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RAPPORTAGEFORMULIER FONDSEN- BOEKJAAR 2018 (marginaal) 

Naam Fonds en cao nr. 
Beroepsgoederenvervoer over de weg en de 

verhuur van mobiele kranen, O&O/ 357 

Behandelaar 

Intervisiepartner 

Evidentiepunten ja nee 

VORMASPECTEN 

Jaarverslag nvt nee ja opmerking /ev.brief nr. 

Is het jaarverslag (in de jaarrekening) 

gespecificeerd overeenkomstig de 

bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten 

zoals genoemd in de statuten en/of 

reglementen van het fonds?1 

 x 

Accountantsverklaring nvt nee ja Opmerking/ev.brief nr. 

Blijkt uit de accountantsverklaring 

(controleverklaring2) van het fonds dat de 

uitsplitsing van de lasten naar de 

bestedingsdoelen/ activiteiten in de 

jaarrekening juist is en aansluit bij de 

statuten en/of reglementen?     

 X 

Blijkt uit de accountantsverklaring van het 

fonds dat de uitgaven van het fonds in 

overeenstemming zijn met de Wet AVV 

en/of het Toetsingskader AVV. 

X 

Indien er sprake is van een aparte bijlage, 

blijkt daar dan expliciet uit dat deze bijlage 

is meegenomen in de beoordeling van de 

accountant? 

X 

Wordt er in de accountantsverklaring een 

voorbehoud gemaakt? 

X 

Blijkt uit de accountantsverklaring van het 

fonds dat het fonds waarborgen treft opdat de 

belegging van het vermogen van het fonds 

op solide wijze geschiedt3? 

x 

Subsidieverlening/ Verantwoordingen nvt nee hhnnja opmerking 

Als er geen subsidie is verstrekt blijkt dit dan 

expliciet uit het financieel jaarverslag? 

 x 

Zijn alle bij het financieel jaarverslag 

behorende verantwoordingen van 

subsidieontvangende instellingen aanwezig? 

(alleen checken of er verantwoordingen zijn 

bijgevoegd. In ieder geval checken of in 

voorkomend geval verantwoordingen van 

 x 

1 Stroomschema gebruiken en in het rap. formulier aangeven welke evidentiebrief wordt verstuurd, indien nee. 
2  Een beoordelingsverklaring volstaat niet. 
3 Alleen toetsen bij een fonds (PAWW) die uitsluitend wordt gevormd door werknemerspremies. 

5.1.2.e
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wgs en wgo zijn bijgevoegd) 

COMMUNICATIE 
   

      opmerking 

Acties UAW  geen 

Reactie fonds   

SIGNALERINGSPUNTEN 
   

  
  

nee 
ja opmerking 

Liquidatie stichting4 x   

Opletpunten volgend boekjaar x   

 

OVERIG/ EVENTUELE OPMERINGEN  INTERVISIE-PARTNER 
        

 Jv 2017 in orde. 
 
Avv’d tot 1-7-2022. 

    

    

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

                                                           
4 Bij een geliquideerd fonds, altijd coördinator informeren. Uitsluitend een liquidatieverslag volstaat niet, JV en 
accountantsverslag is verplicht. 
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From: Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
< @mozard.nl>

To: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer 
over de weg < @tkppensioen.nl>

Subject: Zaak 172406 - 357 - BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG O&O - Partijen 
betrokken bij de cao voor het Beroepsgoederenvervo

Date: 30.06.2020 11:15:19 (+0200)

Geachte mevrouw ,

Bij deze bevestigen wij de ontvangst van uw jaarstukken. Uw jaarstukken worden zo snel mogelijk in 
behandeling genomen.

Dit bericht is geautomatiseerd aangemaakt en daarom niet ondertekend.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

Met deze verwijzing komt u op het scherm van de betreffende zaak op het intranet:

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefngkw1qj8j2rminq7yhdmcbalkfamzdfc96dqugo8ferdrzm 

5.1.2.e

5.1.2.e
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5.1.2.e

5.1.2.i

5.1.2.e

Docnr7



SVJK7AUWJZFK-252984972-127 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357, 
1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van de FNV 

  

Verklaring over de financiële verantwoording 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel is de financiële verantwoording van de FNV, rekening houdend met de door de FNV 
gehanteerde uitgangspunten inzake de kostentoerekening zoals toegelicht in de bijlage bij de financiële 
verantwoording, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de 
voorwaarden uit de subsidietoekenningsbrief van 17 december 2018.  

