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Nieuwsbrief 

Pensioenen niet omhoog, 
maar ook niet omlaag
De financiële situatie van het POB is niet slecht. Toch is het niet mogelijk 

om de pensioenen te verhogen. En dat was vorig jaar ook al zo. Het goede 

nieuws is dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden.

De financiële situatie van het POB is 
structureel verslechterd. Ook loopt de 
dekkingsgraad die het POB hanteert 
voor zijn beleid, achter. Deze dekkings-
graad was eind 2012 zo’n 107%. Voor 
elke euro die er nu en in de toekomst 
nodig is, was er ruim € 1,07 in kas.  
Toezichthouder De Nederlandsche 
Bank (DNB) eist een dekkingsgraad 
van 113%. Het POB heeft nog steeds 
een herstelplan. Hierin staat met 
welke maatregelen we de 113% willen 
 bereiken.

Manier van rekenen veranderd
In 2012 heeft DNB de manier waarop 
de dekkingsgraad berekend moet 
worden, veranderd. Dit heeft invloed 
op de hoogte van de dekkingsgraad. 
Volgens deze nieuwe manier was de 
dekkingsgraad eind 2012 112%. 

Het bestuur vindt deze dekkingsgraad 
geen goede weergave van de werkelijk-
heid. Daarom hanteert het bestuur deze 
niet bij de vorming van beleid. 

Premie is vastgesteld op 22,5%
De premie moet de kosten van de 
 pensioenregeling dekken. Dat is wette-
lijk verplicht. Het POB berekent jaarlijks 
welke premie hiervoor nodig is.  
Per 1 januari 2013 is de premie, net als 
vorig jaar, vastgesteld op 22,5%.  
 
Werkgevers en werknemers  betalen 
allebei een deel van de premie. 
De  bijdragen van de  werknemers 
worden door de  werkgevers 
 ingehouden op het bruto  salaris. 
Op de salaris specificatie zien 
 werknemers hoeveel zij aan premie 
betalen voor hun pensioen. 

Uw vraag,  
ons antwoord

Dag voor  
gepensioneerden

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. 

Eerder stoppen:  
financieel
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Op zoek naar informatie over 
de AOW? 
Er verandert nogal wat voor de AOW. Zo start de uitkering steeds later. Ga eens 
naar de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl. U vindt hier onder 
andere informatie over de overbruggingsregeling voor mensen met een jaarinkomen 
tot 150% van het minimumloon. 
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Wij gaan steeds later 
met pensioen

In 2012 gingen werknemers 
in  Nederland gemiddeld met 
 pensioen met 63,5 jaar. In 2011 
was dat nog 63 jaar. Dat blijkt uit 
cijfers van het Centraal Bureau 
voor de  Statistiek (CBS).

Tot welke leeftijd wilt u 
doorwerken? Op de 
website onder 
‘werknemer’ ziet u 
onder ‘keuzes bij 
uw  pensioen’ de 
 mogelijkheden 
om eerder dan 
op uw 65ste 
óf in deeltijd 
met pensioen 
te gaan. 

Ontmoet oud-collega’s
Tijdens de POB-gepensioneerdendag
Hoe lang is het geleden dat u werkte in de bibliotheekbranche? Pas een paar 
jaar? Tien jaar? Wellicht vindt u het leuk om oud-collega’s te ontmoeten tijdens de 
 POB-gepensioneerdendag op woensdag 17 april 2013. Wij informeren u die middag 
over de ontwikkelingen bij het pensioenfonds.

Het POB biedt u deze dag gratis aan in Eenhoorn te Amersfoort, tegenover het 
 centraal station. Er zal ruim gelegenheid zijn om uw mening te geven over het 
beleid van het POB. Bestuursleden zijn er om uw vragen te beantwoorden.

Bent u gepensioneerd, dan vindt u bij deze nieuwsbrief een uitnodiging. 

Sparen voor  pensioen: wat zijn úw wensen?

Hoe zou u het liefst willen sparen voor uw pensioen? Het POB laat het 
 onderzoeken door de Hay Groep.  De uitkomsten helpen ons om het beleid 
voor de toekomst uit te stippelen.

Begin februari nodigden wij u uit om aan dit onderzoek deel te nemen.  
Hebt u de enquête ingevuld? 

q Ja  Hartelijk dank! 

q Nee  Zou u dat dan alsnog willen doen? Alleen bij voldoende  
 deelnemers kunnen we de uitkomsten gebruiken. Meedoen kan  
 via www.pob.eu. In het nieuwsbericht over het onderzoek klikt  
 u op de link naar de enquête. Log in met de code die wij u begin  
 februari stuurden. Bedankt alvast! 
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Eerder stoppen 
kan er financieel 
aardig inhakken

Een reorganisatie gaf de doorslag. Sinds 1 januari 2013 is 

Henk ten Zijthoff (63) vervroegd met ouderdomspensioen. ‘Vanuit het 

sociaal plan kreeg ik een financiële compensatie en daarmee vul ik het 

pensioen aan. Zo kan ik plaats maken voor jongere collega’s.’

