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Onze vereniging 
Jaarvergadering. — Op 21 februari hield onze vereni-
ging haar jaarvergadering. Naar de leden gaan tegelijk 
met dit nummer van ons blad de conceptnotulen. 

Ledental. — Onze vereniging verloor één lid door 
bedanken. De vereniging telt thans 45 leden. 
 
Onze vereniging en Brill 
 Aandeelhoudersvergadering Brill. — Op 15 mei had 
de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 
van Brill plaats. Onze vereniging, als bekend 
(klein)aandeelhouder, was vertegenwoordigd door twee 
bestuursleden. 

Brill heeft opnieuw een succesvol jaar achter de rug: 
omzet en winst stegen ook dit keer ten opzichte van het 
voorgaande jaar De groei is mede te danken aan een 
hogere productie. Brill is financieel gezond. De opmars 
van het digitale product zette ook in 2011 door. Het 
bedrijf maakte een aantal belangrijke grote bronnencol-
lecties digitaal beschikbaar. Qua vakgebieden concen-
treert het bedrijf zich thans op de geesteswetenschap-
pen, internationaal recht, biologie en wetenschapsge-
schiedenis. 

Het was leuk te horen dat het Brill goed gaat. 

De vergadering verliep in een plezierige sfeer.  
De medezeggenschap. — In ons vorige nummer 

vermeldden wij dat de Ondernemingsraad van Brill en 
onze vereniging mede in overleg met Brill als werkge-
ver werken aan het opzetten van een permanent geza-
menlijk overlegorgaan over pensioenaangelegenheden 
en dat een reglement voor het orgaan werd voorbereid 
door een daartoe aangewezen comité. Overleg over dat 
reglement is nog gaande. Medio juni komt het comité 
bij elkaar voor overleg over de jongste versie van het 
concept. 
 
Onze vereniging en de NVOG 
Vergaderingen Platform Verzekerde Regelingen. — 
Onze vereniging is, als bekend, aangesloten bij het 
NVOG-platform Verzekerde Regelingen. Sinds het 
vorige nummer van ons blad vergaderde het platform 
twee maal, op 15 februari en op 18 april. 

Op 15 februari keurde het platform zijn eerder voor-
gestelde werkplan goed. Het werkplan behelst onder 
meer een plan voor een vergelijkende analyse van uit-
voeringsovereenkomsten (een uitvoeringsovereenkomst 
is de overeenkomst die een werkgever met een pensi-
oenfonds of een verzekeraar sluit teneinde de uitvoering 
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en financiering te regelen van de pensioenovereenkomst 
die hij met zijn werknemers heeft gesloten) en actie om 
te bevorderen dat de wettelijke regelgeving rond de 
medezeggenschap van gepensioneerden bij verzekerde 
regelingen wordt verbeterd. Voorts sprak de vergade-
ring over de wijze waarop gepensioneerdenverenigin-
gen een goed contact en goede samenwerking met de 
werkgevers en de verzekeraars kunnen bevorderen. 
Tenslotte besprak het platform mogelijkheden om het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te 
bewegen tot meer spoed bij het uitwerken van het be-
staande plan tot verbetering van de wetgeving rond de 
medezeggenschap van gepensioneerden bij verzekerde 
regelingen. Dit laatste leidde tot een initiatief van het 
platform om de Centrale Samenwerkende Ouderenor-
ganisaties (CSO, waarover meer hieronder) te vragen 
bij het ministerie te informeren naar de voortgang. Het 
CSO liet kort daarop weten dat het betrokken dossier de 
aandacht van het ministerie heeft maar dat het ministe-
rie er nog niet aan is begonnen. Op het moment van 
afsluiten van de kopij voor dit nummer van ons blad 
was die situatie voor zover bekend ongewijzigd. 

