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Onze vereniging 
Sinds de verschijning van het vorige nummer van ons 
blad heeft onze vereniging één lid verloren door bedan-
ken. Het ledental bedraagt thans 46. 

Op 21 februari houdt onze vereniging haar jaarver-
gadering. Naar de leden gaan tegelijk met dit nummer 
een uitnodiging met agenda en verdere vergaderstuk-
ken. 
 
Onze vereniging en Brill 
In vorige nummers van ons blad vertelden wij over het 
overleg dat tussen Brill, de Ondernemingsraad en ons 
bestuur loopt over het opzetten van een permanent or-
gaan voor overleg over pensioenaangelegenheden. De 
laatste keer vertelden wij dat ons bestuur had voorge-
steld om, speciaal in verband met besluitvorming over 
besteding van middelen in het indexatiedepot, aan het 

orgaan permanent een professionele pensioendeskundi-
ge te verbinden. Op 22 november overlegden de drie 
partijen opnieuw. Brill en de Ondernemingsraad wezen 
het voorstel af met het argument dat de kosten onbe-
heersbaar zouden kunnen worden. De vergadering be-
sloot daarop dat het orgaan geen andere bemoeienis met 
de besteding van de middelen in het depot zou hebben 
dan degene die voortvloeien uit de wet, inclusief de 
Principes voor Goed Pensioenfondsbestuur, en dat het 
comité dat een reglement voorbereidde zijn werkzaam-
heden zou voortzetten, nu rekening houdend met deze 
nieuwe ontwikkeling. Een eerste concept van het re-
glement is inmiddels klaar. 

Op uitnodiging van Brill was ons bestuur, vertegen-
woordigd door onze voorzitter, op 24 november aanwe-
zig bij overleg van Brill en de pensioencommissie van 
de Ondernemingsraad met de voor Brill verantwoorde-

 
 

Over de BOB Nieuws 
De BOB Nieuws verschijnt drie maal per jaar, in 
februari, juni en oktober. Het blad wordt gratis toe-
gestuurd aan de leden en de donateurs, aan de direc-
tie en de ondernemingsraad van Brill en aan het 
bureau van de koepelorganisatie (NVOG). 

Kosten van andere abonnementen op aanvraag bij 
de secretaris (voor adres zie de laatste bladzijde van 
dit nummer). 
 

Over de Vereniging 
De Belangenvereniging Oud-medewerkers Ko-
ninklijke Brill NV stelt zich ten doel, de belangen 
van haar leden en van degenen die lid kunnen zijn te 
behartigen, in het bijzonder met betrekking tot de 
huidige of toekomstige aanspraken op pensioen. 

De Vereniging is aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 
(NVOG). De NVOG is op haar beurt aangesloten bij 
de Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties 
(CSO), de officiële gesprekspartner voor ouderen-
aangelegenheden van de Nederlandse regering. 

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. 
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lijke accountmanager van Interpolis. Voornaamste on-
derwerpen van gesprek waren nieuwe regelingen voort-
vloeiend uit het Pensioenakkoord alsook het jaarverslag 
2010 van Interpolis Solidair Pensioen. 
 
Onze vereniging en de NVOG 
Vergadering platform Rechtstreeks Verzekerde Rege-
lingen. — Op 26 oktober vergaderde het NVOG-
platform Rechtstreeks Verzekerde Regelingen, waarbij 
onze vereniging is aangesloten. De vergadering stelde 
de tekst vast van een reglement voor het platform; stel-
de vast dat de plannen voor verbetering van de wetge-
ving rond de medezeggenschap van gepensioneerden 
bij verzekerde regelingen in het vergeetboek dreigen te 
raken en besloot om de voorzitter van de NVOG-
commissie Pensioenen om aandacht voor de kwestie te 
vragen; en besloot om voor het platform een werkplan 
op te stellen en onder de bij het platform aangesloten 
verenigingen een enquête te houden over de sterke en 
zwakke kanten van hun respectieve pensioenregelingen. 

De volgende vergadering van het platform heeft 
plaats op 15 februari a.s. 

