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Kroniek 16 juni – 30 september 2015 
 

Onze vereniging 
Sinds de verschijning van ons vorige nummer hebben 

zich twee nieuwe leden ingeschreven. De Vereniging 

telt thans 50 leden.  

 

Onze vereniging en de NVOG 
Op 8 september jl. vergaderde het platform Recht-

streeks Verzekerde Regelingen van onze koepelorgani-

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

aangesloten. Het platform is een trefpunt voor de bij de 

NVOG aangesloten gepensioneerdenverenigingen wier 

leden voor hun aanvullend pensioen zijn verzekerd bij 

een verzekeraar. Bij het platform zijn op dit moment elf 

verenigingen aangesloten. 

Aan de orde kwam de mogelijkheid dat verzekeraars 

aan gepensioneerdenverenigingen de namen en contact-

gegevens leveren van deelnemers die met pensioen 

gaan en die lid kunnen worden van de vereniging. Dat 

zou voor de gepensioneerdenverenigingen de ledenwer-

ving zeer vereenvoudigen. Zich beroepend op privacy-

regels plegen verzekeraars te weigeren die informatie te 

verstrekken. Er bestaat echter een voorbeeld van een 

afspraak waarbij de verzekeraar die informatie wel aan 

de gepensioneerdenvereniging verstrekt. Het platform 

overweegt te gaan onderzoeken of andere verzekeraars 

Over de BOB Nieuws 

De BOB Nieuws verschijnt drie maal per jaar, 

in februari, juni en oktober. 

Het blad wordt gratis toegestuurd aan de le-

den en de donateurs, aan de directie en de 

ondernemingsraad van Brill, aan de Pensioen-

commissie van de ondernemingsraad van 

Brill, aan de contactpersoon van de werkgever 

voor het Pensioenoverlegorgaan van Brill en 

aan het bureau van de koepelorganisatie 

(NVOG). 

Kosten van andere abonnementen op aan-

vraag bij de secretaris (voor contactgegevens 

zie de laatste bladzijde 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 kunnen zijn te behartigen, in het bij-

zonder met betrekking tot de huidige of toekomstige rech-

ten op pensioen onder overeenkomsten gesloten door Brill 

met pensioenuitvoerders. 

De Vereniging treedt in het Pensioenoverlegorgaan van 

Koninklijke Brill NV op als de officiële vertegenwoordiger 

van de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers. 

De Vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Vere-

niging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).  

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel. 
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ook te bewegen zijn, die informatie aan gepensioneer-

denverenigingen te verstrekken. 

Voorts kwam de voortgang ter sprake van twee pro-

jecten die het platform onderhanden heeft, t.w. (1) de 

vergelijking van de voorwaarden van de pensioenuit-

voeringsovereenkomsten die gelden voor de leden van 

de aangesloten verenigingen en (2) de sterkte-/zwakte-

analyse van de posities van de aangesloten verenigingen 

vis-à-vis hun respectieve oud-werkgevers en de verze-

keraar(s). 

Tenslotte nam de vergadering kritisch de actiepun-

tenlijst van het platform door. Prominent op die lijst is 

het speerpunt verbetering van de medezeggenschap van 

pensioengerechtigden met een verzekerde regeling bij 

de uitvoering van hun pensioenregeling. De regelgeving 

rond die medezeggenschap laat nog steeds te wensen 

over. 

In het vorige nummer van ons blad meldden wij dat 

was gesproken over de plannen rond de evaluatie van 

de op 1 juli 2014 van kracht geworden Code Recht-

streeks Verzekerde Regelingen. Inmiddels is bekend 

geworden dat de Stichting van de Arbeid die evaluatie 

zal laten plaats hebben in 2016 en de ouderenorganisa-

ties daarbij zal betrekken. 

Eveneens in het vorige nummer van ons blad maak-

ten wij melding van een in een eerdere vergadering van 

het platform gevoerde discussie over het conceptwets-

voorstel “Wet op de ondernemingsraden en de Pensi-

oenwet in verband met de bevoegdheden enz.”. Inmid-

dels is gebleken dat de discussie op een misverstand 

berust: het conceptwetsvoorstel raakt niet verzekerde 

regelingen doch alleen pensioenregelingen onderge-

bracht bij pensioenfondsen. 

