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Kroniek 1 februari – 31 mei 2017 

 
Onze vereniging 
Onze vereniging verloor één lid door opzeggen. De 
Vereniging telt thans 50 leden. 

Op 17 maart hield onze vereniging haar jaarvergade-
ring. Naar de leden gaan tegelijk met dit nummer van 
ons blad de conceptnotulen van die vergadering. 
 
Onze vereniging en Brill 
Eerder kondigden wij aan, dat het Pensioen Overleg 
Orgaan Koninklijke Brill NV, waarin onze vereniging 
alle onder door Brill afgesloten collectieve pensioen-
verzekeringen verzekerde pensioengerechtigden en 
‘slapers’ vertegenwoordigt, op 18 mei zou vergaderen. 
Twee deelnemers bleken onverwacht verhinderd. De 
vergadering is uitgesteld tot 5 juli. 
 
Onze vereniging en de NVOG 
Algemene Vergadering van de NVOG.  Op 24 mei 
hield de Vereniging haar eerste halfjaarlijkse Algemene 
Vergadering van dit jaar. 

’s Ochtends hield Eeke van der Veen, vele jaren 
woordvoerder zorg voor de PvdA in de Tweede Kamer, 
een betoog over de rol van de burger in de gezond-
heidszorg. Privaat initiatief speelt in de Nederlandse 
gezondheidszorg een grote rol. Denk aan de zorgverze-
keraars, ziekenfondsen, ziekenhuizen, kruisverenigin-
gen enz. Burgers zijn eigenaars van die ondernemingen 
en organisaties maar hebben het rechtstreekse contact 
ermee grotendeels verloren. Zij zouden meer verant-
woordelijkheid moeten nemen. Aan de overheid dan 
alleen nog de taak om de uitgangspunten te bewaken. 

’s Middags het huishoudelijk gedeelte van de verga-
dering. De voorzitter presenteerde het zojuist gereedge-
komen beleidsdocument Koers NVOG. De betrekkingen 
en samenwerking van de Vereniging met de overheid 
en met andere organisaties die voor haar werk van be-
lang zijn enerzijds en met de zusterorganisaties ander-
zijds worden steeds beter. Dit dankzij zorgvuldig beleid 
alsook aanwezige deskundigheid op de verschillende 
aandachtsgebieden van de Vereniging. De financiën 
zijn gezond. De gebruikelijke presentaties van de voor-
zitters van de commissies Pensioenen, Zorg-Welzijn-
Wonen en Koopkracht-AOW over de jongste ontwikke-
lingen binnen die respectieve aandachtsgebieden waren 
als steeds belangwekkend. 

Voor relevante documenten, samenvattingen en dia-
presentaties ga naar 
http://www.gepensioneerden.nl/publicaties-nvog  

Vergadering Platform Verzekerde Regelingen.  Op 
30 mei vergaderde het NVOG-platform Verzekerde 
Regelingen. Aan de orde kwamen onder meer het plat-
formproject analyses van de uitvoeringsovereenkom-
sten die op de leden van de aangesloten gepensioneer-
denverenigingen van toepassing zijn, het uitblijven van 
de evaluatie van de Code Rechtstreeks Verzekerde Re-
gelingen alsook ledenwerving voor een gepensioneer-
denvereniging. Als afgesproken op de vorige vergade-
ring hield de vertegenwoordiger van de NVOG-
commissie Pensioenen in het platform een instructieve 
uiteenzetting over hoe ons pensioenstelsel in elkaar zit. 
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Interview met oud-collega: Mattie Kuiper 
 

door Francine Edridge 
 
We hadden om 2 uur bij mij thuis afgesproken en de 
thee en cheesecake stonden klaar. Vanuit Voorschoten, 
waar ze woont, kwam Mattie aan met de fiets. Na wat 
heen en weer gepraat vroeg ik haar: 
 

 
 
Hoe kwam je terecht bij Koninklijke Brill? 
Na 33 jaar te hebben gewoond in Amsterdam waar ik 
tijdens mijn studie gewerkt heb als secretaresse bij de 
Opleiding tot Mondhygiënist bij de VU waren we ge-
noodzaakt te verhuizen naar Voorschoten. Dit omdat 
mijn man een baan kreeg in die buurt. Ik moest dus 
opnieuw op zoek naar werk en heb bij Rijk Smitskamp 
gesolliciteerd naar een functie in het antiquariaat. He-
laas is die baan niet doorgegaan, maar na verloop van 
tijd werd ik gebeld door Lizzy Venekamp (adjunct di-
recteur) die me een functie als secretaresse aanbood. Ik 
heb zeven jaar voor haar gewerkt.  

