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VOORWOORD

Beste lezer,

Het is mij een genoegen om u namens het bestuur van SOOB het jaarverslag 
over 2018 aan te bieden.

Terugkijkend was het een mooi jaar waarin SOOB weer veel activiteiten voor de 
sector heeft geïnitieerd en uitgevoerd.

Naast de reguliere opleidingen via het SOOB subsidiepunt is eveneens een groot 
aantal medewerkers via doorstroom en zij-instroom opgeleid. De instroom via 
BBL-trajecten heeft ook het afgelopen jaar weer plaatsgevonden en groeit licht.

Het doorlopende arbeidsmarktonderzoek biedt veel houvast om de juiste richting 
te bepalen en waar nodig bij te sturen. Om ook goed aan te kunnen sluiten bij 
toekomstige ontwikkelingen is in 2018 een start gemaakt met het Visieonderzoek 
2025. Naar verwachting zal het volledige resultaat van dit onderzoek in de loop 
van 2019 gepubliceerd worden.

De arbeidsmarktmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van de werknemer is, 
en wordt, steeds belangrijker. Naast al veel lopende activiteiten is er voor 
de werknemer een werknemersportaal ontwikkeld waarin de werknemer op 
eigen initiatief subsidie kan ontvangen voor een opleiding die de mobiliteit kan 
vergroten. Dit portaal wordt verder uitgebreid naar een mobiliteitsplatform waarop 
de werknemer terecht kan voor allerlei zaken die bijdragen aan de mobiliteit.

Op het gebied van duurzame inzetbaarheid zijn voor zowel werknemers als 
ook werkgevers diverse diensten en producten vanuit SOOB beschikbaar. In 
toenemende mate wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt.

Uiteraard is er ook weer een vervolg gegeven aan het ‘Leven Lang Ontwikkelen’. 
Onder andere door een verdere uitwerking van de Branchekwalificatiestructuur.

Voor meer informatie over de hierboven en andere genoemde activiteiten verwijs 
ik u graag naar de informatie die wij in dit jaarverslag hebben opgenomen.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier!

Willem Dijkhuizen,

Voorzitter SOOB
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1 Statutaire gegevens
Het bestuur van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en 
de Verhuur van Mobiele Kranen (hierna ‘SOOB’) is paritair samengesteld met vertegenwoordigers van werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Het bestuur bestaat uit:

ALGEMEEN BESTUUR

Werkgeversleden  Aangewezen door
P.W. Kievit, secretaris en plv. voorzitter  Transport en Logistiek Nederland
E. van Aggele Transport en Logistiek Nederland
J.L. de Mooij  Transport en Logistiek Nederland
F.W.M. Visser  Transport en Logistiek Nederland
L.G.A.M. Verhagen  Vereniging Verticaal Transport

De heren De Mooij en Visser zijn sinds 5 februari 2019 benoemd als bestuursleden als afgevaardigden vanuit Transport 
en Logistiek Nederland en vervullen hiermee de openstaande vacature alsmede de vacature die was ontstaan door het 
vertrek van de heer Boeve per 31 december 2018.

Werknemersleden  Aangewezen door
J.W. Dijkhuizen, voorzitter  FNV Transport en Logistiek
R. Hidding, plv. secretaris  FNV Transport en Logistiek
B. Boks  FNV Transport en Logistiek
T.J. van Rijssel  CNV Vakmensen
T.T.S. Orie  CNV Vakmensen

De heer Dijkhuizen vervult per 1 januari 2019, vanwege het jaarlijks wisselend voorzitterschap, de rol van voorzitter.

SUBSIDIECOMMISSIE

Werkgeverslid  Plaatsvervanger
P.W. Kievit  vacature

Werknemerslid  Plaatsvervanger
J.W. Dijkhuizen  R. Hidding

OVERLEGRAAD

In de Overlegraad nemen de volgende partijen deel:

Transport en Logistiek Nederland
Vereniging Verticaal Transport
FNV Transport en Logistiek
CNV Vakmensen
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Vestigingsplaats
SOOB is statutair gevestigd te Amsterdam.

Website
Op www.soob-wegvervoer.nl staat naast veel algemene 
(achtergrond)informatie ook de SOOB-cao, het Sector-
plan (geëindigd per 16 april 2018), een aantal brochures 
en formulieren en het jaarverslag. Via de website zijn 
ook het werkgeversportaal en het SOOB Subsidiepunt te 
vinden. 

Accountant
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

SOOB Bestuursbureau
Het bestuur wordt bij haar werkzaamheden ondersteund 
door het Bestuursbureau van SOOB, dat bij TKP is  
ondergebracht. 
mw. J. Haan
• Bezoekadres: Europaweg 27, 9723 AS  Groningen
• Postadres: Postbus 586, 9700 AN  Groningen

Uitvoeringsorganisaties
De uitvoering van de administratie en de subsidie-
verstrekking zijn onder toezicht en verantwoordelijkheid 
van het bestuur ondergebracht bij respectievelijk TKP 
Pensioen B.V. en Sectorinstituut Transport en Logistiek. 

Administrateur 
TKP Pensioen B.V.
• Bezoekadres: Europaweg 27, 9723 AS  Groningen
• Postadres: Postbus 586, 9700 AN  Groningen

Subsidieverstrekking
Sectorinstituut Transport en Logistiek
• Bezoekadres: Kampenringweg 43, 2803 PE  Gouda
• Postadres: Postbus 308, 2800 AH  Gouda

Adressen werkgevers- en werknemersorganisaties

TLN
•  Bezoekadres: Boris Pasternaklaan 22, 2719 DA  

Zoetermeer
• Postadres: Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer

VVT
•  Bezoek- en postadres: Blokdrukweg 8, 4104 BD  

Culemborg

FNV
• Bezoekadres: Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht
• Postadres: Postbus 9208, 3506 GE Utrecht
 
CNV Vakmensen
• Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
• Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht

De Unie
• Bezoekadres: Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg
• Postadres: Postbus 400, 4100 AK Culemborg
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2 Algemeen
2.1 DOEL 

SOOB zet zich in voor iedereen in de sector Transport en 
Logistiek. De bijdragen van werkgevers en werknemers 
worden benut voor het financieren van diverse projecten 
op het gebied van onder andere scholing, gezond wer-
ken en arbeidsvoorwaarden. Hierbij staat het collectieve 
belang voorop. De doelstellingen van SOOB vanuit de 
SOOB-cao zijn:
•  zorgen voor kwalitatieve instroom van nieuwe mede- 

werkers;
•  streven naar een gezonde arbeidsmarkt;
•  stimuleren van gezond en veilig werken;
•  zorgdragen voor naleving van arbeidsvoorwaarden; en
•  correcte functiewaardering.

Voor wie geldt de SOOB-cao?
De SOOB-cao is van toepassing op:
•  Alle werkgevers en werknemers van in Nederland  

gevestigde ondernemingen die vergunningplichtig  
vervoer krachtens de Wet wegvervoer goederen  
(hierna Wwg), zoals deze laatstelijk is gepubliceerd op  
14 september 2017 (staatsblad 37326), verrichten, en/of 

•  Ondernemingen die tegen vergoeding geheel of ten 
dele vervoer verrichten anders dan van personen, over 
de weg of over andere dan voor het openbaar verkeer 
openstaande wegen.

•  Werkgevers en werknemers in het kraanverhuurbedrijf, 
waaronder wordt verstaan alle in Nederland werkzame 
ondernemingen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend 
van het verhuren van mobiele kranen.

Voor wie geldt de SOOB-cao niet?
De SOOB-cao is niet van toepassing op:
•  Ondernemingen die een eigen cao dienen toe te  

passen: ofwel 
 -  een eigen bedrijfstak-cao dienen toe te passen: ofwel 
 -   over een eigen vastgelegd arbeidsvoorwaarden-

pakket beschikken. 
Daarbij worden de volgende voorwaarden gesteld:
 -  het niveau van voorvermelde regelingen dient ten 

minste gelijkwaardig te zijn aan het niveau van de cao 
voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg en de 
Verhuur van Mobiele Kranen en;

 -  de hoofdactiviteit van de onderneming is een andere 
dan beroepsgoederenvervoer over de weg, logistieke 
dienstverlening of de verhuur van mobiele kranen.

•  Ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit van de 
onder neming een andere is dan beroepsgoederen-
vervoer over de weg, logistieke dienstverlening of de 
verhuur van mobiele kranen, wanneer in de regel niet 
meer dan 20% van de omzet met voornoemde activi-
teiten wordt gerealiseerd. Maatgevend daarbij is de 
juridische eenheid waarvoor een vergunning beroeps-
goederenvervoer is aangevraagd of toegekend, danwel 
waarbinnen de verhuur van mobiele kranen plaatsvindt.

•  Ondernemingen, die in hoofdzaak gemeten naar de 
loonsom van het bedrijf bouwwerkzaamheden uit-
voeren en tevens mobiele kranen exploiteren.

