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Nieuwsbrief 

Sinds twee jaar 
een één-oudergezin

Uw vraag,  
ons antwoord

Pensioen omhoog in 2014
De financiële situatie van het POB is verbeterd in 2013, zodanig 

dat uw pensioen per 1 januari 2014 is verhoogd met 1%.  

De verhoging geldt voor de opgebouwde en ingegane  pensioenen 

van (oud-) werknemers en gepensioneerden. De pensioenpremie 

wordt niet verhoogd. Die blijft 22,5%, net als in 2013. De werkgever 

betaalt driekwart, de rest komt voor uw rekening.

De dekkingsgraad van het POB 
was eind  december 2013 

115,7%. Voor elke euro die 
er nu en in de toekomst 

nodig is, was er ruim 
€ 1,15 in kas. 

Wilt u hier meer over 
weten?
Wij houden u graag op de hoogte 
en uw vragen zijn altijd welkom. Op 
de website vindt u onder andere:

• Dekkingsgraad POB: de actuele 
stand.

• Welke keuzes u kunt maken 
voor uw pensioen.

 
Ga naar www.pob.eu of 
scan de QR-code met 
uw smartphone.

vereiste hoogte zijn, die bij het POB 
113% bedraagt. Het POB heeft sinds 
september 2013 een dekkingsgraad die 
gelijk is aan, of hoger is dan het vereist 
eigen vermogen. Als de dekkingsgraad 
in de komende vier maanden niet onder 
de 113% daalt, dan zou het POB in juni 
uit herstel zijn.

Gevarenzone
Hoewel de dekkingsgraad op peil is en 
de financiële situatie een stuk beter 
is dan vorig jaar, is het POB nog niet 
helemaal uit de gevarenzone. Daarvoor 
moet de dekkingsgraad van het POB 
minimaal negen maanden boven een 

Mogelijk minder 
pensioenopbouw
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Uw pensioenregeling 
 wijzigt in 2014
We worden met zijn allen steeds ouder en het percentage ouderen stijgt ten 

opzichte van de werkende mensen. Ook bij het POB. 

Bovendien heeft het pensioenfonds last 
van de lage rentestand. Daarom is de 
pensioenregeling vanaf 1 januari 2014 
op een aantal punten aangepast. De 
belangrijkste wijziging is de aanpassing 
van het opbouwpercentage. 

De overheid wil langer doorwerken 
stimuleren. Daarom heeft ze in overleg 
met o.a. de vakbonden afgesproken 
dat de pensioenleeftijd bij pensioen-
fondsen omhoog moet en het bedrag 
dat u belastingvrij mag opbouwen voor 
uw pensioen omlaag. Ook het POB 
is verplicht de afspraken van de over-
heid op te volgen. Daarmee zou dus de 
pensioenleeftijd omhoog moeten naar 
67 jaar. Toch bleek er een mogelijkheid 
om binnen de wettelijke regels de ver-
hoging van de pensioenleeftijd een jaar 
uit te stellen en dus in 2014 op 65 jaar 

te houden. Gevolg hiervan is dat het 
opbouwpercentage extra verlaagd moet 
worden, tot 1,84%. 

Het POB maakt deze keuze, omdat 
hiermee veel onnodige kosten worden 
bespaard. Bovendien voorkomen we op 
deze manier, dat er zowel in 2014 als in 
2015 aanpassingen moeten plaatsvin-
den. Immers, het ziet ernaar uit dat het 
opbouwpercentage vanaf 2015 door de 
overheid wordt vastgesteld op 1,875% 
bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Het 
spreekt voor zich dat we u van meer 
informatie voorzien, zodra deze wet 
door de Eerste en de Tweede Kamer is 
goedgekeurd.

U ontvangt binnenkort een brief met 
meer informatie over de wijzigingen in 
het pensioenreglement. 

Een nieuwe website! 
Uw pensioenfonds heeft een nieuwe 
website: http://www.pob.eu. De infor-
matie is in een nieuw jasje gestoken 
en is makkelijker te vinden. De teksten 
zijn opnieuw geschreven en er is allerlei 
informatie toegevoegd. Daarbij staat u 
centraal.