Na verloop van tijd begon ik mijn loopbaan op de re-
dactie van David Orton en Hans van der Mey die ver-
antwoordelijk waren voor het religiefonds, Daar heb ik 
een geweldige tijd gehad. Ik hield me o.a. bezig met 
manuscripten die ik ter beoordeling doorstuurde naar 
diverse kanalen. 

Toen Hans van der Meij in contact kwam met de 
Amerikaan Weston W. Fields brak er een geweldige tijd 
aan voor mij. Deze wetenschapper was van huis uit 
zalmvisser in Alaska – familiebedrijf – maar had zich 
via zijn studies geïnteresseerd in de Bijbelwetenschap. 

Hij richtte de Dead Sea Scrolls Foundation op en stortte 
zich met hart en ziel op fondswerving om de Dode Zee-
rollen, die toevallig in 1947 ontdekt werden in Qumran, 
aan de noordwestelijke zijde van de Dode Zee, gepubli-
ceerd te krijgen. Sinds 1991 is Dr. Weston W. Fields de 
directeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op die afdeling heb ik 20 jaar gewerkt en me veel met 
o.a. de “Dead Sea Scrolls” beziggehouden. Ik heb voor 
de afdeling veel congressen bezocht waaronder het 
belangrijkste congres voor religiewetenschappers dat 
altijd in november in de Verenigde Staten gehouden 
wordt. Daar komen zo'n 8 tot 10 duizend mensen naar 
toe. In 1994,1995, 1998, 2003, 2004/2005 gaf Brill 
verschillende edities van de Dode Zeerollen uit. 

Brill heeft een aardig boekje uitgegeven getiteld De 
Dode Zeerollen: een korte geschiedenis waar ik aan 
meegewerkt heb en ik hoop dat dit boekje uitgereikt zal 
gaan worden aan de “vutters” op 7 juni a.s. 
 
Met welke gevoelens denk je terug aan je tijd bij 
Brill? 
In totaal heb ik 27 jaar voor de Koninklijke Brill ge-
werkt en met veel plezier. Ik heb daar dankbare herin-
neringen aan overgehouden. 

 
Onze pensioenen 

 
Tussen Brill en twee pensioenuitvoerders (Interpolis 
Solidair Pensioen en Pensioenfonds PGB) bestaan uit-
voeringsovereenkomsten voor collectieve pensioenrege-
lingen voor medewerkers. De pensioengerechtigde oud-
medewerkers die onder een van de twee overeenkom-
sten (of beide) zijn verzekerd ontvingen op hun pensi-
oenen ook in 2016 geen toeslag. Beide pensioenuit-
voerders melden dat de kans op toeslag in de komende 
jaren klein tot te verwaarlozen blijft. 

De NVOG-werkgroep Jaarverslagen & Indexaties 
houdt een vergelijkend overzicht bij van de indexaties 
verleend door 66 pensioenfondsen. Bij de betrokken 
pensioenfondsen is 90 procent van alle Nederlandse 
pensioengerechtigden verzekerd. Onlangs presenteerde 
de werkgroep de vergelijkende cijfers voor 2016. Het 
landelijk gewogen gemiddelde van de door die pensi-
oenfondsen in de jaren 2001-2016 verleende cumulatie-
ve indexaties bedroeg, zo blijkt, 116,2 (2001 = 100) 
(“gewogen” wil zeggen dat bij de bepaling van het ge-

In het kort 
Geboren Amsterdam 
Burgerlijke staat getrouwd 
Woont in Voorschoten 
Opleiding studie Engels aan de VU  
Eerste baan bij de VU, secretaresse bij de Faculteit 
Tandheelkunde, Opleiding tot Mondhygiënist 
Vervoermiddel meestal fiets, trein, soms auto 
Sport wandelen, fietsen, fitness, skiën 
Boek ik lees graag Engelse literatuur 
Film Woody Allen 
Muziek voornamelijk oude (koor)muziek (tot 
en met Bach)  
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middelde het aantal uitkeringsgerechtigden per pensi-
oenfonds is meegewogen) (over de periode 2001-2015 
was dat 116,1). De hoogste in die periode verleende 
cumulatieve indexatie was 132,5 (ABN AMRO), de 
laagste 100,0 (Dow) (waarmee gezegd is dat de pensi-
oengerechtigden van Dow in die periode in het geheel 
geen toeslag ontvingen). 

