
 

  

 
Vragenformulier ter beoordeling van de verplichte aansluiting bij de Stichting 

Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 
 
Contactpersoon AZL : Werkgeversadministratie  
Telefoonnummer  : 088-1162425 
E-mail-adres  : werkgeversregistratie@azl.eu 
Postadres   : Postbus 4471, 6401 CZ HEERLEN 
 
 Naam instelling:  
 
 
1. Is de instelling een lokale bibliotheek als bedoeld in de Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen? 
 

 Ja, ga verder met vraag 10. 
 

 Nee, ga verder met vraag 2. 
 

 
 

 
2. Is de instelling een provinciale ondersteuningsinstelling als bedoeld in de Wet stelsel 

openbare bibliotheekvoorzieningen?  
 

 Ja, ga verder met vraag 10. 
 

 Nee, ga verder met vraag 3. 
 
 

 
3. Is de instelling een Koninklijke Bibliotheek als bedoeld in de Wet stelsel openbare 

bibliotheekvoorzieningen? 
 

 Ja, ga verder met vraag 10. 
 

 Nee, ga verder met vraag 4. 
 
 

 
4. Houdt de instelling een of meer voorzieningen van openbaar bibliotheekwerk, als bedoeld in 

de Wet op het specifiek cultuurbeleid zoals die wet luidde op 1 januari 2013 in stand? 
 

 Ja, ga verder met vraag 10. 
 

 Nee, ga verder met vraag 5. 

 
 
5. Verricht de instelling werkzaamheden die naar hun aard dezelfde of nagenoeg dezelfde zijn 

als de werkzaamheden, die verricht worden door een openbare bibliotheek als bedoeld in 
vraag 1 tot en met 4? 

 

 Ja, ga verder met vraag 10. 
 

 Nee, ga verder met vraag 6. 

 
 
6. Houdt de instelling zich bezig met een of meer van de onderstaande activiteiten? 
 

 Ja, namelijk; 
o het ter beschikking stellen van kennis en informatie, 
o het in stand houden van een eigen collectie boeken, andere publicaties en/of informatiedragers, 
o het uitlenen van (een deel van) de eigen collectie, ga verder naar vraag 7. 

 Nee, ga verder naar vraag 7 

 
 
 



 

7. Waaruit bestaan de (overige) activiteiten van de instelling? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Hoeveel werknemers in aantallen én fte zijn betrokken bij de activiteiten als bedoeld in 
vraag 7? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Verricht de instelling werkzaamheden voor en/of ten behoeve van een instelling als bedoelt 
in vraag 1 tot en met 5? 

 

 Ja, ………werknemers zijn hierbij betrokken.  

 Nee 
 
 

 
10. Vanaf wanneer worden de werkzaamheden als bedoeld in vraag 1 tot en met 8 uitgevoerd 

voor zover van toepassing? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. Is sprake van:  

- een in Nederland gevestigde,  
- rechtspersoonlijkheid bezittende,  
- privaatrechtelijke instelling? 

 

 Ja 
 

 Nee, namelijk: 
o  de onderneming is niet in Nederland gevestigd 
o  de instelling bezit geen rechtspersoonlijkheid 
o  er is sprake van een instelling naar publiekrecht (stuur akte van oprichting mee). 
 

 
 
 

 
12. Is de instelling al verplicht aangesloten bij een pensioenfonds (zoals bijvoorbeeld het ABP), 

zo ja bij welk fonds? 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

13. Indien de onderneming verplicht is aangesloten bij ABP, beschikt de instelling over de B-3 
status? 
 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Welke CAO is van toepassing op de instelling? 

 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
15. Hoeveel werknemers heeft de instelling op dit moment in dienst in aantallen én fte? 

 
  ………………………… 

 



 

16. Wat is de hoogte van de bruto loonsom (op jaarbasis) binnen de instelling? 
 
€ ……………………… 
 

17. Wat is het nummer bij de Kamer van Koophandel? 
(altijd (kopie) recent uittreksel uit het handelsregister meesturen a.u.b.) 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ruimte voor opmerkingen:………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
De directie van de instelling verklaart bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid 
ingevuld te hebben. 
 
Plaats   Datum   Handtekening 
  
……………………  ………………  ……………………… 
 
 

Instelling: 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Postadres:……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:…………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail adres:………………………………………………………………………………………………………………… 
Website:……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Contactpersoon: 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indien afwijkend: 
Postadres contactpersoon:………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer contactpersoon:……………………………………………………………………………………… 
E-mail adres contactpersoon:…………………………………………………………………………………………… 
 

Checklist stukken: 
- Is het formulier ondertekend? 
- Heeft u een uittreksel KvK (en akte van oprichting indien van toepassing) bijgevoegd? 


