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Aan het stichtingsbestuur van 
Stichting Fonds Collectieve Belangen 
voor de Pluimveeverwerkende Industrie 
Postbus 331 
3990 GC Houten 

Ref.: MT/MvT Arnhem, 24 mei 2018 
Tel nr. 026 - 3537 870 
Betreft jaarrekening 2017 

1.1 Algemeen 

Hierbij brengen wij rapport uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende de jaarrekening 2017. 

Bestuurssamenstellinq 
Het bestuur bestaat ultimo 2017 uit: 

De heer K. de Buijzer Voorzitter 
De heer J. Timmer Vice-voorzitter 
De heer J.P. Visser Penningmeester 
De heer A.E.M. Peper Lid 
De heer P.C. Vesseur Plaatsvervangend lid 

De secretariaatswerkzaamheden worden door de heer R. Kerkmeijer verricht. 
De premie-inning wordt verzorgd door mevrouw S. Wolf. 
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1.3 Financiele positie 

1.2.1 Liquid/felt 
De liquiditeitspositie, oftewel het vermogen van de stichting om aan haar 
betalingsverplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen, bedraagt: 

31-12-2017 31-12-2016 

  

Vlottende activa / kortlopende schulden 4,76 1,75 

1.2.2 Solvabiliteit 

  

De solvabiliteit, oftewel het vermogen van de stichting om aan haar schulden te 
kunnen voldoen, bedraagt: 

  

Eigen vermogen / totaal activa 0,79 0,44 

1.4 Resultaat 2017 2016 

In het verslagjaar is een batig saldo gerealiseerd van: 246.349  282.791 

Voor het inzicht in de ontwikkeling van dit resultaat geldt onderstaand overzicht (x € 1.000) 

 

2017 

 

2016 

 

Baten 852 

% 

830 

 

Mutatie in baten 3% 

 

0% 

Baten 852 100% 830 100% 
relatief 100,0% 

 

100,0% 

 

Lasten 606 71% 547 66% 

Batig saldo 246 29% 283 34% 

1.5 Gebeurtenissen na balansdatum 

    

Er zijn ons geen gebeurtenissen na balansdatum bekend, die van invloed zijn op het resultaat over het verslagjaar 
dan wel de vermogenspositie per einde van het verslagjaar. 
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2.1 Balans per 31 december 2017 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 
Industrie 

 

31-12-2017 31-12-2016 

Vaste activa 

  

Materiele vaste activa 4.874 5.126 

 

4.874 5.126 

Vlottende activa 

  

Vorderingen en overlopende activa 88.814 97.279 
Liquide middelen 527.048 460.432 

 

615.862 557.711 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 129.341 317.791 

Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 486.521 239.920 

Uitkomst activa min kortlopende schulden 

  

491.395 245.046 

Langlopende schulden (> 1 jaar) 

  

Vermogen 

  

Reserve 491.395 245.046 

 

491.395 245.046 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2017 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie 

  

2017 
Begroting 

2017 2016 

Baten 851.958 841.000 829.855 

a Voorlichting en informatie rechtsgevolgen CAO 29.132 34.201 83.726 
b Uitleg en toepassing bepalingen CAO 66.263 44.547 24.489 
c Overleg sociale partners (m.u.v. CAO-overleg) 136.999 140.132 124.014 
d Bestuurlijke, financiele en administratieve beheer 130.430 173.396 56.260 
e Informatie en publiciteit aan belanghebbenden 105.879 116.826 111.707 
f Brochures, periodieken en kennisdragers 13.456 17.624 3.872 
g Inzet van adviseurs op gebied van scholing, vorming en arbeid 42.013 20.357 44.450 
h Ontwikkelingen op bedrijven in het kader van hun inzetbaarheid 1.410 10.673 4.425 
i Bevorderen medezeggenschap, participatie en ondernemingsraden 8.787 11.980 6.493 
j Deelname werknemers aan congressen en vakgroepsvergaderingen 21.323 17.250 20.721 
k Opleidingsplan en opleidingen werknemers 28.558 39.011 34.193 
I Bevorderen activiteiten evenwichtige verdeling arbeid en zorgtaken - - 

