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Stelt u zich kandidaat voor het pensioenfondsbestuur of het nieuwe 
verantwoordingsorgaan? 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Als gevolg van de nieuwe Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen, worden zowel het 
huidige verantwoordingsorgaan als de deelnemersraad per 1 juli 2014 opgeheven. In plaats 
daarvan komt er een verantwoordingsorgaan nieuwe stijl. Daarnaast wijzigt de samenstelling 
van het pensioenfondsbestuur. Door deze wijzigingen komt er bij beide organen één zetel 
beschikbaar voor pensioengerechtigden van het POB.   
 
Verantwoordingsorgaan nieuwe stijl 
Het POB legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Daarnaast beoordeelt 
het verantwoordingsorgaan het handelen van het bestuur, het gevoerde beleid en de 
beleidsbeslissingen voor de toekomst.  
 
Het verantwoordingsorgaan nieuwe stijl bestaat uit zes leden, waarvan vertegenwoordigers van 
de werknemers drie zetels bezetten, de werkgeversorganisatie twee en de vertegenwoordiging 
van pensioengerechtigden één. Deze laatste zetel is beschikbaar. 
 
Bestuur 
Het bestuur bepaalt het beleid van het pensioenfonds. Het bestuur van het POB is onder meer 
eindverantwoordelijk voor o.a. de uitvoering van de pensioenregelingen, de 
pensioenadministratie, het vermogensbeheer en de communicatie met alle betrokkenen. 
 
Het bestuur van het POB bestaat uit acht personen. Vier personen zijn benoemd door de  
Vereniging Openbare Bibliotheken namens de werkgevers en drie personen zijn benoemd door 
de werknemersorganisaties en één persoon zal worden benoemd ter vertegenwoordiging van 
de pensioengerechtigden. 
 
U  kunt zich kandidaat stellen voor één van beide zetels.  
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Stelt u zich kandidaat? 
Kiesgerechtigd is iedere pensioengerechtigde van het POB van 18 jaar en ouder.  
Verkiesbaar is iedere persoon die als vertegenwoordiger van pensioengerechtigden op wil 
treden en die kan voldoen aan de profielschets die het bestuur heeft opgesteld. 
 
De nieuwe leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan nieuwe stijl worden per 1 juli 
aanstaande benoemd. Wilt u zich kandidaat stellen voor één van beide zetels? Dan ontvangen 
wij graag uiterlijk 14 maart aanstaande uw motivatiebrief met cv en vermelding van de zetel 
waarvoor u zich kandidaat stelt. De eisen die aan kandidaten worden gesteld, vindt u in het 
functieprofiel.  
Zowel het sjabloon voor uw motivatiebrief als de functieprofielen vindt u op de website  onder 
publicaties. 
 
U kunt uw kandidaatstelling sturen naar:  
Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, 
p.a. AZL N.V. 
De heer R. Mulders 
Postbus 4471 
6401 CZ Heerlen 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van het bestuur of het verantwoordingsorgaan 
nieuwe stijl, dan kunt u contact opnemen met de heer Robert Mulders, bestuursadviseur van 
het POB. Hij is telefonisch te bereiken op telefoonnummer 045-5763 408.  
Meer informatie over het pensioenfonds vindt u op onze website: www.pob.eu. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN 
namens deze, 

 
E.C. Grootendorst 
Voorzitter 
 
 
 
 


