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1. BESTUURSVERSLAG
1.1. Ontwikkelingen 2016 en vooruitblik 2017
In 2016 is door het bestuur wederom uitgebreid stilgestaan bij de financiële situatie van het fonds. Zo is besloten
om per 1 januari 2017 de bijdragen aan de sociale partners in de vleeswarenindustrie met 15% te verlagen, én
de diplomasubsidie voor BBL1 en BBL2 opleidingen te verlagen naar € 1.000 per diploma.
Doordat de projecten taal en arbeidsmobiliteit niet van de grond zijn gekomen zal het fonds geen inkomsten
genereren uit het sectorplan levensmiddelenindustrie. Het fond heeft zich daarom ook uit het sectorplan teruggetrokken.
De arbocatalogus is uitgebreid met het onderwerp klimaat en in 2016 is belsoten om de investeren in de brancheRI&E en deze verder te actualiseren.
Voor reguliere activiteiten en de verwachte aanvullende activiteiten 2017 wordt een totale last verwacht
van ongeveer € 538.228 tegenover de verwachte inkomsten van ongeveer € 552.000 voor 2017. Het
verwachte positieve resultaat bedraagt € 13.772.
1.2. Statutaire tenaamstelling en doelstelling
De Stichting draagt de statutaire naam Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie
en is statutair gevestigd aan de Louis Braillelaan 80 te Zoetermeer. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 41150844.
Volgens artikel 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel:
Het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede
arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de Vleeswarenindustrie.
Deze activiteiten bestaan binnen het doel van de Stichting uit het bevorderen van:
a. het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers in de
Vleeswarenindustrie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve
arbeidsovereenkomsten voor de Vleeswarenindustrie en/of andere wettelijke voorschriften die
op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen;
b. een eenduidige uitleg en toepassing van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst
voor de Vleeswarenindustrie en het voorkomen van geschillen over de uitleg en toepassing van
de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Vleeswarenindustrie;
c. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg – met
uitzondering van CAO-overleg – tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en
werknemers in de Vleeswarenindustrie;
d. het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve
beheer van de Stichting;
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e.

f.

g.

h.

i.

j.
k.

l.

m.

n.
o.

het verzorgen van algemene informatie en publiciteit aan werknemers, werkgevers en direct
belanghebbenden aangaande de vraag en het aanbod van arbeid, de arbeidsvoorwaarden, de
arbeidsomstandigheden en de opleidingsmogelijkheden in de Vleeswarenindustrie;
de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers ten behoeve van alle werknemers en
werkgevers in de Vleeswarenindustrie in het belang van de arbeidsverhoudingen in de
Vleeswarenindustrie;
de inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten en die tevens voorlichting
en informatie met name op het gebied van scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en
arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de Vleeswarenindustrie kunnen verstrekken;
het stimuleren en subsidiëren van ontwikkelingen op bedrijven in de Vleeswarenindustrie op het
terrein van arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleiding van
werknemers in het kader van hun inzetbaarheid;
het stimuleren en subsidiëren van ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, participatie, personeelsvertegenwoordigingen en ondernemingsraden als vormen
van overleg op ondernemingsniveau tussen werknemers en werkgevers in de Vleeswarenindustrie;
het subsidiëren van de kosten van verlof van werknemers voor het bijwonen van congressen
en vakgroepbestuursvergaderingen van hun vakorganisaties;
het verrichten en subsidiëren van het Opleidingsplan, de Beroeps Begeleidende Leerweg, het
Bedrijfstak Scholings Plan en Werkervaringsplaatsen, alsmede de opleiding van werknemers in
het kader van hun inzetbaarheid, ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de
Vleeswarenindustrie;
het stimuleren en subsidiëren van de arbocatalogus Vleeswarenindustrie voorzover dit convenant
verband houdt met arbeid, alsmede van andere projecten of activiteiten gericht op de verbetering
van de arbeidsomstandigheden binnen de Vleeswarenindustrie of op de totstandkoming of
verbetering van bedrijfsbeleid op dit terrein;
het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt, onder meer via het subsidiëren van eigen
contactpunten namens de Vleeswarenindustrie op enkele vestigingen van het UWV werkbedrijf, alsmede
het stimuleren van een betere aansluiting van de Vleeswarenindustrie op de arbeidsmarkt;
het stimuleren en subsidiëren van de reïntegratie van arbeidsongeschikte- of met werkloosheid
bedreigde werknemers in de Vleeswarenindustrie;
het stimuleren en subsidiëren van projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding
van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden
en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de
Vleeswarenindustrie.