Op de vergadering van 18 april werd het plan voor de 
vergelijkende analyse van uitvoeringsovereenkomsten 
nader uitgewerkt. Voorts werd gesproken over stan-
daardbrieven ten gebruike door aangesloten verenigin-
gen die hun werkgevers en/of verzekeraars willen be-
wegen, de gepensioneerden te betrekken bij wijziging 
of verlenging van uitvoeringsovereenkomsten of bij 
besluiten op onderdelen van uitvoeringsovereenkom-
sten. Veel tijd besloeg voorlichting over spanningen die 
bleken te bestaan tussen het bestuur van de NVOG 
enerzijds en het bureau en de commissies van de 
NVOG anderzijds. Meer over deze kwestie hieronder in 
het verslag van de jongste Algemene Vergadering van 
de NVOG. 

De volgende vergadering van het platform heeft 
plaats op 19 juni a.s. 

Algemene Vergadering van de NVOG. — Op 23 mei 
hield onze koepelorganisatie haar halfjaarlijkse Alge-
mene Vergadering. Onze vereniging was er vertegen-
woordigd door twee leden van ons bestuur. 

De vergadering keurde jaaroverzicht en financieel 
verslag 2011 goed. In het kader van deze twee agenda-
punten kwamen de diensten ter sprake die een professi-
onele lobbyist sinds 2011 voor de NVOG verricht. De 
taak van de lobbyist is speciaal de toegang van de 
NVOG tot de Haagse politiek te vergemakkelijken. Het 
bestuur had deze dienstverlening als nuttig ervaren. Een 
punt van zorg dat ter sprake kwam is dat de overheid in 
het kader van de bezuinigingen haar subsidie aan de 
CSO beëindigt en dat daarmee de financiering van de 
werkzaamheden van dit voor de NVOG belangrijke 
orgaan in gevaar komt. 

Voornaamste agendapunt echter was de kwestie van 
het verschil van inzicht dat tussen bestuur en een meer-
derheid van de lidorganisaties bleek te zijn ontstaan 
over het te voeren beleid en over de werkwijze binnen 
de verenigingsstructuur. Ter vergadering bleek dat het 
bestuur naar aanleiding van dat verschil van inzicht had 
besloten zijn mandaat terug te geven en met onmiddel-
lijke ingang af te treden. De vergadering benoemde een 
interim-bestuur dat tot taak heeft al het nodige te doen 
om de organisatorische en financiële continuïteit van de 
vereniging te waarborgen, uiterlijk op de volgende half-
jaarlijkse Algemene Vergadering zijn taak over de dra-
gen aan een nieuw te benoemen bestuur en intussen 
inhoud te geven aan een noodzakelijke verdere samen-
werking met de ouderenorganisaties verenigd in de 
CSO en, zo mogelijk, met de ANBO. 

Van de 85 lidorganisaties van de NVOG waren er ter 
vergadering 67 vertegenwoordigd. De vergadering had 
plaats in het Nieuwegein Business Center. 

De volgende Algemene Vergadering heeft plaats op 
28 november a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gratis kaarten voor de 50PlusBeurs 
Aanbod geldig tot 15 juni 

 
Van 11 tot 15 september a.s. wordt in Utrecht de jaarlijkse 50PlusBeurs gehouden. 

De beurs,’s werelds grootste evenement voor actieve 50-plussers, biedt ruim 50.000 m2 informatie, 
amusement en voordeel. Er zijn ruim 600 stands in zes beurshallen met workshops, lezingen en pre-
sentaties. Maar er zijn ook optredens op podia met muziek, show, dans en exposities. De beurs, die dit 
jaar voor de twintigste keer wordt gehouden, trekt als regel zo’n 100.000 bezoekers. 

