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naar 65ste  
verjaardag

Financiële zorgen blijven
In de media hoort u vast over pensioenfondsen die de pensioenen moeten 

verlagen. Dat hoeft het POB gelukkig nu niet te doen. Toch blijven er 

financiële zorgen, vanwege de lage rente.

De voorlopige dekkingsgraad bedraagt 
eind juni 2012 bijna 105%. Dat betekent 
dat er voor elke euro die er nu en in de 
toekomst nodig is, ongeveer € 1,05 in 
kas is.

Elke dag anders
De hoogte van de dekkingsgraad is 
een momentopname. Hij verschilt van 
dag tot dag. De financiële positie van 
het POB verandert continu. Zo stijgt en 
daalt de waarde van aandelen en  andere 
beleggingen bijvoorbeeld, vertrekken 

er deelnemers en gaan er mensen met 
pensioen. Ook de onstabiele rente 
en de gewijzigde rekenregels van de 
 toezichthouder De Nederlandsche Bank 
(DNB) beïnvloeden de dekkingsgraad.

Meer informatie
In een grafiek op de website ziet u hoe 
de dekkingsgraad van het POB zich 
heeft ontwikkeld. Deze grafiek vindt u 
op www.pob.eu/overhetpensioenfonds/
financielepositie. Dit overzicht wordt 
elke maand aangepast. 

Uw vraag,  
ons antwoord
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Welke kosten 

maakt het POB?

U betaalt premie voor uw  pensioen 
en u wilt dat daarvan zoveel 
 mo gelijk ten goede komt aan dat 
 pensioen. Dat wil het POB ook. 
Ook maakt het POB kosten om  
uw  pensioen te regelen. Het 
wordt immers in de administratie 
bijgehouden, uw premie wordt 
belegd en elke maand worden de 
 pensioenen  uitbetaald.

We geven u graag inzicht in de 
kosten uit 2011 voor  administratie 
en beheer van uw pensioen. 
Het gaat om € 161,71 per 
 deelnemer. 

Invloed van lage rente
Stel u hebt over tien jaar € 10.000 nodig. U zet hiervoor een bedrag op een 
 spaar rekening. Hoe groot moet dat startbedrag dan zijn?  
Dat hangt af van de rente. Is de rente hoog dan groeit uw spaargeld sneller en  
kan het startbedrag lager zijn. Is de rente laag dan is een hoger startbedrag nodig.

Pensioenfondsen hebben hier ook mee te maken. Zij moeten steeds aantonen  
over tientallen jaren voldoende geld te hebben om het toegezegde pensioen uit te 
kunnen betalen. Bij het bedrag dat straks nodig is, hoort een startbedrag. Hoe lager 
de rente, hoe hoger het start bedrag. En dit drukt de dekkingsgraad. 
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AOW-datum verschoven
Wat is er veranderd aan 
de AOW-datum?
Sinds 1 april 2012 start de AOW op de 
dag dat u 65 jaar wordt; niet meer op de 
eerste van de maand waarin u 65 jaar 
wordt.

Wat betekent dat voor mij?
In de maand van uw 65ste verjaardag 
krijgt u geen volledige AOW-uitkering. 
Hoe later in de maand u jarig bent, hoe 
lager uw AOW-uitkering in die maand.

Om dit op te lossen is in de CAO van 
Openbare Bibliotheken afgesproken  
dat u in dienst blijft tot uw 65ste 
 verjaardag. U werkt door en ontvangt 
salaris tot uw verjaardag.

Start het ouderdomspensioen 
van het POB dan ook later?
De meesten van u vallen in de over-
gangsregeling en dan gaat het ouder-
domspensioen in op de eerste dag van 
de maand die volgt op de maand waarin 
u 65 jaar wordt.

Ik heb nu prepensioen. Loopt 
dat dan door tot ik jarig ben?
Nee, het loopt langer door, namelijk tot 
de eerste dag van de maand die volgt 
op uw 65ste verjaardag.

Schuift de AOW de komende 
jaren nog veel verder op?
We leven steeds langer, dus de AOW 
wordt steeds duurder voor de overheid. 
De overheid heeft daarom besloten om 

de AOW de komende jaren steeds later 
te laten ingaan. Dat gaat in stappen. 
Meer info vindt u op: www.svb.nl.

Bent u na 1 januari 2006 in 
dienst gekomen en wordt 
u binnenkort 65 jaar? 
Dan start uw ouderdomspensioen op 
de eerste dag van de maand waarin u 
65 jaar wordt. Uw salaris loopt door tot 
uw verjaardag; de AOW start op uw 
 verjaardag. 

 
 Maand ... ... vóór 65ste verjaardag ... van de verjaardag ... volgend op de verjaardag

met  Vanaf de  
prepensioen  verjaardag: 
  AOW  AOW

 prepensioen Hele maand: prepensioen ouderdomspensioen

werkend salaris Tot de Vanaf de AOW 
  verjaardag: verjaardag: 
  salaris AOW ouderdomspensioen

 
April 2013:

POB gepen  sio neerdendag?

Bij voldoende interesse overweegt 
het bestuur een gepensioneerden-
dag te  organiseren. Met vooral 
 informatie over het POB. 
 Daarnaast is er voldoende tijd om 
uw oud-collega’s weer eens te ont-
moeten en bij te praten.  
Bent u  geïnteresseerd? Laat het 
ons weten via info@pob.eu  
of 045 - 5763 262.

