
Verkort Jaarverslag 2013

‘Het bestuur van 
het POB kijkt terug 
op een goed jaar’
‘We hebben zo goed mogelijk geprobeerd na te komen 
wat we hebben beloofd. Voor deelnemers betekende 
dat dat ze in 2014 hun pensioen krijgen, plus een 
verhoging van 1%.’ Dat is de eerste gedachte die bij 
voorzitter Eldert Grootendorst opkomt over 2013. ‘Het 
fonds was bijna helemaal uit herstel. Doordat we in 
juni 2013 twee dagen onder de vereiste dekkingsgraad 
zaten, hebben we nog tot 2014 moeten wachten 
totdat we konden verhogen. Zo is de regelgeving nou 
eenmaal.’

Hoe waren de resultaten in 2013?
‘Het rendement op de beleggingen was niet veel  
lager dan afgelopen jaren. We kunnen de rente
schommelingen goed opvangen, maar de rente is  
wel de grote boosdoener als het gaat om teruglopende 
rendementen. Bovendien vergrijst het deelnemers
bestand van het POB. Daar moeten we ook rekening 
mee houden. Hoe robuust je het pensioenstelsel in de 

toekomst ook maakt, je wordt altijd geconfronteerd 
met de feitelijke situatie. De toekomst ten aanzien van 
de nieuwe regelgeving baart ons dan ook zorgen.’ 

Het bestuur besloot tot een  verhoging 
van 1% per 1 januari 2014
‘We hebben lang stil gestaan bij dat besluit. Een 
verhoging van de pensioenen heeft invloed op de 
dekkingsgraad in het daarop volgende jaar. We wilden 
niet het risico lopen in 2014 te moeten verlagen. We 
krijgen echter nog steeds meer premie binnen dan er 
 pensioen uit gaat en onze rendementen zijn hoger dan 
nodig is om onze verplichtingen uit te voeren. Daarom 
was een verhoging verantwoord.’

Wat vindt het bestuur van de beoordelin-
gen van visitatiecommissie, verantwoor-
dingsorgaan en deelnemersraad?
‘We nemen alle adviezen ter harte. We pakken ze 
op en voeren ze uit, of we onderbouwen richting het 
orgaan in kwestie waarom we dat niet doen. Dat geldt 
niet alleen voor de genoemde drie, maar ook voor 
de accountant en de certificerend actuaris. Met alle 
 partijen zijn we voortdurend in overleg. We benade
ren ze zelf als dat nodig is. Zo overlegden we met 
de  sociale partners over de wijzigende wetgeving in 
2014 en daarna. We kunnen ook achterover leunen en 
afwachten tot ze naar ons komen, maar dat past niet  
bij het POB.’

‘Achterover leunen 
past niet bij het 
POB’

Voorzitter Eldert Grootendorst

http://www.pob.eu
http://www.pob.eu/nieuws/2013/uwpensioenwordtverhoogdin2014
http://www.pob.eu/nieuws/2014/nieuweregelsvoorpensioenfondsen
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De financiële  
positie 
Het fonds heeft moeilijke jaren  

achter de rug, hoe ging het in 2013?

De financiële positie van het POB is in 2013 licht  verbeterd. 
Verder herstel blijft nog nodig. In de wereld van de 
 pensioenfondsen wordt de financiële positie afgemeten  
aan de zogeheten dekkingsgraad. Dat is een percentage 
dat de verhouding laat zien tussen het vermogen en de 
 pensioenen die de deelnemers tegoed hebben.  
De dekkingsgraad van het POB steeg in 2013 licht naar 
114% (2012: 111%). De financiële positie van het POB 
 verandert mee met de opbrengst van de beleggingen en  
de stand van de rente.  
De rente is van belang bij het berekenen van het bedrag  
dat het fonds nu en in de toekomst aan pensioen moet 
uitbetalen. Hoe hoger de rente, hoe lager het bedrag dat 
gereserveerd moet worden. n

Onze financiën in 2013
Dit hebben we uitgegeven
Het POB betaalde in 2013 ongeveer € 33,2 miljoen aan 
 pensioen uit. De uitvoering van de pensioenregeling  
kostte € 199,39 per deelnemer. Dat is iets meer dan in  
2012 (€ 183,73), wat vooral te wijten is aan het invoeren  
van de nieuwe wettelijke kaders.

