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Kroniek 1 oktober 2017 – 31 januari 2018 

 

Onze vereniging 

Op 1 maart a.s. houdt onze vereniging haar jaarvergade-
ring. Naar de leden gaan hiervoor tegelijk met dit 
nummer van ons blad de uitnodiging en de vergader-
stukken. 
 
Onze vereniging en Brill 

Pensioen Overleg Orgaan. 

Op 23 januari vergaderde het Pensioen Overleg Orgaan 
van Koninklijke Brill NV (POO), dat, als bekend, is 
samengesteld uit een vertegenwoordiging van de on-
dernemingsraad van Brill en een van onze vereniging. 
Aan de orde kwamen de laatste ontwikkelingen rond de 
collectieve Brillpensioenen, het Aspirant Leden Plan 
(waarover meer hieronder), de voortgang van de nood-
zakelijk geworden herziening van het reglement van het 
orgaan alsmede vernieuwing van het mandaat van onze 
vereniging als vertegenwoordiger van de pensioenge-
rechtigden en ‘slapers’ van Brill in het POO die nood-
zakelijk wordt doordat binnenkort de termijn van het 
bestaande mandaat zal verstrijken. 

De volgende vergadering van het POO is bepaald op 7 
juni a.s. 

Naar onze leden gaat tegelijk met dit nummer van de 
BOB Nieuws de tekst van de ter vergadering goedkeur-
de notulen van de vorige POO-vergadering. 

 

Aspirant Leden Plan 

Eerder al maakten wij melding van overleg dat gaande 
was tussen Brill en onze vereniging over een plan 
waarbij de medewerkers van Brill die dat wensen door 
onze vereniging op de hoogte worden gehouden van 
ontwikkelingen rond pensioenen. De tenuitvoerlegging 
van het plan ondervond vertraging. Op de zojuist ge-
noemde POO-vergadering werden nieuwe afspraken 
gemaakt. Naar het zich laat aanzien zal het plan in de 
loop van de komende maand maart gerealiseerd zijn. 
 
Onze vereniging en de NVOG 

Algemene Vergadering van de NVOG 

Op 22 november hield onze koepelorganisatie haar 
halfjaarlijkse Algemene Vergadering. 

Vóór de middag hield mevr. Corien Wortmann, be-
stuursvoorzitter van Nederlands grootste pensioenfonds, 
ABP, een voordracht over de toekomst van het pensi-
oenstelsel. Ze betoogde dat het huidige Nederlandse 
stelsel weliswaar wordt gekenmerkt door toereikend 
pensioen, een hoge participatiegraad, brede risicodeling 
en lage uitvoeringskosten maar onvoldoende aansluit 
bij de jongste ontwikkelingen in samenleving en ar-
beidsmarkt, te complex is en de verzekerden onvol-
doende inzicht en maatwerk biedt. Modernisering van 
het pensioenstelsel is nodig, zei zij. Ze betoonde zich 
voorstander van uitvoering van de in het Regeerakkoord 
gemaakte afspraken over vernieuwing van het pensi-
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oenstelsel. Ze vertelde dat het ABP vooruitlopend op 
een nieuw stelsel bezig is, sommige elementen van de 
geplande vernieuwing al in te voeren. 

 

‘s Middags had het huishoudelijk gedeelte van de ver-
gadering plaats. Aan de orde kwamen de routine- 
agendapunten. Voorts deelde het bestuur mee dat de 
samenwerking met de KNVG, de vereniging van in 
2012 uitgetreden lidorganisaties, steeds beter en inten-
siever wordt. Commissies met gelijkgerichte aan-
dachtsgebieden zijn al geheel of grotendeels gefuseerd 
en spreken elk al met één stem. Een gezamenlijke 
werkgroep spant zich in, de samenwerking nog verder 
te verbeteren. Het bestuur verwacht voor 2017 een klein 
batig exploitatiesaldo, voor 2018 presenteerde het een 
sluitende begroting. Het bestuur verwacht, in 2018 de 
opbouw van de financiële buffer voor bijzondere uitga-
ven te voltooien. Aansluitend gaven de voorzitters van 
drie commissies uiteenzettingen over wat er in de aan-

