van 50% vergeleken met con- 
ventionele systemen. 
Op de begane grond is een 
fitnessruimte waar gratis 
gebruik van kan worden 
gemaakt. Het restaurant 
heeft een aantal buffetten, 
het afrekensysteem is geba- 
seerd op het zelf scannen van 
de genomen artikelen en 
afrekenen met de chipknip. 
Er zijn twee oplaadmachines 
voor de chipknip aanwezig. 
Het meeste meubilair is 
meegenomen vanuit de vori- 
ge lokaties, voorzover nog 
goed bruikbaar. Hulde voor 
de staf van Reed Elsevier die 
de groepen ontving en 
Hildegund Spaargaren voor 
de begeleiding aan de kant 
van VGEO! Gerard Roza 
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"Informatie moet juridisch correct en 
consistent zijn" 

Het vervolg op de kritische VGEO-corre- 
spondentie met de SPEO-directie is nog 
steeds onbevredigend. Aanleiding was de 
afstandelijke en weinig verhelderende 
SPEO-brief aan gepensioneerden over het 
uitblijven van indexatie. Daarover ging 
het openingsartikel in de vorige 
Nieuwsbriej Het antwoord hierop van 
SPEO-directeur Hemels getuigt nog steeds 
van onbegrip. 

Aansluitend op de eerste kritische VGEO- 
brief vroeg de heer Hemels om suggesties ter 
verbetering van de communicatie. Op 1 april 
deed VGEO in een brief de volgende aanbe- 
velingen: 
"Het zou aanbeveling verdienen om gehan- 
teerde begrippen zoals 'dekkingsgraad', 'dek- 

kingstekort' en 'reservetekort' nader te 
omschrijven en ook de relatie tussen deze 
begrippen te verduidelijken. Voor directe 
betrokkenen is dit alles gesneden koek doch 
voor veel gepensioneerden welke in de leef- 
tijd van 60 tot 90 jaar oud zijn is dit abacada- 
bra. Kort samengevat is ons advies om bij uw 
mededelingen aan gepensioneerden meer 
rekening te houden met hun kennis- en 
inzichtnivo in de pensioenmaterie." 
Het antwoord van de SPEO-directie hierop 
luidt dat: 
"Informatie vanuit het Fonds naar deelne- 
mers, gewezen deelnemers en gepensioneer- 
den juridisch correct en consistent moet zijn 
en tegelijkertijd informatief en begrijpelijk 
voor de lezer. Daarom ontvangt elke deelne- 
mer zowel de officiële tekst van de reglemen- 
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ten als de populaire toelichting op de tekst." Dat was de reden waarom VGEO zijn kritiek 
De 'ouderen' ontvangen de officiële hierop in een brief van 29 maart ook bij de 
documenten en krijgen van de Raad van Raad van Deelnemers neerlegde. De Raad 
Deelnemers een bij de hand nemende versie van Deelnemers opperde vervolgens in een 
via het Pensioenbulletin. vergadering op 7 april de mogelijkheid haar 

gedrukte informatie via deze Nieuwsbrief 
Nog steeds geen gedrukt Elsevier Senioren te verspreiden. Een voorstel 
Pensioenbulletin hiertoe zou VGEO tegemoet mogen zien van 
Daar staat je verstand als VGEO bestuurder het Bestuur van SPEO. Inmiddels riep de RVD 
wel even bij stil. De directeur van SPEO stelt wel een website in het leven waar gepensio- 
dat de officiële berichtgeving aan de neerden met een PC via internet nadere 
gepensioneerden vergezeld gaat van een informatie kunnen vinden (wwwraadvan- 
bij de hand te nemen versie via het dee1nemersspeo.nl). Maar de meerderheid 
Pensioenbulletin. Daarmee wordt de hele van de gepensioneerden heeft geen PC en is 
zaak weer verwezen naar de Raad van dus afhankelijk van gedrukte informatie. 
Deelnemers. Erger nog. Er wordt voorbij Dit is voorlopig dus niet naar onze tevreden- 
gegaan aan het feit dat het genoemde heid opgelost! 
Pensioenbulletin al jaren niet meer ver- Jan de Waal 
schijnt! En dit terwijl VGEO zijn ongenoegen Secretaris VGEO 
over het uitblijven van een vervolg op het 
Pensioenbulletin al eerder kenbaar maakte. 
Dit gaat namelijk tegen gedane beloftes in. 

