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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot
wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het
bedrijfstakpensioenfonds Openbare Bibliotheken
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gezien de aanvraag van Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken namens Vereniging
Openbare Bibliotheken, CNV Connectief en FNV, daartoe strekkende, dat de verplichtstelling tot
deelneming in de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken, ingevolge de Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, wordt gewijzigd voor de in de aanvraag bedoelde
groepen van personen in de bedrijfstak Openbare Bibliotheken;
Gelet op de artikelen 10, eerste lid en 16 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;
Gezien het overleg met De Nederlandsche Bank;
BESLUIT:

I.
Wijzigt zijn besluit van 28 juni 1984, nr. 84/2417, Stcrt. 1984, nr. 126 (laatstelijk gewijzigd bij besluit van
30 juni 2014, Stcrt. 3 juli 2014, nr. 18870) waarin werd overgegaan tot het verplicht stellen van de
deelneming in de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.
De verplichtstelling tot deelneming komt na wijziging te luiden als volgt:
‘de deelneming in de Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken verplicht te stellen voor
werknemers die krachtens arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:610
BW (wet van 6 juni 1996, Staatsblad nr. 406) in dienst zijn van een openbare bibliotheek. De
verplichtstelling eindigt uiterlijk op de dag dat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd als
bedoeld in de Algemene ouderdomswet (wet van 31 mei 1956, Staatsblad nr. 281, laatstelijk
gewijzigd bij wet van 18 mei 2016, Staatsblad nr. 206) bereikt;
wordende ten deze verstaan onder openbare bibliotheek:
a. de in Nederland gevestigde lokale bibliotheek als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (wet van 19 november 2014, Staatsblad nr. 470);
b. de in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende provinciale ondersteuningsinstelling als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (wet van 19 november 2014, Staatsblad nr. 470);
c. de Koninklijke Bibliotheek als bedoeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
(wet van 19 november 2014, Staatsblad nr. 470);
d. de in Nederland gevestigde rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke instelling die
een of meer voorzieningen van openbaar bibliotheekwerk, als bedoeld in de Wet op het
specifiek cultuurbeleid (wet van 11 maart 1993, Staatsblad nr. 193, laatstelijk gewijzigd bij wet
van 1 januari 2013, Staatsblad nr. 632) zoals die wet luidde op 1 januari 2013, in stand houdt;
e. de in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersoon die werkzaamheden verricht die
naar hun aard dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn als de werkzaamheden, die verricht worden
door een openbare bibliotheek als genoemd onder sub a, b, c en/of d van dit artikel;
f. de in Nederland gevestigde privaatrechtelijke rechtspersoon die geheel of nagenoeg geheel
werkzaamheden verricht voor en/of ten behoeve van een openbare bibliotheek als genoemd
onder sub a, b, c, d en/of e van dit artikel, tenzij die werkzaamheden geen ondersteuning geven
en ook geen ondersteuning kunnen geven aan een of meer functies van een openbare
bibliotheek. Deze functies van een openbare bibliotheek zijn: het ter beschikking stellen van
kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en
debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur.
Onder openbare bibliotheek wordt niet verstaan de openbare bibliotheek indien en zolang die
openbare bibliotheek op grond van de Wet privatisering ABP (wet van 21 december 1995,
Staatsblad nr. 639) verplicht is tot naleving van de statuten en reglementen van Stichting Pensioenfonds ABP.’

1

Staatscourant 2017 nr. 13946

9 maart 2017

II.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
’s-Gravenhage, 6 maart 2017
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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