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Kroniek 1 juni – 30 september 2016 
 Onze vereniging Onze vereniging bestaat dit jaar vijftien jaar. Op 23 
september vierde onze vereniging dit derde lustrum. De 
viering ging in de vorm van een gezellig samenzijn, 
opgeluisterd met een verfijnd koud buffet uit de keuken 
van onze zeer kookvaardige secretaris. Met een glaasje 
wijn toostten de aanwezigen op het welzijn van de ver-
eniging en haar leden. 

Het aantal deelnemers was klein maar het samenzijn 
zeer geanimeerd. 
 

  
De deelnemers aan de lustrumviering: v.l.n.r. Chienie 
Zijlstra, Theun Zijlstra, Willy de Gijzel, Yves Delbec-
que, Francine Edridge, Gertrude van der Kleijn, Jan 
Kalkhoven, Fokke Dijkema, Corry Hoogervorst, Twink 
Wouters. 

Onze vereniging en de NVOG Onze vereniging is, als bekend, aangesloten bij het Plat-
form Verzekerde Regelingen van onze koepelorganisa-
tie. Sinds de verschijning van ons vorige nummer ver-
gaderde het platform twee maal, op 29 juni en 20 sep-
tember. 

Op beide vergaderingen kwam opnieuw de evaluatie 
aan de orde van de door het Verbond van Verzekeraars 
en de Stichting van de Arbeid opgestelde en op 1 juli 
2014 in werking getreden Code Rechtstreeks Verzeker-
de Regelingen. Op 1 juli jl. zou met de evaluatie wor-
den begonnen. Er zijn nog geen aanwijzingen dat dat 
ook is gebeurd. Het platform houdt voeling met de 
Stichting van de Arbeid over de voortgang. 

Voorts meldde een van de bij het platform aangeslo-
ten gepensioneerdenverenigingen dat hun oud-
werkgever en de verzekeraar zich niet houden aan die-
zelfde code. De Code is weliswaar verankerd in de wet, 
maar de wet schrijft geen sancties voor in gevallen 
waarin en of meer partijen zich niet aan de Code hou-
den. Het platform besprak mogelijkheden voor actie die 
de betrokken vereniging zou kunnen ondernemen. De 
vereniging heeft de zaak inmiddels voorgelegd aan de 
Ombudsman Pensioenen. 

Tenslotte wil het platform nader onderzoek doen naar 
de binnen het platform eerder al besproken vraag van de 
mogelijkheid van wettelijke ondersteuning voor de voor 
gepensioneerdenverenigingen altijd lastige ledenwer-
ving. 

De volgende vergadering heeft plaats op 29 novem-
ber.
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 Bij het vijftienjarig bestaan van onze vereniging 
 Bij ons vorige lustrum, in 2011, gingen wij in dit krant-
je uitvoerig in op de ontwikkelingen in pensioenland en 
rond de pensioenen van de medewerkers en oud-
medewerkers van Brill ten tijde van de oprichting van 
onze vereniging en in de jaren sindsdien. Dat waren 
roerige tijden, waarin veel veranderde, ook voor de 
pensioenen van de medewerkers en oud-medewerkers 
van Brill. Sindsdien is er meer rust gekomen. Dit mede 
als gevolg van toegenomen regelgeving. Er is nu meer 
pensioenzekerheid, zij het dat, zoals we inmiddels we-
ten, de nieuwe zekerheid ook minder leuke kanten kan 
hebben. 

Een minder leuke kant is, althans voorlopig, dat als 
gevolg van de wereldwijd extreem lage rentestand en 
ondanks aanzienlijke reserves van de pensioenuitvoer-
ders (pensioenfondsen en verzekeraars) de dekkings-
graden van de pensioenuitvoerders onder de maat blij-
ven en als gevolg daarvan de meeste pensioenen niet 
kunnen worden geïndexeerd en daar soms zelfs op moet 
worden gekort. Één troost voor de oud-
Brillmedewerkers is dat op hun pensioenen voor zover 
die vóór 2015 zijn opgebouwd (en dat geldt voor de 
pensioenen van al onze huidige pensioengerechtigde 
leden) in elk geval niet kan worden gekort. Een andere 
troost is dat, als het om uitblijven van indexatie op de 
pensioenen gaat, wij niet de enigen zijn maar in het-
zelfde schuitje zitten als de meeste pensioengerechtig-
den in Nederland. 