Bestedingsdoelen van premie SOOB
De gelden die voor SOOB worden geheven, worden 
besteed aan:
•  De kosten voor:
 1.  voorlichting en promotie over arbeidsvoorwaarden 

en arbeidsomstandigheden, relevante sociale zeker-
heid en arbeidsmarktontwikkelingen;

 2.  voorlichting, vorming, scholing en opleiding, onder-
wijs en ontwikkeling over wet- en regelgeving en 
relevante ontwikkelingen op het gebied van: 
- arbeidsvoorwaarden; 
- arbeidsverhoudingen; 
- sociale zekerheid;  
-  aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en  

functieontwikkeling; en
 - employability;
 3.  onderzoek en publicaties op het gebied van arbeids-

markt en arbeidsomstandigheden;
 4.  het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt 

en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt 
van de sector;

 5.  behandelen door Sociale Partners van dispensatie-
verzoeken en/of vragen over de collectieve arbeids-
overeenkomsten die in de bedrijfstak vigeren;

 6.  bevorderen van de naleving van de collectieve  
arbeidsovereenkomsten die in de bedrijfstak vigeren.

•  Activiteiten van het Sectorinstituut Transport en  
Logistiek bestaande uit:

 1.  voorlichting geven over het functiewaarderingssys-
teem en de toepassing ervan;

 2. ontwikkelen en beheren van referentiefuncties;
 3.  uitvoeren van bedrijfsbezoeken, functie-onderzoeken, 

functiebeschrijvingen en graderingen.
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•  Activiteiten op het gebied van bedrijfsgezond-
heidszorg in de bedrijfstak door het Sectorinstituut 
Transport en Logistiek of andere stichtingen die op 
dit gebied werkzaam zijn:

 1.  bevorderen van een goed arbo- en verzuimbeleid, 
risico-inventarisatie, arbocheck kleinere bedrijven, 
werkplekonderzoek, re-integratie, rugprojecten, trau-
mabegeleiding, overleg met ondernemingsraden, 
keuringen, sociaal maatschappelijk teamoverleg en 
spreekuren;

 2.  onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de 
resultaten worden gepubliceerd;

 3.  voorlichting over preventieve arbozorg en verzuim-
beleid.

•  Activiteiten op het gebied van opleiding en ont-
wikkeling door het Sectorinstituut Transport en 
Logistiek of andere stichtingen die op dit terrein 
werkzaam zijn:

 1.  bevorderen en/of verzorgen van vakopleidingen van 
bestaand en nieuw personeel in de bedrijfstak;

 2.  bevorderen van de verhoging van vakbekwaamheid 
van bestaand en nieuw personeel in de bedrijfstak;

 3.  bevorderen van het behalen van de benodigde 
rijbewijzen door leerlingen in het beroepsgoederen-
vervoer door kredieten te geven;

 4.  bemiddelen bij het verwerven van leerarbeidsplaat-
sen en stageplaatsen in de beroepsbegeleidende 
leerweg voor opleidingen voor vol- en deeltijd mid-
delbaar onderwijs;

 5.  oprichten en in stand houden van één of meer stu-
diecentra voor de bedrijfstak;

 6.  bevorderen en in stand houden van praktijkopleidin-
gen;

 7.  (laten) afnemen van examens en het uitreiken van 
vakdiploma’s, getuigschriften en certificaten;

 8.  onderzoeken en publicaties op het terrein van de 
arbeidsmarkt van de sector.

•   De werkzaamheden die nodig zijn voor het doen na-
leven van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden 
binnen de bedrijfstak:

 1.  toezien op de naleving van de collectieve arbeids-
overeenkomsten die in de bedrijfstak vigeren;

 2.  tegengaan van handelen in strijd met de collectieve 
arbeidsovereenkomsten die in de bedrijfstak vigeren;

 3. opstellen van gedragsregels.
•  Door de werkgevers vallende onder de SOOB-cao, 

met goedkeuring van het bestuur, voor te dragen 

onvoorziene, of specifiek afgebakende projecten 
die voortvloeien uit nieuwe wet- en regelgeving en 
ontwikkelingen op het gebied van:

 - arbeidsvoorwaarden;
 - arbeidsverhoudingen;
 - sociale zekerheid;
 -  aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functie-

ontwikkeling; en
 - employability.
•   verzorgen van arbeidsmarkttoeleidingsprojecten 

voor de sector gericht op (langdurig) werklozen, 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten, jongeren,  
minderheden en branchewisselaars.

2.2 SOOB-CAO 

De SOOB-cao is op 14 september 2017 door de Minis-
ter van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen 
verbindend verklaard en heeft een looptijd tot 
1 juli 2022. Inhoudelijk hebben er, behoudens actualisa-
tie, geen wijzigingen plaatsgevonden.

2.3 STATUTEN EN REGLEMENT 

De statuten van SOOB zijn in 2018 gewijzigd. 

In artikel 6 lid 1 en 2 is verwerkt dat zowel de functie van 
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, de secretaris 
en de plaatsvervangend secretaris evenals de penning-
meester en de plaatsvervangend penningmeester beur-
telings gedurende een kalenderjaar worden vervuld door 
een werkgevers- en een werknemerslid. In de oneven 
kalenderjaren wordt de functie van voorzitter vervuld 
door een werknemerslid en die van plaatsvervangend 
voorzitter door een werkgeverslid.

Tevens worden de subsidiereglementen jaarlijks inhou-
delijk herijkt en vastgesteld evenals het opleidingsover-
zicht en bijbehorende subsidiebijdragen vanuit SOOB.

Het reglement van SOOB is in 2018 niet gewijzigd.
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3 Organisatie en Activiteiten 2018
3.1 BESTUUR EN COMMISSIES 

SOOB heeft een Algemeen Bestuur en een Subsidiecom-
missie. Tevens faciliteert SOOB de Overlegraad waarin, 
naast een vertegenwoordiging uit het SOOB-bestuur, 
Sociale Partners zitting hebben. In 2018 hebben zes 
reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden. 

De Subsidiecommissie heeft vier keer vergaderd. Deze 
commissie is gemandateerd om verzoeken en bezwaren 
van werkgevers over subsidies voor opleidingen van 
werknemers af te handelen. Ook adviseert zij het bestuur 
over het beleid met betrekking tot scholingssubsidies. 

De Overlegraad heeft tien keer vergaderd. Zij houdt zich 
bezig met de uitvoering van arbeidsmarktbeleid en advi-
seert het bestuur over allerlei zaken op dit gebied.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste on-
derwerpen die door het bestuur in 2018 besproken zijn.

3.2 JAARVERSLAG 2017

Op 5 juni 2018 heeft het bestuur het jaarverslag 2017 
vastgesteld. Bij het verslag is een goedkeurende ver-
klaring door de onafhankelijke accountant afgegeven. 
Dit jaarverslag kan worden gedownload van de website: 
www.soob-wegvervoer.nl.

3.3 BEGROTINGEN 2018 EN 2019

Het bestuur heeft de begroting voor 2018 vastgesteld 
in de bestuursvergadering van 5 december 2017. De 
begroting voor 2019 is vastgesteld in de bestuursverga-
dering van 4 december 2018. 

Deze vaststelling is zorgvuldig tot stand gekomen, 
op basis van de verwachte premie-inkomsten, de 
ingediende (jaar)plannen, het Sectorplan (tot 16 april 
2018 nog van toepassing in 2018) en de reguliere 
kosten. Hierbij is rekening gehouden met de (vaste) 
procentuele verdeling over de bestedingsdoelen (zie 
artikel 4 van het reglement). Net als in voorgaande 
jaren zijn de subsidie-ontvangende partijen schriftelijk 
geïnformeerd over de hoogte van de toekenning.

3.4 UITVOERING 

In de SOOB-administratie zijn diverse zaken opgenomen 
om de uitvoering, zonder externe gegevens, te laten 
plaatsvinden. Hierdoor zijn ook onderwerpen als repre-
sentativiteit sneller en meer accuraat vast te stellen waar-
door het algemeen verbindend verklaren van een nieuwe 
cao op dit vlak geen vertraging oploopt. Daarnaast is het 
aantal werknemers vanuit de eigen SOOB-administratie 
beschikbaar.

Naast een uitbestedingsovereenkomst met de admi-
nistrateur TKP stelt SOOB jaarlijks een Service Level 
Agreement (SLA) vast met de administrateur TKP. Deze 
SLA wordt jaarlijks geëvalueerd. Aan de hand van de 
afspraken in de SLA rapporteert de administrateur per 
kwartaal over de naleving van de SLA-afspraken. 

Het SOOB-bestuur laat zich ondersteunen door het door 
haar aangestelde bestuursbureau. De overeenkomst met 
het bestuursbureau is, conform de looptijd van de cao, 
verlengd tot juli 2022. 

3.5 ARBEIDSMARKTINFORMATIE 

Op verzoek van SOOB wordt doorlopend arbeidsmarkt-
onderzoek uitgevoerd. Het doel is om de ontwikkelingen 
van de arbeidsmarkt op het gebied van vraag en  
aanbod in kaart te brengen. De resultaten van dit  
onderzoek worden per kwartaal gepubliceerd. Voor  
het bestuur is deze informatie van essentieel belang 
voor de bepaling van het beleid en de beoordeling van 
uitgevoerde activiteiten. 

In december 2018 kwam de uitgebreide ‘Arbeidsmarkt-
rapportage beroepsgoederenvervoer en logistiek 2018, 
instroom en inzetbaarheid’ beschikbaar.

