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Contractcateringbranche 2015/2020
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen
 
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 

20 januari 2016 tot wijziging van het besluit tot algemeen 

verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst contractcateringbranche

UAW Nr. 11720

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van Stichting Contractcatering namens partijen bij bovengenoemde collectieve 
arbeidsovereenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: Veneca;

Partij(en) ter andere zijde: FNV Catering, CNV Vakmensen en de Unie.

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren 
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Besluit:

Dictum I 
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst 1 wordt met inachtneming van dictum II als volgt gewijzigd:

A

De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

In het Algemeen deel

Komt Artikel 1: Definities te luiden als volgt:

Definities 

Artikel 1: Definities 

In deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) wordt verstaan onder:
1. Cao:
De collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche inclusief de daarbij behorende 
bijlagen, die geacht worden deel uit te maken van de cao.
2.  Werkgever:
Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die al of niet in hoofdzaak een bedrijf maakt van het 
aanbieden en verrichten van contractcateringactiviteiten.
3.  Werknemer:
Iedere natuurlijke persoon met uitzondering van stagiairs waarmee de werkgever een arbeidsovereen-
komst is aangegaan en wiens functie is ingedeeld in de in de cao genoemde salarisgroepen en die op 
locatie werkzaam is. De eis van het op locatie werkzaam zijn geldt uit de aard der activiteiten niet 
indien er sprake is van productiekeukens.
De werknemer die administratieve werkzaamheden verricht op locatie is werknemer in het kader van 
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deze overeenkomst. De werknemer die deze werkzaamheden verricht op het (hoofd) kantoor van de 
werkgever is slechts dan werknemer in het kader van deze overeenkomst in geval van vrijwillige 
aansluiting als bedoeld in artikel 4.
Voor een werknemer met een werkduur van minder dan de normale arbeidsduur worden de in deze 
cao opgenomen arbeidsvoorwaarden naar evenredigheid toegepast.
4.  Parttime werknemer:
Iedere werknemer niet zijnde regiomedewerker waarmee een overeenkomst is gesloten met 
betrekking tot het verrichten van contractcateringactiviteiten voor minder dan de normale arbeidsduur.
5.  Regiomedewerker:
Iedere werknemer die geen vaste formatieplaats bezet en op verschillende locaties werkzaamheden 
verricht of kan verrichten.
6. Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst opdracht 
geeft tot het verrichten van contractcateringactiviteiten.
7.  Opdrachtnemer:
De natuurlijke- of rechtspersoon die met de opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten tot het 
uitvoeren van contractcateringactiviteiten en werkgever is in de zin van deze cao.
8.  Locatie:
De plaats waar door de opdrachtnemer, op basis van een overeenkomst met de opdrachtgever, 
restauratieve diensten worden verstrekt.
De plaats kan uit meerdere uitgifte / verstrekkingspunten bestaan al of niet verspreid over verschil-
lende ruimten in een gebouw of een complex gebouwen die tezamen een huisvesting van de 
opdrachtgever vormen. Met locatie is niet bedoeld een vestiging van de inflightcatering of van 
(andere) productiekeukens.
Dientengevolge zijn hierop de artikelen 10 en 11 van de cao niet van toepassing.
9.  Levenspartner:
De ongehuwde persoon met wie de ongehuwde werknemer duurzaam een gezamenlijke huishouding 
voert als ware hij gehuwd. Onder duurzaam wordt verstaan dat er langer dan 1 jaar aantoonbaar 
gezamenlijk een huishouding is gevoerd dan wel er een samenlevingscontract is afgesloten.
10.  Leerling:
De werknemer die bij de werkgever werkzaam is, welke als leerbedrijf erkend is en waarvoor een 
praktijkovereenkomst bestaat.
11.  Vakantiekracht:
De werknemer, die uitsluitend tijdens de vakanties van het dagonderwijs werkzaamheden verricht.
12.  Stagiairs:
Leerlingen die op grond van een leerplan van een onderwijsinstelling een stage lopen en met wie 
door de onderwijsinstelling en de werkgever een stageovereenkomst is afgesloten.
13.  Uurloon:
Het uurloon bedraagt voor een werknemer zijn maandsalaris gedeeld door 173,33, bij een 4-weekse 
periode gedeeld door 160.
14.  Vereveningstoeslag
Toeslag voor werknemers, werkzaam in de bedrijfscatering, die reeds vóór 1 juli 1997 in dienst waren 
bij een werkgever in de zin van de cao, inhoudende het meerdere loon ten opzichte van de nieuwe 
loonschalen zoals die met ingang van 1 juli 1997 voor werknemers vanaf 1 juli 1997 in dienst zijn gaan 
gelden en, gedurende maximaal 4 functiejarenronden, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het 
verschil tussen het toen geldende functiejaar en het opvolgende functiejaar in de voor deze 
werknemer geldende schaal (op basis van het loon zoals geïndexeerd vanaf het loon van voor de 
verlaging voor werknemers die pas na 30 juni 1997 in dienst bij een werkgever in de zin van de cao 
zijn gekomen). De vereveningstoeslag is een aanspraak die voortvloeit uit de cao en is derhalve geen 
boven cao-lijk recht.
15. Normale arbeidsduur
De normale arbeidsduur is voor een werknemer:
a. als hij 18 jaar of ouder is, 40 uur per week of 9 uur per dag;
b. als hij jonger is dan 18 jaar, 40 uur per week of 8 uur per dag;
Bovengenoemde arbeidsduur geldt ook voor leerlingen. Hierin zijn dan begrepen de uren, waarop 
geen arbeid wordt verricht maar in plaats daarvan schoolbezoek in het kader van het leerlingstelsel 
(volledige schooldag is 8 uur) plaatsvindt.
16.  Overwerk:
Arbeid, opgedragen door of vanwege de werkgever, welke verricht wordt boven de normale 
arbeidsduur per week of 9 uur per dag.
Voor werknemers jonger dan 18 jaar wordt onder overwerk verstaan arbeid, welke verricht wordt 
boven de normale arbeidsduur per week of 8 uur per dag.
17.  Meeruren:
Uren die uitgaan boven de contractueel overeengekomen uren maar die niet liggen boven de normale 
arbeidsduur per week.
18.  Consignatie:
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Onder consignatie wordt verstaan: een tijdruimte tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een 
pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene 
omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.
19.  Roostervrije dagen:
Dagen waarop met behoud van loon geen arbeid wordt verricht en die niet worden opgebouwd of 
verdiend door de werknemer.
Voor aanwijzing van roostervrije dagen komen niet in aanmerking reeds overeengekomen vakantie-
dagen.
20. Ploegendienst:
Arbeid volgens een dienstrooster, dat voorziet in regelmatig wisselende tijdstippen van aanvang en 
einde, die buiten de dagdienst kunnen liggen.
21.  Erkende feestdagen:
Erkende feestdagen in het kader van de cao zijn:
Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, tweede 
Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.
27 april en 5 mei zijn erkende feestdagen mits deze als nationale feestdagen worden gevierd.
22. UWV
Het uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen dat zorgt voor de uitvoering van onder andere de 
WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ en ziektewet en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienst-
verlening.
23.  VCC:
Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche.
24.  FBA:
Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering.
25. SUCON II:
Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche voor werknemers geboren 
in 1950, 1951, 1952 of 1953.
26. 
Vervallen
27.  OCC:
Stichting Opleidingen Contractcatering.
28.  Minimum-cao:
Deze cao draagt met uitzondering van artikel 49 en 49a (reiskosten, van toepassing vanaf 1 januari 
2015) een minimum karakter hetgeen wil zeggen dat minimaal de in deze cao opgenomen bepalingen 
toegepast dienen te worden.