1.3. Bestuurssamenstelling
Per 31 december 2016 was het bestuur van de stichting als volgt samengesteld:
J.H.G. Goebbels
Voorzitter
VNV*
P. de Ridder
Secretaris/penningmeester
CNV Vakmensen
W.C.M. Daams-van Geyn
Vice-voorzitter
FNV
K. de Buijzer
FNV
P.J. de Rooij
Zandvliet Vleeswaren B.V.
H.M. Praas
Zwanenberg Food Group B.V.

*VNV staat voor Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie.
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1.4. Administratie en secretariaat
De inning van de gelden voor de stichting werd in 2016 verzorgd door Syntrus Achmea te De Meern.
Het algemene en sociaal secretariaat alsmede de administratie werd uitgevoerd door het
Gemeenschappelijk sociaal secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV) welke verzorgd wordt door de
Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) Louis Braillelaan 80, 2719 EK te Zoetermeer.
1.5 Accountant
De controle van de jaarrekening is opgedragen aan Baker Tilly Berk N.V. te 's-Gravenhage.
Zoetermeer,
Namens het Bestuur,

J.H.G. Goebbels
Voorzitter
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2. RESULTAAT
Resultaatvergelijking

Begroting
2016

BATEN
Loonheffing
Interest

Rekening
2016

Verschil

525.000
6.000

553.979
3.315

28.979
-2.685

531.000

557.294

26.294

97.359
73.362
43.101
75.478
34.319
2.174
1
18.302
636
38.674
229.910
88.661
3.131
0
0
705.108

100.321
77.674
36.084
82.962
39.468
2.145
1
18.051
627
24.291
143.996
13.461
3.103
0
0
542.184

-2.962
-4.312
7.017
-7.484
-5.149
29
0
251
9
14.383
85.914
75.200
28
0
0
162.924

Saldo

-174.108

15.110

-189.218

Saldo en laste van de vrije reserves:

-174.108

15.110

-189.218

LASTEN
Doelstelling 2a
Doelstelling 2b
Doelstelling 2c
Doelstelling 2d
Doelstelling 2e
Doelstelling 2f
Doelstelling 2g
Doelstelling 2h
Doelstelling 2i
Doelstelling 2j
Doelstelling 2k
Doelstelling 2l
Doelstelling 2m
Doelstelling 2n
Doelstelling 2o

De reserves zijn vrij besteedbaar.
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor organisaties
zonder winststreven zoals vastgelegd in de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine-organisatieszonder-winststreven. Tevens is voldaan aan de vormvereisten van het toetsingkader AVV van het
ministerie SZW.
Activa en passiva
Financiële instrumenten
De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, handelsschulden en
overige te betalen posten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten
niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten
en lasten maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de
eerste opname worden financiële instrumenten op onder de grondslagen voor de waardering van activa
en passiva en resultaatbepaling beschreven manier gewaardeerd.
Te innen premies
Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid. Deze voorziening bepaald op basis van een historisch slagingspercentage, waarbij de
vorderingen op failliette debiteuren voor 100% zijn voorzien.
Bestemmingsreserve
Bestemmingsreserves worden gevormd voor het gedeelte van het eigen vermogen waaraan door het
bestuur een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven.
Overige activa en passiva
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
De baten en lasten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(NA BESTEMMING RESULTAAT)

ACTIVA

31/12/2016
€

31/12/2015
€

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Te innen premies
Interest
Overige vorderingen

Liquide middelen

727
2.791
14.215
17.733

903
6.003
5.065
11.971

859.577

899.600

877.310

911.571

45
334.185
334.230

45
319.075
319.120

209.586
81.565
230.366
21.563
543.080

221.217
134.667
232.592
3.975
592.451

877.310

911.571

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Reserve vrij besteedbaar

VLOTTENDE PASSIVA
Kortlopende schulden
Te betalen subsidies werkgevers
Te betalen diplomasubsidie
Nog te betalen kosten
Crediteuren
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN
Begroting
2016
€