De financiële verantwoording sluit met een bedrag van in totaal € 3.079.458 aan bestede gelden. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gestempelde, financiële 
verantwoording over de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 van de FNV te 
Amsterdam inzake de bestede gelden gedurende het boekjaar 2019 gecontroleerd. 

Voor dit project heeft Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de 
weg en de Verhuur van Mobiele Kranen per brief van 17 december 2018 een subsidie verleend aan de 
FNV van maximaal €2.475.408.  

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële verantwoording’. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van de FNV zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
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Beperking in gebruik en verspreidingskring  
Onze controleverklaring is geadresseerd aan en uitsluitend bestemd voor het bestuur van de FNV ter 
verantwoording aan Stichting Opleiding- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg 
en de Verhuur van Mobiele Kranen en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Op de 
controleverklaring kan niet door derden worden gesteund aangezien derden niet op de hoogte zijn van 
het doel van de werkzaamheden en de resultaten onjuist kunnen interpreteren. 
Onze controleverklaring mag niet (geheel of gedeeltelijk) aan anderen dan aan Stichting Opleiding- en 
Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen worden 
verstrekt zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij aanvaarden geen 
aansprakelijkheid, zorgplicht en/of verantwoordelijkheid jegens andere partijen dan de FNV. 
 
  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële 
verantwoording en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de financiële 
verantwoording 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording in 
overeenstemming met de voorwaarden uit de subsidietoekenningsbrief van 17 december 2018. 
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële 
verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de financiële verantwoording geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële verantwoording nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
 
Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële verantwoording afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.  

  



 

FNV - SVJK7AUWJZFK-252984972-127  
  

Pagina 3 van 3 

Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van 
de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de organisatie. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 
financiële verantwoording en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de financiële verantwoording staan.   

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële verantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de financiële verantwoording de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amsterdam, 30 maart 2020 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

 

 

5.1.2.e





PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden

5. Het behandelen door sociale partners van dispensatieverzoeken en/of vragen
over de in de bedrijfstak vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten;

€  50.104 

6. Het bevorderen van de naleving van de in de bedrijfstak vigerende collectieve
arbeidsovereenkomsten.

€     2.800.000  €     1.965.226 

totaal artikel 1a 
€     2.800.000 

Totaal verantwoording vs. begroting 2019 €     2.800.000 €      3.079.458 

 

 

30-3-2020
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Doelstellingen volgens artikel 3A van de statuten Toegekende B2019 Extra toek 2019 Totaal te besteden 2019 Overheveling B2019 incl alle toekenningen en overhevelingen Realisatie 2019 Verschil
Regulier Regulier

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door de op basis van artikel 4 van de SOOB-CAO in rekening te 
brengen bijdragen te innen bij ondernemingen in de bedrijfstak en deze met andere baten van de Stichting 
op basis van artikel 4 lid 1 aan te wenden ter financiering, dan wel subsidiering van:

a. de kosten terzake van:

a1
1. het verzorgen van voorlichting en promotie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en 

arbeidsomstandigheden, relevante sociale zekerheid en arbeidsmarktontwikkelingen; 0 0 0 0

a2

2. voorlichting, vorming, scholing en opleiding, onderwijs en ontwikkeling met betrekking tot wet- en 
regelgeving en relevante ontwikkelingen op het gebied van: arbeidsvoorwaarden; arbeidsverhoudingen; 
sociale zekerheid; aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling; en, employability; 0 0 0 0

a3
3. het (doen) verrichten van onderzoek en publicatie op het gebied van arbeidsmarkt en 

arbeidsomstandigheden; 0 0 0 0

a4
4. het verrichten van werkzaamheden om een vergroting van de participatie op de arbeidsmarkt en een 

beter functioneren van de arbeidsmarkt van de sector te bewerkstelligen; 0 0 0 0

a5
5. het behandelen door sociale partners van dispensatieverzoeken en/of vragen over de in de bedrijfstak 

vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten; 0 0 0 0

a6 6. het bevorderen van de naleving van de in de bedrijfstak vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten. 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

b. activiteiten van Sectorinstituut Transport & Logistiek, bestaande uit;
b1 1. het geven van voorlichting inzake het functiewaarderingssysteem en de toepassing ervan; 77.137 77.137 77.137 42.694 34.443

b2 2. het ontwikkelen en beheren van referentiefuncties; 0 0 0 0 0

b3 3. het uitvoeren van bedrijfsbezoeken, functie-onderzoeken, functiebeschrijvingen en graderingen. 118.673 118.673 118.673 66.113 52.560

