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Nieuwsbrief 

Informatie-
bijeenkomsten  
in uw regio

Regel uw  
pensioenzaken zelf!

Uw vraag,  
ons antwoord

Bouwt u pensioen op bij het POB? Dan ontvangt u in 2016 twee pensioen overzichten. Zodat u weer een compleet en 

actueel beeld krijgt van de stand van zaken rond uw pensioenopbouw, na invoering van alle reglements- en 

 administratieve wijzigingen in 2015.

U ontving in 2015 een pensioenover-
zicht met de stand van zaken per 
31 december 2014. Daarin waren de 
wijzigingen per 1 januari 2015 logischer-
wijs nog niet verwerkt. Daardoor hebt 
u nog geen beeld van de gevolgen van 
de reglementswijzigingen voor uw pen-
sioen.

Actuele gegevens voor u
Omdat we het belangrijk vinden dat u 
dat actuele overzicht wél krijgt, ontvangt 
u in 2016 twee pensioenoverzichten. 
Het eerste valt eind mei bij u op de 
mat en geeft de stand van zaken per 
1 januari 2015 weer. Als u het pensioen-
overzicht van 31 december 2014 en dit 

overzicht naast elkaar legt, kunt u zien 
welke invloed de wijzigingen hebben 
gehad op uw pensioenopbouw. Het 
tweede pensioenoverzicht ontvangt u in 
juni. Dat geeft de stand van zaken rond 
uw pensioenopbouw per 1 januari 2016 
weer.

Reglementswijziging,  
pensioenplanner vernieuwd
Vanessa Adriaanse, medewerker pen-
sioenbureau: ‘We hadden bij het POB 
in 2015 te maken met een uitgebreide 
wijziging van de pensioenregeling. 
Deze gewijzigde pensioenregeling is 
de afgelopen periode verwerkt in onze 
administratie om de deelnemers vanuit 

het POB optimaal te kunnen helpen. 
Om de deelnemer zelf goed inzicht te 
geven in zijn pensioensituatie wordt 
die vernieuwde regeling momenteel 
verwerkt in de pensioenplanner. Met 
die pensioenplanner kan de deelnemer 
bijvoorbeeld ook de gevolgen zien als hij 
eerder of later met pensioen wil gaan.’ 

Bent u al met pensioen?
De reglementswijzigingen per 
1  januari 2015 hebben geen invloed op 
uw pensioen. Daarom ontvangt u maar 
één pensioenoverzicht, namelijk eind 
mei. Dat overzicht geeft de stand van 
zaken weer per 1 januari 2016. 

Twee pensioen-
overzichten in 2016 
voor werknemers

Nieuwsbrief blijven ontvangen? 

E-mailadres achterlaten! 

Dit is de laatste papieren nieuwsbrief 

van het POB. Wilt u de nieuwsbrief 

blijven ontvangen? Log dan in met 

uw DigiD op www.pob.eu en laat 

uw e-mailadres achter. Hebt u uw 

e-mailadres al eerder achter gelaten? 

Controleer dan voor de zekerheid uw 

gegevens achter de login.



Uw pensioen gaat 
niet omhoog
Het bestuur van het POB heeft besloten om de pen-
sioenen per 1 januari 2016 niet te verhogen. Dit geldt 
voor de opgebouwde pensioenen en de ingegane 
pensioenen. Het verhogen van de pensioenen is afhan-
kelijk van de financiële positie van ons pensioenfonds. 
Het bestuur kan alleen besluiten de pensioenen te 
ver hogen als er genoeg reserves zijn en de financiële 
positie dus goed genoeg is. Daarbij moet het bestuur 
rekening houden met de wettelijke regels die in 2015 
zijn vast gelegd. Meer weten? Kijk dan op onze website  
www.pob.eu. Wanneer wordt 

mijn pensioen 
uitbetaald?
Uw pensioen wordt in 2016 op de 
23ste van elke maand op uw reke-
ning bijgeschreven. Valt de 23ste in 
een weekend of op een feestdag? 
Dan is de betaling vóór het week-
end of de feestdag. In de komende 
maanden is dat als volgt: 

23 maart, 22 april, 23 mei, 23 juni, 
22 juli, 23 augustus, 23  september, 
21 oktober, 23 november, 
20 december

In het buitenland duurt het langer 
voordat uw pensioen wordt bij-
geschreven. De bedoeling is: vóór 
het einde van de maand. 