BATEN
Loonheffing
Interest
Totaal baten

Rekening
2016
€

Rekening
2015
€

525.000
6.000
531.000

553.979
3.315
557.294

561.093
8.065
569.158

13.369
61.560
4.286
211
17.933
97.359

13.185
60.715
4.227
208
21.986
100.321

4.392
55.500
6.722
788
17.560
84.962

14.277
31.952
4.953
22.180
73.362

14.081
31.513
4.886
27.194
77.674

13.838
17.148
1.992
19.509
52.487

18.001
972
1.411
8.217
7.000
7.500
43.101

17.754
959
1.392
10.075
2.304
3.600
36.084

26.386
1.500
644
6.605
6.577
4.860
46.572

213.822

214.079

184.021

LASTEN
Doelstelling 2.a.
Subsidie VNV
Subsidie FNV
Subsidie CNV
Subsidie De Unie
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat

Doelstelling 2.b.
Subsidie VNV
Subsidie FNV
Subsidie CNV
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat

Doelstelling 2.c
Subsidie VNV
Subsidie CNV
Subsidie De Unie
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat
Vergaderkosten
Vacatiegeldregeling

Transporteren:
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Begroting
2016

Rekening
2016

€
Transport

€
213.822

Doelstelling 2.d.
Subsidie VNV
Subsidie FNV
Subsidie CNV
Subsidie De Unie
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat
Accountantskosten
Kosten drukwerk
Uitvoeringskosten Syntrus Achmea
(Juridische) advieskosten
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Voorziening oninbare premies
Overige kosten

Doelstelling 2.e.
Subsidie VNV
Subsidie FNV
Subsidie CNV
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat
Internetsite www.vleeswarenwerkt.nl
Overige publicaties

Doelstelling 2.f.
Subsidie VNV

Doelstelling 2.g.
Subsidie CNV
Subsidie FNV

Transporteren:
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Rekening
2015
€

214.079

184.021

19.396
863
0
543
20.338
8.688
750
22.000
PM
1.900
PM
1.000
75.478

19.130
851
0
535
24.934
8.776
544
22.092
3.192
1.907
-32
1.033
82.962

27.346
11.467
295
690
37.248
8.463
638
21.598
25.793
1.907
-93
698
136.050

20.165
203
125
7.776
1.550
4.500
34.319

19.888
201
123
9.533
1.764
7.959
39.468

12.122
4.150
101
11.337
2.987
0
30.697

2.174
2.174

2.145
2.145

487
487

1
0
1

1
0
1

1
1.090
1.091

325.794

338.655

352.346
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Begroting
2016
€
Transport
Doelstelling 2.h.
Subsidie VNV
Subsidie FNV

Doelstelling 2.i.
Subsidie FNV
Subsidie CNV

Doelstelling 2.j.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat
Vakbondsverlof kaderleden

Doelstelling 2.k.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat
Opleidingssubsidies
Primaire cursuskosten
Diplomasubsidie
Employabilitysubsidie

Doelstelling 2.l.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat
Project arbocatalogus
Project duurzame inzetbaarheid
Project sectorplan
Project nen naleving

Transport
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Rekening
2016
€

Rekening
2015
€

325.794

338.655

352.346

17.783
519
18.302

17.539
512
18.051

20.082
3.166
23.248

150
486
636

148
479
627

557
0
557

674
38.000
38.674

826
23.465
24.291

1.056
45.305
46.361

4.410
85.000
50.000
82.500
8.000
229.910

5.407
136.270
319
0
2.000
143.996

7.930
69.488
30.821
0
6.423
114.662

2.511
PM
80.000
3.000
3.150
88.661

3.079
9.096
0
1.286
0
13.461

2.160
24.104
8.773
2.144
0
37.181

701.977

539.081

574.355
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Begroting
2016

Rekening
2016

€
Transport

Rekening
2015

€

€

701.977

539.081

574.355

3.070
61
3.131

3.028
75
3.103

1.460
1.003
2.463

Doelstelling 2.n.
Subsidie FNV

0

0

302

Doelstelling 2.o.
Onderzoek

0

0

0

705.108

542.184

577.120

-174.108

15.110

-7.962

Doelstelling 2.m.
Subsidie VNV
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat

Totaal lasten

Saldo

Het saldo wordt ten gunste respectievelijk, ten laste gebracht van de vrije reserves.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
31/12/2016
€

Te innen premies
Dit betreft de volgende heffingsjaren:
Premieheffing 2015
Premieheffing 2016
Voorziening dubieuze debiteuren