195.810 0 195.810 195.810 108.808 87.002

c. activiteiten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg in de bedrijfstak door het Sectorinstituut Transport 
& Logistiek en andere stichtingen die op dit gebied werkzaam zijn, bestaande uit:

c1

1. het bevorderen van een goed arbo- en verzuimbeleid, risico-inventarisatie, arbocheck kleinere bedrijven, 
werkplekonderzoek, reïntegratie, rugprojecten, traumabegeleiding, overleg met ondernemingsraden, 
keuringen, sociaal maatschappelijk team overleg en spreekuren; 1.554.936 1.554.936 650.000 2.204.936 2.192.631 12.305

c2 2. onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de resultaten zullen worden gepubliceerd; 1.326.010 1.326.010 -400.000 926.010 861.775 64.235

c3 3. voorlichting over preventieve arbozorg en verzuimbeleid. 919.004 919.004 -250.000 669.004 643.786 25.218

3.799.950 0 3.799.950 0 3.799.950 3.698.191 101.759

d. activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling door het sectorinstituut Transport & Logistiek of 
andere stichtingen die op dit terrein werkzaam zijn, bestaande uit:

d1
1. het bevorderen en/of verzorgen van vakopleidingen van toekomstig en reeds werkzaam personeel in de 

bedrijfstak; 7.003.392 7.003.392 7.003.392 6.837.984 165.408

d2
2. het bevorderen van de verhoging van vakbekwaamheid van toekomstig en reeds werkzaam personeel in 

de bedrijfstak; 1.184.291 1.900.000 3.084.291 3.084.291 1.194.332 1.889.959

d3
3. het bevorderen van het behalen van de benodigde rijbewijzen door leerlingen in het 

beroepsgoederenvervoer door het geven van kredieten; 12.166.730 1.500.000 13.666.730 -110.000 13.556.730 12.955.107 601.623

d4
4. het bemiddelen bij het verwerven van leerarbeidsplaatsen en stageplaatsen in de beroepsbegeleidende 

leerweg ten behoeve van opleidingen voor vol- en deeltijd middelbaar onderwijs; 5.506.141 5.506.141 110.000 5.616.141 5.612.790 3.351

d5 5. het oprichten en instandhouden van één of meer studiecentra voor de bedrijfstak; 0 0 0 0 0

d6 6. het bevorderen en instandhouden van praktijkopleidingen; 53.203 53.203 53.203 37.597 15.606

d7 7. het (doen) afnemen van examens en het uitreiken van vakdiploma´s, getuigschriften en certificaten; 0 0 0 0 0

d8 8. het onderzoeken en publiceren op het terrein van de arbeidsmarkt van de sector. 504.474 504.474 504.474 311.382 193.092

26.418.231 3.400.000 29.818.231 0 29.818.231 26.949.192 2.869.039

e. de werkzaamheden benodigd voor het doen naleven van de voor de bedrijfstak overeengekomen 
arbeidsvoorwaarden, bestaande uit:

e1 1. het toezien op de naleving van de in de bedrijfstak vigerende collectieve arbeidsovereenkomsten; 0 0

e2
2. het tegengaan van handelen in strijd met de in de bedrijfstak vigerende collectieve 

arbeidsovereenkomsten; 0 0

e3 3. het opstellen van gedragsregels. 0 0

0 0 0 0 0

f

f. door de werkgevers vallende onder de SOOB-CAO, met goedkeuring van het bestuur, voor te dragen 
onvoorziene, dan wel specifiek afgebakende projecten voortvloeiend uit nieuwe wet- en regelgeving en 
ontwikkelingen op het gebied van: arbeidsvoorwaarden; arbeidsverhoudingen; sociale zekerheid; aan 
arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling; en, employability. 50.000 50.000 100.000 100.000 43.046 56.954

g
g. het verzorgen van arbeidsmarkt toeleiding projecten voor de sector gericht op (langdurig) werklozen, 

gedeeltelijk arbeidsongeschikten, jongeren, minderheden en branchewisselaars. 0 0 0 0

Totale aanvraag begroting voor het het jaar 2019 30.463.991 3.450.000 33.913.991 0 33.913.991 30.799.236 3.114.755

De personeelskosten zijn toegekend op basis van inschatting inzet naar pijlers en vervolgens per pijler naar rato begrote personeelskosten.