dachtsgebieden van die respectieve commissies omgaat. 
De commissie Koopkracht-inkomen-AOW meldde dat 
de koopkracht van de meeste gepensioneerden in de 
eerstkomende jaren weliswaar verbetert maar dat die 
verbetering wel achterblijft bij die van de werkenden. 
Voornaamste bedreiging voor de koopkracht van de 
ouderen is de geringe of uitblijvende indexatie van de 
aanvullende pensioenen. De commissie Zorg-welzijn-
wonen-mobiliteit meldde de grote zorgen van de oude-
renbonden over de voortdurend stijgende zorgkosten en 
over verwachte personeelstekorten in de zorg. De 
commissie Pensioenen deed verslag van het landelijk 
overleg over een nieuw pensioenstelsel. Bij enige grote 
pensioenfondsen en enige vakbonden bestaan twijfels 
over de plannen voor het nieuwe stelsel. 

Voor links naar de PowerPoint-presentaties bij de ge-
houden voordrachten en uiteenzettingen ga naar htt-
ps://www.gepensioneerden.nl/publicaties-nvog.  

De volgende Algemene Vergadering is op 23 mei a.s.  

Vergadering Platform Verzekerde Regelingen 

Het platform, waarin de elf NVOG-lidorgansaties zijn 
vertegenwoordigd wier leden een utkering genieten uit 
een pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar, 
vergaderde op 28 november. De vergadering stond n het 
teken van de komende evaluatie van de Code Recht-
streeks Verzekerde Regelingen. Ter voorbereiding op 
die evaluatie besprak de vergadering ervaringen van de 
aangesloten lidorganisaties met de Code. 

De volgende vergadering van het platform is op 27 
februari a.s.  

 
Interview met oud-collega: Berend Dijksterhuis 

 

door Francine Edridge 
 

Van lood naar digitaal 
 
Jij bent waarschijnlijk de oudste gepensioneerde die 
nog leeft. Wanneer ben je geboren? 

Ik ben geboren op 8 januari 1925 in het Noord Brabant-
se Oisterwijk. 
 
Wanneer kreeg je je beroepsopleiding en wat voor 
beroep heb je geleerd? 

Na mijn Lagere School in Oisterwijk ging ik naar de 
Hogere Burgerschool in Tilburg en ontving ik mijn 
einddiploma in 1943. Ik moest toen naar een beroepsop-
leiding. Aangezien het midden in de oorlog was, was de 
keuzemogelijkheid uiterst beperkt. Het werd het grafi-
sche vak en ik kreeg mijn opleiding daarvoor aan de 
School voor de Grafische Vakken in Utrecht. Ik heb die 
opleiding afgerond in 1946. Aangezien de eerste com-
puters in het grafische productieproces pas rondom 

1985 hun intrede deden, betrof mijn opleiding dus het 
zetten en drukken in lood. Na mijn opleiding heb ik 
gedurende tien jaar in Zwitserland gewerkt in diverse 
drukkerijen. In 1957 ben ik naar Holland teruggekeerd 
– op verzoek van mijn vader – om op 2 januari 1958 
van dat jaar mijn werk bij Brill te beginnen. 
 
Welke functie heb je bij Brill bekleed? 

Ik ben aangenomen bij Brill als chef van de afdeling 
productie. Ik was daar verantwoordelijk voor de pro-
ductie van vrijwel alle boeken en tijdschriften. Ik heb 
deze functie gedurende mijn gehele loopbaan bekleed. 
Ik vond het een uiterst interessante baan; het is moeilijk 
en zeer gevarieerd werk met een grote verantwoorde-
lijkheid. Ik kwam in aanraking met vele binnen- en 
buitenlandse drukkerijen. Onze boeken werden in mijn  
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tijd in het eigen bedrijf gemaakt, maar ook bij andere 
bedrijven in Nederland en daarbuiten, wereldwijd, in 
Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland en India. Ik

heb mogen samenwerken met vele wetenschapsmensen 
over de gehele wereld. In mijn loopbaan heb ik de ont-
wikkeling meegemaakt van het geheel loden-letter-
product tot en met het digitale product. 
 
Wanneer ben je gestopt met werken? 

 In juni 1985 ben ik “met de Vut” gegaan, een half jaar 
voordat ik 65 werd. Toen Ik 65 jaar was heb ik nog 
gedurende 14 jaar een eigen onderneming gerund, een 
eenmansbedrijf. In totaal heb ik 41 jaar in loondienst 
gewerkt en daarna nog 14 jaar in mijn eigen bedrijf. 
 