Overige vorderingen
Overige

31/12/2015
€

0
809
-82
727

1.234
0
-331
903

14.215

5.065

169.800
634.860
343
54.574
859.577

182.469
653.792
0
63.339
899.600

Liquide middelen
Rekening-courant ABN-AMRO
Spaarrekeningen
Rekening-courant ING
Rekening-courant Rabobank

De liquide middelen zijn geheel ter vrije beschikking.
Reserves

Stand per
31/12/2015
€

Reserve vrij besteedbaar

Resultaat
2016
€

319.075

Stand per
31/12/2016
€

15.110

334.185

De reserves zijn vrij besteedbaar.
Te betalen diplomasubsidie

31/12/2016
€

Te betalen diplomasubsidie

81.565

31/12/2015
€
134.667

De nog te betalen diplomasubsidie wordt ingeschat op basis van de declaraties uit voorgaande jaren. Voor 2016
is echter aanzienlijk minder diplomasubsidie gedeclareerd, dan begroot. De volledige kosten zijn ten laste
gebracht van het voorziene bedrag. Het is de verwachting dat de nog te betalen diplomasubsidie per 31 december
2016 voldoende zal zijn om de nog te ontvangen aanvragen in het kader van diplomasubsidie uit te kunnen betalen.
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Nog te betalen kosten

31/12/2016
€

Te betalen subsidie werknemersorganisaties
Te betalen subsidie werkgeversorganisaties
Vereniging Centrale Organisatie voor de Vleessector inzake
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren
Premiedebiteuren Syntrus Achmea
Vacatiegelden
Accountantskosten
Overige te betalen kosten
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31/12/2015
€

106.750
106.750

106.113
106.113

332
1.421
3.600
6.973
4.540
230.366

506
359
4.860
6.873
7.768
232.592
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Mogelijkheid tot aanvragen subsidie voorgaande jaren
Bedrijven hebben de mogelijkheid om over maximaal 3 jaar terug scholingssubsidie aan te vragen. De
voorwaarden voor subsidie zijn door het bestuur vastgelegd in het toetsingskader.
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VERSCHILLENANALYSE REALISATIE TEN OPZICHTE VAN BEGROTING
Loonheffing
In de begroting is uitgegaan van een te lage loonsom waarover de heffing berekend wordt.
Interest
De daling van de rentebaten was hoger dan begroot.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV) (diverse doelstellingen)
In de begroting was nog geen rekening gehouden met het feit dat er BTW heffing plaats dient te vinden op de
kosten van het sociaal secretariaat. De kosten zijn hierdoor hoger dan begroot.
Vergaderkosten (doelstelling 2c)
Er zijn minder vergaderingen geweest dan begroot.
Vacatiegelden (doelstelling 2c)
Niet alle bestuursleden hebben iedere vergadering bijgewoond, dit was wel begroot.
Kosten drukwerk (doelstelling 2d)
Er zijn minder print- en drukkosten gemaakt dan begroot, wegens verdere digitalisering van de uitvoering.
(Juridische)advieskosten (doelstelling 2d)
In 2015 is het fonds verder bijgestaan inzake de aansprakelijkheidsstelling inzake vermeende verkeerde
voorlichting. Het dispuut is inmiddels afgehandeld. In de begroting 2016 was nog niet duidelijk wat de
uiteindelijke kosten zouden worden.
Internetsite www.vleeswarenwerkt.nl (doelstelling 2e)
In 2015 is een nieuwe nieuwsbriefmodule aangeschaft, 2016 betreft alleen de reguliere kosten, deze zijn iets
hoger dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
Overige publicaties (doelstelling 2e)
In de begroting was rekening gehouden met de uitgifte van één informatiebrochure. In 2016 zijn echter twee
brochures uitgegeven. Daarnaast zijn enkele sectorbrieven verstuurd.
Vakbondsverlof kaderleden (doelstelling 2j)
In de begroting is uitgegaan van een daling van de kosten ten opzichte van 2015. De kosten zijn in 2016 meer
gedaald dan begroot.
Opleidingssubsidies (doelstelling 2k)
Aan de hand van de aangevraagde subsidies over de voorgaande jaren is voor de begroting een inschatting
gemaakt van de kosten 2016. De ingediende subsidieaanvragen waren echter aanzienlijk hoger dan voorgaande
jaren.
Primaire cursuskosten (doelstelling 2k)
Over 2016 zijn nauwelijks primaire cursuskosten gedeclareerd. In de begroting is uitgegaan van een kostenpost
gelijk aan de voorgaande jaren.
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Diplomasubsidie (2k)
In de begroting was rekening gehouden met 30 diplomasubsidie aanvragen. Uiteindelijk is voor 5 personen
subsidie aangevraagd. De kosten konden nog volledig uit de voorziening 2015 betaald worden.
Employabilitysubsidie (doelstelling 2k)
Er is minder employabilitysubsidie aangevraagd dan begroot.
Project Arbocatalogus (doelstelling 2l)
In 2015 is de uitvoering van het project arbocatalogus vleeswaren overgenomen van het Productschap Vee en
Vlees. Gedurende het jaar worden er onderwerpen voorgelegd ter uitwerking. De kosten voor 2016 waren nog
niet geheel bekend bij het opstellen van de begroting 2016.
Project duurzame inzetbaarheid (doelstelling 2l)
In de begroting is uitgegaan van een verdere realisatie in het project. Het project is stopgezet.
Project sectorplan (doelstelling 2l)
De begeleidingskosten van Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) worden over meerdere
jaren in rekening gebracht. Gedurende 2016 heeft het fonds zich teruggetrokken uit het project omdat de
ingediende projecten geen doorgang hebben gevonden.
Project Nen naleving (doelstelling 2l)
De werkgeverscontrole 2016 is eind 2016 ingezet. De kosten en uitkomsten zullen in 2017 gepresenteerd worden.
TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
BATEN

