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‘Zekerheid over uw pensioen staat 
voorop’

Het POB maakt moeilijke tijden door
‘Het gaat slecht, ja. Maar ook weer niet zó slecht dat we 
harde maatregelen moeten nemen, zoals de pensioenen 
verlagen. Althans, nu niet. De ontwikkelingen gaan erg 
snel. Je bent als pensioenfonds afhankelijk van externe 
factoren. We kijken als bestuur heel kritisch naar  manieren 
om tegenslagen op te vangen. Het verlagen van de pen
sioenen is het allerlaatste wat we zullen doen. Rust en 
zekerheid voor deelnemers staan bij ons voorop.’

Met tegenslagen bedoelt u de lage rente?
‘Ja. Het gaat niet goed met de economie, dus houdt de 
overheid de rente laag. Met een lage rente is lenen mak
kelijker en kunnen bedrijven en overheden goedkoper 
investeren. Maar voor ons is die lage rente een probleem. 
Hoe lager de rente, hoe meer geld we opzij moeten zetten 
om de pensioenen te kunnen betalen. Ik blijft het raar 
vinden dat wij, met onze blik op de lange termijn, verplicht 
worden om te rekenen met de rente van dit moment. Die 
verandert van dag tot dag. Nee, van uur tot uur. Die rente 
blijft heus niet dertig jaar zo laag staan.’

Wat doet het POB daaraan?
‘We proberen de risico’s in te schatten en daarop in te 
spelen. Zo vang je de eerste klappen op.’

Het nieuws staat er bol van: het gaat niet goed met onze economie en met de pensioenfondsen. Ook 
het POB staat er niet goed voor. Maar van extra maatregelen, zoals het verlagen van de pensioenen, is 
nu geen sprake, zegt bestuursvoorzitter Eldert Grootendorst. ‘Dat willen we koste wat kost voorkomen.’

Raakt de eurocrisis het POB?
‘Gelukkig waren we op tijd uit Griekenland. Die staats
leningen zijn plotseling veel minder waard geworden.  
Ook hebben we weinig geld zitten in andere zogeheten 
“probleemlanden” als Ierland, Portugal en Italië. Toch raakt 
de eurocrisis ons. De groep landen waarin je wel verant
woord kunt beleggen in Europa wordt steeds kleiner.’

Waarom is dat vervelend?
‘Je kunt de risico’s minder goed spreiden. Bij beleggen 
loop je altijd het risico dat je geld verliest en daarom wil
len we in zoveel mogelijk verschillende landen beleggen. 
Ten tweede ben je duurder uit. Als er minder “betrouw
bare” landen zijn, stijgt de vraag naar die obligaties en 
dus worden ze duurder. Dat gaat weer ten koste van het 
rendement.’

Hoe staat het met het herstelplan van het POB?
‘We hadden het herstelplan bijna gehaald dit jaar. We ston
den er sterk voor. Maar toen kelderde de rente en ging 
onze financiële positie ook onderuit. Dat was goed te zien 
aan de dekkingsgraad. Die zakte van 114% in het tweede 
kwartaal naar 101,8% in het derde kwartaal. Het herstel
plan blijft dus gelden en eventuele maatregelen die daarin 
genoemd worden, blijven mogelijk.’
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Het POB is er voor jouw pensioen. Iedereen die pensioen heeft opgebouwd bij het fonds, hoort dat 
straks ook uitbetaald te krijgen. Het bestuur van het pensioenfonds is hier verantwoordelijk voor.  
De deelnemersraad geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het bestuur.

Spelers in het veld bij je pensioen

Deelnemersraad adviseert
De deelnemersraad telt tien leden. De vakbonden  dragen 
de leden voor en het bestuur benoemt hen. Acht van de 
tien leden werken in de bibliotheekbranche. De andere 
twee leden zijn al met pensioen. De deelnemersraad 
 adviseert het bestuur over uiteenlopende zaken als statu
ten en reglementen en de aanpassing van de pensioen
premie. De afgelopen periode boog de deel nemersraad 
zich onder andere over allerlei rapporten zoals het jaarver
slag, de statuten en reglementen van het POB.