Ik kom tot de conclusie dat je het bij Brill wel erg 
naar je zin hebt gehad gezien de duur van je werk-
zame leven bij Brill? 

Dat klopt. De bedrijfssfeer was prettig en ik heb met 
veel fijne collega’s mogen werken. Brill is een speciaal 
bedrijf met interessante, wetenschappelijke uitgaven. 
De manuscripten heb ik nooit gelezen of begrepen, 
maar je maakt iets voor een uitgelezen publiek in een 
bedrijf dat ruim 333 jaar bestaat en nog steeds kernge-
zond is. En dat is toch heel wat. 

 
Ontwikkelingen rond pensioenen 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 

 Dekkingsgraden: Blijkens een bericht in het AD van 
13 januari jl. stijgen de rentes op staatsleningen we-
reldwijd, vooral in de Verenigde Staten. Dat is goed 
nieuws onder meer voor de pensioenen. Deskundigen 
waarschuwen echter voor te hoge verwachtingen. De 
stijgingen verlopen langzaam en dat zal naar ver-
wachting voorlopig ook zo blijven. Het kan nog eni-
ge tijd duren voordat deelnemers aan pensioenrege-
lingen de gevolgen gaan merken. 

 Pensioenstelsel: Volgens het regeerakkoord op basis 
waarvan het inmiddels in functie getreden kabinet 
Rutte III is geformeerd zou het nieuwe pensioenstel-
sel waarover al enige jaren wordt gepraat in 2020 
moeten worden ingevoerd. Inmiddels is onzeker ge-
worden of die termijn gehaald gaat worden. Het 
overleg in de Sociaal Economische Raad (SER) tus-
sen de sociale partners over een advies aan het kabi-
net over de meest geschikte vorm van dat stelsel is 
praktisch stilgevallen door verschillen van mening 
tussen de gesprekspartners. Met name de vakbonden 
maken bezwaren. Zij vinden dat het geplande nieuwe 
stelsel aan de individuele deelnemers aan pensioen-

regelingen te weinig zekerheden zal bieden. De 
NVOG en haar zustervereniging KNVG betogen dat 
het thans in gebruik zijnde stelsel weldegelijk houd-
baar is, zij het met aanpassingen. De twee verenigin-
gen pleiten ervoor, de afzonderlijke pensioenuitvoer-
ders de wettelijke mogelijkheid te bieden, zelf te kie-
zen tussen toepassing van een regeling binnen het 
oude dan wel binnen het nieuwe systeem.  

 
Koopkracht ouderen 

Blijkens eind januari jl. gepubliceerde resultaten van 
onderzoek verricht door het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) zullen in 2018 de gunstige 
gevolgen van de aantrekkende economie deels teniet 
worden gedaan door stijgende prijzen. De koopkracht 
van de gepensioneerden zal nauwelijks of niet toene-
men of zelfs afnemen. Bij de koopkracht van de gepen-
sioneerden speelt in het bijzonder: (1) de stijging van de 
bijdrage Zorgverzekeringswet (die aan gepensioneerden 
niet wordt vergoed door een werkgever) en (2) het uit-
blijven van indexatie van de aanvullende pensioenen. 
Het Nibud verwacht dat in 2018 de koopkracht van 
gepensioneerden met een aanvullend pensioen zal af-
nemen met 0,1 tot 1,2 procent.. 
 
Voor de volledige teksten van de jongste twaalf 
nieuwsbrieven van de NVOG ga naar 
http://www.gepensioneerden.nl/nieuwsbrief/aanmelden. 
Op die webpagina voor belangstellenden ook de moge-



 
 

4

lijkheid om zich aan te melden voor een (gratis) abon- nement op de nieuwsbrief. 

 
De gepensioneerden en Brill 

 
Kort voor kerstmis liet Brill bij de gepensioneerden de 
gebruikelijke en ook dit keer weer heerlijke kerststol 
bezorgen. Als steeds een zeer gewaardeerd gebaar van 
de firma. 