Pensioenfondsbestuurders,  
wat zijn dat voor mensen?
Pensioen is een hot item. In de media wordt regelmatig over pensioenonder-
werpen geschreven. Wat vinden de mensen die betrokken zijn bij het POB daar-
van? Bestuur, raad van toezicht en verantwoordingsorgaan vinden het belangrijk 
dat u hun mening kent over actuele onderwerpen. Daarom gaan ze in de komende 
 periode bloggen. Regelmatig kunt u op de website een persoonlijke mening over 
een actueel onderwerp lezen. Als uw e-mailadres bij ons bekend is, krijgt u de een 
e-mail met een aankondiging. Vergeet vooral niet te reageren op de blogs, zodat we 
ook uw mening beter leren kennen! Dat kan via het feedbackformulier op  
de website. 

Help, ik ga met pensioen! 
Wat komt er op me af?
Drie verschillende deelnemers. Alle drie op een ander 
moment in hun leven. Irene van Bienema is 58 jaar en nog 
niet met pensioen. Edward Blom is op zijn 60e met pensioen 
gegaan en geniet daar nu al zeven jaar van. Henk Kleersnijder 
staat aan het begin van zijn pensioencarrière. Hoe zijn deze 
drie mensen bezig met hun pensioen? We volgden ze een jaar 
lang. De interviews geven stof tot nadenken voor als u zelf 
straks met pensioen gaat. U leest ze op www.pob.eu. Laat 
ons via het feedbackformulier op de website weten wat u van 
de interviews vindt. In de loop van 2016 gaan we 
nieuwe kandidaten volgen. Hou de website in  
de gaten! 

Nieuwe pensioenplanner 

op komst

Op dit moment wordt een nieuwe pensioen- 
planner gebouwd. Net als bij de huidige 
planner, kunt u daarmee uitrekenen wat het 
effect is van bepaalde keuzes op de hoogte 
van uw pensioen. We verwachten dat de 
nieuwe pensioenplanner in het 2e kwartaal 
van 2016 klaar voor gebruik is. Wij houden u 
natuurlijk op de hoogte. 
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Het POB gaat in 2016 een proef doen met regionale informatiebijeenkomsten voor deelnemers. In de tweede helft 

van het jaar worden er in drie regio’s informatieve bijeenkomsten over pensioen georganiseerd. De vakbond 

ondersteunt het initiatief van harte.

Hanan Yagoubi zit als vakbondsbestuur-
der aan tafel tijdens de cao-onderhan-
delingen voor de bibliotheekbranche. 
Ze vertelt: ‘De arbeidsvoorwaarde pen-
sioen is belangrijk. We ervaren dat ook 
de werkgevers dat zo zien. Zeker gezien 
de situatie waarin de bibliotheekwereld 
zit, waar reorganisaties aan de orde van 
de dag zijn. Daar komt bij, dat onge-
veer 60% van het personeelsbestand 
55 plus is. Dat maakt bezig zijn met je 
pensioen nog belangrijker.’

Hoe verhouden deze  
bijeenkomsten zich tot die  
van de vakbond?
‘De informatiebijeenkomsten van het 
POB richten zich op alle veranderingen 
in de pensioenwereld en welke gevol-
gen die hebben voor de pensioenrege-
ling. Welk effect heeft de verhoging 
van de pensioenleeftijd op het pen-
sioen? Welke mogelijkheden zijn er om 
eerder te stoppen, of om langer door te 
werken? De bijeenkomsten van de vak-
bond worden georganiseerd op initiatief 

van de leden, meestal in een situatie 
dat er iets aan de hand is bij een speci-
fieke bibliotheek, zoals een reorganisa-
tie. Die bijeenkomsten hebben dus een 
heel ander doel.’