 In dezelfde periode bedroeg de door onze pensioen-
uitvoerder Interpolis Solidair Pensioen (IPS) en, daar-
aan voorafgaand, Pensioenfonds Peltenburg verleende 
cumulatieve indexatie 118,6 (onveranderd ten opzichte 

van de periode 2001-2015). Dit licht bovengemiddelde 
resultaat is stellig gevolg van de in 2010 en 2011 ver-
leende relatief hoge indexaties en van de omstandigheid 
dat op de pensioenen van IPS, als verzekeraar, niet mag 
worden gekort. 

In de periode waarover we spreken bedroeg de door 
het CBS berekende Consumentenprijsindex Alle Huis-
houdens 133,22 (alweer: 2001 = 100). 

Voor het volledige door de NVOG-werkgroep sa-
mengestelde overzicht ga naar 
http://www.pensioenpad.nl/verslagen/start.html.  

 
Koninklijke Brill NV 

 
Op 16 mei had de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 
van Brill plaats. Onze vereniging was op de vergadering 
vertegenwoordigd door twee bestuursleden. 

Brill kan opnieuw terugzien op een goed jaar. Zowel 
omzet als winst namen in 2016 toe. 

Een belangrijke gebeurtenis in het boekjaar was de 
verwerving van de Duitse uitgeverij Schöningh & Fink, 
met een fonds dat goed aansluit bij dat van Brill. 

De discussie die vorig jaar op de aandeelhoudersver-
gadering plaats had over de constructies ter bescher-
ming van Brill tegen ongewenste overnames was, zo 
bleek, aanleiding geweest tot kleine wijzigingen in de 

regeling, wijzigingen die, zo bleek nu, in elk geval 
voorlopig voor alle partijen bevredigend zijn.. 

Interessant was als steeds de bespreking van het jaar-
verslag van de directie. Onder dit agendapunt gaven de 
directeur en de twee executive vice-presidents uitvoeri-
ge uiteenzettingen over het gevoerde beleid. Overduide-
lijk werd opnieuw dat Brill kundig en met grote inzet 
wordt bestuurd. 

Voor het jaarverslag van Brill ga naar 
http://www.brill.com/sites/default/files/brill_jaarverslag
_2016_digitaal.pdf  

 
Ontwikkelingen rond pensioenen, gezondheidszorg en koopkracht ouderen 

 
Aan de hand van de wekelijks verschijnende nieuws-
brieven van de NVOG hieronder korte samenvattingen 
van enige belangrijke zaken die sinds de verschijning 
van het vorige nummer van ons blad aan de orde zijn 
geweest: 
 
Pensioenen 
 De vraag of pensioenfondsen wel of niet op de pen-

sioenen moeten korten en de pensioenen eventueel 
kunnen indexeren en, zo ja, met hoeveel, is voor een 
belangrijk deel afhankelijk van de dekkingsgraden 
van die pensioenfondsen. Die dekkingsgraden op hun 
beurt zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
hoogte van de zg. rekenrente. Hoe hoger de rekenren-
te, hoe hoger de dekkingsgraden. De rekenrente 
wordt aan de hand van wettelijke regels bepaald door 
de Nederlndsche Bank. De pensioen- en ouderenor-
ganisaties menen dat de rekenrente onnodig laag is. 
De NVOG en een aantal andere ouderenorganisaties 
hebben in een gezamenlijke brief aan de staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepleit 
voor verhoging van de rekenrente. 

 De Sociaal Economische Raad (SER) werkt aan een 
advies inzake een nieuw pensioenstelsel. In maart 
heeft een vertegenwoordiging van de organisaties 
van gepensioneerden en ouderen, waaronder de 
NVOG, met de voorzitter van de SER overleg ge-
voerd over het nieuwe stelsel. 

 In verband met discussie die landelijk ontstond over 
de AOW-leeftijd zond een aantal ouderenorganisa-
ties, waaronder de NVOG, een gezamenlijke brief 
aan informateur mevr. Schippers waarin zij ervoor 
pleiten, niet om te terug te keren naar 65 jaar maar 
wel om de geleidelijke verhoging van die leeftijd te 
temporiseren.  

