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Nieuwsbrief 

Geen zwart gat  
na uw pensioen?

Regel uw  
pensioenzaken zelf!

Uw vraag,  
ons antwoord

AOW-leeftijd gaat  
sneller naar 67 jaar
Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u AOW-pensioen van de overheid. 

De leeftijd waarop u voor het eerst AOW-pensioen ontvangt, gaat in stappen 

omhoog naar 67 jaar. De regering wil dat de AOW-leeftijd sneller stijgt. 

De regeringspartijen PvdA en VVD hebben dit in 2012 al afgesproken in 

hun regeerakkoord. Daarmee zijn de Tweede en Eerste Kamer nu akkoord 

gegaan.

Verhoging AOW-leeftijd
Oorspronkelijk zou de AOW-leeftijd in 
stappen stijgen naar 67 jaar in 2023. 
Deze stijging gaat vanaf nu sneller. 
De AOW-leeftijd stijgt geleidelijk naar 
67 jaar in 2021. Als we allemaal langer 
blijven leven, gaat de AOW-leeftijd 
na 2021 verder omhoog.

Check uw AOW-leeftijd
Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd 
straks naar verwachting is? Kijk dan op 
www.wijzeringeldzaken.nl en vul als 

zoekwoord ‘aow’ in. Onder de treffer 
‘Check wat jouw AOW-leeftijd is’ vindt 
u een rekentool die op basis van uw 
geboortedatum uw verwachte AOW-
leeftijd berekent. 

Verlenging overbruggings- 
regeling
Door de stijging van de AOW-leeftijd kan 
het zijn dat u tijdelijk minder inkomen 
hebt. Dit wordt ook wel het AOW-gat 
genoemd. Voor gepensioneerden met 
een laag inkomen is er een AOW-over-

bruggingsregeling. Deze geldt alleen als 
u vóór 1 januari 2013 met prepensioen 
bent gegaan. Staatssecretaris Klijnsma 
heeft beloofd om de AOW-overbrug-
gingsregeling uit te breiden.

Meer informatie
De Sociale Verzekeringsbank zorgt 
namens de overheid voor de uitvoering 
van het AOW-pensioen. Alles over het 
AOW-pensioen leest u op de website 
van deze instantie: www.svb.nl. 

Eerder met pensioen?  
De keuze is aan u
De pensioenleeftijd bij het POB is vast-
gesteld op 67 jaar. Conform de cao gaat u 
met pensioen op de AOW-leeftijd. U kunt 
ervoor kiezen om uw POB-pensioen gelijk 
met de AOW in te laten gaan, of zelfs 
nog eerder. Uw maandelijkse pensioen-
uitkering wordt dan lager. U bouwt 
immers minder lang pensioen op. Boven-
dien moet u langer met uw pensioen 
doen, omdat de uitkering eerder begint. 
Maak met uw werkgever goede afspraken 
over eerder stoppen met werken en geef 
de gewenste pensioendatum minimaal 
twee maanden voordat u met pensioen 
wilt gaan door aan het POB.



Nieuwe website voor POB
Aan het online adres is niets veranderd, 
maar de website die er staat is compleet 
gewijzigd. U kunt de nieuwe website overal 
en altijd raadplegen; alle informatie over uw 
pensioenregeling op uw smartphone, tablet, 
laptop of vaste computer. Hoeveel pensioen 
bouwt u op? Wat is er geregeld voor uw 

nabestaanden? 
Wat moet u doen 
voor uw pensioen 
als u gaat samen-
wonen? Of als u 
een nieuwe baan 
krijgt? 

Uw pensioenzaken 
zelf regelen
Wilt u uw pensioenzaken zelf regelen? Dat kan vanaf 
begin 2016 achter de login van de nieuwe website van 
het pensioenfonds POB op www.pob.eu. De website 
zelf is onlangs in een nieuw jasje gestoken en krijgt 
een nieuwe, beveiligde omgeving waarin u uw eigen 
 pensioenzaken kunt regelen. 