Opgebouwde voorziening pensioenverplichtingen 
(in miljard euro’s) 
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Pensioenuitkeringen in miljoen euro’s 

2013 2012 2011 2010 2009

33,2 32,5 31,0 29,4 28,6 Herstelplan

Het POB diende in 2009 een herstelplan in bij DNB, als 
gevolg van de kredietcrisis. In april 2014 constateerde het 
fonds dat er al ruim drie kwartalen geen tekort meer is 
opgetreden. Daarom werd bij DNB het verzoek ingediend 
het herstelplan te beëindigen. In juni 2014 heeft DNB dat 
officieel vastgesteld. n

Dit leverde beleggen op
Het verdere herstel van de financiële positie moet komen  
uit de beleggingen. Het POB heeft een vermogen van  
€ 1,50 miljard. Dat vermogen is belegd om er geld mee te 
verdienen voor de deelnemers in de pensioenregeling.  
Om de risico’s van beleggen te beperken, is het geld belegd 
in verschillende categorieën. Deze beleggingen leverden in 
2013 een rendement van 1,6%.

Beleggingsopbrengsten 

2013 2012 2011 2010 2009

1,6% 14,5% 11,9% 13,0% 15,9%

 
Beleggingscategorieën

vastrentende 
waarden en swaps

aandelen

onroerend goed

converteerbare 
obligaties

53,20%

35,30%

9,40%

2,10%

http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/kerncijfers/financielepositie
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/publicaties/overige/herstelplanpob.pdf
http://www.pob.eu/nieuws/2014/financielepositiepobishersteld
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/beleggingsbeleid/Beleggingsbeleid
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/beleggingsbeleid/risicomanagement
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Zo wordt uw pensioenfonds bestuurd

Visitatiecommissie:  
het POB is ‘in control’

De visitatiecommissie oordeelt positief over het 
 functioneren van het bestuur. Het bestuur is in control. 
De wetgeving die de eisen aan bestuurders vastlegt, 
is versterkt. Het POB is ruim op tijd begonnen met alle 
werkzaamheden die daarbij horen, zoals het kiezen van 
een bestuursmodel en het organiseren van verkiezin-
gen voor een verantwoordingsorgaan nieuwe stijl. De 
informatievoorziening aan het verantwoordingsorgaan is 
daarbij een aandachtspunt. Bovendien vindt de visitatie
commissie het belangrijk dat zowel het bestuur als het 
verantwoordingsorgaan 
blijven voldoen aan de 
gestelde deskundig
heidseisen. Een laatste 
aandachtspunt betreft 
de risico’s die het fonds 
loopt, bijvoorbeeld als 
gevolg van krimp van 
het deelnemersbe
stand. n

Verantwoordingsorgaan:  

betrek werkgevers nog meer bij  communicatie

Het verantwoordingsorgaan constateert dat het bestuur goed op veranderingen inspeelt, 
met name bij de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Het beleid over het handhaven 
van de pensioenpremie op 22,5% en de beperkte toeslagverlening wordt onderschreven. 
Het bestuur is bovendien alert op risico’s van het fonds. Ook de communicatieinspanningen 
worden  positief beoordeeld. Aandachtspunten zijn de analyse van de consequenties van de 
versobering van het Witteveenkader en de krimpende  deelnemersaantallen. Bovendien ziet het 
verantwoordingsorgaan graag dat het bestuur de werk gevers nog sterker bij de  communicatie 
naar deelnemers betrekt. n

Bestuur:  
trots op NPN-prijs voor best  
practice Governance

2013 was een roerig jaar. Het afschaffen van de btw 
vrijstelling voor pensioenfondsen vroeg en vraagt aan
dacht. Het financieel crisisplan is op basis van de evaluatie 
van DNB verbeterd. Daarnaast overlegde het bestuur met 
de  sociale partners over de aanpassing van de pensioen
regeling aan de fiscale grenzen per 1 januari 2014 en daarna. 
Ander onderwerp van gesprek was de VPLregeling (vut,  
prepensioen en levensloop), die in een nieuwe overeen
komst is vastgelegd. Het bestuur bereidde de  implementatie 
van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen en de  
Code pensioenfondsen voor. Een hoogtepunt was het 
 winnen van de NPN-prijs, dankzij het samen met AZL 
 ontwikkelde dynamisch beleidsplan. n 

http://www.pob.eu/nieuws/2014/Steltuzichkandidaat
http://www.pob.eu/nieuws/2014/Steltuzichkandidaat
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/organisatie/bestuur
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/organisatie/bestuur
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033702/geldigheidsdatum_20-08-2014
http://www.pensioenfederatie.nl/Document/Publicaties/Servicedocumenten/Code_Pensioenfondsen_2013_3.pdf
http://www.pob.eu/nieuws/2013/pobwintnpnprijs
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Dit gebeurde  
er vorig jaar rond  
uw POB pensioen

Een uitgebreide toelichting vindt u  
in het volledige jaarverslag. 