De stol ging ook nu vergezeld van een uitnodiging voor 
de Nieuwjaarsreceptie van Brill. De ontvangst had 
plaats op 11 januari. Aanwezig waren behalve mede-
werkers en gepensioneerden auteurs en andere zakenre-
laties. 

De heer Pabbruwe hield als gebruikelijk een toespraak 
waarin hij ook dit keer uitvoerig inging op de gang van 
zaken in het bedrijf en op de plannen voor de naaste 
toekomst. Gedetailleerde cijfers over 2017 waren nog 
niet bekend maar volgens voorlopige berekeningen 
waren de resultaten goed geweest. Ook de verwachtin-
gen voor 2018 waren goed. Om de snel belangrijker 
wordende Chinese markt goed te kunnen bedienen had 
Brill een eigen kantoor in Beijing geopend. 

In het bijzonder ging de heer Pabbruwe in op de ko-
mende wisseling in de leiding van het bedrijf. Per de 
aandeelhoudersvergadering van komende maand mei 
treedt hij zelf af als directeur (Chief Executive Officer) 
wegens pensionering. Hij wordt opgevolgd door de heer 
Peter Coebergh, sinds 2015 werkzaam bij Brill als Exe-
cutive Vice President Marketing & Sales. De heer Oli-
vier de Vlam, eveneens sinds 2015 werkzaam bij Brill, 
hij als Executive Vice President Finance & Operations, 
wordt dan Chief Financial Officer en Chief Operations 
Officer. Mevr. Jasmin Lange, sinds 2011 werkzaam bij 
Brill, laatstelijk als Business Development Manager, 
wordt Chief Publishing Officer. De drie gaan samen het 
Management Team van Brill vormen. 

Het was als steeds een geanimeerd samenzijn, waar het 
leuk was oude bekenden weer te zien en, opnieuw, te 
horen dat het Brill goed gaat. 

 
In memoriam 

 
Op 25 oktober overleed onze oud-collega Wim Schalks. 

Wim trad in of kort na 1946 in dienst bij Brill, op de 
afdeling administratie. Hij klom snel op naar de functie 
van hoofd van de afdeling, een hoedanigheid waarin hij 
tevens functioneerde als voornaamste interne financiële 
adviseur van de directie. Naast deze taak verzorgde 
Wim – door de meeste collega’s met “meneer” en zijn 
achternaam aangesproken – binnen het bedrijf sinds ca. 
1952 de administratie van het toenmalige eigen pensi-
oenfonds van Brill, Stichting Pensioenfonds Peltenburg; 
in 1966 werd hij tevens lid van het bestuur van het pen-
sioenfonds, als deelnemersvertegenwoordiger. In 1984 
trad Wim vervroegd uit. Rond 1986 trok hij zich terug 
als administrateur, begin 1993 als bestuurslid van het 
pensioenfonds. 

Wim had liefde voor sport: biljart, zeilen, tennis en 
voetbal. In al deze sporten was hij zeer bedreven. Om te 

voorkomen dat hij om leeftijdsredenen niet meer zou 
kunnen deelnemen aan het “veldwerk” van het voetbal-
spel ontwikkelde hij zich als scheidsrechter. In die 
hoedanigheid bereikte hij een hoog niveau: hij floot 
o.m. interlandwedstrijden en wedstrijden in het betaald 
voetbal. Ook organisatorisch was hij actief in de sport: 
een heel aantal jaren was hij bestuurslid van de Leidse 
tennisclub T.C. Roomburg, waarvan enige jaren als 
voorzitter. 

De zorg voor de pensioenvoorziening van de medewer-
kers stond bij Wim speciaal hoog in het vaandel. In de 
omgang was hij hoffelijk maar als hij daar aanleiding 
toe zag kon hij ook rechttoe rechtaan zeggen waar het 
op stond. Met verscheidene medewerkers van zijn afde-
ling bleef hij ook na zijn uittreding en pensionering in 
contact. 

Wim is 94 jaar geworden. 

 
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 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 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 bijzonder 
met betrekking tot de huidige of toekomstige rechten op 
pensioen onder collectieve overeenkomsten gesloten door 
Brill met pensioenuitvoerders. 

De Vereniging treedt in het Pensioenoverlegorgaan van Ko-
ninklijke Brill NV op als de officiële vertegenwoordiger van 
de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers (‘sla-
pers’). 

De Vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 
van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).  

De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del. 


