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ARTIKEL 1 

Definities 

In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Fonds : De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer 

over de weg en de Verhuur van Mobiele kranen; 
 
Werkgever : De werkgever als bedoeld in artikel 1 van de CAO Opleidings-en 

Ontwikkelingsfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de 
Verhuur van Mobiele kranen; 

 
Administrateur : TKP Pensioenen, gevestigd te Groningen 
 
SOOB-CAO : De collectieve arbeidsovereenkomst opleidings- en ontwikkelingsfonds 

voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van 
mobiele kranen. 

 
 

ARTIKEL 2 

Heffing der bijdrage 

1. De werkgever is ingevolge artikel 4 lid 1 van de SOOB-CAO jaarlijkse bijdragen verschuldigd aan 
het Fonds welke door de administrateur worden geheven. De werkgever is ten aanzien van 
voormelde verplichting gekweten door betaling van het verschuldigde bedrag aan de 
administrateur. Ingevolge artikel 4 lid 4 van de SOOB-CAO komt een gedeelte van de bijdrage, 
voor rekening van de werknemer, die zijn aandeel in de bijdrage aan de werkgever verschuldigd 
is. De werkgever is verplicht bij de loonbetalingen op het loon in te houden het aandeel in de 
bijdrage, dat de werknemer aan zijn werkgever verschuldigd is terzake van de periode waarop de 
loonbetaling betrekking heeft. 

 
2. De werkgever is verplicht aan de administrateur - op de door de administrateur vast te stellen 

wijze en tijdstippen - de gegevens te verstrekken welke naar het oordeel van de administrateur 
nodig zijn ter berekening van de verschuldigde bijdrage en het te vorderen voorschot. Indien de 
werkgever niet, niet tijdig of onvolledig de benodigde gegevens aan de administrateur verstrekt, is 
de administrateur bevoegd de hoogte van de bijdrage of het voorschot naar beste weten zelf vast 
te stellen. De kosten van het vergaren en verstrekken van de door de administrateur gewenste 
informatie komen voor rekening van de werkgever. 

 
3. Bij niet tijdige betaling van de voorschottermijn wordt het gehele resterende bedrag van de 

voorschotnota direct opeisbaar. 
 
4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage is de werkgever door het enkele verloop van 

de termijn in verzuim. Het fonds is dan bevoegd te vorderen: 
- rente over het verschuldigde bedrag van de dag af dat het verschuldigde bedrag betaald had 

moeten zijn en 
- vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten, onverminderd de overige kosten 

van vervolging verschuldigd volgens de wet. 
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De rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke rente als bedoeld in boek 6, de 
artikelen 119 en 120 van het burgerlijk wetboek, dat geldt voor de periode waarover de rente door 
het fonds wordt gevorderd. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% 
van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,--. 

 
 

ARTIKEL 3 

Hoogte van de bijdrage 

1. De werkgever is per kalenderjaar ten behoeve van de Stichting een jaarlijkse bijdrage 
verschuldigd over de bruto loonsom sociale verzekeringen van het lopend jaar met dien 
verstande dat de heffingsgrondslag per werknemer maximaal gelijk is aan het voor dat jaar 
geldende tot een jaarbedrag herleide maximum premiedagloon ingevolge de Wet financiering 
sociale verzekeringen. 
De werkgever een jaarlijkse bijdrage verschuldigd van 0,86% van voorbedoeld loon. 

 
2. De werkgever is gehouden om op een hiertoe strekkend schriftelijk verzoek van de Stichting 

binnen 30 dagen na dagtekening hiervan op nader te bepalen wijze opgave te doen van het 
onder sub 1 bedoelde premieplichtige loon. 

 
3. Bij niet voldoening van het onder sub 2 genoemde verzoek zal tot forfaitaire vaststelling van de 

verschuldigde bijdrage worden overgegaan. 
 
4. De werkgever is de gehele bijdrage voor de in dienst zijnde werknemer verschuldigd aan het 

fonds. Een gedeelte van de bijdrage, ter grootte van 0,245% van het sub 1 bedoelde 
premieplichtige loon, komt voor rekening van de werknemer, die zijn aandeel in de bijdrage aan 
de werkgever verschuldigd is. 
De werkgever is verplicht bij de loonbetalingen op het loon in te houden het aandeel in de 
bijdrage, dat de werknemer aan zijn werkgever verschuldigd is terzake van de periode waarop de 
loonbetaling betrekking heeft. 

 

ARTIKEL 4 

Verdeling van de gelden 

De verdeling van de op grond van artikel 4 van de SOOB-CAO ontvangen gelden, geschiedt op basis 
van de volgende verdeling: 
 
1. Maximaal 0,157% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3A, lid 1 onder a 

van de statuten. 
 
2. Maximaal 0,01% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3A, lid 1 onder b 

van de statuten. 
 
3. Maximaal 0,08% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3A, lid 1 onder c 

van de statuten. 
 
4. Maximaal 0,51% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3A, lid 1 onder d en 

g, waarvan maximaal 0,4% bestemd is voor de Stichting Sectorinstituut Transport en 
Logistiek. 
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5. Maximaal 0,103% komt ten goede aan de activiteiten omschreven in artikel 3A, lid 1 onder e 
van de statuten. 

 
6. Maximaal 0,04% is bestemd voor door de werkgevers vallende onder de SOOB-CAO, met 

goedkeuring van het bestuur, aan te wijzen projecten omschreven in artikel 3A, lid f van de 
statuten. Deze projecten worden gefinancierd uit de algemene middelen van het fonds. 

 
 

ARTIKEL 5 

Werkwijze 

1. De aanvragen voor financiering dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, en wel 
- voor éénmalige subsidies: zo spoedig mogelijk; 
- voor periodieke subsidies: jaarlijks voor de eerste oktober voorafgaand aan het jaar waarop de 

subsidieaanvraag betrekking heeft. 
Bij de aanvragen dient een begroting betreffende de besteding van de aangevraagde gelden 
te worden meegezonden. Deze begroting dient te zijn gespecificeerd overeenkomstig de in 
artikel 3A van de statuten genoemde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten. De 
toewijzing van de gelden geschiedt telkens voor één jaar. 

 
2. Jaarlijks zal  door de gesubsidieerde instelling aan het bestuur van de stichting verantwoording 

omtrent de besteding van de ontvangen middelen worden afgelegd. De verantwoording omtrent 
de besteding van de ontvangen gelden dient vergezeld van een door een registeraccountant of 
accountant-administratieconsulent met gecertificeerde bevoegdheid gecontroleerde verklaring, 
schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend, en wel 
- voor eenmalige subsidies: zo spoedig mogelijk na de besteding van deze gelden; 
- voor periodieke subsidies: jaarlijks voor de eerste april volgend op het jaar waarop de subsidie 

betrekking had. 
De verklaring moet zijn gespecificeerd overeenkomstig de in artikel 3A van de statuten 
genoemde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten en maakt een integraal onderdeel uit 
van het in artikel 10, eerste lid van de statuten genoemde verslag. 

 
3. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven waaraan de bij de subsidieaanvraag mee 

te zenden begroting c.q. de schriftelijke verantwoording dient te voldoen. 
 

ARTIKEL 6 

Inwerkingtreding 

Dit reglement is op 22 februari 1988 in werking getreden en is laatstelijk gewijzigd met ingang van  
1 juli 2014. 
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