Komt Artikel 61 te luiden als volgt:

Artikel 61: Doelstelling verzuimaanpak 

Het ziekteverzuim in de sector wordt door cao-partijen als te hoog ervaren; een concrete en actieve 
aanpak gericht op verlaging van het verzuim is daarom noodzakelijk.
Doelstelling is het brancheverzuimcijfer, volgens de gegevens van de Vakraad voor de Contractcate-
ringbranche, te laten dalen.

komt Artikel 100 I te luiden als volgt:

Artikel 100 I: Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering 

1. Er is een Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering, hierna te noemen 
FBA.

2. De statuten en in het kader hiervan vastgestelde reglementen van het FBA worden geacht deel uit 
te maken van deze overeenkomst.

3. a. De werkgever is ten behoeve van FBA een bijdrage verschuldigd over het loon voor de 
werknemersverzekeringen (kolom 8 van de loonstaat) met een maximum gelijk aan het 
maximum premiedagloon in de zin van artikel 17, eerste lid van de Wet Financiering Sociale 
Verzekeringen. Deze bijdrage bedraagt voor 2015 nihil. De bijdrage met ingang van 1 januari 
2016 bedraagt 0,52%.
Tot het heffingsloon wordt ook gerekend het loon van de niet (meer) voor de wettelijke 
werknemersverzekeringen verplicht verzekerde werknemer welk loon mede in aanmerking zou 
zijn genomen als bedoelde verplichte verzekeringen voor hem zou gelden. De werkgever dient 
de in de vorige volzin bedoelde loongegevens te vermelden op de verzamelloonstaat.
De werkgever is verplicht om uiterlijk vóór 1 februari van het jaar volgend op die waarop de 
loonsomopgave betrekking heeft, aan het FBA of de door de FBA aangewezen administrateur, 
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opgave te doen van de loonsom bedoeld in dit lid. De loonsomopgave moet zijn voorzien van 
een verklaring van een externe en onafhankelijke register accountant of externe en onafhanke-
lijke accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid.
Voorts is de werkgever verplicht om uit eigen beweging mededeling te doen van elke 
verandering in de loonsom gedurende het premiebetalingstijdvak, welke ertoe leidt dat het 
feitelijk verloonde bedrag meer dan 5%, doch ten minste een bedrag van € 5000,– hoger is dan 
het loonbedrag waarop de voorschotnota is gebaseerd. Deze mededeling dient te geschieden 
binnen drie maanden na bedoelde verandering doch uiterlijk op 31 december van het 
desbetreffende jaar.
Indien de werkgever niet voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen is hij in verzuim, 
zonder dat er sprake is van opzet of grove schuld.
Indien de werkgever niet voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen en dit aan zijn 
opzet of grove schuld is te wijten, is er sprake van een vergrijp.
Het FBA is bevoegd om bij verzuim een boete op te leggen aan de werkgever van 5% van het 
verschuldigde of het alsnog verschuldigde bedrag aan premie of voorschotpremie met 
inachtname van maxima zoals weergegeven in het Reglement Ambtshalve aanslagen, Boeten 
en Invordering. Bij overtreding van de 5%-regeling zal FBA een boete opleggen. Na de 1e 
overtreding gelden hogere percentages.
Het FBA is bevoegd om bij vergrijp een boete op te leggen aan de werkgever van 25% van het 
verschuldigde bedrag aan premie of voorschotpremie met inachtname van maxima zoals 
weergegeven in het Reglement Ambtshalve aanslagen, Boeten in Invordering. Bij overtreding 
van de 5%-regeling zal FBA een boete opleggen. Na de 1e overtreding gelden hogere percenta-
ges.
Indien de werkgever, ook na minimaal 2 aanmaningen, niet aan de verplichting voldoet om de 
gevraagde loonsom op te geven, zal het FBA de loonsom en in verband daarmee het verschul-
digde of het alsnog verschuldigde bedrag aan premie naar beste weten vaststellen en een 
ambtshalve aanslag opleggen. Deze aanslag kan worden gevolgd door een boete als hiervoor 
genoemd.
FBA deelt bij het opleggen van een boete schriftelijk de gronden mede alsook de duur van de 
op te leggen maatregel.
De werkgever en de werknemers zijn verplicht om verder de inlichtingen te verschaffen die de 
stichting noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de regeling.
Indien de werkgever of de werknemers, ook na aanmaning niet aan deze verplichting voldoen, 
zal het FBA deze gegevens naar beste weten vaststellen.

b. De werknemer kan als zijn aandeel in de in lid 3a. bedoelde bijdrage een bijdrage verschuldigd 
zijn over de loonsom voor de werknemersverzekeringen (kolom 8 van de loonstaat) met een 
maximum gelijk aan het maximum premiedagloon in de zin van artikel 17, eerste lid van de 
Wet Financiering Sociale Verzekeringen. Over het kalenderjaar 2015 is de werknemer geen 
FBA-premie verschuldigd. Met ingang van 1 januari 2016 is de werknemer als zijn aandeel in de 
lid 3a genoemde bijdrage, een bijdrage verschuldigd van 0,22%. De werkgever is, indien er 
sprake is van een bijdrage van de werknemer in de premie FBA, verplicht dit aandeel van de 
werknemer te vorderen door inhouding iedere loonperiode op diens loon. Is de werkgever 
geen of onvoldoende loon aan de werknemer verschuldigd, dan is de werknemer verplicht zijn 
aandeel in de bijdrage, indien deze verschuldigd is, aan de werkgever te betalen.

c. Werkgever en werknemer zijn verplicht als hun aandeel ten behoeve van FBA te voldoen:

 Periode  Te heffen premie  Werkgeversaandeel  Werknemersaandeel

 1-1-2015 t/m 31-12-2015 nihil nihil nihil

1-1-2016 t/m 31-12-2016 e.v. 0,52% 0,30% 0,22%

4. Naast financiering van FBA strekt de opbrengst der bijdragen, genoemd in lid 3 tot financiering 
door het FBA van de kosten voor:
• werkzaamheden van de stichting OCC;
• werkzaamheden van de stichting Vakraad.

5. De opbrengst der bijdragen, genoemd in lid 3 en waarnaar wordt verwezen in lid 5, komt ten 
goede aan alle werkgevers en werknemers in de Contractcateringbranche.

Komt Artikel 102: Stichting Kwaliteit van de Arbeid te vervallen.