Wat is nieuw?
Het volgende is nieuw op de website: 
• alle informatie over één onderwerp 

staat bij elkaar 
• de momenten waarop het belangrijk 

is om stil te staan bij uw pensioen 
staan centraal

• wanneer u inlogt, krijgt u direct uw 
Uniform Pensioenoverzicht(en) te 
zien 

• er wordt uitgelegd wat pensioen is
• een samenvatting van de pensioen-

regeling
• en nog veel meer, kijk maar eens op 

http://www.pob.eu

Actuele informatie
Op de website vindt u steeds de meest 
actuele informatie van het pensioen-
fonds. Daarom is het belangrijk om 
regelmatig op de website te kijken.  
U vindt er bijvoorbeeld actuele informa-
tie over: 
• de financiële situatie van het fonds
• ontwikkelingen op het gebied van 

pensioen in Nederland
• ontwikkelingen bij uw pensioen-

fonds

Wat is uw mening?
Wij zijn erg benieuwd wat u van de 
nieuwe website vindt. Op de startpa-
gina van www.pob.eu kunt u aangeven 
welke informatie u wilt zien op deze 
website. Ook kunt u op de meeste 
pagina’s aangeven wat u van de teksten 
vindt. Laat het ons weten. Wij horen het 
graag. Door uw opmerkingen kunnen 
wij de website nog beter maken.

Evenwichtige  

belangenbehartiging

In augustus 2013 is de Wet Versterking 
Bestuur Pensioenfondsen  aangenomen. 
Hierin is onder andere een evenwich-
tigere belangenbehartiging in het 
 pensioenfondsbestuur geregeld. Boven-
dien krijgt het Verantwoordingsorgaan 
een nieuwe rol. Het doel van deze wet 
is, dat pensioenfondsbesturen meer ‘in 
control’ zijn, beter kunnen bijsturen en 
corrigeren indien nodig. 

Per 1 juli moet de (bestuurs)structuur 
van het POB ingericht zijn conform 
de nieuwe voorschriften. Het bestuur 
hecht veel waarde aan evenwichtige 
belangenbehartiging, zowel binnen het 
bestuur als in de medezeggenschap. 
Het weegt alle te nemen besluiten 
 zorgvuldig af. U ontvangt hierover 
 binnenkort meer informatie per brief. 

Meld u aan 

voor de digitale 

nieuwsbrief! 
Het POB gaat met de tijd mee. In 
plaats van een papieren nieuws-
brief, ontvangt u de informatie 
digitaal. Het POB wil u graag op 
de hoogte blijven houden van bij-
voorbeeld de financiële situatie, 
het beleggingsbeleid, informatie 
over uw pensioenfonds en actuele 
ontwikkelingen. Dat kan alleen als 
u zich aanmeldt voor de digitale 
informatie.

Hoe kunt u zich aanmelden? 
Wilt u de informatie van het POB 
blijven ontvangen? Meld u dan via 
www.pob.eu aan voor de digitale 
informatie. Zodra de eerste digitale 
informatie verschijnt, krijgt u die 
automatisch toegezonden. Het 
spreekt voor zich dat uw e-mail-
adres alléén wordt gebruikt voor de 
verzending van deze informatie. 

Het POB streeft ernaar in het 
tweede kwartaal van 2014 de 
eerste digitale informatie te 
verzenden.
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Na negen jaar ziekte overleed zijn vrouw in december 2011 aan de gevolgen 

van borstkanker. Sindsdien vormt Freek Bom (56) een één-oudergezin met 

zijn drie kinderen. Zij zijn nu 15, 17 en 19 jaar; hij werkt full time bij de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Rijswijk. Van het POB ontvangt 

Freek een klein partnerpensioen. 

werkte ze niet. Later wel nog een poos. 
Haar inkomen was extra; ik ben altijd 
kostwinner geweest en daar was ons 
uitgavenpatroon op gebaseerd.’ Ook als 
hij erop terugkijkt, denkt hij niet dat ze 
het anders hadden moeten doen.