In de jaarlijkse ‘Arbeidsmarktrapportage’ worden ar-
beidsmarktontwikkelingen in de sector beschreven op 
basis van diverse recente bronnen, afkomstig van eigen 
onderzoek en van derden. Het rapport vormt de basis 
voor het in te zetten beleid op de diverse thema’s. 



3.6 EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF)

In 2016 is een ESF-subsidie aangevraagd en verkregen 
in het kader van de ESF-regeling Duurzame Inzetbaar-
heid regio’s en sectoren (ESF 2014-2020). Dit project is 
begin 2019 afgerond en de (financiële) afhandeling vindt 
plaats in de loop van 2019. Het project dat met cofinan-
ciering van het ESF is uitgevoerd richtte zich op onder-
zoek en ontwerpen van een werknemersportaal. In dit 
werknemersportaal kan de werknemer op eigen initiatief 
subsidie ontvangen voor een opleiding die de mobiliteit 
kan verhogen. Aan dit mobiliteitsplatform wordt in 2019 
verdere uitvoering gegeven.

Naast de bovenstaande ESF-regeling is in oktober 2018 
wederom een aanvraag voor subsidie gedaan om de 
duurzame inzetbaarheid voor werknemers te bevorde-
ren. Door het Ministerie zijn aanvullende vragen gesteld 
die door SOOB zijn beantwoord. Naar verwachting volgt 
in 2019 bericht of, en zo ja, hoe hoog de subsidiebijdra-
ge kan zijn. 

3.7  SOOB-ACTIVITEITEN DOOR HET SECTOR-
INSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK

3.7.1 SOOB - Sectorinstituut 
Door het Sectorinstituut Transport en Logistiek worden, 
in opdracht van SOOB, met name activiteiten op het ge-
bied van in- en doorstroom van personeel en duurzame 
inzetbaarheid verricht, waaronder de activiteiten vanuit 
het Sectorplan 2016-2017, dat tot 16 april 2018 doorliep.

De Raad van Toezicht van het Sectorinstituut Transport 
en Logistiek is paritair ingevuld met vier leden die be-
noemd zijn uit het SOOB-bestuur. 

3.7.2 Instroom
3.7.2.1 Instroom van leerlingen via BBL-trajecten
Met het oog op de toenemende behoefte aan (jonge) 
instroom is het van vitaal belang dat jongeren enthou-
siast gemaakt worden voor een baan in de sector. 
SOOB stimuleert de instroom van leerlingen door 
financieel bij te dragen aan voorlichtingsactiviteiten, 
detachering van BBL-leerlingen in bedrijven uit de 
sector en scholingssubsidies voor de (rij)opleidingen 
van BBL-leerlingen. 

Bedrijven met BBL-leerlingen worden gefaciliteerd bij het 
aanvragen van subsidies in het kader van de Subsidie-
regeling Praktijkleren. 

Belangrijk is dat ook evaluatiegesprekken worden gehou-
den met de leerling-werknemers en de leerbedrijven. Dit 
vanuit het oogpunt van het behoud van de leerling-werk-
nemers voor de sector.

Om die reden is in 2018 met onderwijsorganisaties 
overleg geweest voor nieuwe initiatieven gericht op het 
voorkomen van uitval van de BBL-leerlingen. In dit kader 
worden op regionaal niveau ook Young Talent Events 
georganiseerd.

In 2018 zijn in totaal bijna 1.000 nieuwe leerlingen bij een 
bedrijf geplaatst.
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3.7.2.2 Instroom via doorstroom en zij-instroom 
Voor het oplossen van het huidig en toekomstig chauf-
feurstekort, is ook een toename van (jong)volwassenen 
in de sector voor de komende jaren belangrijk. Sinds een 
aantal jaren verricht het Sectorinstituut activiteiten voor 
het Mobiliteitscentrum transport (MC). 

In 2018 zijn in totaal 3.001 (1.662 zij-instroom en 1.339 
doorstroom) personen geplaatst. Voor 2018 is het 
subsidiepercentage voor doorstroom verhoogd naar 
65% (voorheen 35%) om extra doorstroom te bevor-
deren. SOOB vindt het belangrijk om werknemers voor 
de sector te behouden en waar mogelijk bij te staan in 
loopbaanontwikkeling.

Vakbekwame bemiddeling
Kern binnen het Mobiliteitscentrum transport vormt een 
internetapplicatie waarmee vacatures en kandidaten wor-
den geregistreerd. Medewerkers van het Mobiliteitscen-
trum transport verzorgen met telefonische ondersteuning 
de matching tussen vacatures en kandidaten. 

Het Mobiliteitscentrum transport is niet alleen actief voor 
chauffeurs. Ook voor kraanmachinisten, personeel in de 
verhuis (deel)sector, planners en logistiek middenkader 
is de dienstverlening met succes aangeboden. 

Verder heeft het Mobiliteitscentrum transport werknemers 
die in dienst zijn van een bedrijf dat in een faillissement 
terechtkomt. Dit kan door bemiddeling naar een andere 
baan en/of door de werknemers zelf in dienst te nemen. In 
2018 heeft het Mobiliteitscentrum transport geen mede-
werkers in faillissement-situaties bijgestaan aangezien er 
geen bedrijven waren die hiervoor in aanmerking kwamen. 

Sectorplan 2016-2017
In 2015 is bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid het Sectorplan Transport en Logistiek 2016-
2017 (Sectorplan 2) goedgekeurd. 

Het plan is na intensief overleg met alle betrokken partij-
en tot stand gekomen. De zes doelstellingen zijn:
1.  voorkomen van werkloosheid door actieve bemidde-

ling van werk naar werk;
2.  voorkomen van werkloosheid en bemiddeling van werk 

naar werk via een tijdelijk arbeidscontract met een aan 
het Sectorinstituut gelieerde entiteit;

3.  het bemiddelen van werkloze chauffeurs, machinisten 
mobiele kraan, planners en logistiek geschoolden naar 
werk;

4.  het bemiddelen van werkloze herstelde vangnetters 
naar werk;

5.  het bevorderen van (intersectorale) mobiliteit van 
werkloze chauffeurs/kraanmachinisten naar werk in 
een andere functie binnen of buiten de sector;

6.  het werven, selecteren en opleiden van kandidaten 
voor het beroep van vrachtwagenchauffeur.

Pagina 14
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Het Sectorinstituut Transport en Logistiek is (grotendeels) 
belast met de uitvoering van de doelstellingen vanuit 
Sectorplan 2. Het subsidiebudget (eindbeschikking) is 
€ 6,8 miljoen.

De looptijd van het Sectorplan was door het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verschoven 
waardoor deze liep tot 16 april 2018. Het eerste kwartaal 
van 2018 heeft vooral in het teken gestaan van een tijdi-
ge afronding en verantwoording van de gesubsidieerde 
opleidingstrajecten. 

Met de uitvoering van het Sectorplan 2 is het beoogde 
doel (2.000 nieuwe chauffeurs) in het eerste kwartaal van 
2018 met 2.619 ruimschoots behaald. In 2018 en in 2019 
wordt gemonitord of de ingestroomde chauffeurs ook 
na afloop van de baangarantie in de sector werkzaam 
blijven en het daarmee een succesvol traject is geweest.

Gezien de positieve ervaringen met het Sectorplan 2016-
2017 zijn de activiteiten zonder cofinanciering vanuit het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door 
SOOB voortgezet. 

Voor 2018 is met een vernieuwd en samenhangend 
stimuleringsbeleid budget vrijgemaakt voor de instroom 
van 750 doorstromers en 750 zij-instromers. 

3.7.3 Inzetbaarheid
3.7.3.1 Bijscholing
SOOB heeft ervoor gekozen om branchekwalificerende 
scholing te subsidiëren. Het gaat daarbij om branche-
specifieke opleidingen die worden afgesloten met een 
onafhankelijk examen. Door het subsidiëren van deze 
vorm van scholing, draagt SOOB bij aan de kwaliteit en 
professionalisering van de sector. 

De Sociale Partners zetten daarnaast in op themagericht 
subsidiebeleid. Hiermee kunnen specifieke en voor de 
sector belangrijke ontwikkelingen worden gestimuleerd. 

3.7.3.2 Duurzame Inzetbaarheid
In vervolg op het Sectorplan 2014-2015 heeft de bran-
che nu op eigen kracht verschillende activiteiten op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid uitgevoerd, die zijn 
gericht op zowel werknemers als ook op werkgevers. 
Om werknemers te stimuleren, faciliteren en invulling 

te geven aan de eigen verantwoordelijkheid om zonder 
langdurige uitval de opschuivende pensioenleeftijd te 
halen worden veel voorlichtingsactiviteiten verricht. Dat 
vindt onder andere plaats met het bewustwordingspro-
gramma DRIVE. 

Tevens hebben werknemers de mogelijkheid om een  
Inzetbaarheidscheck te doen. Met de Inzetbaarheids-
check wordt beoogd werknemers in de sector te helpen 
hun vitaliteit, gezondheid en werkplezier te verbeteren. 
Na het invullen van een vragenlijst krijgt de werknemer 
een rapport met een persoonlijk advies en handvatten 
om de inzetbaarheid te verbeteren.

Werkgevers worden geholpen om een visie en strategie 
voor inzetbaarheid te ontwikkelen en van daaruit maatre-
gelen te nemen. Verminderde inzetbaarheid en langdu-
rige uitval kunnen grote (financiële) consequenties voor 
de werkgever hebben. 