W-- - 
w 
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Ridderkerk 
Wat is voor U de grootste waarde van het gepensioneerd zijn? Voor mij is het verschil niet zo groot. 

Ik heb toch al veel vrije tijd gehad voor 
Gepensioneerd zijn betekent een eind aan clubs en andere hobby's. Ik ben nu weduwe 
je loopbaan. Daarmee breekt een nieuw maar heb een nieuwe partner. Voor mijn 
begin aan. De meesten lokt dit perspectief man was het veel moeilijker. Hij wilde graag 
wel. Ook jongeren, zo blijkt uit onderzoe- doorwerken. Zijn werk was voor hem zijn 
ken. De vrijheid te doen wat je zelfwil lokt hobby. Voor mij was dat niet zo. 
en is voor velen de grootste waarde. 
Dit blijkt ook uit deze antwoorden. P.G.A. Leem ker, Rottevalle 

R.R. Blan ken,Amsterdam 
De grootste waarde heeft de vrijheid. Je bent 
vrij om elke dag te doen wat je wil. 
m =- m m m m " = < =  

Mevr. D.J. Folkertsma-Buse, Leersum 
Je kunt doen wat je zelf wilt. Maar de vrijheid 
zou zonder geld niet zoveel waard zijn. 
Nu kan ik door een hartkwaal niet zoveel 

Het nu kunnen doen en laten wat je zelf wilt. 
Vroeger was het moeilijker om hobby's en 
sporten in een dag te kunnen onderbrengen. 
Ik heb altijd graag en met plezier gewerkt. 
maar nu ben ik toch blij dat dat niet meer .: 
hoeft. Bij Elsevier werd je gewaardeerd. 
Nu zie je dat mensen zo maar ook nog na 
40 jaar aan de kant gezet worden. 

dingen meer doen zoals reizen. Maar onder Alle interviews gehouden op 11 mei door 
begeleiding kan ik nog altijd met kinderen Hildegund Spaargaren 
en kleinkinderen naar Spanje mee. Ik geniet 
ervan wat ik nog kan doen. 

Wist u dat? 
Klokje rond 
De verdeling van een uur in 
60 minuten en een minuut 
in 60 seconden (en niet in 
bijvoorbeeld 100 seconden) 
is gebaseerd op het 
sexagesimale (zestigtallig) 

stelsel. Gebaseerd op het 
nummer 60 is dit een voor- 
loper van het decimale stel- 
sel. Het werd rond 2.400 voor 
Christus ontwikkeld door de 
Soemeriers. 
Sinds die tijd is het sexagesi- 
male stelsel gebruikt om 
cirkels in 360 graden te ver- 

delen (6 x 60) Elke graad in 
60 minuten en elke minuut 
in 60 seconden. Omdat de 
klokken een ronde wijzer- 
plaat hebben, was het niet 
meer dan logisch om dit 
stelsel toe te passen bij het 
meten van de tijd. 
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Ingezonden brief 

Wel indexatie gehad in 2003 windeieren gelegd! Bij mijn werkzaamheden 

In het openingsartikel van de vorige 
Nieuwsbrief staat: "Dat evenals in 2003 ook in 
2004 geen pensioenindexatie plaatsvindt". 
Dit is niet juist; ingaande 1 april 2003 zijn de 
pensioenen met 2% verhoogd. De SPEO voor- 
zitter heeft dit toen op de jaarvergadering in 
Nijkerk meegedeeld. 
Er wordt gemopperd over het ontbreken van 
indexatie, maar de koppeling aan de CAO is 
mijns inziens zo gek nog niet. Wanneer de 
dekkingsgraad het toelaat worden werkenden 
en gepensioneerden hetzelfde behandeld. In 
het verleden heeft die koppeling aan de CAO 
ons vergeleken bij andere fondsen geen 