Een klein pensioen
Van het Pensioenfonds Openbare 
 Bibliotheken bleek hij wel nog een 
partnerpensioen te krijgen. ‘Mijn vrouw 
nam via haar werk automatisch deel aan 
het POB. Per maand is het een klein 
bedrag, maar als je het per jaar bekijkt, 
is het toch aardig.’

Sinds december 2011 is hij alleen met 
zijn kinderen. ‘Ze zijn erg zelfstandig. 
Ik probeer de dagelijkse dingen –de 
boodschappen, het koken en de was– 
zo goed mogelijk te verdelen. Het is wel 
druk, maar we proberen het samen te 
rooien.’ 

Wanneer is er recht op 
partnerpensioen?
Bent u aangesloten bij het POB, 
dan bouwt u niet alleen ouder-
domspensioen op, maar ook 
partnerpensioen. Dat wordt na 
uw overlijden uitgekeerd aan uw 
 partner of ex-partner. 

Dit is automatisch zo geregeld 
als u met uw partner getrouwd 
bent of als u uw partnerschap bij 
de gemeente hebt geregistreerd. 
Heeft u een samenlevingscontract, 
dan moet u uw partner aanmelden 
bij het POB. Dat kan zolang u nog 
niet met  pensioen bent. 

Meer weten over de 
 voorwaarden?
Ga naar www.pob.eu en kies  
‘Trouwen of samenwonen’. 
Of scan de QR-code met 
uw smartphone. 

In gesprek met ... Freek Bom

Sinds twee jaar 
een één-ouder-
gezin

Oorspronkelijk volgde Freek de biblio-
theekopleiding aan de Frederik Muller 
Academie, net als zijn vrouw. Hij werkte 
een tijd in een openbare bibliotheek, 
sinds 1999 bij de IND. Hij is nu infor-
matiebeheerder: ‘Ik zorg dat beleid- en 
algemene informatie, voorzien van 
metadata, in systemen komt. Mede-
werkers die moeten beslissen over 
aanvragen, kunnen hierdoor de juiste 
informatie vinden.’ 

Genezing niet mogelijk
Het ziekteproces van zijn vrouw begon 
al in 2003: ‘Toen werd borstkanker 
geconstateerd. Met chemo is dat 
behandeld. Ze heeft er vijf jaar pillen 
voor geslikt en toen ze daarmee stopte, 
dook de kanker weer op.’ In januari 
2009 volgde nog een operatie, maar het 
was duidelijk dat genezing niet meer 
mogelijk was.

Financieel hadden Freek Bom en 
zijn vrouw geen extra maatregelen 
 genomen: ‘Nadat de kinderen  geboren 
waren, wilde zij graag thuis zijn en 
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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.

Jacqueline Gelissen, Tim Meijboom, Piet Pellegrom, Mieke de Grave, Peter Sligchers en Vanessa Adriaanse beantwoorden uw vragen gaag  

(niet op de foto: Raymond de Bock).
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Uw vraag, ons antwoord

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?

Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op uw rekening 
bijgeschreven. Dat gebeurt in de loop van de dag. Valt de 23ste 
in een weekend, dan is de betaling op de vrijdag ervoor. Voor de 
komende maanden is dat als volgt:

21 februari 2014  23 juni 2014 23 oktober 2014 
21 maart 2014  23 juli 2014 21 november 2014 
23 april 2014  22 augustus 2014 19 december 2014 
23 mei 2014  23 september 2014

Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt het langer voor-
dat uw pensioen op uw rekening is bijgeschreven. De bedoeling 
is: vóór het einde van de maand. 

Kan ik pensioen blijven opbouwen 
bij het POB als ik ontslagen word?

Als u ontslagen wordt, kunt u ervoor kiezen 
om toch pensioen te blijven opbouwen bij 
het POB. Dat heet vrijwillige voortzetting 
 pensioenopbouw. U kunt dit zelf regelen of 
hierover afspraken maken met uw  werkgever 
in een beëindigingsovereenkomst of via een 
 sociaal plan. Er zijn wel voorwaarden aan 
verbonden als u dit met het POB regelt. De 
mogelijkheden voor vrijwillige voortzetting 
 pensioenopbouw zijn sinds 1 januari 2014 
 gewijzigd. Hierover ontvangt u binnenkort 
een brief. 

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.