De volgende vergadering van het platform is op 23 

november a.s..  

 

Onze Interpolispensioenen 
 

Per 1 januari 2014 is het Solidair Pensioen belangrijk 

gewijzigd. Er is een Solidair Toeslagdepot gevormd dat 

bestemd is voor toeslagverlening op tot en met 31 de-

cember 2013 opgebouwde pensioenaanspraken. Dat 

betreft dus aanspraken van ex-deelnemers (‘slapers’) en 

uitkeringsgerechtigden maar ook van actieve deelne-

mers omdat de door dezen tot en met die datum opge-

bouwde pensioenaanspraken zijn achtergebleven bij 

Interpolis. Volgens de regels van Interpolis is de toe-

slagverlening afhankelijk van waarden. Over die waar-

den ontbrak informatie. Dat was voor ons bestuur re-

den, Interpolis om uitleg te vragen. Hierna verkort de 

vraag van het bestuur en het antwoord van Interpolis. 

De aan Interpolis gestelde vraag was: “Interpolis 

heeft de Adviescommissie Solidair Toeslagdepot opge-

richt. Het reglement van deze commissie gaat over de 

toeslag. De toeslagen zijn zeer onzeker en de kans op 

toeslag is gering. Vooralsnog lijkt toeslag ver weg. In 

het reglement is niet geregeld dat gepensioneerden over 

de toeslag geïnformeerd worden en op welke wijze dat 

plaats zal vinden.” 

De reactie van Interpolis was: U ontvangt van ons 

binnenkort een brief over de toeslag. Vanaf volgend 

jaar krijgt u van ons jaarlijks een overzicht van uw pen-

sioenrechten (een uniform pensioenoverzicht voor ge-

pensioneerden). Ook vindt u daar de informatie over de 

toeslagverlening. 

Die brief over de toeslag is nog niet gekomen. Maar 

misschien moeten wij de brief meer als formaliteit be-

schouwen, want de regels voor de toeslagverlening 

laten duidelijk zien dat toeslagverlening zeer onwaar-

schijnlijk is. Toeslagverlening is afhankelijk van het zg. 

verhoudingsgetal. Daarmee is bedoeld de verhouding 

tussen de waarde van het toeslagdepot enerzijds en die 

van de pensioenverplichtingen anderzijds. Het verhou-

dingsgetal stijgt als de waarde van het toeslagdepot 

toeneemt. Vanaf een verhoudingsgetal van 105% kan er 

sprake zijn van toeslagverlening. Op 31 december 2014 

bedroeg het 92,32%. 

Het toeslagdepot is niet zo groot. Een eenvoudige be-

rekening aan de hand van de beschikbare gegevens leert 

dat de waarde ervan ongeveer moet vertienvoudigen 

voordat er sprake kan zijn van toeslagverlening en dat 

het al gauw 35 jaar kan duren voordat het zo ver is. 

Als al gezegd, zendt Interpolis vanaf volgend jaar 

aan de gepensioneerden een uniform pensioenoverzicht 

voor gepensioneerden met onder meer informatie over 

de toeslagverlening.  

 

Koninklijke Brill NV 
 

Op 25 augustus jl. publiceerde Brill haar halfjaarbericht 

2015. 

Inkomsten vielen in de eerste helft van dit jaar tegen 

in vergelijk met die in de overeenkomstige periode vo-

rig jaar. Onvoorziene ontwikkelingen daargelaten ver-

wacht het bedrijf enige toename van de inkomsten te-

gen het eind van het jaar/ 

In de tweede helft van het jaar zal een aantal grote 

publicaties het licht zien en zullen de effecten van kos-

tenbesparingen en van inkrimping van het personeel 

merkbaar worden. 

Ook nu weer nam de verkoop van digitale producten 

en rechten als aandeel van de totale verkopen toe. De 

verkopen van digitale producten en rechten zijn nu goed 

52 procent van de totale inkomsten van het bedrijf. 
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Seniorenbelangen 
 

In het vorige nummer van ons blad spraken wij al kort 

over de minder gunstige vooruitzichten voor de koop-

kracht van ouderen in 2016. 