Komt artikel 103 te luiden als volgt:

Artikel 103: Stichtingen Vrijwillig Vervroegd Uittreden 

b. Degene ten aanzien van wie door het bestuur van SUCON II een schriftelijk besluit op grond van de 
cao Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Contractcateringbranche en/of het reglement Vrijwillig 
Vervroegd Uittreden voor werknemers geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953 is genomen, heeft het 
recht tegen deze beslissing binnen 1 maand na dagtekening van vermelde beslissing schriftelijk 
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zijn beklag te doen bij de door de Vakraad voor de Contractcateringbranche ingestelde Toetsings-
commissie van 3 personen. Het indienden van een klaagschrift is uitsluitend mogelijk op grond 
van vermeende onjuiste toepassing van de regels zoals gesteld in de cao Vrijwillig Vervroegd 
Uittreden voor de Contractcateringbranche en/of het Reglement Vrijwillig Vervroegd Uittreden 
voor de Contractcateringbranche voor werknemers geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953.
De Reglementen voor de Toetsingscommissie van SUCON II maken integraal onderdeel uit van de 
onderhavige cao. De desbetreffende Toetsingscommissie geeft haar opvatting in de vorm van een 
schriftelijk advies. Het bestuur van SUCON II, neemt een nieuwe beslissing over de betreffende 
kwestie na kennisgenomen te hebben van de uitspraak van de Toetsingscommissie.

Komt artikel 104 te luiden als volgt:

Artikel 104: Vakraad voor de Contractcateringbranche 

1. Er is een Vakraad voor de Contractcateringbranche verder te noemen de Vakraad.

2. De werkzaamheden respectievelijk de taken van de Vakraad bestaan uit:
a. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg -met 

uitzondering van het cao-overleg- tussen Sociale Partners ten behoeve van werkgevers en 
werknemers in de branche (artikel 104 cao).

b. Het geven van voorlichting over de collectieve arbeidsvoorwaarden ten behoeve van alle 
werkgevers en werknemers in de branche en de hiermee verband houdende deskundigheids-
bevordering (artikel 104 cao).

c. De vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao -boekjes ten 
behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche (artikel 104 cao).

d. Het op verzoek van 1 of meer partijen bij de cao of op verzoek van een werkgever en/of 
werknemer uitleg geven aan de bepalingen van deze cao, ter bevordering van een eenvormige 
toepassing van de bepalingen (artikel 104 cao).

e. Het uitbrengen van een bindend advies over toepassing van de cao, wanneer een werkgever 
samen met één of meer werknemers, daarom verzoeken (artikel 104 en bijlage 3 cao).

f. Het geven van dispensatie van één of meerdere bepalingen van de cao. De Vakraad heeft de 
bevoegdheid om een gegeven dispensatie te allen tijde in te trekken (artikel 104 cao).

g. Het geven van voorlichting en het doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de 
cao geregelde arbeidsvoorwaarden.

h. Activiteiten te (doen) uitvoeren van het Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid als 
genoemd in de artikelen 81 t/m 83 van de cao.

i. Het behandelen van klachten met betrekking tot discriminatie. Daarbij wordt de gedragscode 
antirassendiscriminatie van het Bedrijfschap gehanteerd (artikel 76 lid 2 cao).

j. Het op verzoek van een werknemer doen van een uitspraak in geval een werknemer het niet of 
niet meer eens is met de indeling van de functie respectievelijk van mening is dat de feitelijke 
inhoud niet meer in overeenstemming is met de oorspronkelijke omschrijving; De uitspraak 
wordt namens de Vakraad gedaan door de Commissie Bezwaren Functie-indeling (artikel 25 en 
bijlage 2 cao).

k. Het op verzoek van een werknemer doen van een uitspraak naar aanleiding van een door 
SUCON genomen besluit; de uitspraak wordt namens de Vakraad gedaan door de Toetsings-
commissie SUCON welke commissie de zaak daarna terugverwijst naar het bestuur van 
SUCON (artikel 103 en bijlage 9 cao).

l. Het via de door haar ingestelde Geschillencommissie, uitvoering geven aan het Reglement 
Meldingsprocedure Werkdruk (artikel 79 en bijlage 6 cao).

m. Het tezamen met Koninklijke Horeca Nederland uitvoering geven aan het Reglement van de 
Commissie Werkingssfeer (artikel 98 en bijlage 4 cao).

n. Het uitvoering geven aan de klachtenregeling met betrekking tot het voorkomen en bestrijden 
van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag (bijlage 5 cao).

o. Het, ter opname in het Handboek Referentiefuncties Contractcatering, (her)beschrijven van 
functie(s) in de onderscheiden sectoren indien de inhoud van die functie(s) niet meer in 
overeenstemming is met de praktijk danwel het toevoegen van nieuwe functies indien deze 
nieuw zijn komen te ontstaan (artikel 104 cao).

p. Het (laten) verrichten en publiceren van onderzoek ter bevordering van een goede vakbe-
kwaamheid bij het personeel in de bedrijfstak (artikel 104 cao).

q. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van 
projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de bedrijfstak (artikel 104 cao).

r. Het promoten van bedrijfstakberoepen in- en buiten de bedrijfstak (artikel 104 cao).
s. Het uitvoering geven aan de afwikkeling van de collectieve WAO-hiaatverzekering (artikel 104 

cao).
t. De controle op de naleving en de handhaving van de in de cao geregelde arbeidsvoorwaarden 

(artikel 104 en artikel 107 cao).
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u. Publicitaire doeleinden over de sector om het positieve imago van het werken in de branche te 
handhaven of te verbeteren (artikel 104 cao).

v. Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsverbeteringen met betrekking tot de dienst-
verlening door werknemers in de branche (artikel 104 cao).

w. Het (laten) verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de 
employability van werknemers in de branche (artikel 104 cao).

x. Het verrichten en publiceren van onderzoek (inclusief evaluatief onderzoek) op het gebied van 
kwaliteit van de arbeid, het geven van voorlichting en adviezen en het ontwikkelen van 
instrumenten met betrekking tot arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsge-
zondheidszorg (artikel 104 cao).

3. De Vakraad laat zich bijstaan door een ambtelijk secretaris. De statuten en vastgestelde reglemen-
ten van de Vakraad worden geacht deel uit te maken van deze overeenkomst.

4. Voor het overige regelt de Vakraad haar werkwijze zelf.

Verder komt bijlage 9 te luiden als volgt:

BIJLAGE 9 

Reglement Toetsingscommissie SUCON II 

SUCON II 

Reglement voor de Toetsingscommissie SUCON II (art. 19 van het reglement van de Stichting 
Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche II, SUCON II)

Artikel 1: algemene bepaling 

Onder ‘Commissie’ wordt in dit Reglement verstaan de Toetsingscommissie, als bedoeld in artikel 16 
van het Reglement van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche 
II (SUCON II).

Artikel 2: samenstelling van de Commissie 

1. De Commissie bestaat uit 3 leden; de commissieleden en hun plaatsvervangende leden worden 
benoemd door partijen bij de cao te weten, één lid van de werkgeverszijde en één van werkne-
merszijde en hun plaatsvervangers.
Voorts wordt door het bestuur van de Stichting Vakraad een onafhankelijk voorzitter benoemd.

2. De leden van de Commissie kunnen niet tevens lid of plv. lid zijn van het bestuur van de Stichting 
Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Contractcateringbranche I (SUCON II).

