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Aankondiging Algemene Leden Vergadering 

Peter Coebergh vertrekt bij Brill 

Op 10 februari werd tot onze verrassing bekend dat de 
huidige CEO van Brill Peter Coebergh opstapt als zijn 
huidige aanstellingstermijn van vier jaar is verstreken. 
Tijdens de aandeelhoudersvergadering in mei wordt naar 
verwacht een nieuwe directeur benoemd. 

De reden van het niet verlengen van zijn aanstelling is 
niet bekend gemaakt. De BOB hecht sterk aan 

continuïteit in de bedrijfsvoering van Brill en betreurt het 
dat de kennismaking met dhr. Coebergh zo kort heeft 
geduurd, ook nog gehinderd door meer dan twee jaar 
coronapandemie. De BOB – tevens bescheiden 
aandeelhouder van Brill – tast in het duister omtrent de 
werkelijke reden van het vertrek, maar rest niet anders 
dan de Raad van Commissarissen van Brill wijsheid toe 
te wensen in zijn zoektocht naar een nieuwe CEO. 

Verenigingskroniek 1 november 2021 – 28 februari 2022 

Onze vereniging 
In de afgelopen periode is het bestuur tweemaal 
bijeengeweest en wel op 13 januari en 24 februari. Op de 
agenda stonden onder meer ledencommunicatie,  

aanpassingen aan nieuwe wetgeving, functie-profielen 
bestuur en de voorbereiding van de algemene leden-
vergadering.  

Datum en plaats 

Op donderdag 21 april a.s. wordt de algemene 
ledenvergadering van de BOB gehouden. 
De vergadering vindt plaats om 17:00 uur ten 
kantore van Brill, Plantijnstraat 2 te Leiden. 
Het wordt een zgn. hybride vergadering, die 
door de leden ook digitaal kan worden 
bijgewoond. Vier weken voor de vergadering 
ontvangt u alle stukken en kunt u aangeven 
of en in welke vorm u wilt deelnemen. 

Agenda (voorlopig) 

• Notulen Jaarvergadering 2021
• Jaarverslag 2021
• Jaarrekening 2021
• Verslag kascommissie
• Begroting 2022
• Verkiezing kascommissie 2022
• Contributie 2022
• Beleid en wijze van aanpak 2022
• Bestuursreglement
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Bobnieuws.nl 
De reeds eerder aangekondigde website is onlangs live 
gegaan. Op bobnieuws.nl wordt deze nieuwsbrief 
gepubliceerd, u vindt er algemene informatie en er wordt 
een archief opgebouwd met nieuwsbrieven en de 
belangrijkste documenten van de vereniging. De website 
is ontwikkeld door BOB Nieuws redacteur Janjaap Blom, 
die haar ook onderhoudt. Het website adres is: 
www.bobnieuws.nl 

De vereniging en Brill 
In november 2021 is er weer een digitale bijeenkomst 
geweest van het Pensioen Overleg Orgaan (POO), 
waarin de Vereniging met de Pensioencommissie van de 
Brill Ondernemingsraad en werkgever Brill pensioen-
zaken bespreken. De samenstelling van de delegatie aan 
de andere kant is gewijzigd: Maarten Vreeswijk, 
voorheen Ondernemingsraad, is nu de voorzitter van de 
Brill Pensioencommissie. Namens de Ondernemings-
raad is Suzanne Mekking toegetreden. Namens de 
werkgever was Alwyna Eekman (HR) aanwezig in plaats 
van Ina de Lange. 

Na de voorstelronde werd onder meer nader ingegaan op 
de nieuwe PGB pensioenregeling die Brill heeft 

afgesloten. Het is een zogenaamde individuele 
beschikbare premieregeling (DC-regeling) waarbij de 
inleg vaststaat en het pensioen voor een belangrijk deel 
afhangt van het behaalde rendement op de beleggingen. 
Er worden individuele beleggingspotjes bijgehouden, 
met als mogelijke beleggingsprofielen offensief, neutraal 
en defensief. Het ligt voor de hand om naarmate de 
deelnemer ouder wordt het profiel ook defensiever 
wordt. 

Het volgende overleg staat gepland voor 17 mei a.s. In 
2022 neemt de BOB de voorzittershamer weer over. 

Onze vereniging en de Koepel 
Gepensioneerden (KG) 
De Koepel heeft in de afgelopen periode eenmaal een 
Algemene Vergadering gehouden, op 14 december. Het 
belangrijkste thema was uiteraard de uitwerking van het 
Pensioenakkoord en met name de gevolgen voor de 
inkomenspositie van (aanstaande) gepensioneerden. Het 
wachten is nu op het advies van de Raad van State bij het 
wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen.  
Verder is een document aan de leden voorgelegd met een 
update van de missie, visie en strategie van de Koepel. 
Het stuk kon op waardering rekenen, met hier en daar een 
‘aanpunting’.

 
Pensioenkroniek 1 november 2021 – 28 februari 2022 

 
 