Eind van het voorjaar zond staatssecretaris Wiebes 

van Financiën aan de Tweede Kamer een brief met de 

hoofdlijnen van de belastingherziening die het kabinet 

wil doorvoeren. Een belangrijk onderdeel van de ge-

plande belastingherziening bestaat uit een collectief van 

maatregelen ter vermindering van de lasten op arbeid, 

mogelijk geworden dankzij een te verwachten positief 

saldo van de overheid à ca. 5 miljard euro. Kort daarna 

stuurde de staatssecretaris op verzoek van de Kamer 

nog een brief over de effecten van die maatregelen op 

de koopkracht en de werkgelegenheid. 

Eind juli zonden vier ouderenorganisaties, waaronder 

de NVOG, aan de fractievoorzitters in de Tweede Ka-

mer een brief waarin zij wezen op de ongunstige gevol-

gen van het geplande maatregelenpakket voor de koop-

kracht van de ouderen en erop aandrongen dat de frac-

ties het pakket zouden aanpassen, zodanig dat ook ou-

deren en uitkeringsgerechtigden kunnen meeprofiteren 

van het positieve saldo. 

De ongunstige gevolgen voor de ouderen en de uitke-

ringsgerechtigden werden bevestigd door twee onaf-

hankelijke rapporten die kort daarop verschenen, t.w. de 

Macro Economische Verkenning 2016 van het Centraal 

Planbureau (CPB) en Koopkrachtverandering van ou-

deren 2015-2016 van het Nationaal Instituut voor Bud-

getvoorlichting (NIBUD). 

Voor nadere, up-to-date bijzonderheden over de ont-

wikkeling van de koopkracht van ouderen en de discus-

sie daarover ga naar www.stopdestapeling.nu. 

 

Ontwikkelingen in pensioenland 
 

Kostendekkende premie bij huidige rentestand on-

toereikend 
Eerder vermeldden wij dat als gevolg van de door De 

Nederlandsche Bank (DNB) toegestane “demping” op 

de premie die de pensioenuitvoerders (pensioenfondsen 

en verzekeraars) in rekening brengen de kans toeneemt 

dat de indexatie van de pensioenen achterblijft en, in 

geval van pensioenen ondergebracht bij pensioenfond-

sen, het risico van korting op de pensioenen toeneemt.  

Onze koepelorganisatie NVOG, zich bewust van dit 

probleem, verzocht de bij haar aangesloten gepensio-

neerdenverenigingen, het pensioenfonds c.q. de verze-

keraar waarbij hun respectieve leden zijn verzekerd te 

vragen om een antwoord op de vraag of het pensioen-

fonds / de verzekeraar meent dat de afgesproken premie 

kostendekkend is en, zo ja, waarom. Onze bij Interpolis 

ondergebrachte pensioenen zijn premievrij. De enige 

pensioenuitvoerder waaraan door Brill premie wordt 

afgedragen is het Pensioenfonds Grafische Bedrijven 

(PGB). Die afdracht heeft plaats met ingang van dit jaar 

en komt ten goede aan de opbouw van de pensioenaan-

spraken van de actieven. Doordat de regeling nog zeer 

jong is, telt onze vereniging nog geen leden op wie zij 

van toepassing is. Zij is wel van toepassing op verwach-

te toekomstige leden. Ons bestuur heeft daarom aan het 

bestuur van het PGB de door de NVOG bedoelde vraag 

gesteld en ook antwoord gekregen. Het antwoord kwam 

erop neer dat de premie, gedempt of niet, een beperkte 

invloed heeft op de dekkingsgraad. Een veel belangrij-

ker rol, schreef het PGB-bestuur, speelt de waardeont-

wikkeling van de beleggingen en de verplichtingen. 

Ons bestuur stelde vast dat die constatering op zich juist 

is maar geen antwoord is op onze vraag en de zorgen 

niet minder maakt. 

Over het algehele resultaat van de actie van de 

NVOG is op dit moment nog niets bekend. 

Inmiddels verlaagde DNB halverwege afgelopen 

maand juli als gevolg van de lage rentestand in Europa 

het rentepercentage waartegen de verplichtingen van de 

pensioenuitvoerders moeten worden gewaardeerd. Als 

gevolg moeten de premies omhoog en nemen de kansen 

op indexatie van de pensioenen nog verder af. 

 

Nieuw pensioenstelsel 
In het vorige nummer van ons blad deden wij ook ver-

slag van het nieuwe pensioenstelsel waaraan het minis-

terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

werkt en van de procedure die het daarbij volgt. 