in De Unie is mij wel gebleken dat gepensio- 
neerden jaloers waren op dit systeem. 
Voorlopig moeten we onze ziel in lijdzaam- 
heid bezitten en hopen, dat er in de belas- 
tingsfeer nog eens een meevaller zal zitten. 
Aan het commentaar in dezelfde Nieuwsbrief 
zou ik het volgende oude gezegde willen toe- 
voegen: "Als je een leugen maar vaak genoeg 
vertelt gaat iedereen denken, dat het waar is". 
Papegaaienvolière vind ik overigens ook een 
leuke vondst. 

Ger van der Veen 
Ruinen 

"De AOW- leeftijd 
moet geleidelijk 
omhoog naar 

67 jaar. 
Het alternatief 
is een lagere 

0 uitkering." 
Nout Wellink, 

president van de 
Nederlandsche Bank 

Grote zorgen over trage 
afhandeling van 
Zorgverzekeringswet 
Het baart Achmea Zorg grote zorgen dat de 
nieuwe Zorgverzekeringswet pas eind juni, 
kort voor het reces, door de Eerste Kamer 
wordt behandeld. De nieuwe wet zou 
1 januari 2006 moeten ingaan. Eind 2004 
werd ze al door de Tweede Kamer behan- 
deld en goedgekeurd. 

Gaston Sporre, directievoorzitter van 
Achmea Zorg, zegt in een interview in De 
Telegraafvan 18 april 2005, dat de Eerste 
Kamer buitengewoon veel risico neemt. "We 
kunnen ons geen enkele tegenslag of politie- 
ke oprisping veroorloven. Het invoeren van 
deze standaardverzekering voor elke 
Nederlander als opvolger van ziekenfonds en 
particuliere verzekeringen, is een operatie 
die volgens Sporre zijn weerga niet kent. De 
introductie van de euro was hierbij vergele- 
ken volgens hem een peulenschil. 
Tot op de dag nauwkeurig voert Achmea een 
introductieplan uit, waarbij elke vertraging 
een hoop ellende zal opleveren. Voor deze 
overgangsoperatie heeft Achmea 20 miljoen 
euro uitgetrokken; 300 mensen zijn full time 
bezig met de voorbereiding van de invoering. 
Sinds er sprake is van de invoering van de 
nieuwe wet zijn er al pessimistische gelui- 
den, dat de eerste maanden na de invoering 
chaotisch zullen zijn. De ziekenfondsen en 
andere verzekeraars zullen, ondanks de lang- 

durige voorbereiding, met allerlei onver- 
wachte problemen geconfronteerd worden. 

Reed Elsevier 
Binnen Reed Elsevier is men druk met het 
vergaren van informatie over alle wijzigingen 
en overige implicaties van de voorgestelde 
Wet. "In de eerste plaats met de vraag óf we 
opnieuw een collectief contract afsluiten. Zo 
ja, welke keuzemogelijkheden laten we dan 
open," aldus Marcella van Bergem. 
"Bijvoorbeeld qua aanvullende pakketten. 
Het is dus nog geenszins zeker dat we ook in 
2006 bij De Amersfoortse verzekerd zijn". 
Naar gepensioneerden en werknemers wordt 
nog niets gecommuniceerd omdat de Eerste 
Kamer nog allerlei wijzigingen kan aanbren- 
gen. Reed Elsevier zal iedereen informeren 
als er een besluit is genomen omtrent een 
eventuele collectiviteit. 

AFM jaagt pensioenwereld op 
De financiële toezichthouder AFM wil dat 
alle bijna 900 pensioenfondsen verplicht 
worden een gedragscode voor goed bestuur 
in te voeren. 
AFM vergroot daarmee de druk op de pen- 
sioenwereld, die 500 miljard euro beheert, 
om met uniforme regels te komen die verge- 
lijkbaar zijn met de code-Tabaksblatt voor 
goed ondernemingsbestuur (corporate 
governance) 
De Vereniging van Bedrijfstakpensioen- 
fondsen (VB), die ongeveer twee derde van 
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de pensioenwereld vertegenwoordigt is ver- 
deeld. AFM wil extra toezicht en verantwoor- 
ding vanuit een in te stellen raad van com- 
missarissen. 