Artikel 3: duur van het lidmaatschap 

De leden en plaatsvervangende leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van 
4 jaar; zij zijn direct herbenoembaar.

Artikel 4: het lidmaatschap van de Commissie eindigt door: 

A. bedanken door het lid zelve c.q. door de betreffende organisatie alwaar het com- missielid bij 
aangesloten is;

B. overlijden van het lid;
C. opzegging door het bestuur van de Vakraad, welke opzegging te allen tijde kan geschieden.

Artikel 5: secretariaat 

De Commissie wordt bij haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris van de Vakraad,
Postbus 693
4200 AR GORINCHEM
telefoon: 0183 – 619233

Artikel 6: indienen van een klaagschrift 

1. Degene ten aanzien van wie door het bestuur van SUCON II een schriftelijk besluit op grond van de 
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CAO Vrijwillig Vervroegde Uittreding Contractcatering voor werknemers geboren in 1950, 1951, 
1952 of 1953 is genomen, verder te noemen klager, heeft het recht tegen deze beslissing binnen 
een maand na dagtekening van voormelde beslissing schriftelijk zijn beklag te doen bij de 
Commissie, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.

2. Het indienen van een klaagschrift is uitsluitend mogelijk op grond van vermeende onjuiste 
toepassing van de regels zoals gesteld in de CAO Vrijwillig Vervroegd Uittreden Contractcatering 
voor werknemers geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953 en/of het daarbij behorende Reglement 
Vrijwillig Vervroegd Uittreden Contractcateringbranche.

3. Het beklag wordt gedaan door indiening van een klaagschrift, gericht aan de Voorzitter van de 
Commissie, p/a Postbus 693, 4200 AR GORINCHEM.

4. Het klaagschrift dient gedagtekend en ondertekend te zijn door of namens klager en te vermelden:
a. naam, voornamen en adres klager;
b. de gronden waarop het beklag berust;
c. de feiten en omstandigheden die voor het oordeel van de Commissie noodzakelijk zijn;
d. een duidelijke en bondige conclusie.

5. Het secretariaat van de Commissie bevestigt de ontvangst van het klaagschrift en zendt klager een 
exemplaar van dit reglement.
Bovendien deelt de Commissie hierbij mede of zij ten behoeve van de behandeling van het 
klaagschrift een hoorzitting al dan niet noodzakelijk acht.

Artikel 7: behandeling van het klaagschrift 

1. Als grondslag bij de beoordeling door de Commissie dienen de bestreden uitspraak en alle stukken 
in het geding.

2. De Commissie toetst of de bestreden uitspraak van SUCON II in strijd is met een juiste toepassing 
van de in de CAO Vrijwillig Vervroegde Uittreding Contractcateringbranche voor werknemers 
geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953 en/of het daarbij behorende Reglement Vrijwillig Vervroegde 
Uittreding Contractcateringbranche gestelde regels. In het bevestigende geval kan zij de beslissing 
van het SUCON II-bestuur vernietigen. In het andere geval onderschrijft zij het besluit van het 
SUCON II-bestuur.

3. De Commissie beslist binnen 2 maanden na ontvangst van het klaagschrift. De bevindingen 
worden kenbaar gemaakt aan klager, en conform het in lid 3 bepaalde, aan het SUCON II-bestuur.
De termijn van 2 maanden kan door omstandigheden worden verlengd met maximaal 2 maanden. 
Hiervan wordt terstond kennis gegeven aan klager met vermelding van de redenen van het uitstel.

4. De Commissie is niet bevoegd een nieuw besluit te nemen.
De zaak wordt te allen tijde terugverwezen naar het SUCON II-bestuur. Laatstgenoemd bestuur 
neemt een nieuwe beslissing na kennisgenomen te hebben van de uitspraak van de Commissie.

5. Het SUCON II-bestuur dient met redenen omkleed aan de Commissie kenbaar te maken waarom, 
in het zich voordoende geval, van het oordeel van de Commissie is afgeweken.

Artikel 8: het horen van partijen 

1. Indien de Commissie dit noodzakelijk acht; roept zij partijen op om op een zitting te verschijnen 
teneinde door de Commissie te worden gehoord.

2. Indien de Commissie niet tot een hoorzitting heeft besloten, kunnen partijen, te weten klager of 
diens gemachtigde en (een vertegenwoordiging van) het SUCON II-bestuur, daarom elk voor zich 
verzoeken welk verzoek door de Commissie dient te worden ingewilligd. Een dergelijk verzoek 
dient bij de Commissie te worden ingediend binnen twee weken na ontvangst van de in artikel 6 
lid 5 bedoelde mededeling.

3. Partijen kunnen zich desgewenst laten bijstaan door deskundigen.

Artikel 9: beraadslaging en stemmen 

1. De Commissie is slechts bevoegd een oordeel te geven over de zaak indien zij voltallig bijeen is.

2. De Commissie oordeelt bij gewone meerderheid.
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3. De voorzitter der Commissie heeft het eindoordeel.

4. Geen lid der Commissie mag zich van een oordeel onthouden.

Artikel 10: kosten 

De vacatiegelden van de leden van de Commissie worden vastgesteld overeenkomstig de voor de 
leden van het bestuur van de Vakraad vastgestelde regeling. Deze kosten komen ten laste van de 
Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche.

Artikel 11: slotbepaling 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie.

Komen de statuten Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche te luiden als volgt:

Statuten 

Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche 

Artikel 1: Naam, zetel en duur 

1. De Stichting is genaamd: ‘Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche’, hierna te noemen 
de Stichting. Zij heeft haar zetel in Tilburg.

2. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2: Doel 

De Stichting heeft ten doel:
a. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg -met uitzonde-

ring van het CAO-overleg- tussen Sociale Partners ten behoeve van werkgevers en werknemers in 
de branche (artikel 104 CAO).

b. Het geven van voorlichting over de collectieve arbeidsvoorwaarden ten behoeve van alle 
werkgevers en werknemers in de branche en de hiermee verband houdende deskundigheidsbevor-
dering (artikel 104 CAO).

c. De vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid CAO-boekjes ten 
behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche (artikel 104 CAO).

d. Het op verzoek van 1 of meer partijen bij de CAO of op verzoek van een werkgever en/of werkne-
mer uitleg geven aan de bepalingen van deze CAO, ter bevordering van een eenvormige toepas-
sing van de bepalingen (artikel 104 CAO).

e. Het uitbrengen van een bindend advies over toepassing van de CAO, wanneer een werkgever 
samen met één of meer werknemers, daarom verzoeken (artikel 104 en bijlage 3 CAO).

f. Het geven van dispensatie van één of meerdere bepalingen van de CAO. De Vakraad heeft de 
bevoegdheid om een gegeven dispensatie te allen tijde in te trekken (artikel 104 CAO).

g. Het geven van voorlichting en het doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de CAO 
geregelde arbeidsvoorwaarden.

h. Activiteiten te (doen) uitvoeren van het Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid als genoemd 
in de artikelen 81 t/m 83 van de CAO.