De beurs heeft plaats in de Jaarbeurs (naast Utrecht Centraal Station). 
Via onze koepelorganisatie NVOG biedt de organisatie van de beurs onze vereniging de gelegen-

heid, haar leden gratis toegangskaarten aan te bieden. 
Op bijgaande aankondiging vindt u alle bijzonderheden over het aanbod en over hoe u de gratis 

kaarten kunt bestellen. 
Wanneer u per e-mail kaarten bestelt, vergeet u dan niet de code brill in te vullen. 
Voor verdere bijzonderheden over de beurs kijk op www.50plusbeurs.nl. 
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Ontwikkelingen in pensioenland 
 
Doordat sinds het verschijnen van het vorige nummer 
van ons blad het kabinet is gevallen en demissionair is 
geworden is onzeker of allerlei overheidsmaatregelen 
die op stapel stonden, ook betreffende pensioenen, uit-
gevoerd gaan worden. Intussen is pas zeer onlangs de 

definitieve versie van het Vijfpartijenakkoord bekend 
geworden. De gevolgen van al deze gebeurtenissen, ook 
voor de pensioenen, zullen pas over enige tijd duidelijk 
zijn. Hopelijk is er meer te vertellen tegen de tijd dat 
ons volgende nummer verschijnt. 

 
Over onze vereniging en de ouderenorganisaties 

 
In het navolgende bijzonderheden over doelstellingen 
en werkwijze van onze vereniging en van de ouderen-
organisaties waarin wij direct of indirect zijn vertegen-
woordigd, t.w. onze koepelorganisatie NVOG en de 
landelijke koepel van ouderenorganisaties CSO, waarin 
op haar beurt de NVOG is vertegenwoordigd. 
 
Over onze vereniging 
De Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke 
Brill NV (BOB), opgericht in 2001, stelt zich ten doel, 
de belangen van de oud-medewerkers van Brill te be-
hartigen, in het bijzonder met betrekking tot hun pensi-
oenaanspraken onder de overeenkomst Brill–Interpolis. 

De Vereniging schenkt speciaal aandacht aan: 
 pensioenzekerheid; 
 behoud, zo nodig herstel, van de koopkracht van de 

pensioenen; 
 informatievoorziening aan de verzekerden; 
 steun aan landelijke initiatieven in het belang van de 

pensioenen. 
De Vereniging zoekt haar kracht in kennis van zaken, 

oplettendheid en waar nodig vasthoudendheid. 
De Vereniging streeft ernaar, haar doelstellingen te 

verwezenlijken in goed overleg met Brill en Interpolis. 
De Vereniging tracht haar doel te verwezenlijken 

door: 
 kritisch volgen van ontwikkelingen rond de pensi-

oenvoorziening; 
 rechtstreeks of via de officiële vertegenwoordigers 

van de pensioengerechtigden en de ’slapers’ in me-
dezeggenschapsorganen rond de pensioenvoorzie-
ning vragen stellen, zaken aan de orde stellen en be-
grip kweken voor eventuele zorgen van de leden; 

 ondersteunen van die vertegenwoordigers met in-
formatie en advies; 

 actieve rol bij het selecteren van de vertegenwoordi-
gers; 

 onderhouden van een eigen netwerk van deskundige 
adviseurs; 

 opbouwen en onderhouden van kennis van de pensi-
oenmaterie; 

 verspreiden onder de leden en andere betrokkenen 
van een nieuwsbulletin (de BOB Nieuws) en van cir-
culaires en het houden van ledenvergaderingen; 

 via haar lidmaatschap van de Nederlandse Vereni-
ging van Organisaties van Gepensioneerden 
(NVOG) de inspanningen van deze vereniging in het 

belang van de pensioengerechtigden op landelijk ni-
veau steunen; 

 opbouwen en onderhouden van een adresbestand 
van leden en potentiële leden. 

Behalve pensioenbelangen behartigt de Vereniging, 
al naar gelang de omstandigheden, ook andere collec-
tieve belangen van de oud-medewerkers. 

De BOB Nieuws verschijnt drie maal per jaar en 
wordt toegezonden aan alle leden. Het blad bevat bij-
zonderheden over ontwikkelingen in en rond de Vere-
niging; over contacten met Brill, met Interpolis en met 
de NVOG; over ontwikkelingen rond de pensioenuitke-
ringen en -aanspraken onder de overeenkomst Brill–
Interpolis; over relevante ontwikkelingen in pensioen-
land; en over andere zaken die de belangen van de leden 
raken. 