Herstel pensioenfondsen 

Het herstel bij de Nederlandse pensioen- 
fondsen vordert flink. Eind vorig jaar waren 
er nog acht fondsen waarvan het vermogen 
onvoldoende was om de verplichtingen 
volledig te dekken. Eind 2003 waren dit er 
nog 46, en in 2002 zelfs 190. Dit blijkt uit 

"Pensioenfondsen cijfers van de Nederlandsche Bank. De 
worden verbetering is te danken aan premie- 

gedomineerd door verhogingen en verandering in het indexatie- 
ingewijden: beleid van pensioenen. 

werkgevers en 

werknemers- 
vertegenwoordigers. 

Die komen op 
voor andere Communicatie is  goud waard 

belangen dan de Een kwalitatief goede communicatie is goud 
pensioen- waard. Een bedrijf als Reed Elsevier leeft er 

gerechtigden': van. Wij stellen niettemin dagelijks vast hoe 
Joost Ramaer beroerd er mee wordt omgegaan. In de poli- 
in devolkskrant tiek, de dienstverlenende sector en, hoe kan 

het anders: bij pensioenfondsen. Met onze 
eigen SPEO is het niet beter gesteld. In de 
vorige en deze Nieuwsbrief is al genoeg 
gezegd over de nogal ,,armoedigeM brief die 
gepensioneerden ontvingen inzake de uitblij- 
vende indexatie. Wat zal ik hieraan toevoe- 
gen? Dat de VGEO kennelijk niet genoeg kan 
doen om dit communicatiegat op te vullen? 
De deelnemersraad van SPEO overweegt zelfs 
om haar communicatie via onze Nieuwsbrief 
te laten lopen. Dit ter vervanging van het 
gedrukte bulletin voor zowel actieven als 
gepensioneerden. SPEO stopte daar ruim een 
jaar geleden vrij abrupt mee. Op een moment 
dat de informatiebehoefte juist gigantische 
vormen aannam. Het digitale tijdperk was 
ook voor de gepensioneerden aangebroken. 
SPEO zou hen op de hoogte houden via hun 
PC. Gepensioneerden die niet over dit won- 
der der techniek beschikken ontvangen een 
geprinte versie van die informatie. Was de 
belofte en bedoeling. Daarvan is dus nog 
steeds geen sprake. Wel bestaat naast de 
SPEO-website sinds kort ook een website van 
de Raad van deelnemers (wwwraadvandeel- 
nemersspeo.nl) Wat we daar node missen is 
een redactionele invulling. Vertel op een 
begrijpelijke manier welke onderwerpen de 
Raad bezighouden en waarom en wat de 
mogelijke consequenties daarvan zijn voor 
zowel actieven als gepensioneerden. Maak 
daarvan dan enkele keren per jaar een digita- 

le Nieuwsbrief. En stuur alsjeblieft ook even 
een fatsoenlijk afdrukje naar de PC-verstoke- 
nen. Is Reed Business nog steeds een uitge- 
verij? Lopen er nog redacteuren rond? En is 
er in het nieuwe hoofdkantoor nog ergens 
een printertje dat een half uur kan worden 
vrijgemaakt? 

Harry Nijhuis 

Nieuw huurbeleid: Kabinet 
negeert eisen C S 0  

Het kabinet heeft de eisen van de verenigde 
ouderenorganisaties (CSO) over het nieuwe 
huurbeleid grotendeels genegeerd en inge- 
stemd met aanvullende voorstellen van 
minister Dekker(VR0M). De teleurstellende 
conclusies in vogelvlucht. 