Wat vindt de vakbond van 
dit initiatief van het POB?
‘De bond is blij met de professionele 
aanpak van het fonds. Om zoveel moge-
lijk deelnemers te bereiken, raden we 
aan om zowel de ondernemingsraden 
als de werkgevers bij de organisatie 
en het uitnodigen van de medewer-
kers te betrekken. Maak gebruik van 
de communicatiemiddelen waarmee 
je de medewerkers het beste bereikt! 
Vanuit de vakbond zijn we graag bereid 
te helpen.’

Ook naar een  
informatiebijeenkomst?
De exacte data voor de bijeenkomsten 
zijn nog niet bekend. Als u in de regio 
woont, krijgt u vanzelf bericht via vak-
bond, werkgever of pensioenfonds. 

Over Hanan

Naam Hanan Yagoubi

Functie Vakbondsbestuurder  
FNV Publiek Belang

Bij POB sinds 2008, bestuurs-
lid, voorzitter van de 
pensioencommissie en 
lid van de commissie 
 communicatie

Privé getrouwd, 2 kinderen

´Mondelinge informatie 
komt niet in de 

 schoenendoos terecht´

Het POB start met regionale informatiebijeenkomsten
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Uw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen? 
U vindt veel informatie op www.pob.eu. U kunt ons ook bellen: 088 - 116 2448  
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen: info@pob.eu. Wij helpen u graag. 

Ik ga scheiden. Waar moet ik aan 
denken?

Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdoms-
pensioen. Die zijn vastgelegd in de wet. U kunt ook 
afwijken van de wet door andere afspraken te maken. 
Wilt u dat? Zorg er dan voor dat u deze afspraken 
opneemt in het echtscheidingsconvenant. Neem in 
beide gevallen binnen twee jaar na uw scheiding con-
tact met ons op om uw wensen door te geven. Meer 
informatie vindt u op onze website via ‘Belangrijke 
 pensioenmomenten>Privé>Scheiden’.

Frans Arkenbosch, Tim Meijboom, Vanessa Adriaanse, Dennis Coumans, Mieke Damoiseaux, Ralf Bonnema en Peter Sligchers beantwoorden  

uw vragen graag. 

Op welke leeftijd kan ik met pensioen?

De pensioenrichtleeftijd in de huidige pensioenrege-
ling van het POB is 67 jaar. U kunt er voor kiezen uw 
pensioen eerder te laten ingaan, bijvoorbeeld op het 
moment dat u ook AOW-pensioen van de overheid 
ontvangt. De leeftijd waarop u voor het eerst AOW-
pensioen ontvangt, gaat in stappen omhoog. Op 
www.svb.nl vindt u meer informatie over de AOW-
leeftijd. Op www.pob.eu vindt u meer informatie over 
uw keuzemogelijkheden bij het POB. 

Uiterlijk drie maanden vóórdat u voor het eerst AOW-
pensioen ontvangt, krijfgt u een brief van ons. Daarin 
informeren wij u over uw keuzemogelijkheden. Wilt u 
nog eerder met pensioen? Vraag dat tijdig bij ons aan 
met het aanvraagformulier. Dat vindt u op onze web-
site. Doe dat uiterlijk 2 maanden voor de gewenste 
ingangsdatum.

Hoe log ik in bij Mijn Pensioencijfers?

Mijn Pensioencijfers is de beveiligde digitale omge-
ving van onze website. U kunt inloggen met uw 
DigiD. DigiD is een persoonlijke inlogcode voor 
websites van de overheid, zoals bijvoorbeeld de 
Belastingdienst. Door in te loggen met uw DigiD is 
uw privacy gegarandeerd. Hebt u nog geen DigiD? 
Of bent u uw wachtwoord vergeten? Kijk dan op 
de website van DigiD: www.digid.nl.


