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Kroniek 16 juni – 30 september 2014 
 

Onze vereniging en Brill 
Vergadering Pensioenoverlegorgaan. ― Als bekend, 

behartigt onze vereniging in het Pensioenoverlegorgaan 

van Brill de belangen van de onder de overeenkomst 

Brill-Interpolis verzekerde pensioengerechtigden en 

‘slapers’. Op 29 september jl. vergaderde het orgaan. 

Belangrijkste agendapunt was bespreking van de uit-

voeringsovereenkomsten voor de jaren 2014 en 2015. 

Aan onze leden sturen wij volgens afspraak de notulen 

nadat deze in de volgende vergadering zijn goedge-

keurd. 

De volgende vergadering is gepland voor 7 novem-

ber a.s.  

 

Onze vereniging en de NVOG 
Vergadering Platform Verzekerde Regelingen. ― Op 9 

september jl. vergaderde het platform Rechtstreeks 

Verzekerde Regelingen van onze koepelorganisatie 

NVOG. Onze vereniging is, als bekend, bij dat platform 

Over de BOB Nieuws 

De BOB Nieuws verschijnt drie 

maal per jaar, in februari, juni en 

oktober. 

Het blad wordt gratis toegestuurd 

aan de leden en de donateurs, aan de 

directie en de ondernemingsraad 

van Brill, aan de Pensioencommis-

sie van de ondernemingsraad van 

Brill, aan de contactpersoon van de 

werkgever voor het Pensioenover-

legorgaan van Brill en aan het bu-

reau van de koepelorganisatie 

(NVOG). 

Kosten van andere abonnementen 

op aanvraag bij de secretaris (voor 

contactgegevens zie de laatste blad-

zijde van dit nummer). 

 

Over de Vereniging 

De Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke Brill NV stelt 

zich ten doel, de belangen van haar leden en van degenen die lid kun-

nen 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 op haar beurt 

werkt nauw samen met de Koepel van Nederlandse Verenigingen van 

Gepensioneerden (KNVG), de confessionele ouderenorganisaties 

PCOB en Unie KBO en het Netwerk van Organisaties van Oudere 

Migranten (NOOM). Samenwerking, maar meer op incidentele basis, 

is er ook met de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (AN-

BO).  

De Vereniging treedt in het Pensioenoverlegorgaan van Koninklij-

ke Brill NV op als de officiële vertegenwoordiger van de belangen 

van de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers onder de over-

eenkomst Brill-Interpolis. 

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
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aangesloten. Het platform is een trefpunt voor de bij de 

NVOG aangesloten gepensioneerdenverenigingen wier 

leden voor hun aanvullend pensioen zijn verzekerd niet 

bij een pensioenfonds maar bij een verzekeraar. Bij het 

platform zijn op dit moment dertien zulke verenigingen 

aangesloten. 

Aan de orde kwam de vraag wat er gebeurt als de 

oud-werkgever of de verzekeraar in financiële moeilijk-

heden komt en wat de gevolgen dan kunnen zijn met 

name voor de pensioengerechtigden. De Wet op het 

financieel toezicht, zo bleek, verschaft De Nederland-

sche Bank mogelijkheden om de verzekeraar tot maat-

regelen te dwingen. Komt de oud-werkgever in financi-

ële moeilijkheden dan zijn gevolgen ook voor de pensi-

oengerechtigden niet helemaal uit te sluiten. 

De voorzitter van de NVOG, als gast aanwezig, deed 

verslag van herschikkingen die aan de gang zijn in de 

samenwerking met de andere ouderenorganisaties: de 

samenwerking blijft doorgaan, maar de structuren zijn 

bezig te veranderen. 

Op de agenda stond vervolgens de vraag wat het plat-

form gaat doen met de sterkte-/zwakteanalyse inzake de 

positie van de gepensioneerdenverenigingen in hun 

relatie tot de oud-werkgever en de verzekeraar. De ana-

lyse is nu bijna klaar. Het platform stelde vast dat de 

aangesloten gepensioneerdenverenigingen de analyse 

kunnen gebruiken om te kijken hoe dingen elders wer-

ken en daar eventueel van te leren. 