De Vereniging is rechtsbevoegd. 
Lid van de Vereniging kunnen zijn: 

 personen die onder de overeenkomst Brill–Interpolis 
een uitkering genieten (ouderdoms- of nabestaan-
denpensioen); 

 gewezen deelnemers die onder die overeenkomst 
aanspraken bezitten maar die de pensioengerechtig-
de leeftijd nog niet hebben bereikt (‘slapers’); 

 werknemers van Brill voor wie onder die overeen-
komst pensioenaanspraak wordt opgebouwd, die 55 
jaar of ouder zijn en die vijf jaar of langer bij Brill in 
dienst zijn. 

De contributie van de leden is afhankelijk van de 
hoogte van hun onder de overeenkomst Brill–Interpolis 
verzekerde rechten c.q. aanspraken op ouderdomspen-
sioen. 

Niet-leden en leden die de Vereniging willen steunen 
resp. extra willen steunen kunnen dat doen door middel 
van incidentele of periodieke donaties. Aan niet-leden / 
vaste donateurs die jaarlijks een donatie doen ter groot-
te van minimaal het laagste contributietarief zendt de 
Vereniging de BOB Nieuws gratis toe. 
 
Over de NVOG 
De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Ge-
pensioneerden, opgericht in 1986, is de landelijke over-
koepelende vereniging van organisaties van gepensio-
neerden afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en 
maatschappelijke organisaties. De NVOG behartigt de 
collectieve belangen van de gepensioneerden en richt 
zich daarbij speciaal op pensioen en pensioeninkomen, 
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op medezeggenschap van gepensioneerden bij de uit-
voering van hun pensioenregelingen en op zorg en wel-
zijn. 

Bij de Vereniging zijn thans 85 gepensioneerdenver-
enigingen aangesloten met tezamen meer dan 140.000 
leden. Die verenigingen behartigen de belangen van bij 
elkaar meer dan twee miljoen gepensioneerden. 

De NVOG werkt met enige andere landelijke organi-
saties samen in de CSO, de officiële overlegpartner van 
de overheid voor ouderenzaken. Binnen de CSO is de 
NVOG de organisatie die zich bij uitstek richt op pensi-
oen en pensioeninkomen, op medezeggenschap van 
gepensioneerden bij de uitvoering van hun pensioenre-
gelingen en op zorg. 

De NVOG is een vrijwilligersorganisatie met een bu-
reau met drie vaste medewerkers in Utrecht. 

De NVOG publiceert een kwartaalblad, NVOG Ex-
pliciet, met artikelen op het gebied van ouderenbeleid, 
in het bijzonder over pensioenen, inkomen, zorg en 
welzijn. 

Voor verdere bijzonderheden zie de website van de 
NVOG: www.gepensioneerden.nl. 
 

Over de CSO 
De Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties is de 
officiële, als enige door de overheid erkende overleg-
partner voor ouderenaangelegenheden in Nederland. 
Tevens coördineert de CSO de behartiging van de col-
lectieve belangen van de Nederlandse ouderen in Euro-
pees verband. In de CSO werken behalve de NVOG de 
Unie Katholieke Bond van Ouderen (Unie KBO), de 
Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en het 
Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten 
(NOOM) samen. Bij de vier organisaties zijn direct of 
indirect in totaal meer dan een half miljoen ouderen 
aangesloten. 

De werkterreinen van de CSO zijn gezondheid, in-
komen, pensioen, wonen, welzijn en mobiliteit. 

Het bestuur van de CSO is samengesteld uit verte-
genwoordigers van de aangesloten organisaties. De 
voorzitter is onafhankelijk. De organisatie beschikt over 
een vaste staf van zeven medewerkers. Zij houdt kan-
toor in Utrecht, in hetzelfde gebouw waar ook het bu-
reau van de NVOG is gevestigd.  

Voor verdere bijzonderheden zie de website van de 
CSO: http://www.ouderenorganisaties.nl/. 

 
Oproepen 

 
Ledenwerving 
Een groot aantal leden betekent financiële armslag voor 
de Vereniging, gewicht bij onderhandelingen en morele 
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 
 


