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Kroniek 15 februari – 31 mei 2016 
 

Onze vereniging 
Onze vereniging verloor één lid door overlijden en één 

door opzeggen. Zij schreef drie nieuwe leden in. De 

Vereniging telt thans 50 leden. 

Op 31 maart hield onze vereniging haar jaarvergade-

ring. Naar de leden gaan tegelijk met dit nummer van 

ons blad de concept-notulen van die vergadering. 

Het is dit jaar vijftien jaar geleden dat onze vereni-

ging werd opgericht. Het bestuur plant viering met een 

gezellig samenzijn met lopend buffet op vrijdag 23 

september a.s. vanaf 17:00 u. De leden ontvangen tijdig 

een uitnodiging. 

 

Onze vereniging en Brill 
Als bekend, behartigt onze vereniging in het Pensioen-

overlegorgaan van Brill (POO) de belangen van de pen-

sioengerechtigden en ‘slapers’ die onder een of meer 

door Brill met pensioenuitvoerders gesloten collectieve 

overeenkomsten zijn verzekerd. 

Het orgaan vergaderde op 26 mei. De twee voor-

naamste agendapunten waren opnieuw: 

− Het “aspirant-ledenplan”. De aanwezigen werden het 

eens over afspraken. De afspraken worden binnen-

kort schriftelijk vastgelegd, waarna het plan effectief 

kan worden. 

− Herziening van het reglement van het POO. Afge-

sproken is dat in verband met de uitwerking van één 

onderdeel nog onderzoek zal worden gedaan. Op de 

volgende vergadering wordt dan verder overlegd. 

Die volgende vergadering heeft plaats op 24 novem-

ber a.s.  

Naar de leden gaan de notulen van de vergadering 

nadat deze op de volgende vergadering goedgekeurd 

zullen zijn. 

Tegelijk met dit nummer van de BOB Nieuws gaan 

naar de leden de ter vergadering goedgekeurde notulen 

van de vorige vergadering (d.d. 12 november jl.). 

 

Onze vereniging en de NVOG 

Vergaderingen Platform Verzekerde Regelingen. − On-

ze 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 tweemaal, op 29 februari en 26 

april. 

Op de eerste van deze vergaderingen kwam onder 

meer opnieuw de vraag aan de orde hoe het probleem 

moet worden aangepakt van de beperkingen waarmee 

gepensioneerdenverenigingen kampen bij de werving 

van leden. De vergadering maakte afspraken over te 

nemen actie. 

Een ander punt dat aan de orde kwam was de geplan-

de evaluatie van de Code Rechtstreeks Verzekerde Re-

gelingen. Volgens afspraak heeft die evaluatie per 1 juli 

van dit jaar plaats. Tot die tijd zouden de Stichting van 

de Arbeid en andere bij de opzet van de Code betrokken 

partijen het functioneren van de Code “monitoren”, 

maar niet duidelijk is of dat ook gebeurt. Pogingen om 

duidelijkheid te krijgen waren ondernomen, doch voor-

alsnog tevergeefs. 

Ook op de tweede van deze vergaderingen waren de-

ze beide zaken de voornaamste onderwerpen van ge-
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sprek. Een van de leden presenteerde een nota over de 

kwestie van de aanpak van de problemen die gepensio-

neerdenverenigingen ondervinden bij de werving van 

leden. Afgesproken werd dat de voorzitter die zal be-

spreken in het periodieke overleg van de platformvoor-

zitters met het verenigingsbestuur. 

Voor wat betreft de Code Rechtstreeks Verzekerde 

Regelingen was er nog steeds geen duidelijkheid over 

het “monitoren” van het functioneren ervan. Afgespro-

ken werd, de pogingen om duidelijkheid te krijgen 

voort te zetten. 

De volgende vergadering van het Platform is op 29 

juni a.s. 

 Algemene Vergadering van de NVOG. − Woensdag 

25 mei hield de NVOG haar 64
e
 halfjaarlijkse Algeme-

ne Vergadering. 