Sectoradviseurs van het Sectorinstituut informeren be-
drijven over nut en noodzaak van investeren in duurzame 
inzetbaarheid en ondersteunen de werkgevers bij het 
uitwerken van een plan van aanpak om de inzetbaarheid 
van werknemers te borgen en of te vergroten.

3.7.3.3 Veilig en gezond werken
DRIVE
Als middel om het bewustzijn onder werknemers en 
werkgevers te verhogen over het belang van veilig en 
gezond werken wordt een introductieprogramma en 
workshops onder de naam DRIVE aangeboden. 

Het bewustwordingsprogramma dient om op een creatieve 
en laagdrempelige manier werknemers en leidinggevenden 
voor het eerst te laten kennismaken met het belang van 
veilig en gezond werken. Als vervolg hierop zijn workshops 
voor werknemers en leidinggevenden aangeboden. In 
totaal hebben 1.725 werknemers in 2018 via workshops en 
evenementen het programma van DRIVE gevolgd.

Regie op veilig werken
Van april 2018 t/m maart 2019 loopt het project ‘Regie op 
veilig werken’. Het project is gefaseerd in drie trajecten, 
te weten Intakegesprek (1 uur), ALTIJD-veilig gesprek 
(2 uur) en Coaching (max. 16 uur). 
In totaal is door 278 bedrijven interesse getoond voor 
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een Intakegesprek. Hiervan zijn inmiddels 242 Intake-
gesprekken gevoerd. Vanuit deze laatste groep heb-
ben 159 bedrijven aangegeven verder te willen met de 
volgende stap in het traject. De teller van uitgevoerde 
gesprekken staat hier op dit moment op 80. 

Het merendeel van de hieraan deelnemende bedrijven 
wil verder richting het Coachingstraject, te weten  
72 (=90%). Momenteel is bij 9 bedrijven de Coaching 
afgerond, de rest loopt of moet nog opgestart worden. 

Medio 2019 zal intervisie plaatsvinden met een aantal 
deelnemende bedrijven om het project te finetunen. 
Daarna zal door SOOB worden vastgesteld of dit project 
als reguliere dienstverlening zal worden opgenomen.

Synergy-project
Het Synergy-project is gericht op duurzame inzetbaar-
heid en de risicocultuur binnen een bedrijf en de wijze 
waarop werkgever en werknemers daarmee samen 
omgaan. In mei 2018 is het project van start gegaan en 
vanaf september tot mei 2019 binnen bedrijven in gang 
gezet. Elk traject bij een bedrijf loopt één jaar. 

Vitaal aan het werk
In 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het program-
ma ‘Vitaal aan het werk’. Dit programma richt zich op de 
leefstijl, de mentale en fysieke conditie van de werk-
nemer in de sector. 

Onder de titel ‘Hoe was jouw dag vandaag’ wordt door 
middel van korte promotiefilms bij werknemers de 
aandacht voor vitaliteit, werkplezier, veiligheid en vak-
bekwaamheid gevraagd. Afhankelijk van de resultaten 
en ervaringen met de verschillende trajecten worden 
deze verder ontwikkeld en in 2019 wordt het aanbod 
op het gebied van inzetbaarheid geïntegreerd aange-
boden.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
De branche beschikt al geruime tijd over een bran-
che RI&E. Het aantal bedrijven dat in 2018 een RI&E 
heeft opgesteld is, met name onder bedrijven van 
geringere omvang, ten opzichte van 2017 gegroeid. 
In 2018 is de RI&E opnieuw door het Steunpunt RI&E 
erkend.
Per 1 januari 2017 verliep de formele status van de Arbo-

catalogus Transport en Logistiek. Sociale partners heb-
ben besloten de looptijd voor een periode van vijf jaar te 
verlengen. Nadat enkele aanpassingen zijn doorgevoerd 
en achterbanraadpleging heeft plaatsgevonden, is de 
aangepaste versie voorgelegd aan de Inspectie SZW. In 
december 2018 is de nieuwe catalogus door de Inspec-
tie goedgekeurd. 

3.7.4  Activiteiten met betrekking  
tot functiewaardering

SOOB bevordert dat functies conform de CAO voor 
het Beroepsgoederenvervoer worden gewogen en 
ingedeeld. Bedrijven en werknemers kunnen advies en 
informatie inwinnen op het gebied van functiewaardering 
en beloningsvraagstukken.

Wanneer er een blijvend meningsverschil is tussen werk-
nemer en werkgever over de indeling van een functie, 
kan de werknemer overwegen om gebruik te maken van 
de beroepsprocedure bij de Beroepscommissie. Deze 
doet een bindende uitspraak.

In 2018 is met sociale partners en inhoudsdeskundigen 
gesproken over de toepassing van ‘Bakkenist 2005’. 
Het betrof met name de effecten van de wijziging op de 
referentiefuncties. 

3.7.5 Innovatie
3.7.5.1 Toolboxen
Op verzoek van werkgevers is in 2016 gestart met de 
ontwikkeling van 39 branchespecifieke toolboxen die online 
geraadpleegd kunnen worden. In deze toolboxen worden 
zowel algemene als meer specifieke onderwerpen toege-
licht met als doel de kennis op het gebied van veiligheid 
(in de meest brede zin) up to date te houden. Elke toolbox 
wordt afgesloten met een aantal toets-vragen. De invoering 
van de toolboxen heeft vanaf het tweede kwartaal 2018 
gefaseerd plaatsgevonden en de belangstelling groeit licht. 
In 2019 zal gemonitord worden hoe de toolboxen worden 
ontvangen en of het in een behoefte voorziet. 

3.7.5.2 Mobiliteitsplatform ‘Pitstop’
Pitstop is een digitaal platform voor de werknemer om 
aan loopbaanontwikkeling te werken. In 2018 en begin 
2019 zijn de benodigde voorbereidingen gedaan waarna 
per 1 april 2019 het operationeel voor iedere werknemer 
in de sector is geworden.
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Met Pitstop wordt gefocust op gezond werken, groei en 
ontwikkeling, werk en privé in relatie tot werk en functies. 
Op termijn zal hieraan ook het ‘Opleidingsloket’ worden 
gekoppeld. De ontwikkeling van Pitstop is, naast  
financiering vanuit SOOB, deels gefinancierd vanuit 
ESF-subsidie via het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

3.7.5.3 Opleidingsloket
In 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het ‘Oplei-
dingsloket’. Via dit loket kunnen werknemers van de 
SOOB-aangesloten bedrijven op autonome wijze sub-
sidie krijgen voor opleidingen die hun arbeidsmobiliteit 
vergroten en daarmee niet direct noodzakelijk is voor de 
uitvoering van hun huidige functie. Werkgevers krijgen 
voor de tijd dat de werknemer door het volgen van de 
opleiding geen werkzaamheden kan verrichten een com-
pensatie van de loonkosten. In 2019 zal dit opleidingslo-
ket operationeel worden.

3.7.5.4 Programma Duurzame inzetbaarheid
Naast de hiervoor genoemde activiteiten in het kader van 
duurzame inzetbaarheid zijn in 2018 ook voorbereidingen 
getroffen om de huidige dienstverlening en ondersteuning 
uit te breiden en middels een geïntegreerd pakket be-
schikbaar te stellen. Duurzame inzetbaarheid zal in 2019 
als programma voor aangesloten bedrijven beschikbaar 
komen. Binnen het programma wordt een geïntegreerd 
pakket van (bestaande) diensten aangeboden, dat werk-
gevers als maatwerk kunnen afnemen. Het programma 
kent drie thema’s, te weten: vitaal, veilig en mobiliteit.

3.7.5.5  SZW - Programma eerlijk, gezond en veilig werk
In 2018 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid SOOB (en het Sectorinstituut) uitgenodigd 
voor deelname aan het programma ‘Eerlijk, gezond en 
veilig werk’. In 2019 krijgt dit zijn beslag en zal een keuze 
worden gemaakt uit de volgende thema’s binnen dit 
programma: 
• Bevorderen van veilige werkomgeving in warehouses; 
• Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid; 
• Empowerment van de werknemer; 
• Veilige werksfeer voor vrouwen.

Ongeacht welk thema in samenwerking met het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt opge-
pakt, wordt aan alle thema’s aandacht geschonken.

3.7.5.6  Branchekwalificatiestructuur (BKS) en  
beroepscompetentieprofielen (BCP’s) 

Onder een branchekwalificatiestructuur wordt verstaan 
een methode om kennis, kunde en vaardigheden van 
(een) beroep(en) binnen de eventuele relevante wettelij-
ke kaders, inzichtelijk, beoordeelbaar (valideerbaar) en 
aantoonbaar te maken. 

In 2018 is verder gewerkt aan de totstandkoming van de 
BKS. In het kader van de BKS richt het project Logistiek 
niveau 0,1,2 zich op de certificering van de werkervaring 
van de ongeschoolde werknemer om hun kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten. Het BKS dient daarbij als 
referentiemateriaal. Bedrijven uit de sector worden bij dit 
project betrokken.
Dit is een project waarbij een deel van het idee van de 
BKS tot uitvoering wordt gebracht door onder andere:
•  Een viertal werkprocessen met bijbehorende activi-

teiten en resultaat te benoemen ten behoeve van een 
herkenbare en gestandaardiseerde norm;
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•  Het ontwikkelen van een observatieformulier;
•  Het opstellen van een draaiboek, om in samenwerking 

met het bedrijf, tot de waardering te komen met als 
slotstuk de uitreiking van de waardering d.m.v. een 
(deel)certificaat.