   
   

     
             

        

             
    

  
             

              
          

             
           

                  
               

        

             
              

        

            
            

         

            
             

    

     
             

             
       

            
             

           
            

   

                 

             

           
            

              
                    

            
           

           
                

            

        
            

            
            
                

             
                

   

                        

              

                   

       













Doels ellingen volgens artikel 3A van de s atu en
VERANTWOORDINGFORMULIER VNB

1. De stichting tracht haar doel te bereiken door de op basis van artikel 4 van de 
SOOB CAO in rekening te brengen b jdragen te innen b j ondernemingen in 
de bedr jfstak en deze met andere baten van de Stich ing op basis van ar ikel 
4 lid 1 aan te wenden ter financiering, dan wel subsidiering van:

Uw aanvraag begroting Toekenning Uitgekeerd Verantwoording subsidie Afrekening subsidie
a. de kos en terzake van: 2019 2019 2019 2019 2019

1. het verzo gen van voor ichting en promotie met bet ekking tot de 
arbeidsvoo waarden en a beidsomstandigheden, relevante sociale zekerheid 
en arbeidsmarktontwikkelingen;

2. voor ichting, vorming, scholing en opleiding, onderw js en ontwikkeling met 
betrekking tot wet- en regelgeving en relevan e ontwikkelingen op het gebied 
van: arbeidsvoorwaarden; arbeidsverhoudingen; sociale zeke heid; aan 
arbeid gerelateerde bed ijfsvoering en functieontwikkeling; en employabi ity;

3. het (doen) verrich en van onderzoek en publicatie op het gebied van 
arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden;

4. het verrichten van werkzaamheden om een vergroting van de par icipa ie op 
de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt van de 
sector te bewerks e ligen;

5. het behandelen door sociale partners van dispensatieverzoeken en/of v agen 
over de in de bedrijfstak vigerende co lec ieve arbeidsovereenkoms en;

6. het bevorderen van de naleving van de in de bedr jfstak vigerende co lec ieve 
arbeidsove eenkomsten.

Subtotaa -                                       -                 -                         -                                          -                                

b. ac ivitei en van de Stich ing Functiewaardering voor het 
Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de Ve huur van Mobiele Kranen, 
bestaande uit;

1. het geven van voorlichting inzake het functiewaarderingssys eem en de 
oepassing ervan;

2. het ontwikkelen en beheren van referen iefunc ies;
3. het uitvoeren van bedrijfsbezoeken, func ie-onderzoeken, 

functiebeschr jvingen en graderingen.
Subtotaa -                                       -                 -                         -                                          -                                

c. ac ivitei en op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg in de bedr jfstak door 
de Stichting Bedrijfsgezondheidszorg Beroepsgoederenvervoer over de Weg 
en andere stichtingen die op dit gebied werkzaam zijn, bes aande uit:

1. het bevorderen van een goed arbo- en verzuimbeleid, risico-inventarisatie, 
arbocheck kleinere bedrijven, werkplekonderzoek, reïntegratie, rugprojecten, 
traumabegeleiding, overleg met ondernemingsraden, keuringen, sociaal 
maatschappe ijk eam overleg en spreekuren;

2. onde zoeks- en ontwikkelingsactivi eiten, waa bij de resulta en zu len worden 
gepubliceerd;

3. voor ichting over preventieve a bozorg en verzuimbeleid.
Subtotaa -                                       -                 -                         -                                          -                                

d. ac ivitei en op het gebied van opleiding en ontwikkeling door de Stich ing VTL 
of andere stichtingen die op dit terrein we kzaam zijn, bes aande uit:

1. het bevorderen en/of verzorgen van vakopleidingen van oekomstig en reeds 
werkzaam personeel in de bedr jfstak;

2. het bevorderen van de verhoging van vakbekwaamheid van toekomstig en 
reeds werkzaam personeel in de bedri fstak;

3. het bevorderen van het behalen van de benodigde rijbewijzen door leerlingen 
in het beroepsgoederenvervoer door het geven van kredie en;

4. het bemiddelen bij het verwerven van leerarbeidsplaatsen en stageplaatsen in 
de beroepsbegeleidende leerweg ten behoeve van opleidingen voor vol- en 
deel ijd middelbaar onderwijs;

5. het oprichten en instandhouden van één of meer studiecentra voor de 
bedri fstak;

6. het bevorderen en instandhouden van praktijkopleidingen;
7. het (doen) afnemen van examens en het uitreiken van vakdiploma´s, 

getuigschrif en en ce tificaten;
8. het onderzoeken en publiceren op het terrein van de arbeidsmarkt van de 

sector.
Subtotaa -                                       -                 -                         -                                          -                                

e. de werkzaamheden benodigd voor het doen naleven van de voor de 
bedri fstak overeengekomen arbeidsvoorwaarden, bestaande uit:

1. het toezien op de naleving van de in de bedr jfstak vigerende collectieve 
arbeidsove eenkomsten;

2.231.000                            2.146.419      2.146.419              2 058.468                               -87.951                         