Wat doen anderen voor je pensioen?
De administratie van je pensioen wordt verzorgd door AZL 
in Heerlen. Medewerkers van AZL beantwoorden ook 
graag al je vragen over je pensioen. Verder is er externe 
ondersteuning op het gebied van actuariaat, accountancy 
en vermogensbeheer.

Verantwoordelijkheden bestuur
Het bestuur van het POB moet ervoor zorgen dat de pen
sioenregeling uitgevoerd wordt zoals die bedoeld is. Dat 
elk pensioen goed uitgerekend wordt en dat de premies 
aan je pensioen besteed worden en niet aan iets anders. 
In de pensioenregeling staat volgens welke regels je 
pensioen opbouwt. Verder is het bestuur verantwoordelijk 
voor het beheer van het vermogen. Het POB beschikt eind 
2011 over ruim € 1,2 miljard. Een fors bedrag. Het bestuur 
moet ervoor zorgen dat er verstandig met dat geld wordt 
omgegaan.

In het bestuur zijn de werkgevers vertegenwoordigd via 
de werkgeversorganisatie, de werknemers via de werk
nemersorganisaties en de gepensioneerden. De functies 
van (plaatsvervangend) voorzitter en secretarispenning
meester binnen het bestuur worden afwisselend voor de 
duur van twee jaar vervuld door een vertegenwoordiger 
van de werkgeversorganisatie dan wel de werknemers
organisaties. Het bestuur vergaderde de afgelopen tijd 
 onder andere over de financiële positie, de beleggingen, 
het pensioenbeleid en verschillende rapporten van het POB.

Meer weten? 
Op onze website www.pob.eu vind je meer 
 informatie. Kies voor ‘over het pensioenfonds’ 
en je kunt lezen over de samenstelling van het 
 bestuur, over verschillende commissies en over het 
 verantwoordingsorgaan.
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Vakbonden, werkgeversorganisatie VNO/NCW en het kabinet sloten afgelopen zomer het pensioen
akkoord. Dit verandert het Nederlandse pensioenstelsel wezenlijk. Wat verandert er voor u?

Wat brengt het pensioenakkoord?

Kun je, als je langer leeft, ook altijd langer werken?
Niet altijd. Hoger opgeleiden zijn vaker in staat om langer 
door te werken. Volgens het akkoord gaan werkgevers 
en vakbonden afspreken hoe ze mensen inzetbaar gaan 
houden, bijscholen en helpen reintegreren. Een vitaliteits
regeling vervangt de levensloopregeling.

Wat verandert er verder aan de AOW?
Vanaf 2013 tot 2028 stijgt de AOW jaarlijks met 0,6% 
extra. Ook de manier waarop de AOW verhoogd wordt, 
verandert. Nu wordt de AOW aangepast aan de gemid
delde prijsstijging, straks aan de loonstijging. 

Is er straks meer kans op  verhoging van de  
pensioenen?
In het algemeen hebben pensioenfondsen onder het 
pensioenakkoord meer vrijheid om bij een goed rende
ment op beleggingen, de pensioenen eerder te verhogen. 
Hierop is veel kritiek. Het is dus de vraag welke afspraken 
vakbonden en werkgevers hierover maken bij een speci
fiek fonds.

Wanneer wordt de pensioenregeling van POB 
aangepast aan het pensioenakkoord?
Dat is niet bekend. Vakbonden en werkgevers maken 
afspraken over de pensioenregeling in de CAOonder
handelingen.

Waarom is het pensioenakkoord er gekomen?
Het Nederlandse pensioenstelsel is minder toekomst
bestendig dan gedacht. Crises op de financiële markten 
en de gestegen levensverwachting maakten duidelijk dat 
de huidige regelingen op de lange duur niet meer betaal
baar zijn.