 

m Verbeteringen van de arbeidsomstandigheden en bedrijfsbeleid 20.112 43.286 30.947 
n Vergroten participatie op de arbeidsmarkt en stimulering aansluiting 1.247 3.905 1.767 
o Projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding 

 

13.865 

 

p Uitvoeren gemaakte afspraken over de WGA verzekering 

 

- 

 

Som der lasten 605.609 687.053 547.064 

    

Batig saldo 246.349 153.947 282.791 
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2.3 Staat van herkomst en besteding der middelen 

   

31-12-2017 31-12-2016 

Herkomst 

  

Resultaat boekjaar 246.349 282.791 

Afschrijving 1.216 1.893 

Cashflow 247.565 284.684 

Desinvestering vaste activa 194 1.199 
Afname vorderingen en overlopende activa 8.465 1.566 

Toename schulden korte termijn 

 

245.514 

Totaal herkomst 256.224 532.963 

Bestedingen 

  

Investering vaste activa 1.158 3.972 
Afname schulden lange termijn 

 

323.966 

Afname kortlopende schulden en overlopende passiva 188.450 

 

Totaal bestedingen 189.608 327.938 

Mutatie liquide middelen 66.616 205.025 

Liquide middelen einde verslagjaar 527.048 460.432 
Liquide middelen begin verslagjaar 460.432 255.407 

Mutatie liquide middelen 66.616 205.025 
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2.4 Grondslagen voor opstelling van de jaarrekening van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie 

Alqemeen 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 

Conform artikel 10 lid 4 van de statuten van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 
Industrie is dit verslag ingericht conform de activiteiten en bestedingsdoelen van artikel 2 van de statuten en artikel 3 van 
de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. 

Grondslagen voor de waardering van active en passive 

Materiele vaste active 
De materiele vaste active zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs dan wel lagere marktwaarde. De afschrijvingen worden 
(in het jaar van aanschaf naar tijdsgelang) berekend naar een vast percentage van de aanschafwaarde, 
rekeninghoudende met een restwaarde indien aanwezig. 

Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een bedrag voor de vorming van een 
voorziening voor verwacht oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. 

Liquide middelen 
Alle middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Vreemde valuta worden gewaardeerd tegen dagkoers op 
moment van waardering. De middelen zijn direct opeisbaar. 

Langlopende schulden 
De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd langer dan een jaar. Het 
verplichte aflossingsdeel in het komende jaar is gepresenteerd onder kortlopende schulden. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en hebben een looptijd van maximaal een jaar. 

Grondslaqen voor de bepalinq van het resultaat 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar toe te rekenen 
lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het 
jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben. 

Baten 
De baten betreffen de aan de aangesloten bedrijven in rekening gebrachte premie over de loonsom. 

Lasten 
Alle lasten worden opgenomen tegen uitgaafprijs. 
De nog uit te betalen subsidies per balansdatum zijn als lasten opgenomen en gepassiveerd op de balans. 

Personeel 
Bij de stichting waren in 2017 geen werknemers in dienst. 
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2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2017 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie 

Activa 

31-12-2017 31-12-2016 

  

Vaste activa 

  

Materiele vaste activa 

  

Boekwaarde begin verslagjaar 5.126 4.246 
lnvesteringen 1.158 3.972 
Desinvesteringen 194 1.199 
Afschrijvingen 1.216 1.893 

Boekwaarde einde verslagjaar 4.874 5.126 

Afschnjvingspercentage: 

  

lnventaris 

 

20% 

Vlottende activa 

  

Vorderingen en overlopende activa 

  

Debiteuren 60.497 55.811 
Voorziening dubieuze debiteuren 4.477- 3.218-

  

56.020 52.593 

Nog te ontvangen rente 59 - 
Vooruitbetaalde kosten 5.095 8.371 
Nog te ontvangen posten 2.275 1.000 
Nog te ontvangen premies 25.365 35.315 