2015
€

Loonheffing
Premieheffing 2015
Premieheffing 2016

2015
€

0
553.979
553.979

561.093
0
561.093

De verschuldigde heffing over 2016 is vastgesteld op 0,5% van de loonsom uit kolom 6 van de wettelijk
voorgeschreven loonstaat 2016. De premies worden jaarlijks geïnd door Syntrus Achmea te De Meern.
LASTEN
Doelstelling 2.a.
Het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers in de Vleeswarenindustrie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomsten
(CAO's) voor de Vleeswarenindustrie en/of andere wettelijke voorschriften die op het terrein van
de arbeidsvoorwaarden liggen.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
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Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV)
Vanaf 1 juli 2003 wordt het totale secretariaat van de stichting uitgevoerd door het GSSVV van de COV. De
secretariaatsvoering vindt plaats op basis van een administratieovereenkomst. De gemeenschappelijke kosten
worden verdeeld op basis van een vooraf overeengekomen vaste verdeelsleutel over de COV, Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleessector en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.
De totale kosten met betrekking tot het uitvoeren van het secretariaat Stichting Fonds Collectieve Belangen voor
de Vleeswarenindustrie 2016 bedragen € 103.109. De kosten worden op grond van een inzichtelijke tijdsregistratie
aan verschillende doelstellingen doorbelast.
Doelstelling 2.b.
Een eenduidige uitleg en toepassing van de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst
voor de Vleeswarenindustrie en het voorkomen van geschillen over de uitleg en toepassing van
de collectieve arbeidsovereenkomst voor de vleeswarenindustrie.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV)
Vanaf 1 juli 2003 wordt het totale secretariaat van de stichting uitgevoerd door het GSSVV van de COV. De
secretariaatsvoering vindt plaats op basis van een administratieovereenkomst. De gemeenschappelijke kosten
worden verdeeld op basis van een vooraf overeengekomen vaste verdeelsleutel over de COV, Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleessector en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.
De totale kosten met betrekking tot het uitvoeren van het secretariaat Stichting Fonds Collectieve Belangen voor
de Vleeswarenindustrie 2016 bedragen € 103.109. De kosten worden op grond van een inzichtelijke tijdsregistratie
aan verschillende doelstellingen doorbelast.
Doelstelling 2.c.
Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg - met uitzondering
van CAO-overleg - tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de
Vleeswarenindustrie.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
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Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV)
Vanaf 1 juli 2003 wordt het totale secretariaat van de stichting uitgevoerd door het GSSVV van de COV. De
secretariaatsvoering vindt plaats op basis van een administratieovereenkomst. De gemeenschappelijke kosten
worden verdeeld op basis van een vooraf overeengekomen vaste verdeelsleutel over de COV, Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleessector en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.
De totale kosten met betrekking tot het uitvoeren van het secretariaat Stichting Fonds Collectieve Belangen voor
de Vleeswarenindustrie 2016 bedragen € 103.109. De kosten worden op grond van een inzichtelijke tijdsregistratie
aan verschillende doelstellingen doorbelast.
Vergaderkosten
De vergaderkosten die in opdracht van het Georganiseerd Overleg worden gemaakt ten behoeve van het
geformaliseerd overleg tussen sociale partners, worden aan het fonds doorbelast.
Vergaderkosten met betrekking tot CAO overleg worden uitgesloten van vergoeding.
Vacatiegeldregeling
De leden van het Georganiseerd Overleg en door of namens het Georganiseerd Overleg ingestelde