Premie
Uw pensioenpremie betaalt u voor een deel zelf (25%), 
het andere deel (75%) betaalt uw werkgever. Het totale 
premiepercentage is 22,5% van uw brutosalaris. Op uw 
salarisspecificatie kunt u zien hoeveel pensioenpremie op 
uw brutoloon wordt ingehouden. Voor het bestuur is het 
belangrijk dat de premies die binnen komen, de kosten 
helemaal kunnen dekken. Anders kunnen de pensioenen 
in de toekomst niet meer worden gegarandeerd. Het 
bestuur had verwacht dat er enige ruimte zou ontstaan 
door de verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw, 
maar die wordt teniet gedaan door het lage renteniveau. 
De  opbouw van de wettelijk verplichte reserves wordt 
daardoor moeilijker. 

De pensioenopbouwpercentages worden in de nabije 
 toekomst verder verlaagd, dat wordt door de wet ver
plicht. Dat heeft wellicht gevolgen voor uw pensioen
premie. Het spreekt voor zich dat het POB deze effecten 
zo snel mogelijk analyseert, zodat in beeld kan worden 
gebracht wat de gevolgen zijn voor de financiële positie 
van het fonds. n

Koopkracht van  
uw pensioen

Het POB streeft er naar ieder jaar het 
pensioen te verhogen met de prijs
ontwikkeling. Uitgangspunt is de ontwik
keling van de consumentenprijsindex. 
In 2013 was een verhoging van uw pen
sioen niet mogelijk omdat de financiële 
positie van het fonds dat niet toeliet.  
De dekkingsgraad was slechts 111% 
eind 2012. Om een verhoging moge
lijk te maken, moet de dekkingsgraad 
minimaal 113% zijn. Verlaging van de 
pensioenen heeft het bestuur gelukkig 
kunnen voorkomen. 

De dekkingsraad heeft zich overigens in 
2013 positief ontwikkeld, waardoor per 
1 januari 2014 een verhoging van 1% 
van pensioenuitkeringen en pensioen
opbouw kon worden toegekend. n

Inhoud regeling
De pensioenregeling kent sinds 2006 twee reglementen, 
namelijk het standaardreglement en het overgangs
reglement. Het standaardreglement is in 2013 op 
een aantal punten gewijzigd. Zo zijn de rechten bij 
 gedwongen ontslag gewijzigd en is de definitie van  
‘pensioendatum’ aangepast. Belangrijk is toepassing van 
de nieuwe fiscale kaders. Die leidden tot een wijziging in 
het opbouwpercentage. Ook is de pensioenopbouw bij 
premievrijstelling in verband met arbeidsongeschiktheid 
aangepast. 

De prepensioenregeling is niet gewijzigd. Het overgangs
reglement is wel aangepast op dezelfde punten als het 
standaardreglement, uiteraard voor zover die in het 
overgangsreglement van toepassing zijn. n
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De dekkingsgraden van de maanden januari tot en met november 
zijn gebaseerd op voorlopige cijfers. Een keer per jaar wordt per  
31 december van dat jaar de definitieve dekkingsgraad berekend: 
114%.

http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag2013.pdf
http://www.pob.eu/nieuws/2014/vanaf2014minderpensioenopbouw
http://www.pob.eu/nieuws/2014/werknemers_bouwen_minder_pensioen_op
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/publicaties/pensioenreglementenvanaf2007/pensioenreglementper112013standaardreglement.pdf
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/publicaties/pensioenreglementenvanaf2007/pensioenreglementper112013overgangsreglement
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/publicaties/pensioenreglementenvanaf2007/pensioenreglementper112013overgangsreglement
http://www.pob.eu/Uwpensioenregelingisveranderd
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U informeren,  
zo deden we  
dat in 2013

Uw pensioen?  
Daar kunt u zelf iets aan 
doen. Wij helpen u graag!

Pensioen gaat over uw inkomen als u straks niet meer 
werkt, of als u nu al met pensioen bent. We doen 
ons best een bijdrage te leveren aan dat bewustzijn. 
 Pensioen? U kunt er zelf iets aan doen! Door vroegtijdig 
na te denken over uw inkomen na uw pensionering, 
heeft u de kans om zelf bij te sturen. Wij informeren 
u graag over de mogelijkheden die u heeft, binnen en 
buiten de pensioenregeling van het POB. 

