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Nieuwsbrief 

Open en  
transparant

Verbeterde  
financiële positie 

‘Papieren nieuwsbrief bestaat nog 
door deelnemers’
Bent u tevreden over uw pensioenfonds? Wat kan het POB beter doen of 

wat moet er anders? Hoe  waardeert u deze nieuwsbrief? En de nieuwe 

e-mail alerts? We horen het graag! In het vierde kwartaal vindt er weer een 

deelnemers tevredenheidsonderzoek plaats. 

Uitnodigingen voor het onderzoek 
worden verzonden op basis van 
een steekproef. Is uw e-mailadres 
bekend bij het fonds? Dan krijgt u, 
als u  geselecteerd wordt, een digitale 

Uw mening is belangrijk
Ria de Herder, bestuurslid van het 
POB vertelt: ‘Het mes snijdt aan 
twee kanten bij dit soort onder-
zoeken. Voor de deelnemer is het 
een moment om bewust stil te 
staan bij zijn pensioen. We hopen 
dat het aanzet tot het onderzoeken 
van de eigen pensioensituatie en 
zelfs tot actie als dat nodig blijkt.’ 

Gepensioneerdendag
‘Het bestuur vertaalt de  uitkomsten 
in beleidspunten voor de komende 
jaren. Het bewijs is tastbaar: deze 
nieuwsbrief bleef op basis van het 
onderzoek in 2011 in stand, terwijl 
we die eigenlijk al lang hadden 
willen digitaliseren. En laten we de 
Gepensioneerdendag niet vergeten: 
een direct gevolg van de resultaten 
van datzelfde onderzoek. We kunnen 
alleen verbeteren als de genodigden 
de moeite nemen om de vragenlijst 
in te vullen. Doen dus!’

 uitnodiging met daarin een link. Zo niet, 
dan krijgt u een brief met een unieke 
inlogcode. Houd uw brievenbus of 
 postvak dus in de gaten!

Een beter pensioen voor ú
Uw mening is belangrijk. Het gaat 
immers over uw inkomen als u later 
met pensioen gaat of als u nu al met 
pensioen bent. Uw mening helpt het 
bestuur bij het nemen van beleids-
beslissingen. Bovendien kunnen we 
onze communicatie verbeteren, zodat u 
betere afwegingen kunt maken over uw 
eigen pensioen. 

Uw vraag,  
ons antwoord
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AANBIEDING Bibliotheekblad  gepensioneerden
Bibliotheekblad is een boeiend 
vakblad vol opiniërende artikelen, 
interviews, reportages, nieuws 
en achtergronden. Met dit  vakblad 
blijft u op de hoogte van de 
 ontwikkelingen in het openbare 
 bibliotheekwerk. Bibliotheekblad 
heeft nu een zeer aantrekkelijke 
 aanbieding voor gepensioneerden 
van het POB. 

Als gepensioneerde kunt u een 
 jaarabonnement afsluiten voor 
slechts € 79,95. De normale prijs 
van een jaarabonnement is € 179,95. 
Als abonnee krijgt u ook een 
 inlogcode die u toegang geeft tot 
de informatie op Bibliotheekblad.nl.

Interesse?  
Kijk op www.bibliotheekblad.nl voor 
het afsluiten van een abonnement.

DNB bevestigt verbeterde 

financiële positie POB
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bevestigd dat de 
 financiële positie van POB hersteld is. Dat betekent dat 
er geen tekort meer is en POB voldoende reserves heeft 
opgebouwd om aan alle verplichtingen te voldoen. De 
 dekkingsgraad van POB was de laatste drie kwartalen hoger 
dan de vereiste dekkingsgraad. Door deze ontwikkeling is 
het lange termijn herstelplan niet meer van toepassing.

Actuele informatie
Aan de hand van de dekkingsgraad kan 
de actuele  financiële positie van 
het fonds worden  afgeleid. Meer 
weten over de  dekkingsgraad? 
Kijk dan op www.pob.eu > 
over het POB >  kerncijfers > 
f nanciële positie.