2. het tegengaan van handelen in strijd met de in de bedrijfstak vigerende 
co lec ieve arbeidsove eenkomsten;

-                         

3. het opste len van gedragsregels. -                         
Subtotaa 2.231.000                            2.146.419      2.146.419              2 058.468                               -87.951                         

f. door de werkgevers vallende onder de SOOB-CAO, met goedkeuring van het 
bestuur, voor te dragen onvoorziene, dan wel specifiek afgebakende 
projecten voo tvloeiend uit nieuwe wet- en regelgeving en ontwikke ingen op 
het gebied van: arbeidsvoorwaarden; arbeidsverhoudingen; sociale zekerheid  
aan arbeid gerelateerde bedr jfsvoering en functieontwikke ing; en, 
employabi ity.

g. het verzo gen van arbeidsmarkt toeleiding projecten voor de sector gericht op 
(langdurig) werklozen, gedeel e ijk arbeidsongeschikten, jongeren, 
minderheden en branchewisselaars.

Totale aanvraag begroting 2.231.000                            2.146.419      2.146.419              2 058.468                               Saldo -87.951                         

Afrekening 2019 -87.951                         









 
 

  

  STRIKT VERTROUWELIJK  
Het bestuur van  
CNV Vakmensen.nl  
Postbus 2525  
3500 GM UTRECHT  

 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Afgegeven ten behoeve van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer 
over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen met betrekking tot de verantwoording van besteding 
van gelden van de stichting (toekenningsbrief van 17 december 2018) 

 

 
 
Ons oordeel 

Wij hebben de bijgaande door ons gewaarmerkte verantwoording 2019 ten behoeve van Stichting 
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele 
Kranen inzake de besteding van gelden in 2019 van CNV Vakmensen.nl te Utrecht gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel is de verantwoording inzake de besteding van gelden van Stichting Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen van CNV 
Vakmensen.nl over 2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten is opgesteld in overeenstemming 
met de statuten Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de 
Verhuur van Mobiele Kranen en het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen 
en met de subsidietoekenning door het bestuur van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen. 
 
Dit impliceert tevens dat: 

 Ten behoeve van de voor subsidie in aanmerking komende kosten een toereikende administratie 
is gevoerd waarin alle gegevens zijn verwerkt die voorkomen in de aanvraag- en 
rapportageformulieren. 

 De door Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en 
de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) beschikbaar gestelde subsidiegelden in 
overeenstemming met de doelstelling in de toekenningsbrief zijn besteed. 

 De bestede gelden overeenkomstig de indeling van de door Stichting Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen 
goedgekeurde begroting zijn verantwoord. 
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De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van CNV Vakmensen.nl zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 

De verantwoording is opgesteld voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen met als doel CNV 
Vakmensen.nl in staat te stellen te voldoen aan de vereiste verantwoording van besteding van gelden 
aan Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur 
van Mobiele Kranen. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze 
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor CNV Vakmensen.nl en Stichting Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen en dient 
niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Stichting Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen dient de 
verantwoording met onze controleverklaring daarbij tevens als onderdeel van hun verantwoording aan het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar te stellen. Voor zover voor het afrekenen 
van de toegezegde bijdrage, die aan CNV Vakmensen.nl is toegezegd, doorzending aan het Ministerie 
van Sociale zaken en Werkgelegenheid nodig is, geven wij hier toestemming voor. 
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording 2018 in 
overeenstemming met de statuten van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen en het Toetsingskader 
Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen en met de subsidietoekenning. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen 
van de verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 
of fouten. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
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  Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 

  Aan: het bestuur van de Unie 
 
 
 
Ons oordeel 
Wij hebben bijgaande subsidiedeclaratie ingevolge de bijdrage van Stichting Opleidings- en 
Ontwikkelfonds Beroepsgoederenvervoer over de wen en de Verhuur van Mobiele Kranen 
(hierna: SOOB) van De Unie te Culemborg over 2019 inzake de Bijdrage 2019 gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel is de subsidiedeclaratie van De Unie over 2019 inzake de Bijdrage 2019 in 
alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met artikel 3A van 
de statuten van SOOB, het Toetsingskader AVV en de subsidietoekenning door het bestuur van 
de genoemde stichting d.d. 17 december 2018.  
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 
beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
subsidiedeclaratie’.  
 