In zijn inleiding meldde de voorzitter dat de invloed 

van de ouderenorganisaties in het Nederlandse politieke 

landschap toeneemt: zij worden door de overheid en 

organen als De Nederlandsche Bank en de Sociaal Eco-

nomische Raad steeds meer als serieuze gesprekspart-

ner behandeld. Maar er blijft nog een weg te gaan. Tot 

de speerpunten van het verenigingsbeleid, zo meldde hij 

verder, behoren herstel van de koopkracht van ouderen 

en stoppen van de kortingen op pensioenen. Na afhan-

deling van de routinepunten van de agenda vertelde de 

voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen 

over ontwikkelingen in Nederland betreffende de zorg. 

Zijn presentatie omvatte ook enige adviezen aan de 

politieke partijen in het kader van hun programma’s 

voor de verkiezingen van volgend jaar. De voorzitter

 van de commissie Pensioenen sprak over de financiële 

positie van de pensioenfondsen en over de huidige in-

grijpende ontwikkelingen in pensioenland. Tenslotte 

sprak de voorzitter van de commissie Koopkracht, In-

komen en AOW over de koopkrachtvooruitzichten voor 

ouderen in 2017. Die zijn somber. Hij toonde wat er bij 

de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

en van Financiën met betrekking tot koopkracht moet 

gebeuren om te voorkomen dat ouderen er opnieuw op 

achteruit gaan. 

Aangekondigd was dat de vergadering onderbroken 

zou worden door een ook voor niet-leden toegankelijke 

voordracht van een waarnemend directeur generaal van 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

over het komende nieuwe pensioenstelsel. In diens 

plaats echter verscheen de voor pensioenen verant-

woordelijke staatssecretaris zelf van het ministerie, 

mevr. Jetta Klijnsma. Ze hield een korte inleiding 

waarna er gelegenheid was voor vragen. Mevr. Klijns-

ma bleek haar dossier goed te kennen en ging met ken-

nis van zaken in op alle vragen. Voor de aanwezigen 

een leuke ervaring, de staatssecretaris zelf te horen 

spreken en haar vragen te kunnen stellen. Mevr. 

Klijnsma op haar beurt leek er plezier in te hebben, 

rechtstreeks met vertegenwoordigers van uiteenlopende 

maatschappelijke groeperingen over verschillende hete 

hangijzers van gedachten te wisselen. Het werd een 

geanimeerde discussie. 

De volgende Algemene Vergadering is op 23 no-

vember a.s. 

 

Ontwikkelingen in pensioenland 
 

Het nieuwe stelsel 

In ons vorige nummer meldden wij dat de Sociaal Eco-

nomische Raad (SER) in verband met de plannen voor 

een nieuw pensioenstelsel bezig was nader onderzoek te 

doen naar het aspect van de collectieve risicodeling. 

Op 20 mei publiceerde de SER zijn rapport, getiteld 

Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicode-

ling. (De volledige versie van het rapport en de pu-

blieksversie ervan kunnen worden ingezien via de link 

www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-

2019/2016/persoonlijk-pensioenvermogen.aspx. ) 

Het rapport − door de SER “verkenning” genoemd − 

presenteert een pensioenvariant waarbij pensioen niet 

collectief maar door iedereen persoonlijk wordt opge-

bouwd, de risico’s echter wel collectief worden ge-

deeld. De variant maakt de pensioenen minder kwets-

baar voor lage rente, trekt de verdeling van pensioen-

geld tussen jong en oud meer gelijk, sluit beter aan op 

de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en 

biedt meer ruimte voor maatwerk en keuzevrijheid. De 

financiële risico’s van de beleggingen, van de stijgende 

levensverwachting, van arbeidsongeschiktheid en van 

vroegtijdig overlijden blijven collectief gedeeld. 

Bezwaar wordt verwacht van de zijde van werkne-

mersorganisaties en van Kamerfracties van linkse sig-

natuur, die de werknemers willen vrijwaren van de zorg 

die zij aldus verkrijgen voor hun pensioen. 

Vaststaat al dat het kabinet vóór de verkiezingen van 

begin 2017 geen grote hervormingen gaat doorvoeren. 

De ter zake verantwoordelijke functionaris van het mi-

nisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staat-

secretaris Klijnsma, is echter nog wel voornemens, vóór 

het zomerreces naar de Tweede Kamer nog een nota 

over de materie te sturen. 

