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Verlaging opbouwpercentage voor 2017
Geachte <aanhef2>,
Veel pensioenfondsen moeten maatregelen nemen vanwege de lage rente. Zo ook het POB.
Het bestuur van het fonds heeft moeten besluiten het opbouwpercentage voor uw pensioen
voor 2017 te verlagen van 1,875% naar 1,52%. In deze brief leggen wij u uit waarom en wat de
gevolgen daarvan zijn.
Pensioenpremie niet toereikend
De werkgeversorganisatie VOB en de vakbonden (de sociale partners) spreken voor de
uitvoering van de pensioenregeling een premie af. Die premie betaalt u gedeeltelijk zelf, het
andere deel betaalt uw werkgever. In 2016 is gebleken, dat de afgesproken premie niet meer
toereikend is om de pensioenopbouw van 1,875% per jaar in 2017 toe te kennen. De
belangrijkste reden daarvoor is de lage rente. Als de financiële positie van het POB verslechtert,
is dat in het nadeel van iedereen die pensioen opbouwt of heeft opgebouwd bij het fonds.
Opbouwpercentage naar 1,52% voor 2017
De afgelopen periode hebben de sociale partners en het POB overlegd over mogelijke
maatregelen om de pensioenregeling betaalbaar te houden. Na overleg over álle mogelijke
maatregelen heeft het bestuur besloten dat het verlagen van het opbouwpercentage de meest
evenwichtige oplossing is. De premie die u en uw werkgever betalen, is immers bedoeld om
de nieuwe pensioenopbouw te betalen.
Het opbouwpercentage voor uw ouderdomspensioen wordt voor 2017 verlaagd van 1,875%
naar 1,52%. Het op te bouwen partnerpensioen wordt verlaagd naar evenredigheid. In 2017
gaat het POB opnieuw in overleg met de sociale partners met als doel overeenstemming te
bereiken over de pensioenregeling en de premie naar de toekomst toe.

Pagina:
Datum:

2
31 december 2016

Wat betekent dit voor u?
Met uw opgebouwde pensioen gebeurt niets. In 2017 bouwt u minder pensioen op. Hieronder
vindt u een voorbeeldberekening.

Pensioengevend jaarsalaris
Franchise
Pensioengrondslag
Opbouwpercentage
Jaarlijkse pensioenopbouw

2016
€ 35.000
€ 13.877
€ 21.123
1,875%
€ 21.123 * 1,875% = € 396

2017
€ 35.000
€ 13.877
€ 21.123
1,52%
€ 21.123 * 1,52% = € 321

In het voorbeeld leidt de verlaging van het opbouwpercentage tot een verminderde
pensioenopbouw van € 75,- bruto per jaar.
De berekening voor 2017 is gemaakt op basis van het salaris en de franchise van 2016, zodat u
de bedragen goed kunt vergelijken. Uitgaande van hetzelfde salaris en de franchise van 2017
(€ 14.060), wordt de jaarlijkse pensioenopbouw in het voorbeeld € 318 en is het verschil € 78,bruto per jaar.
Hoe ziet de toekomst er uit?
De verlaging van het opbouwpercentage geldt in principe alleen voor 2017. Zoals hierboven al
vermeld gaat het POB in 2017 opnieuw in overleg met de sociale partners om een plan te
maken voor de toekomst. Daarbij moeten we in elk geval ook rekening houden met nieuwe
wettelijke voorschriften, zoals het verhogen van de pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar in 2018.
Ook die wijzigingen hebben gevolgen voor uw pensioenopbouw en uw pensioenregeling. We
houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de komende wijzigingen.
Waar vindt u meer informatie?
Een lijst van veelgestelde vragen staat op www.pob.eu. Zodra het nieuwe opbouwpercentage
is ingevoerd in de administratie, kunt u in Mijn Pensioencijfers zien welke gevolgen deze
verlaging heeft voor uw toekomstig te bereiken pensioen. Dat ziet u daarna ook op
www.mijnpensioenoverzicht.nl en uiteraard op het Uniform Pensioenoverzicht over 2017. Dit
laatste ontvangt u pas in 2018. Het nieuwe opbouwpercentage moet ook worden ingevoerd in
de pensioenplanner. Wij informeren u via de website en per e-mail over de voortgang daarvan.
Hebt u vragen?
Wij realiseren ons dat deze verlaging van uw pensioenopbouw in 2017 voor u onverwacht komt
en geen goed nieuws is. Wellicht heeft u daar nog vragen over. U kunt ons bellen op 088-116
2448 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar info@pob.eu. Wij helpen u graag.
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken
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Hebben wij uw e-mailadres nog niet en wilt u op de hoogte blijven? Log dan in op
www.pob.eu en laat uw e-mailadres achter.