Stichtingen en werkgroepen ontvangen een vergoeding voor de inzet op grond van de vacatieregeling.
De regeling is door het bestuur vastgesteld en ligt ter inzage op de administratie van Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie, Louis Braillelaan 80, te Zoetermeer.
CAO overleg wordt uitgesloten van vergoeding.
Doelstelling 2.d.
Het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve
beheer van de Stichting.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV)
Vanaf 1 juli 2003 wordt het totale secretariaat van de stichting uitgevoerd door het GSSVV van de COV. De
secretariaatsvoering vindt plaats op basis van een administratieovereenkomst. De gemeenschappelijke kosten
worden verdeeld op basis van een vooraf overeengekomen vaste verdeelsleutel over de COV, Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleessector en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.
De totale kosten met betrekking tot het uitvoeren van het secretariaat Stichting Fonds Collectieve Belangen voor
de Vleeswarenindustrie 2016 bedragen € 103.109. De kosten worden op grond van een inzichtelijke tijdsregistratie
aan verschillende doelstellingen doorbelast.
Accountantskosten
Dit zijn de kosten voor het controleren van de jaarrekening van het fonds, alsmede het deel van de administratie
bij Syntrus Achmea.
Kosten drukwerk
Dit zijn de kosten van printen, briefpapier, enveloppen en visitekaartjes.
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Uitvoeringskosten Syntrus Achmea
Dit betreffen de contractuele kosten die zijn overeengekomen met Syntrus Achmea voor het uitvoeren van de
heffing van het fonds, alsmede voor het beheren van het vermogen van het fonds volgens de door het bestuur
van de stichting opgestelde richtlijnen.
(Juridische) advieskosten
Dit zijn de advieskosten in verband met de sectorpremie WA van het UWV en de kosten van juridisch advies. In
2015/2016 is een dispuut over voorlichting afgehandeld, de kosten waren daardoor hoger dan in voorgaande jaren.
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Betreft de premie voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Voorziening oninbare premies
Op de aan de bedrijven in rekening gebrachte heffingen is een voorziening voor oninbaarheid opgenomen. De
kosten die daarmee verband houden zijn algemene beheerskosten voor het fonds.
Deze voorziening bepaald op basis van een historisch slagingspercentage, waarbij de vorderingen op failliette
debiteuren voor 100% zijn voorzien.
Overige kosten
Dit zijn de overige onvoorziene kosten ten behoeve van de uitvoering van het secretariaat.
Doelstelling 2.e.
Het verzorgen van algemene informatie en publiciteit aan werknemers, werkgevers en direct
belanghebbenden aangaande de vraag en het aanbod van arbeid, de arbeidsvoorwaarden, de
arbeidsomstandigheden en de opleidingsmogelijkheden in de Vleeswarenindustrie.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV)
Vanaf 1 juli 2003 wordt het totale secretariaat van de stichting uitgevoerd door het GSSVV van de COV. De
secretariaatsvoering vindt plaats op basis van een administratieovereenkomst. De gemeenschappelijke kosten
worden verdeeld op basis van een vooraf overeengekomen vaste verdeelsleutel over de COV, Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleessector en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.
De totale kosten met betrekking tot het uitvoeren van het secretariaat Stichting Fonds Collectieve Belangen voor
de Vleeswarenindustrie 2016 bedragen € 103.109. De kosten worden op grond van een inzichtelijke tijdsregistratie
aan verschillende doelstellingen doorbelast.
Internet www.vleeswarenwerkt.nl
Dit zijn de kosten met betrekking tot de jaarlijkse beheerkosten (o.a. licentie CMS en domeinregistratie)
en de jaarlijkse out of pocket redactie- en fotografiekosten met betrekking tot de vleeswarenwerkt
website.