-Er is onvoldoende aandacht voor huisves- 
ting van ouderen en in het bijzonder ouderen 
met beperkingen. Het kabinet zegt o u d e r e r e  
zo lang mogelijk zelfstandig thuis te willen 
laten wonen. Maar het huurbeleid speelt daar 
op geen enkele manier in. 
-Minister Dekker maakte harde afspraken 
over de bouw van 110.000 nieuwe woningen 
door woningcorporaties. Maar over de soort 
woningen zijn geen afspraken gemaakt met 
gemeenten en woningcorporaties. Denk aan 
voldoende aanbod van seniorenwoningen, 
gelijkvloerse woningen, woningen met het 
Woonkeurcertificaat, woonzorgzones en 
starterswoningen. 
-Voor ongeveer 600.000 woningen is huur- 
verhoging voorlopig even van de baan (tot 
2008?). Maar huren van andere woningen 
gaan wel omhoog In juli 2006 worden wonin- 
gen met een relatief hoge WOZ (Wet op de 
Onroerende Zaakbelasting) -waarde geliber !P - 

liseerd (lees: verhoogd). Hiermee zijn de oor- 
spronkelijke plannen weinig tot niets veran- 
derd. De voorgestelde huurverhogingen voor 
2,3 miljoen zogenaamde gereguleerde wonin- 
gen (75% van alle huurwoningen) gaan bij- 
voorbeeld gewoon door. 
-Vooral huurders met een bescheiden 
middeninkomen worden door de huurmaat- 
regelen hard getroffen. Zij hebben geen recht 
op huursubsidie en een koophuis is voor hen 
niet bereikbaar, omdat ze niet voldoende 
kunnen lenen. 
De aanvullende voorstellen brengen geen 
verlichting. En het nieuwe huurprijsmaxi- 
mum voor geliberaliseerde woningen, 5,4% 
van de WOZ-waarde, biedt huurders geen 
enkele bescherming. 

ANBO-HK 
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Onlangs verscheen een uitge- Kritische VGEO-brief gemakshalve dat in de iaren 
breid artikel in weekblad 
Elsevier over Pensioenen. Dit 
riep een reactie op bij VGEO in 
de vorm van een ingezonden 
brief aan de redactie. Hetgeen 
resulteerde in onderstaande 
brief. Maar met één kantteke- 
ning: 'Elsevier Ondernemingen' 
werd bewust door de redactie 
weg gelaten uit de onderteke- 
ning. Bang voor gezichtsverlies? 

Pensioenen. 
Het inzicht ontbreekt ons om te 

in Elsevier van een zeer hoge dek- 
kingsgraad de premie 
slechts een enkel procent 
bedroeg en dat diverse pen- 
sioenfondsen een premie- 
holiday invoerden. 
Dat betekende een inko- 
mensvermeerdering voor 
de actieven en werkgever - 
de gepensioneerden kon- 
den meestal fluiten naar 
iets extra's. Wat beoogt 
mevrouw van Rijswijk met 
dit alles - het aanwakkeren 

beoordelen of pensioenfondsen van een strijd tussen actie- 
in algemeenheid onvoldoende infor- jarenlang te weinig premies hebben ven en gepensioneerden ? Lees 
matie verstrekken zoals in 'Uw pen- betaald en dat de jongere generatie Elsevier - maar laat je niets wijs- 
sioen is in gevaar - Elsevier 1913' daarvoor nu moet opdraaien is pure maken ! 
wordt vastgesteld. Wel hebben ver- onzin. Ook de thans gepensioneerden J.H. de Waal 
schillende leden van onze vereniging hebben premies van 14-16 % betaald. Oostzaan 

'rriteerd gereageerd op de tenden- Dat de jonge schouders dreigen te @ Vereniging van Gepensioneerden 
uze schrijfsels van mevrouw van bezwijken onder de hoge zorg- en Elsevier- Ondenemingen 