 

Tussentijdse maatregelen 

Inmiddels wordt gewerkt aan verbeteringen in de thans 

geldende Pensioenwet, bedoeld om op verantwoorde 

wijze ook al vóór eventuele invoering van een nieuw 

pensioenstelsel de kans op indexatie van de pensioenen 

groter en die op korting op de pensioenen kleiner te 

maken. Het onder meer daartoe strekkende initiatief-

wetsvoorstel-Lodders is in de Eerste Kamer in behande-

ling. De gecombineerde pensioencommissie van de 

NVOG en zusterorganisatie KNVG heeft in een brief 

aan de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
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genheid van de Eerste Kamer gepleit voor aanvaarding 

van het wetsvoorstel. 

 

Voor werkenden met twee of meer kleine pensioen-

potjes betere kansen op voordeliger pensioenopbouw 
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid heeft bij de Tweede Kamer een plan inge-

diend om de pensioenfondsen te verplichten om kleine 

pensioenpotjes van werkenden met twee of meer van 

zulke potjes samen te voegen in één fonds. De bedoe-

ling is, zo afkoop te voorkomen en opbouw van beter 

pensioen voor later te bevorderen. 

 

Koninklijke Brill NV 
 

Op 19 mei had de jaarlijkse algemene vergadering van 

aandeelhouders van Brill plaats. Onze vereniging was 

op de vergadering vertegenwoordigd door twee be-

stuursleden. 

De resultaten van 2015 waren zeker niet slecht maar 

ook niet geheel naar tevredenheid. Een van de oorzaken 

was de sterke dollar, die de kosten van de activiteiten 

van Brill in de VS verhoogden maar nog niet doorwerk-

ten in termen van toegenomen verkoop aan Amerikaan-

se klanten. Brill heeft maatregelen genomen. Die zullen 

naar verwachting in de loop van dit jaar effect krijgen. 

Brill verwacht daarbij veel van de inbreng van twee in 

2015 in dienst getreden vice-presidents, een voor finan-

ce & operations en een voor sales & marketing. 

Tamelijk uitvoerig kwam de governancestructuur van 

Brill, en dan in het bijzonder voor wat betreft de con-

structies ter voorkoming van ongewenste overnames, 

ter sprake. Directie en Raad van Commissarissen gaan 

daarover nader overleggen met de certificaathouders. 

De heer Pabbruwe werd voor twee jaar herbenoemd. 

Na die termijn, zo bleek, wil hij terugtreden als direc-

teur. 

De gang van zaken en het beleid werden ter vergade-

ring uitvoerig en openhartig toegelicht door de direc-

teur, de twee zojuist genoemde vice-presidents en de 

accountant. De aandeelhouders kregen een goed beeld 

van hoe Brill opereert en hoe het bedrijf ervoor staat. 

Het jaarverslag en de toelichtingen ter vergadering 

bevestigden opnieuw dat Brill energiek werkt aan de 

bloei van het bedrijf door creatief en efficiënt gebruik 

van alle ter beschikking staande mogelijkheden. 

Voor het jaarverslag ga naar 

http://www.brill.com/sites/default/files/brill_annual_rep

ort_2015_0.pdf  

 

Seniorenbelangen 
 

Met het oog op de komende Rijksbegroting 2017 en de 

Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 heeft een 

aantal ouderenorganisaties, waaronder de NVOG, acties 

genomen om aandacht te vragen voor het voortgaand 

achterwege blijven van indexaties op aanvullende pen-

sioenen, soms zelfs gepaard gaande met kortingen op 

die pensioenen, voor de achterstelling van de ouderen 

bij lastenverlichtingen en voor de voortdurende verzwa-

ringen van de lasten met name in de zorg. De ouderen-

organisaties hebben daarover gesproken met staatsse-

cretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid en naar het kabinet een manifest gestuurd en naar 

alle politieke partijen een brief met voorstellen betref-

fende pensioen, koopkracht en zorg,welzijn en wonen 

voor hun partijprogramma’s. Ze vragen onder meer om 

tussentijdse maatregelen om verlaging van pensioenen 

in 2017 tegen te gaan en tijdelijke indexering van pen-

sioenen mogelijk te maken en om lastenverlichting voor 

de ouderen als voor alle andere Nederlanders.  