Weetjes uit het jaarverslag

Minder actieve deelnemers
Het totaal aantal deelnemers steeg  
in 2011 met krap 1% naar 22.803.  
Het aantal actieve deelnemers 
is gedaald met 5,3%; bijna 500 
mensen.

Goed rendement
Het POB had in 2011 ruim  
€ 1,2 miljard aan belegd  vermogen. 
Het kapitaal bracht dat jaar 
€ 135.046.000,- op. Dat is een 
 rendement van 11,9%.

Dalende dekkingsgraad
In 2011 daalde de dekkingsgraad  
van 111,7% naar 107,1%. De vereiste 
 dekkingsgraad is 114,4%. Hieruit 
blijkt dat het POB nog steeds te 
 weinig reserves heeft. 

38,6% actieve deelnemers

41,8% voormalige werknemers

19,6% gepensioneerden
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Na 34 jaar bij ‘de bieb’ gewerkt te hebben, ging Gerda Volder per 1 juni 2012 

met prepensioen. Zij werkte met ontzettend veel plezier op het directie

secretariaat bij het Bibliotheek ServiceCentrum te Houten. Nu zij 63 jaar is, 

heeft zij prepensioen aangevraagd. ‘Een brood kopen is ingewikkelder!’  

zo prijst zij het gemak waarmee dat ging.

Al eerder kreeg Gerda met pensioen 
te maken. In 2004 overleed haar man. 
Sindsdien ontving zij partnerpensioen 
van het pensioenfonds waarbij haar 
man was aangesloten. ‘Opeens werd 
het pensioen iets concreets. Tot die tijd 
dacht ik: het zal wel. Premie betalen 
voor pensioen voelde voor mij hetzelfde 
als belasting betalen. Maar op zo’n 
moeilijk moment als het verliezen van 
je partner kreeg ik pensioen echt uitbe-
taald en kwam het pensioen naar mij 
toe.’

Vraag beantwoord
Het riep bij haar wel de vraag op wat  
er eigenlijk gebeurt met het partner-
pensioen dat zij zelf bij het POB 
opbouwt. Dat heeft zij toen nagevraagd.  
‘Het antwoord is dat het partner-
pensioen dat ik heb opgebouwd vervalt. 
Ik heb immers geen partner meer.’

Uit elk onderzoek blijkt weer dat 
mensen pas vanaf hun veertigste gaan 
nadenken over hun pensioen.

Dat herkent Gerda: ‘Als je werkt, denk je 
dat je nog te jong bent om je daarmee 
bezig te houden. Maar voordat je het 
weet, is het zover. Gelukkig loopt het 
voor mij goed af. Maar is dat niet zo, 
dan ben je feitelijk te laat om er nog  
iets aan te kunnen doen.’

Pensioen aan vragen: 

“Een brood kopen is 

ingewikkelder!”

Bijna een geschenk
Nu ze met prepensioen is kunnen 
gaan, ervaart ze het pensioen bijna als 
een geschenk. ‘Natuurlijk, ik heb zelf 
door premie te betalen voor mijn eigen 
toekomst gespaard. Maar het is toch 
geweldig dat ik zo lang als ik nog leef 
pensioen krijg van het POB.’ 

 

In gesprek  
met Gerda 
Volder 

‘Wat gebeurt er met het 
partnerpensioen als mijn 
partner overlijdt?’

Dat verschilt per pensioenregeling: 

•	Geldt voor u, net als voor Gerda 
Volder, de overgangsregeling en 
bent u geboren vóór 1950, dan 
vervalt het partner pensioen na 
het overlijden van de partner. 

•	Geldt voor u het standaard-
reglement 2006 en bent u 
 geboren in of na 1950, dan kunt 
u het partnerpensioen ruilen voor 
een hoger ouderdomspensioen, 
ook na het overlijden van de 
partner.



Mag ik werken naast mijn  
(pre)pensioenuitkering?

Vanaf 55 jaar kunt met ouderdomspensioen, helemaal of in  
deeltijd. Gaat u volledig met pensioen, dan hoeft u vanaf uw 60ste 
niet meer te verklaren dat u niet de intentie heeft om betaald werk 
te gaan doen. Voorheen vroeg de belastingdienst wel om zo’n ver-
klaring, maar dat is afgeschaft. 
Gaat u met prepensioen, dan vragen we deze verklaring ook niet 
meer. Hoeveel u mag werken naast uw prepensioen, wordt wel 
ingeperkt door het pensioenreglement. Wilt u hierover meer 
 informatie, belt u ons dan. 

SP
U

Z.
12

.6
.3

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.

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:

23 juli 2012 23 augustus 2012  21 september 2012  
23 oktober 2012 23 november 2012 20 december 2012

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. 

Mijn werkgever gaat  
reorganiseren. Wat nu?

Dat is aan uw werkgever. Wordt u ont-
slagen vanwege een reorganisatie en 
overweegt uw werkgever u een regeling 
te bieden die verband houdt met uw 
 pensioen? Dan kan uw werkgever hier-
voor bij het POB berekeningen opvragen. 
Wij adviseren u met vragen hierover con-
tact op te nemen met uw werkgever. 

Uw vraag, ons antwoord
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.

Peter Sligchers, Mieke de Grave, Natasja Hamels, Piet Pellegrom, Tim Meijboom en Vanessa Adriaanse beantwoorden uw vragen graag.
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