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Overige publicaties
Dit zijn de kosten met betrekking tot algemene publicaties en voorlichtingsbijeenkomsten. In dit
kader worden georganiseerden en ongeorganiseerden gelijk behandeld. De informatie en bijeenkomsten
zijn voor eenieder die in de vleeswarenindustrie werkzaam is.
Doelstelling 2.f.
De uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers - exclusief CAO-boekjes - ten behoeve
van alle werknemers en werkgevers in de Vleeswarenindustrie in het belang van de
arbeidsverhoudingen in de Vleeswarenindustrie.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Doelstelling 2.g.
De inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten en die tevens voorlichting
en informatie met name op het gebied van scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en
arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de Vleeswarenindustrie kunnen verstrekken.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Doelstelling 2.h.
Het stimuleren en subsidiëren van ontwikkelingen op bedrijven in de Vleeswarenindustrie op
het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleiding van
werknemers in het kader van hun inzetbaarheid.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Doelstelling 2.i.
Het stimuleren en subsidiëren van ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, participatie, personeelsvertegenwoordigingen en ondernemingsraden als vormen
van overleg op ondernemingsniveau tussen werknemers en werkgevers in de Vleeswarenindustrie.
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Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Doelstelling 2.j.
Het subsidiëren van de kosten van verlof van werknemers voor het bijwonen van congressen en
vakbondsbestuursvergaderingen van hun vakorganisaties;
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV)
Vanaf 1 juli 2003 wordt het totale secretariaat van de stichting uitgevoerd door het GSSVV van de COV. De
secretariaatsvoering vindt plaats op basis van een administratieovereenkomst. De gemeenschappelijke kosten
worden verdeeld op basis van een vooraf overeengekomen vaste verdeelsleutel over de COV, Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleessector en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.
De totale kosten met betrekking tot het uitvoeren van het secretariaat Stichting Fonds Collectieve Belangen voor
de Vleeswarenindustrie 2016 bedragen € 103.109. De kosten worden op grond van een inzichtelijke tijdsregistratie
aan verschillende doelstellingen doorbelast.
Dit betreft het afhandelen van subsidieaanvragen in het kader van de regeling subsidie vakbondsverlof.
Vakbondsverlof kaderleden
De vakbonden kunnen hun kaderleden verzoeken bepaalde bijeenkomsten bij te wonen. De werkgever
kan voor deze verleturen subsidie aanvragen bij het fonds.
Doelstelling 2.k.
Het verrichten en subsidiëren van het Opleidingsplan, de Beroeps Begeleidende Leerweg, het
Bedrijfstak Scholingsplan en Werkervaringsplaatsen, alsmede de opleiding van werknemers in
het kader van hun inzetbaarheid, ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de
Vleeswarenindustrie.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV)
Vanaf 1 juli 2003 wordt het totale secretariaat van de stichting uitgevoerd door het GSSVV van de COV. De
secretariaatsvoering vindt plaats op basis van een administratieovereenkomst. De gemeenschappelijke kosten
worden verdeeld op basis van een vooraf overeengekomen vaste verdeelsleutel over de COV, Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleessector en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.
De totale kosten met betrekking tot het uitvoeren van het secretariaat Stichting Fonds Collectieve Belangen voor
de Vleeswarenindustrie 2016 bedragen € 103.109. De kosten worden op grond van een inzichtelijke tijdsregistratie
aan verschillende doelstellingen doorbelast.
Opleidingssubsidies