Pensioenplanner 
beschikbaar
Met de pensioenplanner ziet u in 
één oogopslag wat de  gevolgen 
zijn voor uw pensioen van 
bepaalde keuzes en veranderingen 
in uw situatie. De pensioenplanner 
is  beschikbaar via de login. U logt 
voortaan in met uw DigiD. Let op: 
de pensioenplanner wordt op dit 
moment aangepast naar de nieuwe 
regeling. U kunt dus wel bereke-
ningen maken, maar op basis van 
de pensioenregeling van vorig 
jaar. Het voorwaardelijk pensioen, 
dat per 1 januari 2015 is komen te 
vervallen, wordt nog vermeld. Toch 
geeft de planner nog een behoor-
lijke indicatie van de mogelijkheden 
die u hebt en van de hoogte van 
uw vervroegd pensioen. 

Pensioennieuws
U leest op de website alles over de  ontwikkelingen op het gebied van de  pensioenen 
in Nederland in het  algemeen en uw pensioenfonds in het bijzonder. Elke maand 
 publiceren we de actuele stand van zaken rondom de financiële positie van het POB.  

Mijn Pensioencijfers
In begin 2016 gaat ook de beveiligde omgeving 
Mijn Pensioencijfers live. De naam zegt het al: 
hier ziet u hoeveel u hebt opgebouwd bij het 
POB. Log in met DigiD en u kunt zien  hoeveel 
pensioen u kunt verwachten als u straks 
stopt met werken of als u onverhoopt ziek 
wordt en niet meer kunt werken. Wilt u uw 
partner aanmelden waarmee u samenwoont 
of wilt u pensioen meenemen van uw oude 
 pensioenfonds? Dat kunt u zelf regelen. Ook 
is het mogelijk om een correspondentieadres 
door te geven of vragen te stellen. 

Laat ons weten wat u 
ervan vindt

Rechtsonder op de nieuwe website 
vindt u een feedbackknop. Mist 
u informatie? Zijn er links die niet 
werken? Wilt u ons laten weten 
wat u van de nieuwe website 
vindt? We horen het graag. 
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Marijon Wiggers (67) heeft precies 40 jaar gewerkt in het bibliotheekwezen. 

Sinds 1 december 2008 is ze met pensioen. En dat vindt ze heerlijk! Ze geeft 

vier tips om een zwart gat na uw pensioen te voorkomen:

1. Creëer een plekje voor jezelf
‘Het was winter, toen ik met pensioen 
ging. Ik ben een echt buitenmens. 
Dus eigenlijk was dat niet de beste 
periode. Ik had opeens heel veel vrije 
tijd. Om het werkritme een beetje vast 
te houden, besloot ik een kamer voor 
mezelf in te richten. Met allerlei boeken, 
muziek en een tv met dvd-speler. Op 
de momenten dat ik normaal gesproken 
naar mijn werk zou gaan, hield ik mezelf 
bezig in deze kamer. En dat lukte heel 
goed! De middagen vlogen voorbij. 
Lange tijd was dat voor mij een goede 
tussenoplossing. Inmiddels gebruik ik 
de kamer amper meer; ik heb het veel 
te druk met andere dingen.’

2. Plan een paar vaste 
 activiteiten in de week

‘Sinds ik met pensioen ben, is het voor 
mij belangrijk om een paar vaste acti-
viteiten per week te hebben. Voor mij 
is dat tennis, maar liefst drie keer in de 
week. Het zorgt voor structuur en dat 
biedt houvast. Ook ga ik  minimaal één 
keer per week terug naar de  bibliotheek. 
Daar zie ik mijn oud-collega’s, lees ik 
tijdschriften en leen ik boeken.  

Daarnaast houd ik van fietsen, 
 zwemmen, in de tuin werken en kunst. 
Ik ga graag naar musea en volg ook 
 cursussen over kunst.’

3. Stel je open om nieuwe 
mensen te leren kennen

‘Tijdens je pensioen kun je uitstekend 
nieuwe mensen leren kennen. Dat 
is eenvoudig als er al een bepaalde 
gemeenschappelijke interesse is. Op 
de kunstcursussen leer ik bijvoorbeeld 
nieuwe mensen kennen die geboeid 
zijn door kunst. Ook tijdens mijn 
 bibliotheekbezoekjes kom ik nieuwe 
mensen tegen. Dat werkt heel handig; 
je hoeft niets af te spreken en er is altijd 
wel iemand. Je moet wel voor nieuwe 
contacten open staan, anders lukt het 
niet.’