Rijswijk. pensioenlasten zou ook enige nuan- 
De opmerking dat gepensioneerden cering verdienen. Vergeten wordt 

p- 

Tevredenheid 

Laatst vond ik mijn oude dictaatcahier over Economie. 
Honderden pagina's, keurig met de vulpen geschreven. 
Al op de eerste bladzijden werd ik geconfronteerd met 
een grondregel, namelijk dat er een permanent welvaart- 
stekort zou bestaan. Dat komt, zo liet de leraar onze ver- 
krampte vingers opschrijven, omdat de behoeften van 
een mens onbeperkt zijn, terwijl de middelen om in die 

@oeften te voorzien beperkt zijn. Daarom moet de 
mens ernaar streven om met die beperkte middelen een 
maximaal resultaat te behalen. 
Nou, dat sprak ons jongelui, die de oorlog hadden over- 
leefd, wel aan. Wij zouden die ouwe heren met hun stijve 
boorden eens laten zien, hoe je schouder aan schouder - 
net als in de oorlog- de wederopbouw van ons geliefde 
Vaderland moest aanpakken, al waren de middelen 
beperkt. ' 

Die wederopbouw is met hulp van uncle Marshall wel 
gelukt. Ook daarna heeft 'de economie' er alles aan 
gedaan, om te voorzien in de al maar groeiende behoef- 
ten van de mens. Meestal moesten die 'behoeften' eerst 
door reclamecampagnes worden opgewekt. Moeder zette 
vroeger koffie, die ze zelf maalde en met Buisman aan- 
lengde. En wij knabbelden met smaak op de prut, die 
onder in het kopje bleef liggen. Nu moeten we van de 
TROS allemaal zo'n fraai machientje hebben van een 
fabriek uit Eindhoven ... 

Is het dan zo erg, dat we het nu beter hebben dan na de 
bevrijding in 1945? Natuurlijk niet! Maar de economie 
heeft ons alleen maar materiele vooruitgang gebracht. 
Vooruitgang, die gepaard ging met een ondertoon van: 
'nooit genoeg, nooit genoeg ...' Maar wij mensen zijn 
meer dan een stuk materie, hoe kunstig wij ook in elkaar 
zitten. De wijze koning Salomo heeft het eens zo gezegd: 
'Beter een stuk droog brood en vrede dan een huis vol 
voedsel en ruzie'. Het gaat er dus om, of we vrede heb- 
ben, tevreden zijn. Dat kan ook zijn over de materiele 
dingen. Ik zie nog hoe gelukkig mijnvader was, toen hij 
naast zijn schamele pensioentje ook zijn eerste 'Drees' 
van het postkantoor kon halen. 

Moeten we dan alles maar fatalistisch over ons heen 
laten komen, omdat dat 'boven' beschikt zou zijn? 
Nee, Meneer Boven zoekt juist mensen, die innerlijke 
vrede, tevredenheid, verspreiden en opkomen tegen het 
onrecht in onze wereld. Vroeger uittreden kan daar echt 
niet. Wij ouderen mogen in het verspreiden van die vrede 
een voorbeeld zijn voor de jongeren. 

Dick H.Huis 
T 070-38681 60 E dick@huis-1.tmfweb.nl 
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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.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.nl 

De volgende 
Nieuwsbrief 
verschijnt medio 
september. 
Kopij moet uiterlijk 
28 augustus a.s. 
binnen zijn. 

Als gevolg van onze wervingsactie heten we de 
volgende nieuwe leden en donateur welkom: 

Mevrouw E.T.M. Cornelisse-Cosiin 
Alphen ald Rijn 

De heer Th.H.L. Evers Loo (Gld) RB1 
Mevrouw M.J.L. Jacques-Griiuink Amst. Uvema 
DhrIMevr M.A.Turriens Amsterdam RE (COR) 
De heer W.R. van de Kerkhof Amsterdam 

Folio groep 
Mevrouw G.J.D. Loman-Brouwer Doesburg RB1 

De heer J.M. Mader Altea (Spanje) Els.Boeken 
De heer S.M. Patel Cratloe (Ierland) Els Science 
Mevrouw J.W.L. Schneiders van Oijen Ommen 

Els Science 
Mevrouw B.J.M.Smit-Schipper Hoorn 
De heer PVerhamme Schagen 
Mevrouw E.S. Zentveld Amsterdam 