i. Het behandelen van klachten met betrekking tot discriminatie. Daarbij wordt de gedragscode 
antirassendiscriminatie van het Bedrijfschap gehanteerd (artikel 76 lid 2 CAO).

j. Het op verzoek van een werknemer doen van een uitspraak in geval een werknemer het niet of niet 
meer eens is met de indeling van de functie respectievelijk van mening is dat de feitelijke inhoud 
niet meer in overeenstemming is met de oorspronkelijke omschrijving; De uitspraak wordt namens 
de Vakraad gedaan door de Commissie Bezwaren Functie-indeling (artikel 25 en bijlage 2 CAO).

k. Het op verzoek van een werknemer doen van een uitspraak naar aanleiding van een door SUCON 
genomen besluit; de uitspraak wordt namens de Vakraad gedaan door de Toetsingscommissie 
SUCON welke commissie de zaak daarna terugverwijst naar het bestuur van SUCON (artikel 103 en 
bijlage 9 CAO).

l. Het via de door haar ingestelde Geschillencommissie, uitvoering geven aan het Reglement 
Meldingsprocedure Werkdruk (artikel 79 en bijlage 6 CAO).

m. Het tezamen met Koninklijke Horeca Nederland uitvoering geven aan het Reglement van de 
Commissie Werkingssfeer (artikel 98 en bijlage 4 CAO).

n. Het uitvoering geven aan de klachtenregeling met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van 
seksuele intimidatie en ongewenst gedrag (bijlage 5 CAO).

o. Het, ter opname in het Handboek Referentiefuncties Contractcatering, (her)beschrijven van 
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functie(s) in de onderscheiden sectoren indien de inhoud van die functie(s) niet meer in overeen-
stemming is met de praktijk danwel het toevoegen van nieuwe functies indien deze nieuw zijn 
komen te ontstaan (artikel 104 CAO).

p. Het (laten) verrichten en publiceren van onderzoek ter bevordering van een goede vakbekwaam-
heid bij het personeel in de bedrijfstak (artikel 104 CAO).

q. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van 
projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de bedrijfstak (artikel 104 CAO).

r. Het promoten van bedrijfstakberoepen in- en buiten de bedrijfstak (artikel 104 CAO).
s. Het uitvoering geven aan de afwikkeling van de collectieve WAO-hiaatverzekering.
t. De controle op de naleving en de handhaving van de in de cao geregelde arbeidsvoorwaarden 

(artikel 104 en 107 CAO).
u. Publicitaire doeleinden over de sector om het positieve imago van het werken in de branche te 

handhaven of te verbeteren (artikel 104 CAO).
v. Het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsverbeteringen met betrekking tot de dienstverle-

ning door werknemers in de branche (artikel 104 CAO).
w. Het (laten) verrichten en publiceren van onderzoek ten behoeve van het verbeteren van de 

employability van werknemers in de branche (artikel 104 CAO).
x. Het verrichten en publiceren van onderzoek (inclusief evaluatief onderzoek) op het gebied van 

kwaliteit van de arbeid, het geven van voorlichting en adviezen en het ontwikkelen van instrumen-
ten met betrekking tot arbeidsomstandigheden, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsgezondheidszorg 
(artikel 104 cao).

Artikel 3: Werkwijze 

Een bindend advies op verzoek van partijen, zoals in artikel 2 genoemd, wordt slechts uitgebracht 
indien partijen hiertoe schriftelijk verzoeken. De verdere procedure is geregeld in het reglement 
bindend advies Vakraad. Voor het overige regelt de Vakraad haar werkwijze zelf.

Artikel 4: Geldmiddelen 

1. De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
De van het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen contractcatering, gevestigd te Tilburg, 
ontvangen bijdragen;
Hetgeen de Stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt.

2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. De gelden in lid 1 genoemd zullen worden aangewend voor de realisering van de activiteiten, zoals 
omschreven in artikel 2.

Artikel 5: Bestuur 

De Stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste 8 leden.
1. De bestuursleden worden benoemd door partijen bij de cao voor de contractcateringbranche.
2. Door partijen aan werkgeverszijde worden evenveel bestuursleden benoemd als door partijen aan 

werknemerszijde.
3. De in lid 2 genoemde partijen benoemen voor elk bestuurslid een plaatsvervangend lid, dat in het 

bestuur zitting zal nemen bij ontstentenis van het zittende bestuurslid.
4. De benoeming van een bestuurslid en een plaatsvervangend bestuurslid geschiedt voor een 

tijdvak van 3 jaar.
5. Een bestuurslid en een plaatsvervangend bestuurslid zijn terstond herbenoembaar.
6. De in lid 2 genoemde partijen hebben te allen tijde het recht de door haar benoemde bestuursle-

den en plaatsvervangende bestuursleden te vervangen door anderen.
7. Het bestuurslidmaatschap en het plaatsvervangend bestuurslidmaatschap eindigt:

door overlijden;
periodiek aftreden;
schriftelijk bedanken;
onder curatele stelling of faillissement;
door ontslag door de partij die het betreffende bestuurslid heeft benoemd.

8. Het bestuur is binnen de grenzen van het doel van de Stichting zelfstandig bevoegd tot het 
verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten de Stichting betreffende, 
gene uitgezonderd.

9. Het bestuur waakt voor handhaving van de statuten en de reglementen.
10. De aan de Stichting toebehorende vermogenswaarden dienen te worden bewaard, hetzij ten 

kantore van de Stichting, hetzij bij een Nederlandse bankinstelling.
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Artikel 6: Voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en secretaris 

1. a. Het bestuur kiest ieder jaar uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
b. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
c. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en plaatsvervangend 

voorzitter gezamenlijk.

2. Indien de voorzitter een bestuurslid is, benoemd door een werkgeversorganisatie, dient de 
plaatsvervangend voorzitter een bestuurslid te zijn, benoemd door een werknemersorganisatie en 
omgekeerd.

3. De functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zullen ieder jaar wisselen.

4. Het bestuur benoemt een secretaris die geen deel uitmaakt van de werkgevers- en werknemersde-
legatie. Hij heeft in het bestuur een adviserende stem.

5. De secretaris vervult tevens de functie van penningmeester.

Artikel 7: Vergaderingen en het nemen van besluiten 

1. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of de helft der bestuursleden dit noodzakelijk achten; 
in het laatste geval dient een schriftelijk verzoek met opgave voor de te behandelen punten aan de 
voorzitter te worden gericht.

2. De wijze en termijn van oproeping worden bij bestuursbesluit geregeld.

3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen wanneer tenminste 2 bestuursleden, benoemd door 
partijen aan werkgeverszijde, en twee bestuursleden, benoemd door partijen aan werknemerszijde, 
aanwezig zijn. Indien een besluit niet genomen kan worden wegens het niet aanwezig zijn van het 
vereiste aantal bestuursleden, kan in een volgende vergadering, welke zal worden gehouden 
tenminste één week na de eerste vergadering, doch niet langer dan 2 weken na die eerste 
vergadering, het betreffende besluit worden genomen zonder dat aan het vereiste van de eerste 
zin hoeft te worden voldaan.

4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegen-
heid zijn gesteld schriftelijk, per fax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen 
besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas 
opgemaakt dat bij de notulen wordt gevoegd.

5. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald kunnen geldige besluiten slechts worden 
genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Een lid benoemd door de 
werkgeversorganisatie brengt evenveel stemmen uit als het aantal ter vergadering aanwezige 
bestuursleden, benoemd door de werknemersorganisaties en omgekeerd.

6. Over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken mondeling.

7. Bij het bepalen van het aantal geldig uitgebrachte stemmen worden blanco stemmen en ongeldige 
stemmen niet meegerekend.

8. Bij staking van stemmen wordt in een volgende vergadering opnieuw over hetzelfde onderwerp 
gestemd; staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen 
wanneer het zaken betreft en beslist het lot wanneer de stemming personen betreft.

9. De leden van het bestuur ontvangen voor elke door hen bijgewoonde vergadering van het bestuur 
een jaarlijks door het bestuur vast te stellen vacatievergoeding. Reis- en verblijfkosten, door de 
leden van het bestuur in hun functie gemaakt, worden vergoed volgens een door het bestuur vast 
te stellen regeling.

Artikel 8: Boekjaar en begroting 

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.

2. Jaarlijks voor 1 december stelt het bestuur de begroting voor het komende boekjaar vast. Deze 
begroting is gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen conform de doelstelling van de Stichting.

3. Het bestuur dient jaarlijks voor 1 december haar begroting in bij FBA.
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4. De gelden van de Stichting worden door het bestuur beheerd.

5. De begroting is voor bij de Stichting betrokken werkgevers / werknemers beschikbaar.

Artikel 9: Jaarverslag, rekening en verantwoording 

1. Uiterlijk 5 maanden na afloop van het kalenderjaar stelt het bestuur de rekening en verantwoor-
ding vast welke is gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen conform de doelstelling van de 
Stichting en welke vergezeld dient te zijn van een rapport van een door het bestuur benoemde 
registeraccountant of accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid. Uit de 
stukken moet blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen zijn gedaan.

2. Vaststelling van de rekening en verantwoording strekt de penningmeester tot décharge van het 
door hem gevoerde financiële beheer voor zover zijn beheer uit de overgelegde stukken blijkt.

3. Tegelijkertijd brengt de secretaris verslag uit aan het bestuur over de werkzaamheden van de 
stichting in het afgelopen kalenderjaar.

4. De rekening en verantwoording vergezeld van de verklaring van de registeraccountant of 
accountant-administratieconsulent wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen gepubliceerd 
en wordt ter inzage gelegd van de bij de Stichting betrokken werkgevers / werknemers ten kantore 
van de Stichting en op één of meer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te 
wijzen plaatsen en worden op aanvraag toegezonden aan de bij de Stichting betrokken werkgevers 
en werknemers, tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

Artikel 10: Verplichtingen van door de Stichting gesubsidieerde instellingen en werkwijze aanvragen 

1. Bij een aanvraag om subsidie dient door de betrokken instelling een begroting te worden 
ingezonden, gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen van artikel 2 van deze statuten.

2. Behoudens een subsidie voor activiteiten waarvan de kosten verantwoord worden door middel 
van een gespecificeerde factuur van een derde, zal een gesubsidieerde instelling aan het bestuur 
van de Stichting een door een registeraccountant of accountant-administratieconsulent met 
certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring overleggen over de besteding van de 
gelden, welke verklaring moet zijn gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen van artikel 2 van 
deze statuten. Deze verklaring maakt een geïntegreerd deel uit van het verslag over de financiële 
toestand van de Stichting als bedoeld in artikel 9 lid 1.

3. Aanvragen voor financiering dan wel subsidiëring dienen schriftelijk bij het bestuur te worden 
ingediend.

4. Het bestuur is bevoegd nadere voorschriften te geven waaraan de bij de subsidieaanvraag mee te 
zenden begroting c.q. schriftelijke verantwoording dient te voldoen.

Artikel 11: Reglementen 

1. Het bestuur kan reglementen vaststellen en wijzigen; deze reglementen mogen geen bepalingen 
inhouden welke in strijd zijn met de wet of deze statuten.

2. Ten aanzien van besluiten tot vaststellen of wijzigen van een reglement is het bepaalde in artikel 12 
lid 2 en 3 van toepassing.

Artikel 12: Wijziging van de statuten 

1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Stichting.

2. Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Stichting kunnen slechts worden 
genomen met algemene stemmen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin 
tenminste ¾ der bestuursleden aanwezig is. De tweede zin van lid 3 van artikel 7 is van overeen-
komstige toepassing.

3. Indien de voorzitter van het bestuur dit wenselijk acht, en geen der afzonderlijke leden daar 
bezwaar tegen heeft, kan het bestuur, in afwijking van lid 2, het besluit tot statutenwijzigingen 
schriftelijk nemen. Alle bestuursleden dienen in dat geval hun stem schriftelijk, per fax of per 
e-mail uit te brengen. Het besluit wordt alsdan genomen met volstrekte meerderheid van 
stemmen.
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Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de 
secretaris relaas opgemaakt dat bij de notulen wordt gevoegd.

4. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De 
bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde 
statuten neer te leggen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 13: Ontbinding 

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk 
hetgeen in artikel 13 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de 
statuten.

2. Bij ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.

4. Het besluit tot ontbinding van de Stichting moet inhouden de bestemming van een eventueel batig 
saldo, met dien verstande, dat een batig saldo moet worden bestemd voor een doel dat het meest 
overeenkomt met het doel van de Stichting.

Artikel 14: Inschrijving in het Handelsregister 

1. Het bestuur is verplicht de Stichting te doen inschrijven in het Handelsregister, gehouden door de 
Kamer van Koophandel en een authentiek afschrift van deze akte dan wel een authentiek uittreksel 
van de akte, bevattende de volledige statuten, ten kantore van dat register neer te leggen.

2. Het bestuur draagt zorg, dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam, de 
voornamen, de woonplaats, het adres alsmede de geboortedatum van ieder, die de Stichting in en 
buiten rechte vertegenwoordigt.

Artikel 15: Slotbepaling 

1. In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

2. De statuten maken deel uit van de cao voor de Contractcateringbranche.

Komen de statuten Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcateringbranche te 
luiden als volgt:

Statuten 

Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen 

Contractcatering 

Artikel 1: Begrippen 

In deze statuten wordt verstaan onder:
1. Cao:
De collectieve arbeidsovereenkomst voor de contractcateringbranche.
2. Werkgever:
Natuurlijke of rechtspersoon die al of niet in hoofdzaak een bedrijf maakt van het aanbieden en 
verrichten van contractcateringactiviteiten.
3. Werknemer:
Iedere natuurlijke persoon waarmee de werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en wiens 
functie is ingedeeld in de in de cao genoemde salarisgroepen en die op locatie werkzaam is. De eis 
van het op locatie werkzaam zijn geldt uit de aard der activiteiten niet indien er sprake is van produc-
tiekeukens.
4. Werkgeversorganisatie:
De werkgeversorganisatie, die partij is bij de collectieve arbeidsovereenkomst.
5. Werknemersorganisaties:
De werknemersorganisaties, die partij zijn bij de collectieve arbeidsovereenkomst.
6. De Vakraad:
De stichting ‘Stichting Vakraad voor de contractcateringbranche’, genoemd in de collectieve arbeids-
overeenkomst, gevestigd te Tilburg.
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Artikel 2: Naam, zetel en duur 

1. De stichting draagt de naam: ‘Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering’ 
(afgekort FBA), hierna te noemen de Stichting en is gevestigd te Tilburg.