4. Blijf niet thuis zitten, maar focus 
op wat je allemaal kunt doen

‘Het grootste verschil tussen werken en 
met pensioen zijn? Je bent veel vrijer! 
Je bent veel minder aan tijd gebonden. 
In het begin was dat even wennen, 
maar nu probeer ik zo veel mogelijk te 
genieten.’ 

Komt uw pensioen in zicht? 

U kunt zelf bepalen wanneer en 
hoe u met pensioen gaat. Zo kunt 
u uw pensioen aanpassen aan uw 
eigen wensen. U kunt kiezen uit:

1. Eerder met pensioen.

2. Later met pensioen.

3. Tijdelijke verhoging van het 
ouderdomspensioen tot AOW-
leeftijd.

4. Partnerpensioen inruilen voor 
extra ouderdomspensioen.

5. Ouderdomspensioen inruilen 
voor extra partnerpensioen.

Kijk voor meer informatie 
over elke keuze op  
www.pob.eu > werknemer 
> hoeveel krijg ik >  
pensioen op maat.

Ga via de website ook eens naar 
‘Mijn Pensioencijfers’. Daar vindt 
u de pensioen planner, waarmee u 
makkelijk kunt  uitrekenen welke 
invloed uw keuze heeft op de 
hoogte van uw  pensioen, zie ook 
de informatie op pagina 2.

Geen zwart gat 
na uw pensioen? 

4 tips

In gesprek met… Marijon Wiggers
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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.  
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Uw vraag, ons antwoord

Waarom is de VPL-regeling afgeschaft?

Sociale partners hebben besloten de VPL-regeling 
af te schaffen per 1 januari 2015. Daarbij hebben ze 
in  overweging genomen dat de premie per 1  januari 
behoorlijk had moeten stijgen om de  regeling 
 betaalbaar te houden. Bovendien waren er veel 
mensen die wel betaalden voor de VPL-regeling, 
maar daar geen aanspraak op konden maken. Het 
gaat om de mensen die in dienst na 1  januari 2006. 
Die groep werd in verhouding steeds groter tot de 
groep die mogelijk wel aanspraak had. Ten slotte is er 
gezocht naar een manier om lonen (beperkt) te kunnen 
laten stijgen. 

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. Wij helpen u graag. 

Hoeveel pensioen krijg ik?

Er zijn drie manieren om uw pensioen zelf te 
 controleren:
1. Breng een bezoek aan mijnpensioenoverzicht.nl, log 

in met uw DigiD en bekijk uw pensioenaanspraken. 
2. Maak zelf een voorbeeldberekening. De uitleg 

 hiervoor vindt u op de website onder werknemer > 
hoeveel krijgt u > doe de pensioencheck.

3. Ga naar MijnPensioencijfers (beschikbaar vanaf 
begin 2016). U vindt dit op de website achter de 
inlog. U logt Ook daar logt u in met uw DigiD en 
ziet u in een oogopslag wat u aan pensioen hebt 
 opgebouwd bij het POB.

Wanneer krijg ik mijn uniform pensioenoverzicht?

U ontvangt uw uniform pensioenoverzicht over 2014 dit jaar in september. Het wordt ook digitaal beschikbaar 
gesteld in MijnPensioencijfers. U kunt het dan bewaren op uw eigen computer. Dat scheelt papier! Meer  informatie 
daarover vindt u op pagina 2 van deze nieuwsbrief. Omdat de pensioenregeling per 1 januari 2015 behoorlijk is 
 veranderd,  ontvangt u in het eerste kwartaal van 2016 nóg een uniform pensioenoverzicht, waarop u de wijzigingen 
kunt terug zien. 

Jos Cremers, Jacqueline Gelissen, Vanessa Adriaanse, Dennis Coumans, Peter Sligchers, Tim Meijboom, Mieke Damoiseaux, Ralf Bonnema (niet op de foto) 

en Michelle Rohi (niet op de foto) beantwoorden uw vragen graag. 