Algemene Vergadering NVOG. — Op 23 november 
hield onze koepelorganisatie haar halfjaarlijkse algeme-
ne vergadering. De vergadering stemde in met de be-
stuursvoorstellen voor het werkplan en de begroting 
2012. Uitvoerig gingen de voorzitters van het bestuur 
en van de commissie Pensioenen in op de uitwerking 
van het Pensioenakkoord, op de gevolgen die de sinds 
de invoering van de Pensioenwet geldende wijze van 
waarderen van de pensioenverplichtingen van de pensi-
oenuitvoerders heeft voor de dekkingsgraden, op de 
voortgaande onduidelijkheid over eventuele verbetering 
van de medezeggenschap van de gepensioneerden bij 
rechtstreeks verzekerde regelingen en op versterking 
van de onderlinge samenwerking van de ouderenorga-
nisaties.  

De vergadering had plaats in het hoofdkantoor van 
ABN AMRO te Amsterdam. Vijfenzeventig van de 102 
lidorganisaties waren vertegenwoordigd. 

 
De koopkracht van onze pensioenen 

 

Hierbij een tot eind 2011 bijgewerkte versie van een 
door ons ook al in voorgaande jaren gepubliceerde gra-
fiek die de koopkrachtontwikkeling toont van de onder 
de overeenkomst Brill-Interpolis verzekerde pensioenen 
die vóór 1999 premievrij zijn geworden (de pensioenen 
van de ‘slapers’) of zijn ingegaan. Net als de vorige 
keren is ter vergelijking een grafiek van de koopkracht-

ontwikkeling van de CAO-lonen van de Brillmedewer-
kers over dezelfde periode bijgevoegd. 

Wij merken bij de grafiek op: 
- Zoals goed is te zien, is de koopkracht van de Brill-

Interpolispensioenen in de afgelopen twee jaar sterk 
verbeterd. Dit dankzij de grote toeslagen die in 2010 
en 2011 uit het indexatiedepot zijn verleend. Te zien 
is dat het koopkrachtverlies dat eerder was geleden 
door de pensioenen die in 2002 premievrij zijn ge-
worden of zijn ingegaan nu geheel is hersteld en dat 
de pensioenen die daarna premievrij zijn geworden 
of zijn ingegaan zelfs koopkracht hebben gewonnen. 
Het koopkrachtverlies van de pensioenen die vóór 
2002 premievrij zijn geworden of zijn ingegaan is 
niet verdwenen maar wel geringer geworden  

- De CAO-lonen van de Brillmedewerkers, zo kunnen 
we ook vaststellen, hebben de afgelopen drie jaar 
nogal wat aan koopkracht ingeboet, stellig als gevolg 
van de algemene economische malaise van dit ogen-
blik. Laten we hopen dat de economie zich voor-
spoedig herstelt Een troost voor de medewerkers is 
misschien dat ook hun pensioenaanspraken hebben 
geprofiteerd van de grote toeslagen uit het depot van 
de afgelopen twee jaar. 

 
De gepensioneerden en Brill 

 
Kort voor kerstmis liet Brill bij de gepensioneerden de 
gebruikelijke kerststol bezorgen. Als steeds een zeer 
gewaardeerd gebaar van de firma. 

De stol ging vergezeld van een uitnodiging voor de 
Nieuwjaarsontvangst van Brill, op 11 januari. De heer 
Pabbruwe sprak de aanwezigen ― medewerkers, ge-
pensioneerden, VUT-ters en relaties ― toe. Hij vertelde 

over de gang van zaken in het bedrijf. Brill is tevreden 
over de resultaten van afgelopen jaar en ziet ook 2012 
met vertrouwen tegemoet. 

De ontvangst was als steeds zeer geanimeerd. De 
oud-medewerkers waren goed vertegenwoordigd. Het 
was leuk oud-collega’s, al dan niet nog werkzaam bij 
Brill, weer te zien en te spreken. 

Ontwikkeling koopkracht pensioenen onder 
overeenkomst Brill-Interpolis die zijn  ingegaan 

of premievrij zijn geworden vóór 1999
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Ontwikkelingen in pensioenland 
 
In ons vorige nummer spraken wij over de ontwikkelin-
gen rond het vorig jaar juni tussen werkgevers- en 
werknemersorganisaties gesloten en kort daarna door de 
Tweede Kamer goedgekeurde pensioenakkoord en over 
de eventuele gevolgen van dat akkoord voor de gepen-
sioneerden alsook over de ontwikkelingen rond de me-
dezeggenschap van gepensioneerden bij rechtstreeks 
verzekerde regelingen (dat zijn pensioenregelingen 
overeengekomen niet met pensioenfondsen maar met 
verzekeraars). Over geen van beide zaken valt helaas 
veel nieuws te melden. 