2016
€

Scholingssubsidies regulier

136.270

Per 1 januari 2015 is de opleidingssubsidie teruggebracht van 50% naar 45% van de kosten.
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Primaire cursuskosten
Dit betreft de vergoeding van cursuskosten materialen die nodig zijn voor het volgen van BBL1 en BBL2
opleidingen. Over 2016 is slechts één subsidieaanvraag ontvangen voor primaire cursuskosten.
2016
Diplomasubsidie
Dotatie aan nog uit te betalen diplomasubsidies inzake leerlingen
Uitgekeerde diplomasubsidies in boekjaar
Vrijval voorgaande jaren

€

2015
€

852
8520

0
52.250
-52.250
0

Deze kosten vloeien voort uit de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie
1 april 2014 tot en met 1 april 2019.
Employabilitysubsidie
Dit betreffen de kosten uit de uitvoering van de subsidieregeling employability. Het betreft een subsidievorm ten
behoeve van de vergroting van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt ten behoeve van individuele werknemers.
Doelstelling 2.l.
Het stimuleren en subsidiëren van het Arboconvenant Vleessector, alsmede van andere projecten
of activiteiten gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de
Vleeswarenindustrie of op de totstandkoming of verbetering van bedrijfsbeleid op dit terrein;
Project Arbocatalogus
In 2014 is de uitvoering van het project Arbocatalogus van het productschap vee en vlees overgedragen aan
de sociale partners in de vlees- en vleeswarenindustrie. De gepresenteerde kosten hebben betrekking op de
doorontwikkeling van de Arbocatalogus en de begeleiding van de paritaire werkgroep Arbocatalogus.
Project duurzame inzetbaarheid
Dit betreft een project om de arbeidsmobiliteit van werknemers in de vleeswarenindustrie te vergroten.
Werknemers en werkgevers worden bewust gemaakt van het belang van in- of externe doorstroom van
medewerkers om hen duurzaam inzetbaar te houden. Wegens te weinig animo is het project stopgezet.
Project sectorplan
Gedurende 2014 is aansluiting gezocht bij het sectorplan levensmiddelenindustrie via Stichting Opleidingsfonds
Levensmiddelenindustrie (SOL). Het fonds heeft een deelplan ingediend, voor de begeleiding van de aanvraag
en de verantwoording is een fee aan SOL verschuldigd.
In 2016 heeft het fonds zich teruggetrokken uit het project omdat de ingediende projecten niet door zijn gegaan.
Project nen naleving
Het bestuur heeft besloten om jaarlijks onderzoek te doen naar de toepassing van de Nen regeling binnen
de sector. De controle is pas eind 2016 ingezet waardoor de kosten in 2017 vallen.
Doelstelling 2.m.
Het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt, onder meer via het subsidiëren van eigen
contactpunten namens de Vleeswarenindustrie op enkele Centra Werk en Inkomen, alsmede
het stimuleren van een betere aansluiting van de Vleeswarenindustrie op de arbeidsmarkt.
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Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Gemeenschappelijk Sociaal Secretariaat Vlees en Vleeswaren (GSSVV)
Vanaf 1 juli 2003 wordt het totale secretariaat van de stichting uitgevoerd door het GSSVV van de COV. De
secretariaatsvoering vindt plaats op basis van een administratieovereenkomst. De gemeenschappelijke kosten
worden verdeeld op basis van een vooraf overeengekomen vaste verdeelsleutel over de COV, Stichting Fonds
Collectieve Belangen voor de Vleessector en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Vleeswarenindustrie.
De totale kosten met betrekking tot het uitvoeren van het secretariaat Stichting Fonds Collectieve Belangen voor
de Vleeswarenindustrie 2016 bedragen € 103.109. De kosten worden op grond van een inzichtelijke tijdsregistratie
aan verschillende doelstellingen doorbelast.
Doelstelling 2.n.
Het stimuleren en subsidiëren van de reïntegratie van arbeidsongeschikte of met werkloosheid
bedreigde werknemers in de Vleeswarenindustrie, dit laatste onder meer via de Subsidieregeling
Vacaturevervulling door Werklozen of met Werkloosheid bedreigde werknemers.
Subsidie VNV, FNV, CNV en De Unie
De kosten van de werkgevers- en werknemersorganisaties worden op basis van een subsidie-aanvraag
met controleverklaring door het fonds vergoed, met een maximum. De accountants van de desbetreffende
organisaties hebben verklaard dat de kosten juist zijn en dat de besteding van de uren onder deze doelstelling
vallen. De subsidie-aanvragen en de controleverklaringen zijn als bijlage bij deze jaarrekening gevoegd.
Doelstelling 2.o.
Het stimuleren en subsidiëren van projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding
van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden,
en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de
Vleeswarenindustrie.
Algemeen

Begroting
2016
€

Totalen onder meer doelstellingen vallende kostenposten
Totaal Subsidie VNV
Totaal Subsidie FNV
Totaal Subsidie CNV
Totaal Subsidie De Unie
Totaal Gemeenschappelijk sociaal secretariaat
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Rekening
2016
€

108.235
95.247
10.823
2.165
84.100

Rekening
2015
€

106.750
93.940
10.675
2.135
103.109

106.113
93.380
10.611
2.122
104.408
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OVERIGE GEGEVENS
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BIJLAGEN

Subsidieaanvraag Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie
Subsidieaanvraag FNV Bondgenoten
Subsidieaanvraag CNV Vakmensen
Subsidieaanvraag De Unie
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