Sinds 1973 werkte Ten Zijthoff in de 
bibliotheekbranche. Lang als Rayon-
directeur bij Biblioservice Gelderland 
(BSG). De laatste jaren als directeur 
van de Bibliotheek Montferland en 
Unitmanager Bibliotheekdiensten 
bij BSG: ‘De provincie ging bezuini-
gen en subsidieerde bijvoorbeeld de 
wissel collecties niet meer. Een grote 
 reorganisatie volgde, mét sociaal plan. 
Ik maak gebruik van een regeling voor 
 60-plussers.’

Had u zich eerder  verdiept 
in uw pensioen?
‘Ik heb de bank mijn financiële situatie 
eens laten bekijken. Dat leverde mooie 
rapporten op met het advies om mijn 
huis te verkopen en de opbrengst te 
beleggen. Dat ging mij te ver. Sinds-
dien wist ik wel dat eerder stoppen 
met werken er financieel aardig in kan 
hakken.’

En dan nu toch  vervroegd 
met pensioen?
‘Het kan, nu ik vanwege de reorgani-
satie een financiële compensatie krijg. 
Met de opgaves van het  pensioenfonds 

erbij heb ik met personeelszaken 
 bekeken hoe we dat het best konden 
regelen. Zonder die compensatie 
was mijn inkomen bij vervroegde 
 pensionering te sterk gedaald.’

Bent u al gewend aan de vrije tijd?
‘Een grote tuin, mantelzorg voor ouders 
van rond de 90 en speurwerk naar 
 interessante oude verhalen vullen de 
tijd moeiteloos op. Ik lees mijn twee 
kranten, maar aan een boek ben ik nog 
niet toegekomen. Wat wel snel went 
is dat ik niet meer zo vroeg op hoef te 
staan. Zeker in de winter is dat erg fijn.’

Al met al alles goed geregeld?
‘Niet helemaal. In 1972-1973 ben ik in 
militaire dienst geweest en over die 
tijd heb ik geen pensioen opgebouwd. 
Was ik aansluitend bij de overheid gaan 
werken, dan had die tijd wel meegeteld 
voor mijn pensioen. Dat vind ik niet 
rechtvaardig.’ 

De pensioendeskundige:

‘De militaire diensttijd telt voor 
Henk ten Zijthoff inderdaad niet 
mee voor zijn pensioen, doordat hij 
vóór de diensttijd nog niet  deelnam 
aan de pensioenregeling van het 
POB. Was dat wel zo geweest 
en was hij erna teruggekeerd 
bij dezelfde werkgever, dan had 
de tijd wel meegeteld. Dit was 
 overigens bij alle pensioenfondsen 
zo. Alleen de overheid ging daar 
anders mee om.’
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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.

Uw vraag, ons antwoord

Peter Sligchers, Mieke de Grave, Natasja Hamels, Piet Pellegrom, Tim Meijboom en Vanessa Adriaanse beantwoorden uw vragen graag.
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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. In de 
komende maanden is dat als volgt: 
22 maart 2013  21 juni 2013 
23 april 2013  23 juli 2013 
23 mei 2013  23 augustus 2013 
 
Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt het langer voordat 
uw pensioen op uw rekening is bijgeschreven. De bedoeling is: 
vóór het einde van de maand. 

Wat betekent het internationale bankrekening-
nummer voor de betaling van mijn  pensioen?

Helemaal niets. In de loop van dit jaar gaan wij uw International 
Bank Account Number (IBAN) gebruiken voor de uitbetaling van uw 
pensioen. U merkt er niets van en u hoeft hiervoor niets te doen. 
De Europese Unie (EU) heeft besloten IBAN in te voeren.  
In  Nederland hebben de IBAN-rekeningnummers 18 tekens en 
ze  eindigen op het huidige rekeningnummer. 

Hoe krijg ik een goed overzicht 
van mijn pensioen? 

1. Bekijk uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO)  
Dit jaarlijks overzicht van uw pensioen bij het 
POB staat ook op www.pob.eu. Log in en u 
kunt het zien. Hebt u geen inlogcode (meer) 
voor de website? Vraag deze dan op via  
info@pob.eu of 045 - 5763 262.

2. Gebruik de pensioenplanner  
Hiermee kunt u berekenen wat bepaalde 
keuzes betekenen voor de hoogte van uw 
pensioen bij het POB. De pensioenplanner 
vindt u op onze website. Log in en u kunt 
rekenen met uw persoonlijke pensioen-
bedragen. 

3. Bezoek www.mijnpensioenoverzicht.nl 
Hier vindt u een overzicht van het  pensioen 
dat u in totaal hebt opgebouwd (eventueel bij 
verschillende werkgevers) en de AOW van de 
overheid. U logt in met uw DigiD. 

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.