Op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid wordt gewerkt aan wetsvoorstellen ter uitwer-
king van het pensioenakkoord maar resultaten zijn nog 
niet bekend. Onze koepelorganisatie NVOG blijft oplet-
ten dat verworven rechten onaangetast blijven. 

Voor wat betreft de medezeggenschapskwestie deel-
de de voorzitter van de NVOG-commissie Pensioenen 
op de algemene vergadering van de NVOG van afgelo-
pen maand november mee dat het ministerie nog werk 
moest maken van een wetsvoorstel ter zake en aan de 
NVOG zou laten weten wanneer het aan dat wetsvoor-
stel begint. In elk geval eind vorige maand had de 
NVOG ondanks aandringen nog geen bericht over de 
planning. Het is begrijpelijk dat het ministerie op dit 
moment aanzienlijk in beslag is genomen door de uit-
werking van het pensioenakkoord maar bij het ministe-
rie ligt al wel sinds midden 2010 het verslag van het 
onderzoek dat een extern bureau in opdracht van het 
ministerie heeft verricht naar de praktijk van die mede-
zeggenschap en, sinds eind van dat jaar, een schriftelijk 
standpunt ter zake van de Centrale Samenwerkende 
Ouderenorganisaties. 

 
Oproepen 

 
Ledenwerving 
Een groot aantal leden betekent financiële armslag voor 
de Vereniging, gewicht bij onderhandelingen, en more-
le steun voor het verenigingsbestuur. Kent u namen en 
adressen van oud-collega’s van wie u weet of vermoedt 
dat zij op grond van de overeenkomst Brill–Interpolis 
pensioenrechten of –aanspraken bezitten, neemt u dan 
graag contact op met het bestuur. 
 
E-mailadressen 
Onze vereniging wil op de kleintjes letten. Beschikt u 
over een e-mailadres en vindt u goed, dat wij dat ge-
bruiken voor postzendingen aan u, geeft u dat adres dan 
door aan de secretaris: secretariaatbob@gmail.com. 

Uw e-mailadres wordt uitsluitend voor verzending 
van verenigingspost aan u gebruikt. 

Dank u! 
 

Uitvoering pensioenregeling 
Signaleert u in de wijze waarop Interpolis uw pensioen-
regeling uitvoert zaken die misschien ook van belang 
zijn voor andere oud-medewerkers van Brill, neemt u 

dan contact op met het verenigingsbestuur. Onze vere-
niging kan wellicht effectief actie ondernemen. 

Overigens zal het bestuur ook in pensioenkwesties 
die meer alleen u persoonlijk betreffen desgewenst 
gaarne naar vermogen adviseren. 

 
Ledenwerving voor onze koepelorganisatie 
Nederland telt veel gepensioneerdenverenigingen maar 
nog niet alle zijn aangesloten bij onze koepelorganisatie 
NVOG. Hoe meer gepensioneerdenverenigingen zijn 
aangesloten, hoe sterker de NVOG staat. Hoort u van 
een gepensioneerdenvereniging, kijkt u dan op 
http://www.gepensioneerden.nl/index.php?m=lidorgani
saties. Daar staat een complete, up-to-date lijst van de 
lidorganisaties van de NVOG (gealfabetiseerd op be-
drijf, instelling). Staat de gepensioneerdenvereniging er 
niet bij, meld u dit dan aan ons bestuur of rechtstreeks 
aan de NVOG: nvog@gepensioneerden.nl. 
 
Adreswijzigingen 
Als u verhuist of uw e-mailadres wijzigt, laat u ons dan 
graag uw nieuwe (e-mail)adres weten. 

 
Het verenigingsbestuur 

 
dhr. F.Th. Dijkema, voorzitter, tel. 071-5153994, e-

mail: voorzitterbob@gmail.com 
mw. F.C.M. Edridge-Oude Groeniger, secretaris, tel. 

071-5895177, e-mail: secretariaatbob@gmail.com 

mw. C.P. Hoogervorst, penningmeester, tel. 070-
5118646, e-mail: corryhoogervorst@casema.nl 

Postadres: Julianastraat 15, 2351 GV Leiderdorp 
Bankrekening: Postbank 9064579 t.n.v. Belangenver. 

Oud-medew. Koninklijke Brill NV, Wassenaar 
 