 

88.814 97.279 

Liquide middelen OFP 

  

ABN Amro 40.78.05.591 13.956 13.434 
ABN Amro 44.38.39.972 498.659 437.802 
ABN Amro 58.04.97.119 14.433 9.196 

 

527.048 460.432 
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie (vervolg) 

Passiva 

2017 2016 

  

Stichtingsvermogen 

  

Vrije reserve 

  

Beginstand per 1 januari 245.046 37.745-

 

Resultaat boekjaar 246.349 282.791 

Saldo per 31 december 491.395 245.046 

 

31-12-2017 31-12-2016 

Kortlopende schulden 

  

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

  

Uit te betalen subsidies 9.193 

 

Vergoeding activiteiten werknemersorganisaties 44.396 163.879 
Vergoeding activiteiten werkgeversorganisaties 13.530 74.885 
Kosten secretariaat 11.157 18.455 
Doorbelaste huisvestingskosten 7.353 7.908 
Nog te betalen vergoeding vakbondsverlof 6.675 1.723 
Diverse kosten 3.286 5.430 

 

95.590 272.280 

Kortlopende schulden van Stichting Saplu 

  

Saplu reserve 6.251 18.011 
Saplu collectieve AOV premie 2004 27.500 27.500 

 

33.751 45.511 

De Saplu reserve dient conform het opheffingsbesluit te worden aangewend ter bevordering van compensatie van 
inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid van werknemers. 
De Saplu collectieve AOV premie 2004 dient tot 10 november 2025 gereserveerd te blijven als verplichting voor terug te 
betalen premies WAO-Hiaat 2004. 
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie 

 

2017 
Begroting 

2017 2016 

Baten 

   

Ontvangen premies opleidingsfonds 162.430 160.000 158.227 
Ontvangen premies conform CAO-afspraken 649.719 640.000 632.909 
Mutatie voorziening oninbare premies 1.259-

  

6 
Vergoeding secretariaat OFP 40.255 40.000 37.735 
Rente ABN Amro 813 1.000 978 

 

851.958 841.000 829.855 

Lasten 

   

a Voorlichting en informatie rechtsgevolgen CAO 
Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 4.977 6.316 7.391 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 11.861 14.385 60.838 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 12.294 13.500 15.497 

b Uitleg en toepassing bepalingen CAO 

29.132 34.201 83.726 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 6.316 148 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 45.887 22.231 3.532 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 17.733 13.500 20.809 
Advies herschrijven CAO 2.643 2.500 

 

c Overleg sociale partners (m.u.v. CAO-overleg) 

66.263 44.547 24.489 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 8.583 12.632 1.196 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 3.878 - 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 25.059 22.500 32.031 
Secretariaatskosten 28.037 30.000 28.724 
Kosten GO 42.820 40.000 36.263 
Kosten besturen en werkgroepen 18.558 25.000 16.366 
Secretariaatskosten Sociale Zaken 10.064 10.000 9.434 

 

136.999 140.132 124.014 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 

Pluimveeverwerkende Industrie (vervolg) 

 

2017 
Begroting 

2017 2016 

d Bestuurlijke, financiele en administratieve beheer 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 4.211 2.811 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 444 31.385 10.739 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 8.497 6.750 3.397 
Huur kantoorruimte 5.007 6.000 5.478 
Overige huisvestingskosten 2.366 2.500 2.226 
Secretariaatskosten 16.822 17.000 17.234 
Zaalhuur ten behoeve van vergaderingen 7.139 8.000 6.729 
Secretariaatskosten Sociale Zaken 6.038 6.500 5.660 
Secretariaatskosten premie-inning 19.819 18.000 19.438 
Representatiekosten 3.276 2.000 1.653 
Kosten besturen en werkgroepen 25.814 27.500 15.169 
Reiskosten sociale zaken - 2.000 

 