Een andere ontwikkeling rond de pensioenen van de 
medewerkers en oud-medewerkers van Brill, een ont-
wikkeling die al kort voor ons vorige lustrum had inge-
zet, is die van de verminderde wettelijke mogelijkheden 

voor medezeggenschap, nu onze pensioenen niet langer 
worden beheerd door een eigen pensioenfonds van Brill 
(zoals tot eind 2008 Pensioenfonds Peltenburg).maar 
deels door een verzekeraar (Interpolis) en deels (t.w. 
voor de opbouw van de pensioenen van de Brillwerk-
nemers) door een bedrijfstakpensioenfonds (Pensioen-
fonds PGB). Inkomen, ook pensioeninkomen, is een 
gevoelige zaak en zal dat altijd blijven. De regelgeving 
mag nog zo grondig zijn, het is voor bezitters van pen-
sioenaanspraken of –rechten toch wel fijn om structu-
reel voeling te kunnen houden met de instanties die 
betrokken zijn bij het beheer van die aanspraken en 
rechten en de mogelijkheid te hebben hun stem te laten 
horen. Wij zijn daarom gelukkig met de oprichting, 
begin 2013, van het Pensioenoverlegorgaan Koninklijke 
Brill NV, waarin pensioengerechtigden en slapers (bei-
de categorieën vertegenwoordigd door onze vereniging) 
en de actieven (vertegenwoordigd door de pensioen-
commissie van de ondernemingsraad van Brill) perio-
diek samenkomen en overleg voeren, met elkaar en met 
de werkgever. 

Inmiddels werkt het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan plannen voor wat een ingrijpende 
herziening van het pensioenstelsel in Nederland kan 
gaan worden. Oplettendheid, ook van de pensioenge-
rechtigden, is geboden. En dat gaat het beste door bun-
deling van krachten. Bijvoorbeeld in de vorm van een 
vereniging als de onze. 

Allemaal goede redenen, lijkt ons, om met voldoe-
ning stil te staan bij het nu vijftienjarig bestaan van 
onze vereniging en voort te gaan met werken aan haar 
toekomst. 

 Koninklijke Brill NV 
 In augustus publiceerde Brill haar halfjaarbericht 2016. 
De resultaten over het eerste halve jaar waren goed. De 
inkomsten kwamen bijna 9 procent hoger uit dan die in 
overeenkomstige periode vorig jaar, terwijl mede dank-
zij besparende maatregelen de kosten praktisch gelijk 
konden blijven. De nadruk kwam opnieuw sterker te 

liggen op digitale producten. Ook het volume van de 
producten op abonnementbasis nam toe. Het uiteinde-
lijke jaarresultaat zal, als steeds bij Brill, voor een be-
langrijk deel afhangen van de resultaten behaald over de 
laatste weken van het jaar. De firma vertrouwt echter te 
kunnen rekenen op een goed resultaat over het hele jaar. 

 De gepensioneerden en Brill 
 Op dinsdag 14 juni verzamelde zich een gezelschap van 
oud-Brillmedewerkers en familie in het kantoor van 
Brill voor de jaarlijkse gepensioneerdenuitstap. In de 
Plantijn stonden koffie en lekkernijen klaar. De heer 
Pabbruwe sprak de deelnemers toe. Hij vertelde over de 
gang van zaken in het bedrijf en meldde het overlijden 
van de bij veel aanwezigen nog bekende echtgenote van 
oud-directeur Wieder alsook van Joop van der Walle, 
hoofd van de eertijds bestaande afdeling nieuwe boek-
handel van Brill. 

Het gezelschap stapte vervolgens in de klaarstaande 
bus en toerde naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. 
In dit openluchtmuseum wandelde iedereen eerst wat 
rond. Vervolgens was er in een klaslokaal met banken, 
nog voorzien van echte (en gevulde) inktpotten, gele-
genheid om te oefenen met schrijven (met kroontjes-
pen) in het mooie, elegante schrift dat in en rond de 
eerste helft van de twintigste eeuw op scholen in Neder-
land werd onderwezen. Dit onder leiding van een stren-
ge juffrouw, die begon met, zoals vroeger op school 
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gebruikelijk, te controleren of iedereen wel schone han-
den had. Dat schrift schrijven was nog niet zo eenvou-
dig. Je moest je goed concentreren om er iets van te 
maken. Daarna een rondleiding door huizen en andere 
gebouwen in het museum, alle van elders gekomen en 
hier weer opnieuw opgebouwd en ingericht. Je kreeg 
een goed beeld van hoe er in de oude tijd rond het IJs-
selmeer, toen nog Zuiderzee, werd geleefd. 