Begin juli stuurde mevr. Klijnsma, staatssecretaris 

van SZW, de eerder door haar aangekondigde hoofdlij-

nennotitie aan de Tweede Kamer.. 

In een bijlage van de notitie worden korte beschrij-

vingen gegeven van vijf verschillende naar de mening 

van de staatssecretaris mogelijke pensioenstelsels, t.w.: 

1. Optimalisering bestaande uitkeringsovereenkomst  

2. Persoonlijk pensioenvermogen met risicodeling  

3. Keuzes binnen algemeen verplichte pensioenopbouw  

4. Vrijwillig individueel pensioen  

5. Nationaal pensioen  

De staatssecretaris geeft aan het eind van de notitie 

aan, dat ze over de notitie in overleg gaat met pensioen-

fondsen, verzekeraars, de sociale partners, de toezicht-

houders (DNB en de Autoriteit Financiële Markten) en 

andere maatschappelijke organisaties. Ook kondigt zij 

aan in debat te willen gaan met de Tweede Kamer zelf. 

De pensioenfondsen, de sociale partners en de oude-

renorganisaties reageerden overwegend positief.. 

Voor de tekst van de notitie ga naar 

www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/

07/06/kamerbrief-hoofdlijnen-van-een-

toekomstbestendig-pensioenstelsel.  
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Pleidooi ouderenorganisaties voor maatregelen ter 

verbetering van de kans op indexatie. 

Begin september zonden vijf ouderenorganisaties, 

waaronder de NVOG, aan mevr. Klijnsma een voorstel 

voor herstel van het indexatieperspectief voor deelne-

mers en gepensioneerden van pensioenfondsen. Het 

voorstel pleit voor een wettelijke regeling waarbij deel-

nemers aan de pensioenfondsen minimaal een niet ge-

dempte kostendekkende premie betalen, lagere bufferei-

sen opdat bij meevallende resultaten indexering eerder 

mogelijk wordt en terugdraaiing van de kort tevoren 

ingevoerde strengere methode voor de waardering van 

de verplichtingen van de pensioenfondsen. 

De staatssecretaris heeft aangegeven, dat ze het plei-

dooi zal meenemen in een onderzoek naar onder meer 

de gevolgen van de huidige lage rente voor de pensioe-

nen en dat ze de resultaten van het onderzoek op 7 ok-

tober zal presenteren aan de Tweede Kamer. 

 

Nieuwsbrieven NVOG 
 

Onze koepelorganisatie publiceert gemiddeld ongeveer 

eenmaal per week een nieuwsbrief over actuele ontwik-

kelingen binnen haar aandachtsgebieden (pensioenen, 

koopkracht en zorg/welzijn/wonen). De nieuwsbrieven 

zijn ook voor niet-leden toegankelijk. Steeds de twaalf 

laatst verschenen nummers zijn in te zien op de website 

van de NVOG. Ga daartoe naar 

www.gepensioneerden.nl en klik rechts bovenaan de 

pagina op “Nieuwsbrief”. 

U kunt zich ook inschrijven om u de nieuwsbrieven 

direct bij verschijnen van de afzonderlijke nummers 

automatisch te laten toezenden op uw eigen e-

mailadres. Zie daartoe onderaan de webpagina nadat u 

op “Nieuwsbrief” heeft geklikt. 

 

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 

Als bekend, komt de Vereniging op voor de pensioen-

belangen van de gepensioneerden en de slapers voor 

zover zij zijn verzekerd onder de door Brill met Interpo-

lis of per 2015 met het Pensioenfonds Grafische Bedrij-

ven gesloten overeenkomsten. Signaleert u in de wijze 

waarop die pensioenregelingen worden uitgevoerd za-

ken die misschien ook van belang zijn voor andere on-

der een of meer van die overeenkomsten verzekerden, 

neemt u dan contact op met het verenigingsbestuur. De 

Vereniging kan wellicht effectief actie ondernemen. 

Overigens zal het bestuur ook in pensioenkwesties 

die meer alleen u persoonlijk betreffen desgewenst 

gaarne naar vermogen adviseren. 

 

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 

mevr. F.C.M. Edridge-Oude Groeniger, secretaris, tel. 

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

dhr. J. Kalkhoven, penningmeester, 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 

 