Ervaringen in dit project worden meegenomen in de ver-
dere uitontwikkeling van de BKS. Bedrijven uit de sector 
worden bij dit project betrokken. 

In 2018 zijn de volgende beroepscompetentieprofielen 
ontwikkeld: 
• Logistiek medewerker;
• Chauffeur Goederenvervoer;
• Planner Transport.

3.7.6 SOOB Subsidiepunt
SOOB Subsidiepunt is de website waarlangs subsidie-
aanvragen voor alle door SOOB gesubsidieerde oplei-
dingen door de aangesloten SOOB-bedrijven worden 
ingediend en afgehandeld.

In 2018 is € 3,7 miljoen aan scholingssubsidies toege-
zegd. Dat is € 0,2 miljoen meer dan in 2017. In 2018 is 
voor 28.765 opleidingstrajecten subsidie aangevraagd. 
Daarbij waren 2.349 bedrijven betrokken. 

Belangrijk is dat de door SOOB verstrekte scholings-
subsidie alleen mogelijk is als er wordt opgeleid via een 
SOOB-gecertificeerde opleider. SOOB vindt de kwaliteit 
en de prijsstelling van de opleider belangrijk en houdt 
middels deze certificering, die in samenwerking met 
KIWA wordt uitgevoerd, regie.

Voor branchekwalificerende opleidingen geldt dat 
deze moeten worden afgerond met een examen bij een 
SOOB-gecertificeerde exameninstelling. Ultimo 2018 
waren 13 examen-instellingen gecertificeerd. 

Daarnaast worden voorlichtingsactiviteiten in het kader 
van de Richtlijn Vakbekwaamheid, de verplichte nascho-
ling voor chauffeurs (Code 95) verricht. 
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3.8  CODE VERANTWOORDELIJK  
MARKTGEDRAG

De Organisatie voor Erkende Verhuizers is sinds 2015 
aangesloten op de brede Code Verantwoordelijk Markt-
gedrag. Via aansluiting op deze code wordt bijgedragen 
aan verantwoordelijk marktgedrag, een beter functio-
neren van de arbeidsmarkt, de naleving van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, het stellen van gedragsregels 
en de investering in de vakbekwaamheid en ontwikkeling 
van huidige en toekomstige medewerkers. SOOB heeft 
van 2015 tot en met 2018 middels subsidie bijgedragen 
in de aansluitingskosten van de Organisatie voor Erken-
de Verhuizers op de code.

3.9 NALEVING ARBEIDSVOORWAARDEN

SOOB bevordert de naleving van de in de bedrijfstak 
geldende arbeidsvoorwaarden. Door werkgevers- en 
werknemersorganisaties worden hiertoe diverse activitei-
ten ondernomen. 

3.10  RISICOPARAGRAAF UITBESTEDE 
WERKZAAMHEDEN

Het bestuur heeft diverse beheersmaatregelen op de  
risico’s van uitbestede werkzaam-heden getroffen. 
Hierbij valt onderscheid te maken in de uitbestede 

fondsadministratie en het uitbestede proces van 
verstrekken van subsidies en andere bijdragen aan 
(en eventueel via) derden. Voor beide geldt dat over 
het overgrote deel van de reguliere werkzaamheden 
periodiek (op maand- of kwartaalbasis) wordt 
gerapporteerd door de uitvoerders aan het bestuur.
 
TKP legt middels de kwartaalrapportage verantwoording 
af over de in de uitvoerings-overeenkomst gemaakte 
afspraken en stelt op maandbasis de liquiditeitsprognose 
op. Het bestuur neemt kennis van deze rapportages.
 
Een onafhankelijke externe accountant geeft jaarlijks een 
verklaring af bij de werking van de beheersmaatregelen 
in de uitbestede processen bij TKP (COS 3000 richtlijn) 
welke door het bestuur wordt beoordeeld.
Over de verstrekte subsidies en bijdragen wordt jaarlijks 
verantwoording afgelegd door de verschillende betrok-
ken partijen middels een accountantsverklaring.

Daarnaast heeft het bestuur in het verleden het regle-
ment op het proces van aanvragen van individuele subsi-
dies zodanig aangepast dat risico’s tot een minimum 
worden beperkt.

In het verslagjaar zijn SOOB en TKP vanuit het kader 
van de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) de verwerkersovereenkomst overeengekomen en 
hebben deze ondertekend.
 

3.11 CONTROLE SOOB

De verantwoording van SOOB valt onder het toezicht van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
vindt onder andere plaats door middel van het indienen 
van het jaarverslag en de controleverklaringen van de 
subsidie-ontvangende partijen. Deze partijen dienen 
jaarlijks middels een door een accountant goedgekeurde 
controleverklaring de bestede subsidiegelden te ver-
antwoorden aan SOOB. De accountant van SOOB stelt 
vervolgens aanvullend vast dat alle subsidieverklaringen 
juist en volledig tot uiting komen in de jaarrekening van 
SOOB. 



Pagina 20

4 Ontwikkelingen
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ont-
wikkelingen voor SOOB in 2018.

4.1 ONDERZOEK VISIERAPPORT 2025

In 2018 is door twee onderzoekspartijen gestart met het 
onderzoek om het visierapport 2015 te actualiseren en 
op onderdelen uit te breiden naar een visie van het jaar 
2025. Naar verwachting zal het onderzoek in het tweede 
kwartaal van 2019 worden afgerond en de eindrappor-
tage opgeleverd. Dit rapport zal input leveren voor de 
strategie en het beleid van SOOB.

4.2 GOVERNANCE

Naar aanleiding van de door de STAR geuite aanbeve-
lingen inzake Governance heeft SOOB deze aanbevelin-
gen besproken en, voor zover er nog geen maatregelen 
waren getroffen, toegepast op het gebied van:
-  Het vaststellen van een functieprofiel voor (nieuwe) be-

stuursleden. De verantwoordelijkheid van het voldoen 
aan het profiel van het bestuurslid ligt bij de benoe-
mende organisatie.

-  Het aanleveren van een VOG door een nieuw aan te 
stellen bestuurslid.

-  Het ongewijzigd laten van de statuten op het gebied 
van schorsing van bestuursleden.

-  Een jaarlijkse zelfevaluatie door het bestuur. De evalu-
atie is gericht op het traject van de besluitvorming door 
bestuur als geheel waarin ook integer handelen als 
onderwerp wordt meegenomen.

-  Het jaarlijks wisselend voorzitterschap. Dit is in de sta-
tuten vastgelegd.

-  Het verder professionaliseren van de werkwijze inzake 
het klachten- en geschillenbeleid. 

-  Het melden van relatiegeschenken en uitnodigingen bij 
het bestuursbureau.

-  Het twee keer per jaar door de Raad van Toezicht van 
STL verslag te laten doen aan het bestuur. 

4.3  DEELNAME AAN SAMENWERKINGSVER-
BAND A&O- EN O&O- FONDSEN

Het bestuur heeft in december 2017 besloten deel 
te nemen aan het samenwerkingsverband A&O- en 
O&O-fondsen. SOOB wordt hierin vertegenwoordigd 
door het Bestuursbureau, eventueel aangevuld met het 
Sectorinstituut.

Bij ieder project dat gezamenlijk wordt opgepakt wordt 
door SOOB de afweging gemaakt of deelname gewenst 
is. In 2018 heeft SOOB mede bijgedragen aan de geza-
menlijke O&O conferentie. Ten aanzien van een geza-
menlijke ESF aanvraag betreffende duurzame inzetbaar-
heid heeft SOOB dit initiatief mede ondersteund, maar 
het maakt geen deel uit van de uitvoering.  
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5 Financiële gegevens
5.1 SOOB-BIJDRAGE GELIJK GEBLEVEN

De aangesloten werkgevers waren in 2018 een bijdrage 
verschuldigd van 0,86% van de brutoloonsom Sociale 
Verzekeringen over het lopende kalenderjaar, met als 
maximum het tot een jaarloon herleide maximum  
premiedagloon van de WW (zonder franchise). Het  
maximum SV-loon is voor 2018 vastgesteld op € 54.614,- 
per werknemer. 

Voor 2019 is de hoogte van de bijdrage gelijk gebleven, 
namelijk 0,86% van de bruto loonsom Sociale Verzekerin-
gen. Het maximum SV-loon is voor 2019 vastgesteld op 
€ 55.927,- per werknemer. Van de bijdrage mag de werk-
gever 0,245% inhouden op het loon van de werknemer

5.2 VERMOGENSPOSITIE

Eind 2018 bedraagt de algemene reserve € 37.644 
duizend. Doelstelling van het bestuur is om een zodanig 
niveau van reserves aan te houden, dat aan alle aange-
gane verplichtingen kan worden voldaan. In de praktijk 
betekent dit dat het bestuur streeft naar een reserve die 
ongeveer de jaarlijkse lasten plus toekenningen be-
draagt.