2. De Stichting is voor onbepaalde tijd opgericht.

Artikel 3: Doel 

De Stichting heeft ten doel:
Het innen en besteden van de bijdragen op grond van artikel 100 I van de cao voor de Contractcate-
ring, verder te noemen bedrijfstakheffing, verschuldigd aan de Stichting en wel voor het bestrijden 
van de kosten voor:
1. het beheer van de Stichting FBA;
2. activiteiten van de Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche (artikel 2 statuten Stichting 

Vakraad voor de Contractcateringbranche);
3. activiteiten van de Stichting Opleidingen Contractcatering (artikelen 2 en 3 statuten Stichting 

Opleidingen Contractcatering);

Artikel 4: Bestuur 

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste 8 leden.

2. a. De bestuursleden worden benoemd door partijen bij de cao voor de contractcateringbranche.
b. Door partijen aan werkgeverszijde en partijen aan werknemerszijde worden elk tezamen 

evenveel bestuursleden benoemd.

3. De in lid 2 genoemde partijen benoemen voor elk bestuurslid een plaatsvervangend lid, dat in het 
bestuur zitting zal nemen bij ontstentenis van het zittend bestuurslid.

4. De benoeming van een bestuurslid en een plaatsvervangend bestuurslid geschiedt voor een 
tijdvak van 3 jaar.

5. Een bestuurslid en een plaatsvervangend bestuurslid zijn terstond herbenoembaar.

6. De in lid 2 genoemde partijen hebben te allen tijde het recht de door haar benoemde bestuursle-
den en plaatsvervangende bestuursleden te vervangen door anderen.

7. Het bestuurslidmaatschap en het plaatsvervangend bestuurslidmaatschap eindigt door:
overlijden;
periodiek aftreden;
schriftelijk bedanken;
onder curatelestelling of faillissement;
door ontslag door de partij, die het betreffende bestuurslid heeft benoemd.

8. Het bestuur is binnen de grenzen van het doel van de Stichting zelfstandig bevoegd tot het 
verrichten van alle handelingen en het sluiten van alle overeenkomsten de Stichting betreffende, 
gene uitgezonderd.

9. Het bestuur waakt voor handhaving van de statuten en de reglementen.

10. Het bestuur is verantwoordelijk voor de wijze van belegging van de gelden van de Stichting, welke 
op solide wijze binnen Nederland dient te geschieden.

11. De aan de Stichting toebehorende vermogenswaarden dienen te worden bewaard, hetzij ten 
kantore van de Stichting, hetzij bij een Nederlandse bankinstelling.

12. Het bestuur is belast met het beheer van het fondsvermogen.
Het administratieve en geldelijke beheer van de Stichting kan worden uitbesteed aan een 
uitvoerend orgaan. De bestuursverantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze taken blijft 
onverkort gehandhaafd.

Artikel 5: Dagelijks bestuur 

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter vormen het dagelijks bestuur.
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2. Het dagelijks bestuur is belast met de behartiging en afdoening van alle aangelegenheden, welke 
hem door het bestuur zijn opgedragen.

3. Het is terzake verantwoording schuldig aan het bestuur.

Artikel 6: Voorzitter 

1. Het bestuur kiest ieder jaar uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

2. Indien de voorzitter een bestuurslid is, benoemd door een werkgeversorganisatie, dient de 
plaatsvervangend voorzitter een bestuurslid te zijn, benoemd door een werknemersorganisatie en 
omgekeerd.

3. De functies van voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zullen ieder jaar wisselen.

Artikel 7: Secretaris 

1. Het bestuur stelt een secretaris aan.

2. De secretaris is geen lid van het bestuur.

3. Hij heeft in het bestuur een adviserende stem.

4. Hij vervult tevens de functie van penningmeester.

Artikel 8: Vergaderingen en nemen van besluiten 

1. Het bestuur vergadert wanneer de voorzitter of de helft der bestuursleden dit noodzakelijk achten; 
in het laatste geval dient een schriftelijk verzoek met opgave van de te behandelen punten aan de 
voorzitter te worden gericht.

2. Voor het houden van vergaderingen en het nemen van besluiten is de aanwezigheid van tenminste 
4 bestuursleden vereist, van wie tenminste 2 bestuursleden, benoemd door de werkgevers-
organisatie, en 2 bestuursleden, benoemd door de werknemersorganisaties.
Indien een besluit niet genomen kan worden wegens het niet aanwezig zijn van het vereiste aantal 
bestuursleden, kan in een volgende vergadering, welke zal worden gehouden tenminste één week 
na de eerste vergadering, het betreffende besluit worden genomen zonder dat aan het vereiste van 
de eerste zin hoeft te worden voldaan.

3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

4. Een lid, benoemd door de werkgeversorganisatie, brengt evenveel stemmen uit als het aantal in de 
vergadering aanwezige bestuursleden, benoemd door de werknemersorganisaties; een lid, 
benoemd door de werknemersorganisaties, brengt evenveel stemmen uit als het aantal in de 
vergadering aanwezige bestuursleden, benoemd door de werkgeversorganisatie.

5. Over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken mondeling.

6. Bij het bepalen van het aantal geldig uitgebrachte stemmen worden blanco stemmen en ongeldige 
stemmen niet meegerekend.

7. Bij staking van stemmen wordt in een volgende vergadering opnieuw over hetzelfde onderwerp 
gestemd; staken de stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen 
wanneer het zaken betreft en beslist het lot wanneer de stemming personen betreft.

8. De leden van het bestuur en het dagelijks bestuur alsmede de secretaris zijn tot geheimhouding 
verplicht omtrent alle aangelegenheden, welke hen ter kennis komen en waarvan de voorzitter 
geheimhouding heeft opgelegd dan wel waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

Artikel 9: Vertegenwoordiging 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de fungerende voorzitter tezamen met 
de vice-voorzitter.
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3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de 
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 10: Geldmiddelen 

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:
a. het afgezonderde Stichtingskapitaal;
b. de werkgevers- en werknemersbijdrage, welke conform artikel 100 I van de cao aan de Stichting 

zijn verschuldigd;
c. andere inkomsten.

Artikel 11: Begroting 

1. Het bestuur ontwerpt jaarlijks voor 1 januari een begroting van de ontvangsten en uitgaven voor 
het komende begrotingsjaar, dat gelijk is aan een kalenderjaar. Deze begroting is gespecificeerd 
volgens de bestedingsdoelen conform de doelstelling van de Stichting.

2. Van de begroting maakt deel uit de begrotingen van de subsidieverzoekende stichtingen genoemd 
in artikel 3 sub 2 t/m 4 van deze statuten, welke subsidieverzoekende stichtingen hun begrotingen 
vóór 1 december voorafgaande aan het kalenderjaar waarop de begrotingen betrekking hebben, 
indienen bij FBA. De begrotingen zijn gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen conform de 
doelstellingen van die stichtingen.