Het pensioenakkoord moet AOW en aanvullend pensioen 
betaalbaarder maken. De premies mogen niet stijgen. 
Het aanvullend pensioen moet waardevaster worden. 
Uitgangspunt is een evenwichtige verdeling van lusten en 
lasten over verschillende generaties.

Moet iedereen nu langer doorwerken?
Voor iedereen die in of na 2020 65 jaar wordt, geldt de 
hogere AOWleeftijd. Vanaf 2020 is die 66 jaar; vanaf 2025 
waarschijnlijk 67. Elke vijf jaar wordt gekeken of de levens
verwachting gestegen is en de pensioenleeftijd verder 
omhoog moet.

U kunt vanaf 2020 zelf kiezen of u doorwerkt tot uw AOW
leeftijd, of dat u uw AOWuitkering eerder laat ingaan. Voor 
elk jaar dat uw AOW eerder ingaat, daalt deze met 6,5%. 
En voor elk jaar dat u langer doorwerkt, stijgt uw AOW 
met 6,5%. Voor mensen met lagere inkomens komt er 
een bonusregeling waarmee ze toch eerder kunnen stop
pen met werken.

‘Hoe hoog wordt mijn pensioen?’
Elk jaar staat op uw Uniform Pensioenoverzicht hoe
veel pensioen u straks kunt verwachten. Maar wat 
als u zo maar ergens door het jaar wilt weten hoe het 
ervoor staat? Of als u zich afvraagt wat er met uw 
pensioen gebeurt als u minder gaat werken, als u uw 
baan verliest of als u gaat scheiden?

 
Onze website www.pob.eu geeft antwoord
Log in op onze pensioenplanner en u kunt rekenen 
met uw eigen pensioen. Hebt u uw wachtwoord niet 
meer? Via de website kunt u een nieuw wachtwoord 
aanvragen.
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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.

Ik wil gebruik maken van prepensioen. Vanaf 
welke leeftijd kan dat?
U kunt met prepensioen als u geboren bent vóór 1950 
en als u op 1 januari 2006 al pensioen opbouwde bij 
het POB. U valt dan onder het overgangsreglement. 
De volgende leeftijden gelden:
 – Bent u geboren in 1947, dan kunt u met pre
pensioen als u 61 jaar en 9 maanden bent.

 – Bent u geboren in 1948 en 1949, dan kunt u met 
prepensioen als u 62 jaar bent.

U kunt uw prepensioen eerder of later laten ingaan.  
U vraagt het zelf aan bij uw werkgever en bij het POB. 

Gaat u op of na deze leeftijd weg bij uw werkgever, 
dan gaat uw prepensioen meteen in. Wilt u dat niet? 
U kunt uw prepensioen dan alleen uitstellen als u kunt 
aantonen dat u een nieuwe werkgever hebt of dat u 
werkt als zelfstandig ondernemer.

Als u doorwerkt tot u 65 jaar wordt, vervalt uw 
prepensioen niet. Het wordt omgezet in een hoger 
ouderdomspensioen.

Wie in of na 1950 geboren is, kan ook eerder met 
pensioen. Met de pensioenplanner op www.pob.eu 
berekent u hoeveel (pre)pensioen u kunt verwachten.

Ik word 65. Vanaf wanneer krijg ik  
ouderdomspensioen?
Dat staat op uw Uniform Pensioenoverzicht. Het hangt 
af van het pensioenreglement dat voor u geldt.
 – Geldt voor u het standaardreglement? Uw ouder
domspensioen gaat in op de eerste dag van de 
maand waarin u 65 jaar wordt.

 – Geldt voor u het overgangsreglement? Uw 
 ouder domspensioen gaat in op de eerste dag van 
de maand die volgt op de maand waarin u 65 jaar 
wordt.

De eerste betaling ontvangt u in beide gevallen rond 
de 23ste van de maand van ingang.

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand 
op uw rekening bijgeschreven. Valt de 23ste in een 
 weekend, dan is de betaling op de vrijdag ervoor.
De komende maanden is dat als volgt:

23 januari 23 februari 23 maart 
23 april 23 mei

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.