SOOB heeft ervoor gekozen de beschikbare reserves 
niet te beleggen, maar op een bankrekening aan te 
houden.

Het mogelijk te behalen rendement op de liquiditeit heeft 
de continue aandacht van het bestuur.

5.3  FAILLISSEMENTSAANVRAGEN EN 
SCHULDSANERING

Het beleid inzake faillissementen is in het verslagjaar niet 
gewijzigd. Zo nodig wordt faillissement aangevraagd 
conform de richtlijnen van het bestuur. Hetzelfde geldt 
voor kwijtscheldingsverzoeken. Bijzondere situaties 
worden aan het bestuur voorgelegd. Verder werkt het 
bestuur in principe altijd mee aan steunvorderingen op 
verzoek van derden.

5.4 BIJDRAGEN EN OPBRENGSTEN 
Aan bijdragen en overige opbrengsten werd in 2018 
€ 45.035 duizend ten gunste van de verslagperiode 
gebracht. Er is daarvan € 41.552 duizend uitgekeerd 
aan de verschillende organisaties en/of doelen. Daar-
naast bedragen de algemene kosten € 2.938 duizend 
waardoor het saldo over 2018 € 545 duizend positief 
bedraagt. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene 
reserves.

5.5 VERANTWOORDING SUBSIDIEGELDEN

Over het verslagjaar dienen de subsidie-ontvangende 
instellingen voor 1 april 2019 een controleverklaring aan 
SOOB te overleggen die is afgegeven door een regis-
teraccountant of accountants-administratieconsulent 
met certificerende bevoegdheid. De subsidieverklaring 
moet gebaseerd zijn op een eerder overlegde begroting. 
Op deze manier dient aan de vormvereisten te worden 
voldaan waaraan cao-fondsen moeten voldoen. Alle ge-
waarmerkte verklaringen van de verantwoording van de 
bestede subsidie door de subsidie-ontvangende instel-
lingen zijn ontvangen.

De volledige financiële gegevens over de verslagperiode 
zijn opgenomen in de bijgevoegde jaarrekening. Verder 
is bij de jaarrekening een controleverklaring van de onaf-
hankelijke accountant van SOOB opgenomen.



Pagina 22

Jaarverslag 2018
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6 Tot slot
Het bestuur bedankt iedereen die, in welke functie dan ook, in de verslagperiode 
voor de stichting werkzaam is geweest.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg 
en de Verhuur van Mobiele Kranen

Namens het bestuur:

J.W. Dijkhuizen, voorzitter                   P.W. Kievit, secretaris

Amsterdam, 5 juni 2019
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Jaarrekening
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ACTIVA  31 december 2018 31 december 2017

Vlottende activa [1]
Te vorderen premiebijdragen werkgevers 1.951  1.044 
Terug te vorderen subsidies 6.848  8.752 
Overige vorderingen 3  4 
Liquide middelen 32.398  33.004 
   
TOTAAL ACTIVA  41.200  42.804

PASSIVA

Stichtingskapitaal en reserves [2]    
Algemene reserve 37.644  37.099 
  37.644  37.099

Voorzieningen [3]    
Voorziening subsidies 2.265  1.856 
Voorziening ambtshalve nota’s    753  608 
  3.018  2.464

Kortlopende schulden [4]
Overige schulden  538  207 
Terug te betalen bijdragen -  3.034 
  538  3.241

TOTAAL PASSIVA  41.200  42.804

7.1 BALANS (NA RESULTAATVERDELING) 
(bedragen x € 1.000)

[.] De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans vanaf pagina 32.

7 Jaarrekening
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BATEN   2018  2017

Premiebijdragen werkgevers [5]  42.791  29.279
Financiële baten [6]  0  2
Bijdrage Sectorplan Transport en Logistiek [7]  1.889  2.011
Overige baten [8]  355  4

TOTAAL BATEN  45.035  31.296
      
  
LASTEN      
  
      
Verstrekte subsidies [9]  41.552  36.369
Administratiekosten [10]  2.938  2.033

TOTAAL LASTEN  44.490  38.402
      
  
SALDO VAN BATEN EN LASTEN  545  -7.106

7.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
(bedragen x € 1.000)

[.]  De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de staat van baten en lasten  
vanaf pagina 36.

Het saldo van baten en lasten is toegevoegd aan de algemene reserve.
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ACTIVA  2018 2017

Ontvangen premiebijdragen werkgevers 42.028  30.073
Overige baten 357  3
Bijdragen Sectorplan Transport en Logistiek -1.145  5.521 
Betaalde subsidies -39.238  -38.841 
Betaalde administratiekosten -2.608  -2.069 
Kasstroom uit operationele activiteiten  -606  -5.311

Totaal netto kasstroom  -606  -5.311

Stand liquide middelen per 1 januari  33.004  38.315
Totaal netto kasstroom  -606  -5.311

Stand liquide middelen per 31 december  32.398  33.004

7.3 KASSTROOMOVERZICHT 2018
(bedragen x € 1.000)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode.
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7.4  WAARDERINGSGRONDSLAGEN  
EN RESULTAATBEPALING

Algemeen 
Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in Euro’s x 
1.000, mits anders is aangegeven.

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Opleidings- en Ontwikke-
lingsfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de 
weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (hierna: SOOB) 
betreffen voornamelijk de belangenbehartiging van 
werknemers en werkgevers, werkzaam in de branches 
beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van 
mobiele kranen, één en ander te realiseren in het kader 
van ideële doelstellingen van de stichting.

Bepalingen wet- en regelgeving
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ van de 
Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 
opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 
SOOB zich verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de bedragen in de jaarreke-
ning. Als het voor het geven van het inzicht noodzakelijk 
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen in de 
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Stelselwijzigingen
Er zijn in de jaarrekening, ten opzichte van voorgaand 
verslagjaar, geen wijzigingen doorgevoerd. 

Grondslagen voor balanswaardering
De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op historische 
kosten en kostprijzen. Activa en passiva, met uitzondering 
van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen ver-
krijgingsprijs, vervaardigingsprijs of actuele waarde, tenzij 
een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

In de balans en de staat van baten en lasten zijn refe-
renties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de 
toelichting.

Vestigingsplaats
De statutaire vestigingsplaats van SOOB is Amsterdam. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koop-
handel onder nummer 41149245 en is feitelijk gevestigd 
op Europaweg 27 te Groningen.

Overeenstemmingsverklaring
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 
wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 
9 Boek 2 BW en met inachtneming van de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 
‘Organisaties zonder winststreven’. Het bestuur heeft op 
5 juni 2019 de jaarrekening opgemaakt.

Opname van een actief of een verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het 
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voor-
delen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang 
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vast-
gesteld.

Verantwoording van baten en lasten
Baten worden in de staat van baten en lasten opgeno-
men wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van 
een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.

Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van 
het economisch potentieel, samenhangend met een ver-
mindering van een actief of een vermeerdering van een 
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle 
toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg 
alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplich-
ting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief 
of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de 
balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer 
wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijk-
heid van de toekomstige economische voordelen en 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.



Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van 
resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

Schattingen en veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming 
met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen 
vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die 
van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 
en van baten en lasten.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen 
worden voortdurend beoordeeld.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin 
de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste 
verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na eerste 
verwerking worden vorderingen gewaardeerd op ge-
amortiseerde kostprijs (gelijk aan de verkrijgingswaarde 
indien geen sprake is van transactiekosten) onder aftrek 
van eventuele bijzondere waardeverminderingen, indien 
sprake is van oninbaarheid.

De liquide middelen worden tegen nominale waarde ge-
waardeerd. Onder de liquide middelen zijn opgenomen 
die kas- en banktegoeden die onmiddellijk opeisbaar zijn 
dan wel een looptijd korter dan twaalf maanden hebben.

Stichtingskapitaal en reserves
Stichtingskapitaal en reserves worden bepaald door het 
bedrag dat resteert nadat alle actiefposten en posten 
van het vreemd vermogen, volgens de van toepassing 
zijnde waarderingsgrondslagen in de balans zijn opge-
nomen.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwing-
bare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom 
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven 
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtin-
gen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Kortlopende schulden
Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd op 
reële waarde. Na eerste verwerking worden schulden 
gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de 
verkrijgingswaarde indien geen sprake is van transactie-
kosten).

Kortlopende schulden hebben een looptijd van korter 
dan één jaar.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten 
op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 
zijn gerealiseerd.

Overheidsbijdragen
Overheidsbijdragen worden als bate verantwoord in 
Staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsi-
dieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, 
of wanneer een gesubsidieerd tekort zich heeft voorge-
daan. De baten worden verantwoord als het waarschijn-
lijk is dat deze worden ontvangen.
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Premiebijdragen werkgevers
Onder premiebijdragen van werkgevers wordt verstaan 
de aan aangesloten werkgevers in rekening gebrachte 
c.q. te brengen bedragen. Premies zijn toegerekend aan 
de periode waarop ze betrekking hebben. 

Financiële baten
Onder de financiële baten wordt in dit verband verstaan 
rentebaten, en soortgelijke opbrengsten. SOOB belegt 
haar vermogen niet. Rentebaten worden tijdsevenredig 
verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet 
van de desbetreffende activa.

Overige baten 
Overige baten zijn toegerekend aan de periode waarop 
ze betrekking hebben.