Naar aanleiding van de per 1 juli jl. in werking getre-

den Code Rechtstreeks Verzekerde Regelingen kwam 

aan de orde dat de Stichting van de Arbeid bij het op-

stellen van die code had aangegeven dat er een monito-

ring commissie zou komen om te zien of de code in de 

praktijk werkt. Die commissie zou dan kunnen vaststel-

len of er aanpassingen wenselijk zijn dan wel zelfs of 

de code moet worden omgezet in wetgeving. Het plat-

form gaat met het NVOG-bestuur overleggen over een 

verzoek aan de Stichting van de Arbeid om duidelijk-

heid over hoe het met het plan voor die commissie staat. 

De volgende vergadering van het platform is op 16 

december a.s..  

 

Onze Interpolispensioenen 
 

Als bekend, hebben de onder de overeenkomst Brill-

Interpolis Solidair Pensioen (ISP) verzekerden onder 

zekere voorwaarden recht op toeslag op hun pensioenen 

en wel uit twee bronnen: het indexatiedepot en ISP zelf. 

Eveneens als bekend, waren na de toeslagen die de 

onder de overeenkomst Brill-ISP verzekerden in 2010 

en 2011 uit het depot op hun pensioen ontvingen de 

middelen van het depot vrijwel uitgeput. Dat zijn ze 

nog steeds. Indien ISP voldoende winst maakt wordt uit 

die winst het depot aangevuld. De winstverwachtingen 

van ISP zijn zodanig dat de kans op aanvulling van het 

depot en daarmee op toeslagverlening uit het depot 

voorlopig zeer gering is. 

Volgens afspraak worden eventuele toeslagen van 

ISP zelf steeds op 1 juli verleend. In de loop van de 

afgelopen maand juli zond ISP de gepensioneerden een 

brief met het bericht dat haar financiële resultaten zo’n 

toeslag dit jaar niet toelaten.  

ISP meldt dat zij verwacht, mogelijk nog vele jaren 

geen toeslagen te kunnen verlenen. 

Sinds onze pensioenvoorziening bij ISP werd onder-

gebracht (1 januari 2009) heeft ISP op onze pensioenen 

geen toeslag verleend. 

We voegen hieraan toe dat, als al eerder gemeld, het 

pensioenfondsen is toegestaan, zo nodig op de uitkerin-

gen te korten, maar dat dat aan ISP en de andere verze-

keraars in Nederland bij de wet is verboden.  

 

De gepensioneerden en Brill 
 

Op dinsdag 24 juni verzamelde zich een gezelschap van 

oud-Brillmedewerkers en familie in het kantoor van 

Brill voor de gepensioneerdenuitstap van dit jaar. 

De directeur, de heer Pabbruwe, sprak een wel-

komstwoord. Hij begon met melding te maken van het 

overlijden van de oud-medewerker de heer Franken, 

gedurende vele jaren drukker aan een van de persen van 

de voormalige drukkerij van Brill, en, tot schrik van de 

medewerkers, als gevolg van een noodlottig verkeers-

ongeval, van een nog bij het bedrijf werkzame mede-

werker. Na deze treurige berichten kon hij melden dat 

het met het bedrijf als onderneming goed gaat: de resul-

taten over 2013 waren goed geweest, het bedrijf is fi-

nancieel gezond en het gaat voort met het acquireren 

van uitgeverijen actief op verwante fondsgebieden. 

Daarna stapte het gezelschap in gereedstaande busjes 

die het naar kasteel Duivenvoorde in Voorschoten 

voerden. Het fraaie oude kasteel, prachtig gelegen tus-

sen bossen en weilanden en nog tot enige tientallen 

jaren geleden door eigenaren bewoond, bood veel be-

zienswaardigs: talrijke schilderijen, waaronder enkele 

van bekende meesters, fraaie antieke meubelstukken, 

bijzondere porseleinen serviezen, historische kamerin-

richtingen enz. Dankzij de uitvoerige uitleg van des-

kundige rondleiders kwam het gezelschap veel te weten 

over al die bezienswaardigheden en over het leven eer-

tijds op het kasteel. Het interieur was voor velen een 

verrassing. 