Accountantskosten 5.263 5.500 5.211 
Administratiekosten 6.257 6.000 6.195 
Diverse advieskosten 2.301 7.500 734 
Telefoon/fax 1.975 2.000 1.927 
Porti/kopieerkosten 5.002 5.000 3.712 
Literatuur - 500 - 
Abonnementen 1.001 

 

2.302 
Verzekeringen 1.543 1.550 1.543 
Kantoorbehoeften 937 1.000 573 
Automatisering 5.377 5.000 5.399 
Afschrijvingskosten 1.216 1.500 1.893 
Boekverlies materiele vaste activa 69 - 1.198 
Bankkosten 412 500 407 
Adviseurskosten inzake ESF / SOG fb 3.488 5.000 

 

Vergoeding inzake ESF / SOG fb 

  

65.354-

 

Onvoorzien/overige kosten 367 500 14-

  

130.430 173.396 56.260 

e Informatie en publiciteit aan belanghebbenden 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 6.329 4.211 19.326 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.615 330 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 1.904 4.500 472 
Secretariaatskosten 67.288 78.500 68.938 
Drukwerk 6.205 7.000 - 
Secretariaatskosten Sociale Zaken 24.153 20.000 22.641 

 

105.879 116.826 111.707 

f Brochures, periodieken en kennisdragers 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.105 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

3.269 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 4.592 2.250 

 

Drukwerk 8.864 10.000 3.872 

 

13.456 17.624 3.872 

g Inzet van adviseurs op gebied van scholing, vorming en arbeid 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 42.013 16.842 43.569 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.615 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

900 881 

 

42.013 20.357 44.450 
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Toelichtino op de staat van baten en lasten over 2017 van Stichting Fonds Collectieve Belancien voor de  

 

2017 
Begroting 

2017 2016 

h Ontwikkelingen op bedrijven in het kader van hun inzetbaarheid 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

4.211 - 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 1.962 462 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 1.410 4.500 3.963 

 

1.410 10.673 4.425 

i Bevorderen medezeggenschap, participatie en ondernemingsraden 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 4.211 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 3.269 - 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 8.787 4.500 6.493 

 

8.787 11.980 6.493 

j DeeIname werknemers aan congressen en vakgroepsvergaderingen 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

  

296 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.250 1.320 
Vergoeding vakbondsverlof 21.323 15.000 19.105 

 

21.323 17.250 20.721 

k Opleidingsplan en opleidingen werknemers 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 4.211 - 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 801 1.800 - 
Diplomatoeslag 1.495 3.000 3.680 
Subsidies cursussen 26.262 30.000 30.513 

 

28.558 39.011 34.193 

I Bevorderen activiteiten evenwichtige verdeling arbeid en zorgtaken 

   

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

       

m Verbeteringen van de arbeidsomstandigheden en bedrijfsbeleid 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 1.628 8.421 148 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 2.615 1.348 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 2.250 

 

Arbodag 1.764 - 

 

Arbocatalogus 16.720 30.000 29.451 

 

20.112 43.286 30.947 

n Vergroten participatie op de arbeidsmarkt en stimulering aansluiting 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.105 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

   

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 1.247 1.800 1.767 

 

1.247 3.905 1.767 

o Projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

4.211 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

654 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

9.000 

   

13.865 

     

Totaal lasten 605.609 687.053 547.064 

Ondertekening bestuur voor akkoord 

   

Houten, 24 mei 2018 

   

Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen 
voor de Pluimveeverwerkende Industrie 

   

Namens deze, 
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2.7 Overige gegevens 

2.7.1 Accountantsverklaring 
Voor de inhoud van de accountantsverklaring verwijzen wij naar punt 3.1 van dit rapport. 

2.7.2 Statutaire bepaling inzake de winstbestemming 
De bestemming van het resultaat wordt vastgesteld door het bestuur. 

2.7.3 Bestemming resultaat 
Het resultaat over het verslagjaar komt ten gunste van de reserve. 

2.7.4. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Stichting OFP heeft een huurcontract afgesloten per 1 januari 2010 met een looptijd van 5 jaar. In 2015 is 
deze verlengd met nogmaals 5 jaar. In januari 2018 is deze opnieuw verlengd tot en met 31 december 2024. 
Voor boekjaar 2018 bedraagt de huur € 5.000. De huur wordt jaarlijks geIndexeerd. 

