
Horecabedrijf
Sociaal Fonds 2007/2008
Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID VAN 18 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN

HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN
BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

ARBEIDSOVEREENKOMST BIJDRAGEN SOCIAAL FONDS
VOOR HET HORECABEDRIJF

UAW Nr. 10653

Bijvoegsel Stcrt d.d. 20-04-2007, nr. 77

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van de Landelijke Bedrijfscommissie voor het
Horecabedrijf namens partijen bij bovengenoemde collectieve arbeids-
overeenkomst, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewij-
zigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;
Partij(en) te ener zijde: Koninklijke Horeca Nederland (KHN);
Partij(en) te anderer zijde: FNV Horecabond, CNV Bedrijvenbond 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 arbeids-
overeenkomsten;

Besluit:

Dictum I
Het besluit tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de
collectieve arbeidsovereenkomst Bijdragen Sociaal Fonds voor het Ho-
recabedrijf1) wordt met inachtneming van dicta II en III als volgt gewij-
zigd:

A
De onder dictum I opgenomen bepalingen worden als volgt gewijzigd:

1) Stcrt. 2005, nr. 252.

Sdu Uitgevers, ’s-Gravenhage 2007 CAO106532007
CAO3144
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Artikel 4, lid 4 eerste zin komt te luiden:

,,De werkgever is per loonaangiftetijdvak een bijdrage aan SFH ver-
schuldigd.’’

ALGEMEEN BESTUURSREGLEMENT (Bijlage II)

Artikel 4 komt te luiden:

,,Artikel 4

Gegevens, achtiging, betaling en invordering

1. Betalingen door de werkgever aan de administrateur verricht strek-
ken naar rato van de vorderingen van de stichting in mindering op
de betreffende vorderingen, tenzij de administrateur de betreffende
betalingen aan een bepaalde vordering toewijst.

2. a. De aangesloten werkgever is per loonheffingennummer voor alle
in zijn dienst zijnde werknemers die op basis van de werkings-
sfeer verplicht zijn tot bijdragebetaling tot afdracht van deze bij-
drage verplicht.

c. De aangesloten werkgever is verplicht de door hem verschul-
digde bijdragen aan de stichting of de door de stichting aange-
wezen administrateur af te dragen binnen één aangiftetijdvak na
afloop van het aangiftetijdvak waarover de bijdragen verschul-
digd zijn. Het bestuur is bevoegd van de aangesloten werkgever
te vorderen dat deze per aangiftetijdvak de verschuldigde bijdra-
gen berekent en afdraagt op door het bestuur te bepalen wijze en
tijdstippen aan de door het bestuur aangewezen administrateur.

d. Definitieve vaststelling van het bedrag aan bijdragen vindt plaats
door het fonds op basis van gegevens die het fonds verkrijgt van
UWV, welke uitkomsten bindend zijn.

e. De aangesloten werkgever is verplicht aan het fonds op door of
namens het bestuur vast te stellen wijze en tijdstippen de gege-
vens te verstrekken, welke naar het oordeel van het fonds nodig
zijn voor het berekenen van de verschuldigde bijdragen. De
werkgever verstrekt in ieder geval de gegevens conform de
gegevensset voor de Aangiftebrief Loonheffingen. Indien de aan-
gesloten werkgever naar het oordeel van het bestuur niet, niet
juist of niet volledig aan deze verplichting voldoet, is het bestuur
bevoegd de verschuldigde bijdragen en de benodigde gegevens
naar beste weten vast te stellen.

f. Indien de verschuldigde bijdragen over een aangiftetijdvak niet,
niet tijdig of niet geheel worden voldaan, is de aangesloten werk-
gever door het enkele verloop van de reglementaire termijn in
gebreke. Het bestuur en de administrateur zijn in dat geval
bevoegd:
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– de totale, op basis van een schatting vastgestelde, nog ver-
schuldigde jaarpremie te vorderen;

– het verschuldigde bedrag te vermeerderen met maximaal 10%
boete met een jaarlijks door het bestuur vast te stellen mini-
mum; en

– rente te vorderen over het verschuldigde bedrag van de dag
af dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn. De
rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke
interesten bedoeld in artikel 6:119 jo. 6:120 van het Burger-
lijk Wetboek, dat geldt op de datum waarop de werkgever in
gebreke is; en

– vergoeding te vorderen van alle buitengerechtelijke
invorderingskosten, onverminderd de overige kosten van ver-
volging verschuldigd volgens de wet. De buitengerechtelijke
kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag
met een jaarlijks door het bestuur vast te stellen minimum.

3. De bijdrage wordt krachtens lastgeving geïnd door de administrateur
van de stichting. De administrateur is bevoegd op eigen naam ter
invordering van de bijdrage in rechte op te treden.’’
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Dictum II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen
terugwerkende kracht.

Dictum III
Dit besluit zal in een bijvoegsel bij de Staatscourant worden geplaatst.
Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 18 april 2007

De Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

Namens deze,

De directeur Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

Mr. M. H. M. van der Goes.
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