Vervolgens steeg iedereen weer in de bus voor de 
reis naar l’Hirondelle in Hoofddorp. In dit restaurant, 
met uitzicht op een mooie grote vijver, eerst een aperi-
tief en vervolgens een uitstekend en zeer geanimeerd 
diner. 

Aan het slot kregen allen een Brilltas met enige aan-
denkens mee. 

Aansluitend bracht de bus iedereen weer naar de 
Plantijnstraat in Leiden. 

Het werd opnieuw een zeer genoeglijke dag, waar je 
kon vaststellen dat een gezamenlijke geschiedenis bij 
Brill een band geeft.  

De directie komt dank toe voor het mogelijk maken 
ook dit jaar van deze traditionele uitstap, de dames en 
heren van de Personeelsvereniging Brilliant voor het 
organiseren en begeleiden van de uitstap.

 Seniorenbelangen 
 Koopkracht Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan dat ouderen 
kunnen rekenen op een licht koopkrachtherstel. De ou-
derenbonden zijn sceptisch. Weliswaar zijn er aanwij-
zingen dat het kabinet heeft geluisterd naar wensen en 
suggesties die de ouderenbonden eerder dit jaar naar 
voren hadden gebracht, cijfers van het Nibud geven aan 
dat de koopkracht van de ouderen zich grotendeels 
langs de nullijn beweegt terwijl veel werkenden een 
plusje krijgen. Bronnen van zorg voor de ouderenbon-
den zijn speciaal de ontwikkeling van de zorgkosten en 
uitblijven van indexatie op de pensioenen van de mees-
te pensioengerechtigden en mogelijke kortingen op de 
pensioenen van een kleiner maar nog altijd aanzienlijk 
aantal pensioengerechtigden. Hoe de ouderenbonden 
gaan reageren is op dit moment nog niet bekend. 
 
 

Kosten van de zorg Naar verwachting gaan de premies zorgverzekering 
volgend jaar omhoog. De voornaamste oorzaak is dat de 
zorgverzekeraars reserves waarover zij beschikten in de 
afgelopen jaren hebben gebruikt om de premies te sub-
sidiëren maar nu aan de grenzen van hun mogelijkhe-
den daartoe zijn gekomen. 

De ontwikkeling van de zorgkosten baart intussen 
zorgen. Betrokken partijen zoeken in toenemende mate 
naar mogelijkheden om op die kosten te besparen bij 
behoud van de kwaliteit van de zorg. 
 
Fusie Unie KBO en PCOB De katholieke ouderenbond Unie KBO en haar protes-
tants-christelijke tegenhanger PCOB, beide zusterorga-
nisatie van de NVOG met welke onze koepelorganisatie 
al lang nauw samenwerkt, hebben besloten te fuseren. 
Belangrijke overweging is kostenbesparing.. 

 Ontwikkelingen in pensioenland 
 Het nieuwe pensioenstelsel Als al eerder aangegeven, heeft het kabinet besloten om 
een besluit over een nieuw pensioenstelsel over te laten 
aan het kabinet dat na de verkiezingen van maart 2017 
zal worden gevormd. Staatssecretaris Klijnsma van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat 
echter wel voort met het verzamelen van adviezen, on-
der andere van het Centraal Planbureau. De ouderen-
bonden hebben haar per brief hun mening laten weten. 

Door al deze activiteit beginnen de contouren al enigs-
zins zichtbaar te worden van de variant die de beste 
kansen maakt. 
 
Kortingen Intussen blijven de ouderenbonden bij de staatssecreta-
ris pleiten voor tussentijdse maatregelen om verdere 
korting op pensioenen te voorkomen.  

 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 een of meer van de door Brill met 
pensioenuitvoerders gesloten collectieve overeenkom-

sten 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. 
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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 PGB gesloten 
overeenkomsten. Signaleert u in de wijze waarop die 
pensioenregelingen worden uitgevoerd zaken die mis-

schien ook van belang zijn voor andere onder 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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

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 on-
dernemingsraad 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 hierboven, in de rubriek “Het verenigings-
bestuur”).  

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 collectieve 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. 