Wij zijn onafhankelijk van De Unie zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 
 
Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en 
verspreidingskring 
De subsidiedeclaratie ingevolge de Bijdrage 2019 is opgesteld voor SOOB met als doel De Unie 
in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de subsidietoekenning 
d.d. 17 december 2018. Hierdoor is de subsidiedeclaratie mogelijk niet geschikt voor andere 
doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor deze gebruikers en 
dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet 
aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de subsidiedeclaratie 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidiedeclaratie in 
overeenstemming met artikel 3 van de statuten van SOOB, het Toetsingskader AVV en de 
subsidietoekenning door het bestuur van de genoemde stichting d.d. 17 december 2018.  
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opstellen van de subsidiedeclaratie mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
 
 



 

 
 
 
 

2  |  nieuwe perspectieven 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de subsidiedeclaratie 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze 
subsidiedeclaratie nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
 
Onze controle bestond onder andere uit:  
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de subsidiedeclaratie afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.  
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.  
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de organisatie; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 
subsidiedeclaratie en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur 
en de toelichtingen die daarover in de subsidiedeclaratie staan;  

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de subsidiedeclaratie en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de subsidiedeclaratie de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
zonder materiële afwijkingen weergeeft. 
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Met deze verwijzing komt u op het scherm van de betreffende zaak op het intranet:

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdref25xa7vyib9e2htl3p6h6nf8wpubsr4nm3syqgt4oferdrzm 

5.1.2.i



Bericht van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer
over de weg < @tkppensioen.nl>
Onderwerp  : controle verklaring
Datum : 16-12-2020 11:16
Bijlage : Controleverklaring SOOB audit 2019 - getekend.pdf
------------------------------------------------------------------------------
Bijgaand ontvangt u naar aanleiding van uw mail bijgaand de door de accountant
getekende controleverklaring

5.1.2.e
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From: Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
< @mozard.nl>

To:  < @minszw.nl>
Subject: Zaak 180052 - St. O & O fonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en 

de Verhuur van Mobiele Kranen - Reactie op
Date: 07.01.2021 08:58:43 (+0100)

Beste ,

Ik heb jouw adviesverzoek afgerond.

controle verklaring is verwijderd op de laatste twee blz..

Met vriendelijke groet,

Met deze verwijzing komt u op het scherm van de betreffende zaak op het intranet:

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefez75n5uqzg2lj2qk49xp77218pmzw5df5e6fuavaferdrzm 

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.i

5.1.2.e
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From: Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
< @mozard.nl>

To: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer 
over de weg < @tkppensioen.nl>

Subject: Zaak 172406 - Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
Beroepsgoederenvervoer over de weg - jaarverslag boekjaar 2019

Date: 07.01.2021 12:30:44 (+0100)

Geachte mevrouw ,

Onlangs heeft u mij de jaarstukken van uw fonds doen toekomen.
Deze stukken zijn door mij getoetst aan de vormvereisten avv en in globale zin bezien om te verkennen 
of deze in het licht van het bepaalde in de Wet AVV en het Toetsingskader AVV vragen oproepen. In dat 
licht roepen de stukken geen vragen op.

Wel vraag ik uw aandacht voor het volgende. Ten behoeve van de publicatie van de jaarstukken op de 
website www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl, dient u ook een tweede versie van het 
jaarverslag zonder controleverklaring van de accountant, handtekeningen en de eventuele 
verantwoordingen van de subsidieontvangende instellingen aan te leveren. Ik heb eenmalig ambtshalve 
een of meerdere van de eerdergenoemde onderdelen verwijderd. Ik verzoek u hier in de toekomst zelf 
zorg voor te dragen.

Niet-ondertekend bestuursverslag
Voor de goede orde wijs ik u er ook op dat het bestuursverslag niet ondertekend is. Volgens het 
Toetsingskader Avv dient het bestuursverslag door ten minste één bestuurslid ondertekend te zijn. Ik 
verzoek u hiermee bij het volgende boekjaar rekening te houden en een ondertekende versie van het 
bestuursverslag mee te zenden.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. 

Met deze verwijzing komt u op het scherm van de betreffende zaak op het intranet:

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefrjojxfzicp456s3nuto6kmrjcrm22dk1isfvq4yrferdrzm 
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Van: Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Aan: @tkppensioen.nl
Onderwerp: Verzoek tot indienen jaarstukken - St. O & O fonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de

Verhuur van...
Datum: dinsdag 4 mei 2021 14:36:48
Bijlagen: 3. Aandachtspuntenlijst jaarverslagen boekjaar 2020.docx

Checklist jaarverslagen 2020.docx

Geachte heer, mevrouw,

Ingevolge het Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (hierna
Toetsingskader AVV) bestaat voor algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen de
verplichting een aantal stukken binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar digitaal aan
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe te zenden. Het gaat om de
volgende stukken: de jaarrekening en het bestuursverslag van het fonds (en eventuele
(subsidie)verantwoordingen) en de daarop betrekking hebbende controleverklaring[1] van
een accountant, evenals een tweede, niet ondertekend exemplaar van alleen de
jaarrekening zonder controleverklaring (bedoeld voor publicatie op de website).