Verstrekte subsidies
De verstrekte subsidies betreffen de uitgekeerde subsi-
dies. De subsidies zijn toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben.

Administratiekosten
De administratiekosten zijn toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe 
methode. Alle ontvangsten en uitgaven worden hierbij 
als zodanig gepresenteerd. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom 
uit operationele activiteiten.
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1.VLOTTENDE ACTIVA 31 december 2018 31 december 2017

Te vorderen premiebijdragen werkgevers
Debiteuren 164  375
Voorziening voor oninbaarheid -70  -89
Nog te factureren premie 1.857  758
  1.951  1.044

Terug te vorderen subsidies
Terug te vorderen inzake Sectorplan Transport  
en Logistiek  3.888  7.806
Terug te vorderen overige subsidies 2.960  946
  6.848  8.752

Liquide middelen 31 december 2018 31 december 2017

Liquide middelen  32.398  33.004

7.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Subsidie ontvangende partijen dienen middels een verklaring ondertekend door een accountant te verantwoor-
den dat de subsidie rechtmatig besteed is. Niet alle verstrekte subsidies zijn besteed. De onderbesteding over 
2018 bedraagt € 3,9 miljoen vanuit het Sectorplan Transport en Logistiek welke SOOB heeft gefinancierd. De 
onderbesteding inzake de overige subsidieverstrekkingen bedraagt € 3,0 miljoen. Deze bedragen worden terug-
gevorderd, of verrekend met toekomstige subsidieaanvragen.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Dit betreft direct opeisbare tegoeden. Er is geen sprake van kredietfaciliteiten.
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3. VOORZIENINGEN 31 december 2018 31 december 2017

Te vorderen premiebijdragen werkgevers
Voorziening subsidies 2.265  1.856 
Voorziening ambtshalve nota’s 753  608 

  3.018  2.464

 2018 2017

Stand per 1 januari  1.856  1.263 
Onttrekking -1.856  -1.263 
Dotatie 2.265  1.856 
    
Stand per 31 december   2.265  1.856

2.STICHTINGSKAPITAAL EN RESERVES Stichtings- Algemene
 kapitaal reserve Totaal

Stand per 1 januari 2017 - 44.205 44.205
Uit bestemming saldo van baten en lasten  - -7.106 -7.106

Stand per 1 januari 2018 - 37.099 37.099
Uit bestemming saldo van baten en lasten  - 545 545

Stand per 31 december 2018 - 37.644 37.644

PASSIVA

Het stichtingskapitaal bedraagt vijfenveertig euro en achtendertig cent.

De algemene reserve is vrij besteedbaar. Het saldo van de staat van baten en lasten is volledig toegevoegd aan 
de algemene reserve.

Verloopoverzicht voorziening subsidies
In verband met door derden aangevraagde, maar nog niet definitief toegekende/afgerekende scholingssubsidies 
is een voorziening getroffen voor toegezegde uitkeringen, welke door SOOB pas worden betaald als door de 
subsidieaanvrager een compleet dossier wordt overlegd. De voorziening heeft een kortlopend karakter (korter 
dan een jaar). 



 2018 2017

Stand per 1 januari  608  480
Vrijval -78  -
Onttrekking -  -
Dotatie 223  128

Stand per 31 december  753  608

Verloopoverzicht voorziening ambtshalve nota’s
Vanwege ambtshalve nota’s die gedurende het boekjaar en in voorgaande boekjaren zijn opgelegd is een voor-
ziening getroffen voor het deel van de ambtshalve nota’s waarvan de kans aanwezig is dat, nadat de werkgevers 
gegevens aanleveren, deze dienen te worden terugbetaald. 

De voorziening wordt berekend over een periode van vijf jaar, waarbij ultimo boekjaar is uitgegaan van de perio-
de 2014 tot en met 2018. Vanuit de beginstand van de voorziening is jaarlaag 2013 vrijgevallen voor een bedrag 
van € 78 duizend. 

Van deze voorziening kunnen de jaren 2014 t/m 2017 worden beschouwend als langlopende schuld wat neer-
komt op een bedrag van € 351 duizend. 

In 2018 heeft een afboeking plaatsgevonden van de opgenomen onderbesteding ten aanzien van het Agent-
schap SZW ten behoeve van Sectorplan II. Er was een onderbesteding opgenomen van € 3 miljoen, waarvan in 
2018 € 1,9 miljoen is besteed. Het restant van € 1,1 miljoen is in 2018 terugbetaald aan het Agentschap SZW.

4. KORTLOPENDE SCHULDEN 31 december 2018 31 december 2017

Overige schulden
Administratiekosten
- Accountants- en adviseurskosten 33  3
- Crediteuren 243  -
- Overig 262  174
  538  207

Terug te betalen bijdragen -  3.034
  -  3.034

  538  3.241
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7.6  NIET IN DE BALANS OPGENOMEN  
REGELINGEN 

Uitbestedingsovereenkomst
De administratie is uitbesteed aan TKP Pensioen B.V. 
Deze uitbestedingsovereenkomst heeft een looptijd van 
5 jaar tot en met eind 2020. De jaarlijkse kosten variëren 
en zijn afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden 
en bedragen ca. € 600 duizend inclusief BTW. 

Het SOOB-bestuur laat zich ondersteunen door het door 
haar aangestelde Bestuursbureau. De overeenkomst met 
het Bestuursbureau is, in lijn met de looptijd van de cao, 
verlengd tot juli 2022. De jaarlijkse kosten bedragen ca. 
€ 364 duizend inclusief BTW.

ESF Subsidieafrekening
Vanuit voorgaande jaren heeft SOOB recht op een ESF 
subsidieafrekening van € 1.239 duizend voor het ver-
schil tussen de gedeclareerde subsidie in de eindde-
claraties en de (verwachte) vaststelling van Agentschap 
SZW. Omdat de ESF-regelgeving sterk aan veranderin-
gen onderhevig is geweest, is het allerminst zeker dat 

deze afrekening ook daadwerkelijk zal worden ontvan-
gen. Om die reden is deze vordering volledig voor-
zien. Er is geen rekening gehouden met inkomsten die 
kunnen resulteren uit eventuele bezwaar- en beroeps-
procedures. 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat controle van 
de ESF projecten – en daarmee van de vastgestelde ESF 
subsidie – door de Europese instanties, zoals de Euro-
pese Commissie en de Europese rekenkamer, tot 2024 
mogelijk zal geschieden.

ESF Subsidie DI project
In 2018 heeft SOOB een subsidieaanvraag gedaan 
voor het uit te voeren ESF DI project. SOOB heeft deze 
subsidieaanvraag uit eigen middelen voorgeschoten. 
De einddeclaratie is in februari 2019 ingediend bij het 
agentschap SZW. Hierdoor ontstaat er voor SOOB een 
vordering op het agentschap SZW mits de einddecla-
ratie wordt toegekend. Omdat het agentschap SZW op 
het moment van het vaststellen van de jaarrekening de 
subsidie nog niet heeft toegewezen is er geen vordering 
opgenomen op de balans.
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5. PREMIEBIJDRAGEN WERKGEVERS 2018 2017

Vastgestelde en nog vast te stellen premiebijdragen  
werkgevers  41.692  28.057
Nadere vaststelling over voorgaande jaren  1.857  1.632
Afschrijving vorderingen premiebijdragen  -758  -410

  42.791  29.279

6. FINANCIËLE BATEN 2018 2017

Rentebaten  0  2

8. OVERIGE BATEN 2018 2017

Overige baten   355   4

7.  BIJDRAGE SECTORPLAN TRANSPORT  
EN LOGISTIEK 2018 2017

Bijdrage Sectorplan Transport en Logistiek   1.889   2.011

7.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018
(bedragen x € 1.000)

BATEN

In het derde kwartaal van 2017 is geen premie geïnd. Op basis van de nieuwe cao is vanaf het vierde kwartaal 
van 2017 premie geïnd. In 2018 is over alle kwartalen premie geïnd. 

7. BIJDRAGE SECTORPLAN TRANSPORT EN LOGISTIEK
Het agentschap SZW heeft middels de beschikking op het ingediende Sectorplan II 2016-2017 bijdragen toege-
kend aan SOOB ten behoeve van het realiseren van de in het Sectorplan II genoemde maatregelen en heeft een 
incidenteel karakter. Sectorplan 2016-2017 II is inmiddels volledig afgerond en afgerekend. 

De eindafrekening Sectorplan II met het Agentschap SZW heeft geleid tot een vrijval van € 1,9 miljoen. 

SOOB heeft van het Sectorinstituut € 279 duizend terug ontvangen, vanwege onderbesteding. Na afsluiting van 
het boekjaar 2017 is gebleken dat er sprake was van een onderbesteding en hiervoor was er geen vordering 
opgenomen op de balans. Dit terug ontvangen bedrag is daarom opgenomen onder overige baten.