Uit eerste reacties blijkt dat de acties aandacht heb-

ben opgeleverd, maar over concrete resultaten valt op 

dit moment nog weinig te zeggen. 

 

In memoriam 
 

Op 17 januari jl. overleed mevr. Wieder-de Ferrante, 

echtgenote van de in 1987 overleden oud-directeur van 

Brill F.C. Wieder. Zij en haar echtgenoot leerden elkaar 

kennen bij Brill, waar zij in de tweede helft van 40’er 

jaren van de vorige eeuw secretaresse van de directie 

was. Na haar huwelijk was zij een regelmatige gast op 

bedrijfsuitstapjes en andere feestelijke evenementen bij 

Brill. 

Mevrouw Wieder is 93 jaar geworden. 

Op 29 januari jl. overleed onze oud-collega Joop van 

der Walle. Joop kwam ca. 1951, nog maar 13 jaar oud, 

in dienst bij Brill, waar hij ging werken op de afdeling 

nieuwe boekhandel, toentertijd tezamen met het anti-

quariaat gevestigd op Oude Rijn 2. Mettertijd werd 

Joop hoofd van de afdeling. In 1973 werd de afdeling 

overgeplaatst naar een winkelpand aan Museum Street 

in Londen. Joop ging daar leiding geven. Eind 1985 

werd de boekhandel opgeheven. Joop verliet het bedrijf. 

In zijn vrije tijd studeerde Joop graag. Hij was steeds 

bezig met leren. Vooral talen hadden zijn belangstel-

ling. 

Degenen die Joop hebben gekend zullen zich hem 

herinneren als een hartelijke, joviale collega. 

Joop is 77 jaar geworden. 
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Over onze vereniging en de ouderenorganisaties 
 

In het navolgende bijzonderheden over doelstellingen 

en werkwijze van onze vereniging alsook van de oude-

renorganisaties waarin wij direct of indirect zijn verte-

genwoordigd, t.w. onze koepelorganisatie NVOG en 

AGE Platform Europe. 

 

Over onze vereniging 
De Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke 

Brill NV, opgericht in 2001, heeft ten doel de belangen 

van de oud-medewerkers van Brill te behartigen in het 

bijzonder met betrekking tot hun rechten of aanspraken 

op pensioen onder de overeenkomsten die Brill met 

pensioenuitvoerders (Interpolis en Pensioenfonds PBG) 

heeft gesloten. 

Al naar het uitkomt, komt de Vereniging ook op voor 

andere collectieve belangen van de oud-medewerkers. 

 De Vereniging is in het Pensioenoverlegorgaan Ko-

ninklijke Brill NV (POO) de formele vertegenwoordi-

ger van de geledingen der pensioengerechtigden en 

‘slapers’. Aan de eigen leden stuurt de Vereniging de 

notulen van elke vergadering van het POO. 

De Vereniging is aangesloten bij de Nederlandse 

Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 

(NVOG), een grote landelijke ouderenorganisatie die 

speciaal opkomt voor de pensioen-, koopkracht- en 

zorgbelangen van ouderen. Binnen de NVOG is de 

Vereniging aangesloten bij het Platform Verzekerde 

Regelingen, het verband van NVOG-lidorganisaties 

wier leden voor hun aanvullend pensioen zijn verzekerd 

niet bij een pensioenfonds maar bij een verzekeraar; nu 

sinds begin 2015 de opbouw van de pensioenaanspra-

ken van de werknemers van Brill niet langer geschiedt 

bij een verzekeraar doch bij een pensioenfonds, over-

weegt de Vereniging zich tevens aan te sluiten bij een 

van de platforms waarin lidorganisaties zijn verenigd 

wier leden zijn verzekerd bij een pensioenfonds. 

De Vereniging publiceert drie maal per jaar de BOB 

Nieuws. Het blad bevat nieuws over onder meer de 

Vereniging zelf, over contacten met Brill, over activitei-

ten van de NVOG waar de Vereniging bij is betrokken 

en over voor de oud-medewerkers relevante ontwikke-

lingen in pensioenland, maar ook nieuws over de zake-

lijke gang van zaken bij Brill en verslagen van de ont-

vangsten en uitjes waarvoor Brill de pensioengerechtig-

den uitnodigt. Het blad wordt aan de leden gratis toege-

stuurd. 