Gelet hierop verzoek ik u de bovengenoemde stukken vóór 1 juli 2021 digitaal aan mij te
doen toekomen. 

Het uitgangspunt is dat de jaarstukken digitaal worden ingediend. U kunt de stukken
uploaden via de website www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl . 

Alle door mij ontvangen jaarstukkenworden getoetst aan de vormvereisten avv en in
globale zin bezien om te verkennen of deze in het licht van het bepaalde in de Wet AVV
en het Toetsingskader AVV vragen oproepen. 

Als bijlagen zijn een Checklist jaarverslagen en een Aandachtspuntenlijst jaarverslagen
bijgevoegd, waarin is aangegeven aan welke voorwaarden uw jaarverslag in ieder geval
dient te voldoen. Ik verzoek u bij het opstellen van uw jaarverslag gebruik te maken van
deze lijst en checklist om eventuele (inhoudelijke) opmerkingen over uw jaarverslag
zoveel mogelijk te voorkomen. 

Ten aanzien van de Aandachtspuntenlijst jaarverslagen (bijgevoegd) vraag ik uw aandacht
voor het volgende: 

- Onderdeel 1: De jaarrekening van het fonds dient gespecificeerd te zijn naar de in de
statuten en reglementen van het fonds genoemde bestedingsdoelen.

- Onderdeel 3: Uit de controleverklaring van de accountant van het fonds dient expliciet te
blijken dat de accountant van oordeel is dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing
van de lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of
reglementen van het fonds én in overeenstemming is met de relevante bepalingen van het
Toetsingskader AVV.

Dit betekent dat de accountant de volgende zinnen dient op te nemen in zijn
controleverklaring:

Onder “A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020”: 
“Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de
lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of
reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het

5.1.2.e

Docnr18







Docnr21





Docnr22





Docnr25



Docnr27







Docnr28



Bericht van: SOOB < @tkppensioen.nl>
Onderwerp  : indien ole verklaring
Datum : 01-11-2021 10:52
Bijlage : SOOB audit 20 - CV.pdf
------------------------------------------------------------------------------
indiening controle verklaring
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Van: Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Aan: @tkppensioen.nl
Onderwerp: Verzoek tot indienen jaarstukken - St. O & O fonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de

Verhuur van...
Datum: maandag 2 mei 2022 17:17:42
Bijlagen: 3. Aandachtspuntenlijst jaarverslagen boekjaar 2021.pdf

2. Checklist vormvereisten ten aanzien van het jaarverslag 2022.pdf

Geachte heer, mevrouw,

Ingevolge het Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen (hierna
Toetsingskader AVV) bestaat voor algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen de
verplichting een aantal stukken binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar digitaal aan
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toe te zenden. Het gaat om de
volgende stukken: de jaarrekening met het bestuursverslag van het fonds (en eventuele
(subsidie)verantwoordingen) en de daarop betrekking hebbende controleverklaring* van
een accountant, evenals een tweede, niet ondertekend exemplaar van alleen de
jaarrekening zonder controleverklaring (bedoeld voor publicatie op de website). 

Gelet hierop verzoek ik u de bovengenoemde stukken vóór 1 juli 2022 digitaal aan mij te
doen toekomen.

Het uitgangspunt is dat de jaarstukken digitaal worden ingediend. U kunt de stukken
uploaden via de website www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl. Op onze
website kunt u vanaf medio mei 2022 ook een instructiefilmpje over het indienen van
jaarverslagen vinden.

Upload in ieder geval: 
1. De jaarrekening en het bestuursverslag met handtekening van minimaal één bestuurslid,
de ondertekende accountantsverklaring en eventuele subsidieverantwoordingen.
2. Voor publicatie op de website: alleen de jaarrekening zonder handtekening(en), zonder
accountantsverklaring en zonder de eventuele verantwoordingen.

Alle door mij ontvangen jaarstukken worden getoetst aan de vormvereisten avv en in
globale zin bezien om te verkennen of deze in het licht van het bepaalde in de Wet AVV
en het Toetsingskader AVV vragen oproepen. 

Als bijlagen zijn een Checklist jaarverslagen boekjaar 2021 en een Aandachtspuntenlijst
jaarverslagen boekjaar 2021 bijgevoegd, waarin is aangegeven aan welke voorwaarden
uw jaarrekening en bestuursverslag in ieder geval dient te voldoen. Ik verzoek u bij het
opstellen van uw jaarrekening en bestuursverslag gebruik te maken van deze lijst en
checklist om eventuele (inhoudelijke) opmerkingen over uw stukken zoveel mogelijk te
voorkomen. 