Daarna ging het naar restaurant De Knip. Een deel 

van het gezelschap liet zich daar door een busje heen 

brengen, een ander deel gaf er de voorkeur aan de an-
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derhalve kilometer te voet af te leggen. Bij het mooie 

weer was dat laatste goed te doen. 

In het restaurant genoot het gezelschap na een borrel 

een heerlijk en zeer genoeglijk diner. 

Bij vertrek kregen allen een Brilltas met enige aan-

denkens mee, waaronder een zakje chocolaatjes van een 

Voorschotense chocolaterie. 

Het was als steeds leuk om oude bekenden weer te 

zien, herinneringen op te halen en te horen hoe het met 

Brill gaat. 

De directie komt dank toe voor het organiseren ook 

dit jaar van deze traditionele uitstap, de drie dames van 

Brill die het plan vorm gaven voor hun vele goede zor-

gen. 

 

Koninklijke Brill NV 
 

Op 21 augustus jl. publiceerde Brill haar halfjaarbericht 

2014. 

De omzet van het bedrijf steeg met € 100.000 ten op-

zichte van die van dezelfde periode in het vorige jaar 

(0,8%). De stijging is zo goed als geheel het gevolg van 

autonome groei. 

De omzet van gedrukte boeken ontwikkelde zich 

gunstig in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar. De 

resultaten bij de tijdschriften (gedrukt en elektronisch) 

zijn in de eerste helft van 2014 licht gestegen. De omzet 

van de uitgaven van primaire bronnen bleef achter in 

vergelijk met dezelfde periode vorig jaar. Het aandeel 

van elektronische producten en licenties in de omzet 

bleef nagenoeg gelijk en bedraagt nu ca. 49%.  

De brutowinstmarge daalde zeer licht van 66,9% naar 

66,6%. De totale bedrijfslasten stegen met 1,2% ten 

opzichte van het eerste halfjaar 2013. Maatregelen zijn 

genomen om de doelmatigheid te verhogen en kosten te 

beperken. 

 Een concrete verwachting over de omzet en het re-

sultaat in de tweede helft van het jaar kan nog niet wor-

den uitgesproken. Onvoorziene omstandigheden daar-

gelaten gaat de onderneming uit van een stijging van de 

omzet over het hele jaar. Ook verwacht zij dat de winst 

zal toenemen. 

 

Seniorenbelangen 
 

Koopkracht ouderen  
In verband met Prinsjesdag heeft het Nationaal Instituut 

voor Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van de 

CSO – als bekend de koepel van de ouderenorganisaties 

Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM − koopkrachtbe-

rekeningen voor ouderen uitgevoerd. Blijkens die bere-

keningen worden ouderen door de kabinetsmaatregelen 

voor 2015 onevenredig zwaar getroffen. De koopkracht 

van veel huishoudens stijgt, maar die van de meeste 

ouderen daalt.  

Uit de berekeningen blijkt dat de koopkracht van al-

leenstaande ouderen met alleen AOW iets achterblijft. 

Alleenstaande ouderen met een aanvullend pensioen 

van €10.000 per jaar gaan er 1,2% op achteruit. Oudere 

echtparen gaan er allemaal op achteruit. Ook hier is de 

koopkrachtachteruitgang van het echtpaar met een aan-

vullend pensioen van €10.000 het grootst (1,9%). Dit 

als gevolg van de versnelde afbouw van de zorgtoeslag.  

De grootste pijn ligt bij de ouderen die zorg en on-

dersteuning nodig hebben. Dit als gevolg van de bezui-

nigingen in de zorg. Zij leveren meer in dan de ouderen 

zonder zorgkosten. Alle ouderen met zorg gaan er in 

koopkracht op achteruit. De achteruitgang kan tot 4,8% 

bedragen. Als de oudere ook huishoudelijke hulp heeft, 

die volgend jaar zelf betaald moet gaan worden, en de 

gemeente geen compensatie geeft, zijn er koopkrachtda-

lingen van 10 tot 15 procent mogelijk.  

Voor het Nibud-rapport kijk op 

http://ouderenorganisaties.nl/cso/download/common/ko

opkracht-2015-ouderenbonden-prinsjesdag-2014-1.pdf.  