De Vereniging is rechtsbevoegd. 

Lid van de Vereniging kunnen zijn: 

− personen die onder een of meer van de door Brill 

met pensioenuitvoerders gesloten overeenkomsten 

een uitkering genieten; 

− oud-medewerkers van Brill die onder een of meer 

van die overeenkomsten aanspraken bezitten maar 

die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben 

bereikt (‘slapers’); 

− werknemers van Brill voor wie onder die overeen-

komsten pensioenaanspraak is en wordt opgebouwd, 

die 55 jaar of ouder zijn en die vijf jaar of langer bij 

Brill in dienst zijn. 

De contributie bedraagt €10; voor leden die onder het 

tot en met 2015 geldende stelsel €7 contributie betaal-

den blijft dat bedrag gehandhaafd. 

Niet-leden en leden die de Vereniging willen steunen 

respectievelijk extra willen steunen kunnen dat doen 

door middel van incidentele of periodieke donaties. Aan 

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 
Als hierboven aangegeven, is onze vereniging aangeslo-

ten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van 

Gepensioneerden, NVOG. 

De NVOG, opgericht in 1986 en met bureau in 

Utrecht, is een landelijke overkoepelende vereniging 

van organisaties van gepensioneerden afkomstig uit het 

bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organi-

saties. Als enige koepel in Nederland richt de vereni-

ging zich op de behartiging van een combinatie van drie 

soorten materiële belangen van ouderen, t.w. (1) pensi-

oenen, (2) koopkracht en (3) zorg, welzijn en wonen. 

Drie commissies binnen de NVOG behartigen in nauw 

overleg met het verenigingsbestuur het verenigingsbe-

leid inzake elk van deze afzonderlijke speerpunten. 

De NVOG voert haar beleid al naar de omstandighe-

den zelfstandig of in samenwerking met andere oude-

renorganisaties uit. 

Bij de NVOG aangesloten lidorganisaties met ver-

wante belangen vinden elkaar in platforms. Er zijn vijf 

van zulke platforms, t.w. Platform Verzekerde Regelin-

gen (waarbij, als al hierboven aangegeven, onze vereni-

ging is aangesloten), een Platform Dochters van Inter-

nationale Ondernemingen, een Platform Financiële 

Instellingen en een Platform (Semi-

)overheidsinstellingen. Er is frequent gezamenlijk over-

leg van de platformvoorzitters met het verenigingsbe-

stuur. 

Bij de Vereniging waren eind 2015 69 gepensioneer-

den- en seniorenverenigingen aangesloten, met bij el-

kaar ruim 55.000 leden. 

Voor meer over de NVOG kijk op: 

www.gepensioneerden.nl. 

 

Over AGE Platform Europe 
Als eveneens al hierboven aangegeven, is de NVOG 

ook aangesloten bij AGE Platform Europe. 

AGE Platform Europe, opgericht in 2001 en met bu-

reau in Brussel, is een netwerk van ca. 165 Europese 

landelijke en regionale organisaties van en voor 55-

plussers. Bij die organisaties zijn rechtstreeks in totaal 

ca. 30 miljoen ouderen aangesloten. Het netwerk komt 

bij de Europese Unie, maar als het zo uitkomt ook bij 
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de Verenigde Naties en bij de Wereld Gezondheids 

Organisatie (WHO), op voor zaken als werkgelegenheid 

voor ouderen, bevorderen van actief ouder worden, 

inkomenszekerheid voor ouderen, gezondheid alsmede 

fysieke toegankelijkheid van openbaar vervoer en van 

gebouwen. 

Voor meer over AGE Platform Europe kijk op 

www.age-platform.eu. 

 

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 pensi-

oenuitvoerders gesloten overeenkomsten. Signaleert u 

in de wijze waarop die pensioenregelingen worden uit-

gevoerd zaken die misschien ook van belang zijn voor 

andere onder een of meer van die overeenkomsten ver-

zekerden, neemt u dan contact op met het verenigings-

bestuur. De Vereniging kan wellicht effectief actie on-

dernemen. 

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 

 