Ook Verantwoordingsorgaan benoemd

Het bestuur van het POB heeft per 1 juli 2014 een 
 Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl benoemd. Het 
 Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: de heren 
F. van Groeninge en B.  Dingemans namens de 
 werk gevers, de heren R. Blei en Van der Bijl en mevrouw 
S.  Lourens namens de werknemers en mevrouw 
E.  Verhagen namens de  pensioengerechtigden. 
In een volgende editie van de Nieuwsbrief komen ze 
 uitgebreider aan het woord.

E-mailadres?  
Laat het ons weten!
In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd 
dat het POB u graag per e-mail op de hoogte 
wil houden van belangrijke informatie over uw 
 pensioen. In plaats van een volledige digitale 
nieuwsbrief, wordt gebruik gemaakt van een 
nieuws alert, waarbij u één kort bericht krijgt 
 toegestuurd met een link naar meer informatie 
op de website van het fonds. Sinds april zijn er 
drie van deze alerts verzonden.

Veel werkgevers hebben ons voorzien van e-mail-
adressen van hun werknemers, omdat ze het 
belangrijk vinden dat u geïnformeerd wordt over 
uw pensioen. Wilt u de alerts ook ontvangen? 
Meld u aan via www.pob.eu. Rechtsboven op de 
pagina vindt u een blok ‘Digitale nieuwsbrief’.

Pensioengerechtigden: u ontving bij uw UPO 
een oproep om zich aan te melden. Onder 
de  aanmelders worden op 1 oktober twee 
 e-readers verloot. Zorg dus dat u dan aange-
meld bent!
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Het POB is door wetswijzigingen verplicht het intern toezicht anders te 

organiseren. Vroeger was er een Visitatiecommissie die één keer per jaar 

toezicht hield. Sinds 1 juli is er een driekoppige Raad van Toezicht die ook 

als gesprekspartner voor het bestuur fungeert. 

Open en 
transparant, 
dát is het POB

In gesprek met... Marianne Meijer, 
voorzitter Raad van Toezicht 

Marianne Meijer werd uitgenodigd 
om op de positie van voorzitter te 
 solliciteren. Ze vertelt: ‘Ik was al 
 betrokken bij de  Visitatiecommissies 
van meerdere pensioenfondsen. 
 Bovendien ben ik directeur van een 
 pensioenfonds. Ik ken de pensioen-
wereld dus van beide kanten.’

Wat is er bijzonder aan 
uw nieuwe positie?
‘Het leuke van de Raad van Toezicht 
vind ik, dat je nauw betrokken bent bij 
het reilen en zeilen van het pensioen-
fonds. In tegenstelling tot een Visitatie-
commissie die maar een keer per jaar 
meekijkt, is de Raad van Toezicht veel 
meer aanwezig. Je hebt goedkeurende 
en toezichthoudende taken, maar nieuw 
is de rol van gesprekspartner voor het 
bestuur.’

Welke belangrijke  ontwikkelingen 
zijn er bij het POB?
‘Door bezuinigingen in de bibliotheek-
wereld krimpt het fonds. Bij het 
POB is het aantal deelnemers de 

 afgelopen jaren afgenomen, het aantal 
 gepensioneerden neemt toe. Het 
bestuur moet een manier vinden om 
daarmee om te gaan en wij denken daar 
graag over mee.’

Wat zijn de speerpunten van 
de Raad van Toezicht?
‘Daar hebben we nog weinig zicht op. 
De komende periode moeten we ons 
eerst verder inlezen. We krijgen van het 
bestuur toegang tot alle beschikbare 
documenten. Dat is een fijn gevoel, 
die openheid. In oktober bespreken 

we onze eerste bevindingen met het 
bestuur. We vinden het belangrijk dat 
het bestuur zich daarin herkent. Naast 
het bestuur, is ook een constructieve 
samenwerking met het Verantwoor-
dingsorgaan belangrijk, ieder vanuit zijn 
eigen rol.’ 