Stichting OFP heeft een overeenkomst gesloten met het AWVN voor het herschrijven van de cao voor de 
pluimveeverwerkende industrie voor een bedrag ad € 38.436 inclusief btw. In 2017 zijn er nota's ontvangen 
voor een bedrag ad 2.643 waardoor er nog een verplichting aanwezig is van € 35.793. 

Er is door OFP een claim ingediend ad 63K bij Syntrus Achmea Pluimvee vanwege het niet juist voeren van 
de administratie bij het vaststellen van de VPL premie over de jaren 2016 en 2017. Aangezien de uitkomst 
nog niet bekend is is de claim niet opgenomen in de cijfers over 2017. 
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3.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan het stichtingsbestuur van 
Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie 
Postbus 331 
3990 GC Houten 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

A. Verklaring over de in het verslagjaar opgenomen jaarrekening 2017 

Ons oordeel 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie te Houten, met daarin begrepen de balans per 31 december 2017 met tellingen van € 
245.046 en de staat van baten en lasten over 2017 sluitende met een batig saldo van € 246.349 gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie per 
31 december 2017 (in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW). 

Tevens zijn wij van oordeel dat de uitgaven conform de activiteiten en bestedingsdoelen van artikel 2 van de statuten en 
artikel 3 van de CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie zijn gedaan. 

De jaarrekening bestaat uit: 
1.de balans per 31 december 2017; 
2. de staat van baten en lasten over 2017; 
3. de staat van herkomst en besteding der middelen 2017; 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden 
vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk 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 onderneming in staat is om haar werkzaamheden 
in continuiteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 
op basis van de continditeitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren 
of de bedrijfsactiviteiten te beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 
haar bedrijfsactiviteiten in continditeit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controle-verklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit: 

het bestuursverslag; 
de avenge gegevens 

Op grond van onderstaande werkzaamheden van mening dat de andere informatie: 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiele afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder 
winststreven 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 materible afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine 
organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de 
overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder 
winststreven. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met 
de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk 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 onderneming in staat is om haar werkzaamheden 
in continuIteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken 
op basis van de continuIteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 
haar bedrijfsactiviteiten in continufteit 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 voldoende en 
geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht 
dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 
van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beInvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden 
en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Brouwers Acc untants B. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. 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 risico'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 sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 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 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuIteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op 
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor 
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuIteit kan voortzetten. Als wij 
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 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 onderneming haar continuiteit niet langer kan handhaven; 
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en 
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de governance belaste personen 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 tekortkomingen in de interne beheersing. 

Arnhem, 24 mei 2018 
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4.1 Accountantsverklaringen subsidieontvangende instellingen 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van de FNV 

Verklaring over de finaneiele verantwoording 

Os oordpel 
Naar ons oordeel is de financiele verantwoording van de FNV, rekening houdend met de door de FNV 
gehanteerde uitgangspunten inzake de kostentoerekening zoals toegelicht in de bijlage bij de financiele 
verantwoording, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de 
voorwaarden uit de subsidietoekenningsbrief van 12 december 2016 met kenmerk 343. 

De financiele verantwoording sluit met een bedrag van in totaal C80.537 aan bestede gelden. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gestempelde, financiele 
verantwoording over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 van de FNV te Amsterdam 
inzake de bestede gelden gedurende het boekjaar 2017 gecontroleerd. 

Voor dit project heeft Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie 
per brief van 12 december 2016 met kenmerk 343 een subsidie verleend aan de FNV van maximaal 
€130.000. 

De basis V007' ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
`Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiele verantwoording'. 

Onolhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van de FNV zoals vereist in de Verordening 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). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

K2RCSHU4VQRD-430994357-205 
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Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De financiele verantwoording is opgesteld ter verantwoording aan Stichting Fonds Collectieve 
Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. Hierdoor is de financiele verantwoording mogelijk 
niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de 
FNV en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie en dient niet te 
worden verspreid aan of te worden gebnfikt door anderen, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming. 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de finaneiele 
verantwoording en de accountantscontrole 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de financiele 
verantwoording 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiele verantwoording in 
overeenstemming met de voorwaarden uit de subsidietoekenningsbrief van 12 december 2016 met 
kenmerk 343. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzalcelijk acht om het opstellen van de financiele verantwoording mogelijk te maken 
zonder afwijkMgen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Onze verantwoordelijkheden voor de eontrole van de financiele 
verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de financiele verantwoording geen 
afwijldngen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid 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 worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze financiele verantwoording nemen. 
De materialiteit beinvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
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Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico's dat de financiele verantwoording afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico'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 grater dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 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 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel am een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de organisatie. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 
financiele verantwoording. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiele verantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en het evalueren of de financiele verantwoording de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiele afwijkingen weergeeft. 

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 tekortkomingen in de interne beheersing. 

Arnst 'dam, 15 maart 2018 

Prtft' houseCoopers Accountants N.V. • 

,o1,111 tril fry 
dr A. van der Spek RA 
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BestedIngsdoeten volgens *dike' 3 van de statuten 

a bet geven van voorlIchUng en Informatl• san elle werkgevere en warknemers In 
de pluknverwerwerkende Industrie overdo nschtegavolgon die voortvInkm nit 
de collection arbeldsoversenkomaten voor de plulmvaewnwerkende Industrie 
unto? Anders wettellike voorschrifian die op het terrain van de 
arboldsvoorwaarden aggon; 

code 
dr:Web/Ring 

FNV 
li :I V Regrotnr" — astedIng 

2017 2017 

b seri isenduldlge uitieg an toepassfng van de bepalingen van de colloctieve 
arboldsovireenkornat voor de plulmveaverwerkende Industrie an hot voorkomen 
Viii geschIllen over di ultieg en toapassing van de collectieve 
arboldsovereenkomal voor de pluimvseverweriando Industrie; 

d het ultvoeren van warkzaamheden verbondan aan het bestuudijke, flnanclulo on 
administration babasr van de stichting; 

a hat verzorgen van Algernon° Informs*, en publicitelt can warknemenr, 
werkgevers in direct belanghobbendan aarigaand• de vraag on het aanbod van 
arbeld, de arbeldsvoorwaarden, de arbeklsomstandIghadan in de 
opleldIngsmogelijkhaden In de pluknveaverworkancle Industrlo; 

4.000 

I de ultgIfte van brochures, parlodleken an kennIsdragers -excluelef CAO bookies - 
ten behove van MN werknemers in warkgevers In de piuknnevenverkende 
Industrie in het baling van de arbeldaverhourfingen In de pluimvseverwerkende 
Industrie; 

g de Mut von orivlaours, die het bastuur ondersteunen blJ zlin activtlelien an Elie 
tavern voorlichting in Infomiatie met name op het gabled van scholIng, 
worming, arbeldsomatandIghodem en arboldemarittbelekl aan ondernemIngan In 
de plohnveaverwarkenda Induailo; 

Ii ontwikkeNngen op badrUven In di plulmveeverwarkenda Inclustri• op het 
taterrein van arbeldsmarirt, arhaldsvoorwaarden, arbeideornstandighedou 
opleldIng van werknemobo b hot kader van bun Inzetbasrheld; 

I ontwikkelIngen gericht op het bevoideren van de medozegganschsp, 
particIpatie, personeelsvortegenwoordlgIngen en ondememingsraden als 
vormen van °milli op ondornemingsnlveau Unman werknemers in warkgovoi,) 
In de phenweeverwarkende Industrie; 

m projecban of activitalton ow2crlit op do varbatering van de 
arbeidsomsbindIgheden bInnen de plulonneverviorkende Industrie of op 
totstandkoming of verbeterIng van bedrIlfebelald op dit terrain; 

o prolacten of oncierzoaksactIvitelten op het geblod van °plodding van vrerkrrerimid 
In het kadar van hun Inzetbsarhald, arbeklivoorwaarden, 
arbeideomatandlgheden en de arbeldemarkt gericht op het bevorderen van 
goede arbeldsverhoudingen In de plulmv•everwarkende Industrie. 