Nieuwe donateur 
Mevrouw J.H. Piek-Meerdinkveldboom 
Doetinchem RB1 

Enquête wijst uit: Geef aan heid wordt dit gevolgd door: 'matig' vonden en 20% 
indexatie voorrang 'Toezicht op goed beheer van 'slecht'. Zo'n 15% van onze 
Het VGEO-bestuur vermoed- de pensioengelden', leden zond de formulieren in 
de dit al maar weet het nu 'Informatievoorziening over met talrijke suggesties voor 
zeker. Het moet in zijn ontwikkelingen op pen- het jaarlijkse uitstapje. Daar 
beleid voorrang geven aan sioengebied' en tenslotte zal het bestuur zijn voorde& 
de jaarlijkse indexatie van 'Bijeenkomsten en uitstap- mee doen.vrijwe1 alle respc. 
het pensioen. Uit de onder jes'. Overigens keurden zo'n denten beoordeelden de 

e 
de leden gehouden enquête 40% van de respondenten Nieuwsbrief als 'goed' Een sti- 
blijkt zonneklaar dat zij hier- het door SPEO gevoerde mulans om het nog beter te 
aan topprioriteit geven. indexatiebeleid goed, doen. 
In volgorde van belangrijk- gevolgd door 30% die het 

Bezoek ook eens de 
VGEO-website 
Een grote meerderheid van 
de VGEO-leden die hun 
enquêteformulier inzonden 
beschikt over een personal 
computer. Niettemin bleek 
tot onze verbazing dat zij 
maar in geringe mate de 
website van VGEO 
(www.vgeo.nl) bezoeken. Het 

hoe en waarom is niet duide- 
lijk maar niettemin deze 
oproep aan hen en andere 
VGEO-leden om dit toch 
eens te doen. Onze web- 
master Gerard Roza heeft 
hier op een toegankelijke en 
overzichtelijke wijze veel 
informatie samengebracht 
over de Vereniging en voor 
de leden. Waar mogelijk met 

beeldmateriaal. Met name 
de wekelijks ververste 
nieuwsberichten uit de 
media over pensioenen trek- 
ken duizenden bezoekers. 
Veelal zijn dit dus geen 
VGEO-leden maar in dit 
onderwerp geïnteresseerde 
derden. 

Ga voor een spiegel staan 
De volgende meer maar vaak 
ook minder serieuze advie- 
zen kunnen het leven een 
stuk veraangenamen 
- Neem uzelfzo min mogelijk 
serieus. Ga voor een spiegel 
staan en trek rare gezichten, 
ook in openbare ruimten. 
- Neem een huisdier dat bij u 
past en geef het een rare 
naam. Vergeet er niet voor te 
zorgen. 
- Ga sporten. Squashen en 
badminton zijn keurig 
beschaafde sporten waarin 
uw agressie zich kan kanali- 

seren. Of hang thuis een 
boksbal aan het plafond om 
er af en toe tegenaan te ram- 
men. (Verwar de boksbal niet 
met het huisdier.) 
- Maak muziek. Zing. Dans. 
Ga tekenen of knutselen. 
Ontlaadt uw creativiteit en 
expressie. 
- Neem uw geliefde en uw 
vrienden in vertrouwen. Als u 
dat niet lukt, heeft u zich 
omringd met de verkeerde 
mensen. Verlaat huis en 
haard en begin een leven als 
zwerver in bijv. Parijs. Staat u 
die overstap niet aan: neem 

dan uw geliefde en uw 
vrienden in vertrouwen. 
- Accepteer uzelfzoals u bent. 
Leer hoe u zichzelf en ande- 
ren kunt vergeven. Sla er 
desgewenst de bijbel of uw 
al dan niet gezonde verstand 
op na. 
- Denk niet aan de indexatie 
van uw pensioen! Doe werk 
dat nuttig is en dat u 
voldoening geeft en houd 
van de mensen om u heen. 

H K 
uit Ode 
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