
GEGEVENSAANLEVERING. STUUR ONS UW AKKOORDVERKLARING 2020 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Pensioen voor uw medewerkers? Dat regelen wij samen. In het belang van u als 
werkgever, uw medewerkers en Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 
(POB) besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit van de pensioenadministratie. Elk 
jaar hebben wij gegevens nodig om het pensioen van uw werknemers juist te 
kunnen administreren. Daarom vragen wij u een akkoordverklaring in te vullen. Met 
de ondertekening hiervan verklaart u dat uw werknemers met de juiste gegevens bij 
POB zijn aangemeld. 
 
Daarnaast zal controlebureau Providius een aantal werkgevers benaderen voor een 
pensioencontrole. Elk jaar zijn andere werkgevers aan de beurt. U bent verplicht 
hieraan mee te werken. De kosten die met deze controle gemoeid zijn, komen voor 
rekening van het POB.  
 
Controleer de gegevens 
Het overzicht van de bij ons bekende salarisgegevens vindt u in de werkgeversportal 
op www.azlonline.eu. U kunt dat als volgt downloaden:  
 
• Log in op www.azlonline.eu; 
• Kies voor ‘Overzichten’; 
• Selecteer ‘Deelnemers; 
• Kies voor het tabblad ‘Eindstand’; 
• Nu kunt u voor 2020 een CSV-bestand aanmaken. 
 
De salarisgegevens zijn gebaseerd op de salarissen van uw onderneming per 1 
januari 2020. Het gaat om het pensioengevend loon op fulltime basis. Het bestand 
geeft de gegevens weer tot en met 31 december 2020. Dat betekent dat er ook 
deelnemers in staan die vóór 2020 uit dienst zijn gegaan. 
 
Geef correcties aan ons door 
Ziet u afwijkingen of onjuistheden in het overzicht van de salarisgegevens? Geef 
wijzigingen dan direct aan ons door via www.azlonline.eu.  
 
Stuur ons uiterlijk 15 mei 2021 uw akkoordverklaring 
U vindt de akkoordverklaring op www.pob.eu/werkgever/akkoordverklaring.Vul na het 
controleren van de gegevens de akkoordverklaring in en onderteken deze. U kunt het 
formulier uploaden via het contactformulier op www.azlonline.eu.  
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Hebt u vragen? 
Meer informatie over de pensioenregeling vindt u op www.pob.eu. U kunt ons bellen 
op 088 – 116 24 32 elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur. Of stel uw vraag via het 
contactformulier op www.azlonline.eu. Wij helpen u graag. 

Met vriendelijke groet,  

namens BPF Openbare Bibliotheken  

Marlou Muylkens 

Medewerker pensioenuitvoering 
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