 

Nieuw financieel toetsingskader voor de aanvullende 

pensioenen 
Op 25 juni jl. heeft staatssecretaris Klijnsma van het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij 

de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor aanpassing 

van het financiële toetsingskader (FTK) ingediend. Het 

nieuwe FTK moet op 1 januari 2015 van kracht worden. 

Het FTK bepaalt de regels die de overheid hanteert 

om de solvabiliteit van pensioenfondsen en van pensi-

oenverzekeraars te bepalen. 

Het nieuwe FTK is bedoeld te voorzien in (a) een zo-

danige omgang met schokken op de financiële markten 

dat deze niet onmiddellijk leiden tot kortingen op de 

uitkeringen en (b) betere mogelijkheden voor een sta-

biele verlening van toeslagen op de pensioenuitkerin-

gen. 

De veiligheden die worden ingebouwd zullen wel 

leiden tot een geringere kans op toeslag. 

 

Langdurige zorg 

In november a.s. komt in de Tweede Kamer een voor-

stel voor herziening van de Wet Langdurige Zorg in 

behandeling. De herziene wet en de daarmee samen-

hangende nieuwe regelgeving moet op 1 januari a.s. van 

kracht worden. 

Op vier terreinen komen er nieuwe regelingen:  

1. De bij de nieuwe wet geregelde zorg wordt in begin-

sel alleen nog verleend als er 24 uur per dag zorg 

en/of verpleging nodig is en er geen zicht is op her-

stel.  
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2. Lichtere vormen van ondersteuning uit de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), zoals bege-

leiding en dagbesteding, gaan over naar de gemeen-

ten. Dat geldt ook voor beschermd wonen voor men-

sen met een psychische stoornis. Op de gemeente kan 

voor deze ondersteuning een beroep worden gedaan 

krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO).  

3. Verpleging en verzorging thuis worden onderdeel 

van de Zorgverzekeringswet via de wijkverpleging. 

Mensen die langere tijd zijn opgenomen in een psy-

chiatrisch ziekenhuis krijgen de eerste drie jaar van 

de opnamekosten vergoed via de zorgverzekering. 

De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door de 

eigen zorgverzekeraar.  

4. Wonen in een particulier verzorgingshuis of senio-

renwoning wordt gezien als wonen in een eigen huis, 

met betaling van huur e.d. Het verzorgingshuis oude 

stijl dat door de AWBZ wordt gefinancierd en waar-

voor een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen 

bijdrage is verschuldigd, gaat alleen nog bestaan voor 

mensen die daar eind 2014 al waren gehuisvest of die 

daarvoor een medische indicatie krijgen. 

 

In memoriam 
 

Op 15 augustus jl. overleed onze oud-collega Christien 

van Uye Pieterse. 

Christien − of ‘juffrouw Upé’, zoals ze ook werd ge-

noemd − was vanaf een moment eind jaren vijftig van 

de vorige eeuw gedurende ca. tien jaar secretaresse van 

de directie. Degenen die haar hebben gekend zullen 

zich haar herinneren als een hartelijke, meelevende 

collega. 

Christien kon geen lid van onze vereniging worden 

doordat zij niet voldeed aan de statutaire voorwaarde, 

pensioenrechten te bezitten onder de overeenkomst 

Brill - Pensioenfonds Peltenburg, later Brill-Interpolis. 

Ze was wel vrijwel vanaf de oprichting van onze vere-

niging donateur. Vanuit haar woonplaats in de Achter-

hoek onderhield ze hartelijke betrekkingen met het be-

stuur, wat zich manifesteerde in vrolijke corresponden-

tie en telefoongesprekken. Een steeds terugkerend the-

ma in die contacten waren haar goede herinneringen aan 

haar tijd bij Brill. 

Christien van Uye Pieterse is 84 jaar geworden. 

 

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. Ook medewerkers van 

Brill zijn welkom als lid. 

 

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. 

 

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 

dhr. J. Kalkhoven, penningmeester (waarnemend), tel. 

070-3684378, e-mail: kalkhoven.jan@planet.nl  

Postadres: Julianastraat 15, 2351 GV Leiderdorp 

Bankrekening: NL32 INGB 0009 064 579 t.n.v. Belan-

genver. Oud-medew. Koninklijke Brill NV 

 


