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GOED NIEUWS OVER UW PENSIOEN
Geachte,

We hebben goed nieuws voor u. U hebt in het verleden pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds
Openbare Bibliotheken (POB). Bij het POB blijft de pensioenleeftijd in 2018 67 jaar en we
kunnen uw opgebouwde pensioenaanspraken verhogen, omdat onze financiële situatie is
verbeterd.
Wat is er besloten?
De sociale partners hebben besloten om de pensioenleeftijd voor 2018 vast te stellen op 67
jaar.
Uw pensioenaanspraken worden verhoogd
Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. Daarom proberen we uw
opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen. De laatste jaren is dat niet gelukt, maar onze
financiële situatie is in 2017 behoorlijk verbeterd. Daarom kunnen we uw pensioenaanspraken
in 2018 verhogen met 0,5%.
Wie beslist over de pensioenregeling?
De werkgeversorganisatie VOB en de vakbonden (de sociale partners) beslissen over de
pensioenregeling en volgen daarbij uiteraard de wettelijke voorschriften.
Toekomst
In 2018 gaat het POB opnieuw in overleg met de sociale partners om tot overeenstemming te
komen over de pensioenregeling en de premie naar de toekomst toe. Bij dat overleg moet
rekening worden gehouden met nieuwe wettelijke voorschriften. We houden u zo goed mogelijk
op de hoogte.

Hebt u vragen?
Veel informatie over uw pensioen vindt u op onze website www.pob.eu. Log ook eens in op Mijn
Pensioencijfers om de actuele stand van zaken rond uw eigen pensioen bij Pensioenfonds
Openbare Bibliotheken te bekijken. U vindt de inlogknop rechtsboven op de website. Wij willen
u graag op de hoogte houden van de laatste stand van zaken. Dat gaat het snelste als we dat
digitaal kunnen doen. Log daarom in met uw DigiD op www.mijnpensioencijfers.nl/pob en laat
uw e-mailadres achter. Natuurlijk kunt u ons altijd 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,

Margreet Teunissen
Voorzitter Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