Meer weten over de Raad van Toezicht 
van het POB? Surf naar www.pob.eu > 
over het POB > organisatie > toezicht. 

‘Gesprekspartner zijn 

en toch  onafhankelijk 

blijven. Dat is de 

 uitdaging voor de 

Raad van Toezicht.’

Wat merkt de deelnemer 
van de Raad van Toezicht?
‘Niet zo veel’, aldus 
 Marianne Meijer. ‘De invloed 
van de Raad van Toezicht is 
 indirect. We willen niet op de 
stoel van het bestuur gaan zitten. 
De  signalen van de Raad van 
 Toezicht als gesprekspartner 
kunnen wel hun weerslag vinden 
in de besluiten die het bestuur 
neemt. Bij de  kennismaking 
hebben we ervaren dat het 
bestuur zich daarvoor open stelt. 
Samen met Jeppe  Machielsen en 
Ronald  Ketellapper kijk ik ernaar 
uit om met onze werkzaam-
heden te starten. We hebben het 
volste v ertrouwen in deze samen-
werking!’
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Colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB). Aan de tekst kunt u 
geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van POB.  
Adres: Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB), Postbus 4471, 6401 CZ  Heerlen.

Peter Sligchers, Mieke Damoiseaux, Vanessa Adriaanse, Manon Dobbelstein, Tim Meijboom, Tom Janssen en Jacqueline Gelissen beantwoorden uw vragen graag.
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Uw vraag, ons antwoord

Ik heb een klein pensioen bij het 
POB. Wanneer wordt dat in één keer 
uitbetaald?

Als u met pensioen gaat en uw pensioen bij het 
POB is lager dan € 458,06 bruto per jaar is, dan 
betaalt het POB het bedrag in één keer uit. 

Het POB heeft ervoor gekozen om kleine 
 pensioenen niet tussentijds af te kopen, dus 
vóórdat u met pensioen gaat. Er zijn regelmatig 
deelnemers die uit dienst gaan en op een later 
moment weer in dienst treden bij een andere 
 aangesloten bibliotheek. De pensioenbedragen 
die deze deelnemers opbouwen, worden bij 
elkaar opgeteld. Komen ze op de pensioendatum 
onder het genoemde bedrag uit, dan wordt het 
pensioen alsnog in één keer uitbetaald. Op deze 
manier wil het POB voorkomen dat uw pensioen 
lager uitvalt dan verwacht, omdat u gedurende 
uw werkzame leven meerdere malen een klein 
bedrag heeft ontvangen. 

Vragen over pensioen? 
U vindt veel informatie op www.pob.eu. U kunt ons ook bellen: 045 - 5763 262  
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen: info@pob.eu.

Op mijn UPO staat geen ouderdomspensioen, 
hoe kan dat?

Als uw salaris lager is dan de zogenaamde franchise van 
€ 13.449,-, dan kunt u geen ouderdomspensioen  opbouwen. 
Uw werkgever is altijd verplicht u als deelnemer aan te 
melden bij het POB. Meer weten over pensioen grondslag 
en franchise? Kijk op www.pob.eu > werknemer > 
 Hoeveel krijg ik? 

Hoe weet ik hoeveel pensioen ik heb 
 opgebouwd bij het POB?

Het POB verstrekt elk jaar vóór 1 oktober aan alle actieve en 
gepensioneerde deelnemers een Uniform Pensioenoverzicht 
(UPO). In uw UPO ziet u hoeveel pensioen u bij het POB hebt 
opgebouwd en hoeveel u straks krijgt als uw situatie niet 
verandert. Het document vermeldt de brutobedragen die u 
ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid en het 
pensioen voor uw partner/kinderen als u overlijdt. 