De baten bestaan verder grotendeels uit ontvangen schadevergoedingen op grond van cao artikel 78, lid 1c. ter 
hoogte van € 60 duizend.
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9. VERSTREKTE SUBSIDIES 2018 2017

Op voorschotbasis verstrekte subsidies 
CNV   1.136    1.108 
De Unie   78   75 
STL  28.240  20.714
VNB   2.037   2.014 
TLN   3.910   4.044 
FNV   2.403   2.333 
In het kader van Sectorplan Transport en Logistiek   3.186   5.539 
VVT   62   90 

Subtotaal *  41.052  35.917

Achteraf verstrekte subsidies 
Subsidie op factuurbasis TLN  273  333
Subsidie op factuurbasis CNV  12  76
Subsidie op factuurbasis FNV  170  -
OEV  -  43 
Overig  45  -

Subtotaal  500  452

  41.552  36.369

10. ADMINISTRATIEKOSTEN 2018 2017

Administratiekosten TKP   624  635
Accountantskosten inzake controle jaarrekening  47  47
Advieskosten  914  5
TON magazine  789  736
Kosten Bestuursbureau  352  361
Bestuurskosten  73  78
Communicatiekosten  13  36
Bankkosten  9  7
Interestkosten  100  110
Overige kosten   17  18

  2.938  2.033

LASTEN

Accountantskosten inzake controle jaarrekening
De totale honoraria ad € 47 duizend incl. BTW (2017: € 47 duizend incl. BTW) voor de controle van de jaarreke-
ning betreft de totale honoraria voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening 
betrekking heeft.
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Advieskosten
In 2018 is begonnen met het onderzoek Visie 2025. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Panteia en Ba-
sis & Beleid. De kosten voor dit onderzoek bedragen in 2018 € 914 duizend en loopt door in 2019. 

Overige kosten
De overige kosten bestaan voornamelijk uit automatiseringskosten (€ 7 duizend), kosten voor het aan-
houden van een archief (€ 3 duizend) en de kosten van NCI inzake compliance (€ 6 duizend).
 
•  De vergoeding aan bestuurders, verantwoord onder de bestuurskosten, bedraagt € 60 duizend  

(2017: € 64 duizend) en is gerelateerd aan de vergaderfrequentie.
• SOOB heeft geen personeel in dienst.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die meer informatie geven over de positie per 
ultimo boekjaar.
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7.8 VERSTREKTE SUBSIDIES NAAR DOELSTELLING
(bedragen x € 1.000)

Doelstellingen volgens artikel 3A van de statuten  Begroting
2018

Verstrekte 
subsidies in 2018

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 ondernemin-
gen 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:

    1.  het verzorgen van voorlichting en promotie met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, relevante sociale 
zekerheid en arbeidsmarktontwikkelingen;

994 815

    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 ze-
kerheid; aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieontwikkeling; 
en employability;

4.060 3.665

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

174 67

    4.  het verrichten van werkzaamheden om een vergroting van de participa-
tie op de arbeidsmarkt en een beter functioneren van de arbeidsmarkt 
van de sector te bewerkstelligen;

343 197

    5.  het behandelen door sociale partners van dispensatieverzoeken en/of 
vragen over de in de bedrijfstak vigerende collectieve arbeidsovereen-
komsten;

17 9

    6.  het bevorderen van de naleving van de in de bedrijfstak vigerende col-
lectieve arbeidsovereenkomsten.

1.914 1.616

b.  activiteiten van het Sectorinstituut Transport en Logistiek, bestaande uit;

    1.  het geven van voorlichting inzake het functiewaarderingssysteem en de 
toepassing ervan;

32 14

    2.  het ontwikkelen en beheren van referentiefuncties; 74 71

    3.  het uitvoeren van bedrijfsbezoeken, functie-onderzoeken, functiebe-
schrijvingen en graderingen.

106 99

c.  Activiteiten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg in de bedrijfstak door het Sectorinstituut Transport en  
Logistiek of andere stichtingen die op dit gebied werkzaam zijn:

    1.  het bevorderen van een goed arbo- en verzuimbeleid, risico-inventari-
satie, arbocheck kleinere bedrijven, werkplekonderzoek, reïntegratie, 
rugprojecten, traumabegeleiding, overleg met ondernemingsraden, 
keuringen, sociaal maatschappelijk team overleg en spreekuren;

2.516 2.393

    2.  onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, waarbij de resultaten zullen 
worden gepubliceerd;

- -

    3. voorlichting over preventieve arbozorg en verzuimbeleid. 1.002 876
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d.  Activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling door het Sectorinstituut Transport en Logistiek of andere 
stichtingen die op dit terrein werkzaam zijn:

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

12.566 7.768

    2.  het bevorderen van de verhoging van vakbekwaamheid van toekom-
stig en reeds werkzaam personeel in de bedrijfstak;

316 196

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

14.623 10.807

    4.  het bemiddelen bij het verwerven van leerarbeidsplaatsen en sta-
geplaatsen in de beroepsbegeleidende leerweg ten behoeve van 
opleidingen voor vol- en deeltijd middelbaar onderwijs;

6.365 5.180

    5.  het oprichten en in stand houden van één of meer studiecentra voor 
de bedrijfstak;

- -

    6.  het bevorderen en in stand houden van praktijkopleidingen; 92 52

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

- -

    8.  het onderzoeken en publiceren op het terrein van de arbeidsmarkt 
van de sector.

372 320

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

    1.  het toezien op de naleving van de in de bedrijfstak vigerende collec-
tieve arbeidsovereenkomsten;

4.017 3.458

    2.  het tegengaan van handelen in strijd met de in de bedrijfstak vigeren-
de collectieve arbeidsovereenkomsten;

- -

    3.  het opstellen van gedragsregels. - -

f.  door de werkgevers vallende onder de SOOB-CAO, met goedkeuring 
van het bestuur, voor te dragen onvoorziene, dan wel specifiek afgeba-
kende projecten voortvloeiend uit nieuwe wet- en regelgeving en ontwik-
kelingen op het gebied van: arbeidsvoorwaarden; arbeidsverhoudingen; 
sociale zekerheid; aan arbeid gerelateerde bedrijfsvoering en functieont-
wikkeling; en employability.

210 208

g.  het verzorgen van arbeidsmarkt toeleiding projecten voor de sector 
gericht op (langdurig) werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, 
jongeren, minderheden en branchewisselaars.

7.623 3.212

     Overige extra toekenningen die niet aan een lid kunnen worden toege-
rekend.

50 29

    Totale begroting en uitgaven over het jaar 2018 57.466 41.052



Overige gegevens
Statutaire regeling omtrent bestemming van het saldo 
van baten en lasten

Er zijn geen statutaire bepalingen betreffende de be-
stemming van het resultaat. Derhalve wordt het saldo van 
baten en lasten gedoteerd of onttrokken aan de algeme-
ne reserve. 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van SOOB-fonds zoals vereist in de 
Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Veror-
dening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgeno-
men andere informatie
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het voorwoord;
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van RJ 640 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werk-
zaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van 
de andere informatie, waaronder het verslag in overeen-
stemming met RJ 640.
 

8. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Opleidings- en Ontwik-
kelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de Weg 
en de verhuur van Mobiele Kranen.

VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2018

Ons oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Stichting 
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederen-
vervoer over de Weg en de verhuur van Mobiele Kranen 
(hierna: SOOB-fonds) een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van de stichting 
op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in 
overeenstemming met Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder 
winststreven’ van de Nederlandse Raad voor de Jaarver-
slaggeving (RJ 640).

Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening 
weergegeven uitsplitsing van de lasten naar bestedings-
doeleinden in alle van materieel belang zijnde aspecten 
juist is en aansluit bij de statuten en reglementen van het 
fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen 
van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring 
CAO-bepalingen zoals genoemd in de ‘Accountantscon-
trole jaarverslagen CAO-fondsen’ van de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2018 van SOOB-fonds te Groningen gecontroleerd.

De jaarrekening bestaat uit:
• de balans per 31 december 2018;
• de staat van baten en lasten over 2018; en
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor 
financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt 
voor het opmaken van de jaarrekening is RJ 640.
 
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Neder-
lands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-
standaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarreke-
ning’.
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Verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening en de accountantscontrole
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaar-
rekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor:
•  het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarre-

kening in overeenstemming met RJ 640; en voor
•  een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur 
afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaam-
heden in continuïteit voort te zetten. Op grond van 
genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsver-
onderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft 
om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alter-
natief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstan-
digheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee vol-
doende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 
het door ons af te geven oordeel.

Ons controleoordeel beoogt een redelijke mate van 
zekerheid te geven dat de jaarrekening geen afwijkingen 
van materieel belang bevat. Een redelijke mate van ze-
kerheid 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 wor-
den verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verant-
woordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring.

Amsterdam, 5 juni 2019
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

drs. H.C. van der Rijst RA
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onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verkla-
ring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud 
van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelich-
tingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw 
beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.

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 tekortko-
mingen in de interne beheersing.

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van SOOB-fonds

In aanvulling op wat is vermeld in onze controlever-
klaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoorde-
lijkheden voor de controle van de jaarrekening nader 
uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant 
voor de controle van de jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel- 
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschrif-
ten en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is 
om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de 
jaarrekening vrij van materiële afwijkingen als gevolg van 
fouten of fraude is. Onze controle bestond onder andere 
uit:
•  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risi-
co’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 spra-
ke zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het 
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzet-
telijk 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 controlewerk-
zaamheden te selecteren die passend zijn in de om-
standigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de stichting.

•  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarreke-
ning staan.

•  het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Ook op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen 
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als 
wij concluderen dat er een onzekerheid van materi-
eel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 