Vertraging, ontkoppeling en fopspenen 
Tien maanden na de verkiezingen was er in januari dan 
eindelijk een regering. Het lijkt erop dat er niet meer 
getornd wordt aan de ingezette koers van het 
Pensioenakkoord. Wel is inmiddels duidelijk dat door de 
trage formatie de invoering van het nieuwe stelsel 
inderdaad is doorgeschoven naar 1 januari 2027. In 
november werd ondertussen het wetsontwerp Wet 
Toekomst Pensioenen voor advisering naar de Raad van 
State gestuurd. Naar verwachting ligt de wet in het 
voorjaar in de Tweede Kamer.  
Het regeerakkoord bevatte een onaangename verrassing 
voor ouderen, door de AOW niet mee te verhogen bij de 
voorgenomen verhoging van het minimumloon. Hiermee 
breekt het kabinet met de harde koppeling tussen beide 
voorzieningen. Na protest uit de Tweede Kamer zoekt 
het kabinet nu een oplossing in de sfeer van de 
ouderenkorting, maar al met al is dit geen signaal dat 
Rutte IV het belang van ouderen scherp in het vizier 
heeft. 
Inmiddels heeft het kabinet in moeten stemmen met de 
eis van de Tweede Kamer dat pensioenfondsen voortaan 
mogen indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 
105% (voorheen 110%). Dat lijkt eindelijk goed nieuws, 

maar de Koepel Gepensioneerden noemt het een 
fopspeen. Veel fondsen komen niet aan die 105% en zijn 
sowieso heel voorzichtig geworden Er zijn bovendien 
allerlei voorwaarden gesteld en de maximaal toegestane 
indexatie van 1.7% ligt ruim onder de huidige 
inflatiecijfers, waardoor de achterstand alleen maar 
oploopt. Volgens de Koepel is in de afgelopen twaalf jaar 
al 20 tot 25% aan koopkracht verloren gegaan. 
 
PGB besluit tot minimale indexatie 
De gemiddelde dekkingsgraad in Nederland is sinds 
oktober ongeveer gelijk gebleven op 110%. De 
gemiddelde beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van 
de afgelopen twaalf maanden en basis voor indexatie) is 
nu eveneens 110% (was 106%).  
Bij pensioenfonds PGB, waarbij Brill sinds 2015 is 
aangesloten, was de dekkingsgraad eind januari gestegen 
tot 113.5%. De beleidsdekkingsgraad ligt bij PGB nu op 
112%. Op basis van de dekkingsgraad per 31 december 
2021 van 111.5% heeft PGB besloten de pensioenen te 
verhogen met 0,23%. De verhoging gaat later dit jaar in 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2022. 
 
bronnen: Pensioenthermometer AON, website PGB
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Brill (in het) Nieuws 
 
Toevoeging Folia Primatologica aan het Biologie 
programma.  

Het tijdschrift is in 1963 opgericht door Karger (Basel, 
CH) en zal vanaf 2022 door Brill worden uitgegeven. 
Folia Primatologica is een peer-reviewed academisch 
tijdschrift dat zich richt op onderzoek naar primaten (zes 
nummers per jaar). Het tijdschrift wordt gepubliceerd in 
nauwe samenwerking met de European Federation for 
Primatology en de Primate Society of Great Britain. 

Brill lanceert het “Brill Book Archive” 

Brill is verheugd de lancering aan te kondigen van het 
Brill Book Archive, waarin de titels die sinds de 
oprichting in 1683 zijn gepubliceerd, in digitaal formaat, 
zullen worden opgenomen. Het archief biedt 
onderzoekers de mogelijkheid om drie eeuwen 
academische excellentie in de geesteswetenschappen, 
sociale wetenschappen, internationaal recht en biologie 
te verkennen. Het stelt bibliotheken in staat om een 
permanent archief van academische literatuur op te 
bouwen dat generaties lang toegankelijk en duurzaam is. 

 

Uitbreiding van het tijdschrift programma met 
Diaspora Studies. 

Brill is verheugd de overname van het tijdschrift 
Diaspora Studies aan te kondigen. Sinds het eerste 
nummer in 2007 werd gepuliceerd is het tijdschrift een 
toonaangevend platform geworden voor innovatieve en 
wereldwijde wetenschap over diaspora, met name in 
verband met internationale betrekkingen, economie, 
politiek, openbaar beleid, ontwikkelingsstudies, evenals 
identiteit, geschiedenis en kritische theorie, vaak vanuit 
een vergelijkend perspectief. 

Diaspora Studies, eerder uitgegeven door Taylor & 
Francis, zal vanaf 2022 deel uitmaken van de portfolio 
van Brill en vanaf deel 15 online en in print beschikbaar 
komen. Alle eerder verschenen delen zullen ook bij Brill 
verkrijgbaar zijn. 

Het verenigingsbestuur 
 
Sam Bruinsma, voorzitter, tel. 06-50254555, e-mail: 
voorzitterbob@gmail.com 

Michiel Thijssen, secretaris, tel. 06-49898344, e-mail: 
secretariaatbob@gmail.com 

Jan Kalkhoven, penningmeester, tel. 070-3684378, e-
mail: kalkhoven.jan12@gmail.com  

Redactie BOB-nieuws: Janjaap Blom, tel. 06-10018383, 
e-mail: janjaap.blom@gmail.com 

Postadres: Secretariaat BOB, p/a Amerongenstraat 5, 
2546 VV Den Haag 

  
 Over BOB Nieuws 

BOB Nieuws verschijnt drie maal per jaar, in februari, 
juni en oktober. 

Het blad wordt gratis toegestuurd aan de leden en de 
donateurs, aan de directie en de ondernemingsraad 
van Brill, aan de Pensioencommissie van de 
ondernemingsraad van Brill, aan de contactpersoon 
van de werkgever voor het Pensioenoverlegorgaan 
van Brill en aan het bureau van koepelorganisatie 
(KG). 

Kosten van andere abonnementen op aanvraag bij de 
secretaris (voor contactgegevens zie hierboven, in de 
rubriek “Het verenigingsbestuur”). 

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 
Koninklijke Brill NV op als officiële vertegenwoordiger 
van de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers 
(‘slapers’). 

De Vereniging is aangesloten bij de Koepel 
Gepensioneerden (KG).  

mailto:voorzitterbob@gmail.com
mailto:secretariaatbob@gmail.com
mailto:kalkhoven.jan12@gmail.com
https://brill.com/page/bba
https://brill.com/bdia
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