3. De gelden van de Stichting worden door het bestuur beheerd.

4. Het bestuur zal de kosten van beheer van de geldmiddelen en de wijze van verrekening vaststellen.

5. De begroting is beschikbaar voor bij het fonds betrokken werkgevers/werknemers.

Artikel 12: Jaarverslag, rekening en verantwoording 

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
Uiterlijk 5 maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de rekening en verantwoording 
vast welke is gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen conform de doelstellingen van de 
stichtingen als genoemd in artikel 11 lid 2. De rekening en verantwoording is tevens gespecificeerd 
volgens de bestedingsdoelen conform de doelstelling van de Stichting zelf en is vergezeld van een 
rapport van een door het bestuur benoemde registeraccountant of accountant-administratie-
consulent. Uit de stukken moet blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen zijn gedaan.

2. Tegelijkertijd brengt de secretaris een verslag uit aan het bestuur over de werkzaamheden van de 
Stichting in het afgelopen kalenderjaar.

3. De subsidieontvangende stichtingen als genoemd in artikel 11 lid 2, leggen jaarlijks, uiterlijk 
5 maanden na afloop van het boekjaar, een door een registeraccountant of accountant-
administratieconsulent met certificerende bevoegdheid gecontroleerde verklaring over met 
betrekking tot de besteding van de gelden welke verklaring is gespecificeerd volgens de beste-
dingsdoelen conform de doelstellingen van die Stichtingen. Deze verklaringen maken geïntegreerd 
onderdeel uit van het jaarverslag. Uit de stukken moet blijken dat de uitgaven conform de 
bestedingsdoelen zijn gedaan.

4. De rekening en verantwoording van FBA vergezeld van de verklaring van de registeraccountant of 
accountant-administratieconsulent wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen jaarlijks 
gepubliceerd en wordt ter inzage gelegd van de bij de Stichting betrokken werkgevers / werkne-
mers ten kantore van de Stichting of op één of meer door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan te wijzen plaatsen en worden op aanvraag toegezonden aan de bij de 
Stichting betrokken werkgevers en werknemers, tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

Artikel 13: Inning van de bijdragen 

1. Het bestuur is bevoegd op het totaal per jaar door de werkgever verschuldigde bedrag aan 
bijdragen aan de Stichting voorschotten te heffen tot zodanige bedragen en in zodanige termijnen 
als het nodig oordeelt.

2. Het bestuur stelt een reglement vast, dat voor het overige de wijze van inning regelt van hetgeen 
de werkgever ter zake van een financiële bijdrage ingevolge de cao Contractcatering verschuldigd 
is.
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Artikel 14: Besteding van de geldmiddelen 

1. FBA bepaalt de bijdrage aan de subsidieverzoekende stichtingen als genoemd in artikel 3 sub 2 t/m 
4 aan de hand van de ingediende begroting door die stichtingen zelf welke begrotingen zijn 
gespecificeerd volgens de bestedingsdoelen conform de doelstellingen van die stichtingen.

2. Ten behoeve van de naleving van het in dit artikel bepaalde is de secretaris gerechtigd alle 
inlichtingen te vragen aan de subsidieverzoekende instellingen alsmede inzage in begrotingen, 
rekeningen en verantwoordingen of accountantsrapporten en dergelijke stukken. Hij is geheimhou-
ding ook tegenover het bestuur verschuldigd inzake de door hem verkregen inlichtingen.

3. In door het bestuur aan te geven gevallen zal de secretaris niet de in lid 5 bedoelde bevoegdheid 
uitoefenen doch een door het bestuur aangewezen registeraccountant.

Artikel 15: Reglementen 

1. Behalve het in artikel 13 bedoelde reglement kan het bestuur voor de uitvoering van zijn taak nog 
meer reglementen vaststellen.

2. Ieder reglement dient te worden vastgesteld met een meerderheid van ¾ de uitgebrachte 
stemmen.

3. Het in lid 2 bepaalde is eveneens van toepassing in geval van wijziging van een reglement.

4. Een reglement mag geen bepaling bevatten in strijd met deze statuten.

Artikel 16: Statutenwijziging 

1. Wijziging der statuten is slechts mogelijk in een deswege bijeengeroepen vergadering van het 
bestuur; het daartoe strekkende besluit dient te worden genomen met een meerderheid van ¾ der 
uitgebrachte stemmen.

2. Indien de voorzitter van het bestuur dit wenselijk acht, en geen der afzonderlijke leden daartegen 
bezwaar heeft, kan het bestuur, in afwijken van lid 1, het besluit tot statutenwijzigingen schriftelijk 
nemen. Alle bestuursleden dienen in dat geval hun stem schriftelijk, per fax of per e-mail uit te 
brengen. Het besluit wordt alsdan genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Van een 
aldus genomen besluit wordt bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas 
opgemaakt dat bij de notulen wordt gevoegd.

3. De wijziging van de statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De 
bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde 
statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar Stichtingenregister, gehouden door de 
Kamer van Koophandel te Tilburg.

Artikel 17: Inwerkingtreding reglement/statuten en wijzigingen daarin 

De reglementen alsmede de in de statuten en reglementen aangebrachte wijzigingen zullen niet in 
werking treden alvorens een volledig exemplaar van die stukken onderscheidelijk van de wijzigingen 
daarin, door het bestuur ondertekend, voor een ieder ter inzage is neergelegd ter griffie van de 
rechtbank in het arrondissement waarin het fonds is gevestigd.

Artikel 18: Ontbinding 

1. De Stichting kan worden ontbonden door het bestuur.

2. De Stichting kan voorts worden ontbonden door hetzij de werkgeversorganisatie hetzij de 
gezamenlijke werknemersorganisaties doordat zij bij aangetekend schrijven, gericht aan het 
bestuur, hun medewerking aan de Stichting opzeggen.

3. De Stichting is van rechtswege ontbonden een jaar nadat het in lid 2 genoemd aangetekend 
schrijven is verzonden.

4. Het bestuur is belast met de liquidatie.
Een eventueel batig saldo bij liquidatie dient te worden bestemd voor een doel, dat het doel van 
de Stichting zoveel mogelijk nabij komt.
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Artikel 19: Slotbepaling 

1. In alle gevallen waarin deze statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

2. Deze statuten maken deel uit van de cao voor de Contractcateringbranche.

Komen de statuten van de stichting Kwaliteit van de Arbeid voor de contractcateringbranche te 
vervallen.

B

Dictum II wordt als volgt gewijzigd en komt te luiden:

‘Dictum II 

De in dictum I opgenomen bepalingen zijn algemeen verbindend verklaard tot en met 30 juni 2016 en 
voor zover het betreft voor artikel 1, lid 2 en 3 en de artikelen 2, 3, 100 I, 101, en 104 alsmede de 
daarbij behorende statuten en reglementen tot en met 30 juni 2020.’

’s-Gravenhage, 20 januari 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,
De directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,
M.H.M. van der Goes
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