Ten aanzien van de Aandachtspuntenlijst jaarverslagen boekjaar 2021 vraag ik uw
aandacht voor het volgende: 

- Onderdeel 1: De jaarrekening van het fonds dient gespecificeerd te zijn naar de in de
statuten en reglementen van het fonds genoemde bestedingsdoelen. Indien deze
specificering in een bijlage is opgenomen dan dient duidelijk te zijn de bijlage bij de
jaarrekening hoort en niet bij het bestuursverslag.

- Onderdeel 3: Uit de controleverklaring van de accountant van het fonds dient expliciet te
blijken dat de accountant van oordeel is dat:
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· de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de lasten naar
bestedingsdoelen/activiteiten juist is en;
· aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds èn;
· in overeenstemming is met de relevante bepalingen van het Toetsingskader AVV. 

Dit betekent dat de accountant de volgende zinnen dient op te nemen in zijn
controleverklaring:
. Onder “A. Verklaring over de jaarrekening 2021:
“Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de
lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of
reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het
Toetsingskader algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen.” 
. Onder “C. Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de
jaarrekening”: 
“Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Toetsingskader
algemeenverbindendverklaring cao-bepalingen.”

- Onderdeel 7: Als er subsidie is verstrekt, moeten de subsidieverantwoordingen altijd
worden toegevoegd. Indien u bijlagen wilt toevoegen, let er dan op dat deze stukken ook
door de accountant in het oordeel zijn meegenomen. In het jaarverslag kunt u een
verwijzing naar de bijhorende bijlagen opnemen. Wanneer er een fondsbijdrage aan een
werknemers- en/of werkgeversorganisatie is gegeven, moet dit in de vorm van een
subsidietraject zijn gebeurd. Er dienen hiervoor dan ook subsidieverantwoordingen te
worden aangeleverd. Dit heeft te maken met de transparantie naar derden toe. Een
vergoeding op declaratiebasis is in dit geval niet toegestaan. Dat de accountant de bijlagen
in het oordeel heeft meegenomen, kan blijken uit een stempel en/of een paraaf van de
accountant op de verantwoordingen.

- Onderdeel 9: Indien een fonds statutair de mogelijkheid tot subsidieverstrekking kent,
maar in enig boekjaar geen subsidie heeft toegekend, dient in de jaarrekening over dat
boekjaar expliciet te worden vermeld dat er geen subsidie is verstrekt.

- Onderdeel 10: De uitgaven van het fonds (of de subsidieontvangende instellingen) zijn in
overeenstemming met de Wet AVV en/of het Toetsingskader AVV. Het behoort tot de
verantwoordelijkheid van het bestuur om hierop toe te zien. Volledigheidshalve en
mogelijk ten overvloede wordt erop gewezen dat het toekennen van subsidies voor
activiteiten die niet (geheel) passen binnen de algemeen verbindend verklaarde activiteit
kwetsbaar is.
· Uitgaven die in beginsel niet voor financiering vanuit een avv’d fonds in aanmerking
kunnen komen zijn onder andere:
o Kosten van internationale projecten
Kosten van internationale projecten hebben in de regel geen betrekking op de
arbeidsverhouding tussen de werkgever en werknemer, maar op daar buiten staande
derden. Slechts indien het project direct ten goede komt aan de vakbekwaamheid en/of
arbeidsverhoudingen van alle werkgevers en werknemers in de branche, komen deze
uitgaven voor financiering vanuit een avv’d fonds in aanmerking, hetgeen dan ook
nadrukkelijk in de jaarrekening tot uitdrukking dient te worden gebracht.

- Onderdeel 11: Bij een eventuele liquidatie in 2021 bent u voor boekjaar 2021 nog
verplicht een jaarrekening, een bestuursverslag en een controleverklaring van de
accountant in te dienen. Uitsluitend een liquidatieverslag volstaat niet.

Daarnaast attendeer ik u volledigheidshalve op de Praktische handreiking jaarverslag en
de Praktische handreiking fondsbepalingen, die zijn te raadplegen op de website





Docnr34





Docnr35




















	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Zaak172406357BEROEPSGOEDERENVERVOEROVERDEWEGOOPartijenbetrokkenbijdecaovoorhetBeroepsgoederenvervo

	9
	10
	11
	12
	13
	15
	16
	17
	18
	21
	22
	25
	27
	28
	29
	31
	32
	34
	35