Het besturen van een pensioenfonds gaat dus verder 
dan alleen administratie en vermogensbeheer.  
We werken al een aantal jaren met een communicatie-
beleidsplan, dat we jaarlijks evalueren en bijstellen.  
Uw mening is daarbij belangrijk. Daarom  hebben 
we in 2013 een risicobereidheidsonderzoek 
uitgevoerd en komt in 2014 het driejaarlijkse 
deelnemerstevredenheids onderzoek weer terug. n

Wat deden we in 2013

In 2013 informeerden we u over de wijziging van het 
 opbouwpercentage van uw pensioen door aangepaste 
wetgeving. We lanceerden onze nieuwe website in het 
najaar en u ontving twee nieuwsbrieven met aanvullende 
informatie. Uiteraard kreeg u ook uw Uniform Pensioen 
 Overzicht. Het pensioenbureau stond gedurende kantoor-
uren  telefonisch tot uw beschikking en daarbuiten ook  
per e-mail. We organiseerden de POB-Pensioendag voor 
P&O functionarissen en werkgevers, voorlichtingssessies 
op locatie voor deelnemers, en natuurlijk de themadag voor 
gepensioneerden. En ten slotte vroegen we u mee te doen 
aan het risicobereidheidsonderzoek. n

Zo reageerde  
u in 2013 (meest 
gestelde vragen) 

1

2

3

4

Kunt u voor mij een oriënterende berekening maken? 
Er zijn diverse scenario’s voor een oriënterende berekening, zoals eerder 
 stoppen met werken, uitstellen van pensioen, ontslag, vrijwillige voort zetting 
van pensioen of deeltijdpensioen. De berekeningen worden binnen drie 
 weken na aanvraag verzonden.

Waar moet ik op letten als ik door een reorganisatie word ontslagen? 
U mag gedurende maximaal drie jaar vrijwillig uw pensioenopbouw 
 voortzetten. Als de periode tot uw pensioenleeftijd (nu 65 jaar) korter is 
dan drie jaar, mag dat alleen via uw werkgever. U maakt hierover in een 
beëindigings overeenkomst afspraken.

Ik wil graag inloggen op de website, hoe gaat dat? 
Op uw verzoek sturen wij u schriftelijk een wachtwoord waarmee u kunt 
 inloggen op de website. Dat wachtwoord kunt u binnen 3 à 4 werkdagen 
 verwachten. Eenmaal ingelogd, kunt u uw dossier bekijken en heeft u toegang 
tot de pensioenplanner, waarmee u zelf voorbeeldberekeningen kunt maken.

Mijn kleine pensioen wordt in september 2014 afgekocht. Kan dat ook in 2015? 
Dit is niet mogelijk. Het POB moet het bedrag in september 2014 overmaken, 
omdat u anders een naheffing ontvangt van de Belastingdienst.

http://www.pob.eu
http://www.pob.eu/overhetfonds/overhetfonds/publicaties#5646431
http://www.pob.eu/contacttekst
http://www.pob.eu/werknemer/watispensioen/voortzettingpensioenopbouwbijeindedienstverband
https://www.pob.eu/login
https://www.pob.eu/login
http://www.pob.eu/nieuws/2014/afkoopvanpensioenwatisdat
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 23.132 Het POB betaalt maandelijks 
 pensioen aan 5.100 pensioen
gerechtigden. 7.980 deelnemers 
bouwen pensioen op. Dan heeft het 
POB nog 10.052 ouddeelnemers.

In 2013 ver-
diende het 
POB € 21,0 miljoen dankzij beleggen. 
Dat bedrag staat voor een rendement 
van 1,6%.

Dit is de waarde van de pensioenver
plichtingen aan alle deelnemers. Het 
bedrag wordt elk jaar opnieuw berekend.

 Dit is het belegd 
vermogen van het 
POB. Het vermogen 
is voor 53,2% be-
legd in vastrentende 
waarden, voor 35,3% in aandelen, voor 
9,4% in onroerend goed en voor 2,1% in 
converteerbare obligaties.

De dekkingsgraad geeft  
de financiële situatie van 
het fonds weer per  
31 december 2013.  
Het percentage toont de verhouding tus-
sen vermogen en pensioenverplichtingen. 
Bij deze dekkingsgraad is er € 1,14 in kas 
voor elke euro aan pensioenverplichtingen.

Werkgevers en deel nemers  betaalden samen 
in 2013 zo’n € 41,6 miljoen aan pensioen
premie.

 
 

Per maand betaalt het POB zo’n  
€ 2,8 miljoen uit aan pensioenen.  
Per jaar is dat € 33,2 miljoen.

De belangrijkste cijfers van  

2013
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