 
Gezondheidszorg 
 De voortgaande stijging van de zorgkosten in ons 

land is een bron van zorg. Experimenten om te kij-
ken hoe we de zorg richting 2030 betaalbaar, toegan-
kelijk en van goede kwaliteit houden, worden ver-
richt in “proeftuinen”. Eén van deze proeftuinen is 
de gemeente Uden en het ziekenhuis Bernhoven al-
daar. De daar uitgevoerde experimenten zijn in-
middels veelbelovend gebleken. 

 Op grond van de resultaten van statistisch onderzoek 
door de gezamenlijke zorgverzekeraars adviseren de 
gezamenlijke ouderenbonden te komen tot een inko-
mensafhankelijk eigen risico. 

 Het aantal zg. zorgcoöperaties in Nederland neemt 
snel toe. Er zijn er nu zo’n 350 werkzaam. Zorgcoö-
peraties zijn burgerbewegingen waarin buurt- en 
dorpsgenoten elkaar ondersteunen, de sociale banden 
versterken en zo nodig zorg voor elkaar organiseren. 
Zij werken vooral voor ouderen. De zorgcoöperaties 
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zijn inmiddels ook georganiseerd in een landelijk 
netwerk. 

 
Koopkracht ouderen 
Het Centraal Plan Bureau publiceerde het Centraal 
Economisch Plan (CEP) 2017 met nieuwe ramingen 
voor de economische ontwikkeling in dit jaar en in de 
komende vier jaren. Blijkens het rapport zal de koop-
krachtontwikkeling voor de meeste gepensioneerden 

licht negatief (-0,1 procent) zijn Vooral de hogere in-
komens gaan er naar verwachting echter meer op ach-
teruit. 
 
Voor de volledige teksten van de jongste twaalf 
nieuwsbrieven van de NVOG ga naar 
http://www.gepensioneerden.nl/nieuwsbrief/aanmelden. 
Op die webpagina ook de mogelijkheid voor aanmel-
ding voor een (gratis) abonnement op de Nieuwsbrief. 

 
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 (BOB), opgericht in 2001, heeft ten doel de 
belangen van de oud-medewerkers van Brill te beharti-
gen in het bijzonder met betrekking tot hun rechten of 
aanspraken op pensioen onder de collectieve overeen-
komsten die Brill met pensioenuitvoerders (in casu 
Interpolis Solidair Pensioen en Pensioenfonds PGB) 
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 alle onder door Brill met pensioenuitvoerders 
gesloten collectieve overeenkomsten verzekerde pensi-
oengerechtigden 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 medewerkers van Brill niet langer geschiedt 
bij een verzekeraar doch bij een pensioenfonds (Pensi-
oenfonds PGB), overweegt de Vereniging zich tevens 
aan te sluiten bij een van de platforms waarin lidorgani-
saties 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 collectieve over-
eenkomsten 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 contributietarief zendt de Vereni-
ging 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 gepensioneerde oud-medewerkers 
van bedrijven, de overheid en maatschappelijke organi-
saties; sinds midden 2015 sluiten zich ook lokale senio-
renverenigingen aan. Als enige koepel in Nederland 
richt de vereniging zich op de behartiging van een com-
binatie van drie soorten materiële belangen van oude-
ren, t.w. (1) pensioenen, (2) koopkracht en (3) zorg, 
welzijn en wonen. Drie commissies binnen de NVOG 
behartigen in nauw overleg met het verenigingsbestuur 
het verenigingsbeleid inzake elk van deze afzonderlijke 
aandachtsgebieden. Daarnaast zijn er werkgroepen In-
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ternationale Zaken, Jaarverslagen & Indexaties en 
Communicatie. 

De NVOG voert haar beleid al naar de omstandighe-
den zelfstandig of in samenwerking met andere oude-
renorganisaties uit. 

Bij de Vereniging waren eind 2016 88 gepensioneer-
den- en seniorenverenigingen aangesloten, met tezamen 
bijna 60.000 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 50-
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 
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. 
 
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 collectieve overeenkomsten. 
Signaleert u in de wijze waarop die pensioenregelingen 
worden uitgevoerd zaken die misschien ook van belang 
zijn voor andere onder een of meer van die overeen-
komsten verzekerden, neemt u dan contact op met het 
verenigingsbestuur. De Vereniging kan wellicht effec-
tief 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 
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 
 