Totsal vorantwoording vs. henrotinp 2017 

Directom Sectoren FNV en Coordi ato S dale Fondsan 
Ellen !Joking. 

130.000 

Prionwaterhousetoopus 
Account/mu N.V. 
Uksu eod oo 
IdentIlicatiedoeleindon 

80.537 

5.000 

4.000 

3.000 

5.000 

4.000 

1,000 

Varantwoording 2017 RAT 

Fonds CoIlectleve Bo!main Plufmneverwarkende Industrit 

40'3 

401 

22.000 



Bijlege Ultganppunten wan de uniform. kostentoerekerdng FNV eon Socials en O&O fondeen 

Tarleven per functiegroep 

Voor de verantwoordIng van de personere lasten hanteert de FNV eon (Mal functlegroepen. Per functiegroep worth den 

gemicideld tarlef berekend dat word gehanteerd voor alfe medewerkers ['Innen deze functiegroep. 

Personeelskosten 

De personeelskosten worden toegerekend op basis van de begroting 2017. Olt geldt zowel voor de directe els de indirecte 

afdelingen. In de toerekenIng wordt een uren norm gehanteerd van 1.300 uren per fte per jean Indian meer uren warden 

geschreven dan deze norm warden deze uren nlet meagenomen In de toerekenIng. 

Activiteltkosten 

De acttuttetticasten van de directe afdefingen worden toegerekend op bails van werkelljke kosten. De actIvIteltkosten van 

de indirecte afdellngen worden naar rato van het begroot aantalfte's toegerekend undo dlrecte afdeHngen. 

Directe AfdelIngen 

FNV verstaat onder directe afdellngen: Management sectoren, Bouw, Metaal, Industrie & Agrarisch, Dlensten, Handel, 

Vervoer, Publlek Belang, Overheld, Zorg &Wekljn, Jong, Media & Cultuur, Zelfstandlp,en, UltkerIngsgerechtlgden, Senloren, 

PensloenafdelIng, Organizing, Handhavirig en NalevIng, Kaderacademie, Beleidsadvlesgroep,IBB (Individuele 

belangenbehartlging), Vakbondsconsufenten (VBC-ers) en Lokaal/Regionaal/Netwerken. 

I ndIrecte Afdelingen 

FNV verstaat onder Indlrecte afdelingen: Ledenparlement, VerenigIng, Bestuur, Directle, andersteunIng Bestuur en Directle, 

Communlcatle en Marketing (C&M), P&O, Management Bedrigsvoering, Planning & Control, Menden & Admintstratle,ICT, 

HuisvestIng & Facilltair, Secretariaten en Overig. 

Voor een aantal directe en Indlrecte afdellngen die actIvitelten verrIchten voor zowel leden als elle werknerners warden de 

kosten toegerekend op basis van eon Inschattlng van de declarabele werkraamheden. Dtt betreffen de dIrecte afderingen 

l'aeleldsadvlesgroep, Kaderatademie, Naleving en HandhavIng en Organizing" en de Indlrecte afdellngen "Ledenparlement. 

Vereniging centraal, Algerneen bestuur en Directie. 

De toerekening van de kosten van de afdeling Communkatle & Marketing vindt pleats o.b.v. werkeltike declarabele 

actIviteltIcosten. be verhouding werkelHke declarabele activitekkosten tom. task werkellIke actIviteltkosten worth 

taegepast op het totaie kostenbudget van Communkatle & Marketing. Daa mead worth eon gedeette versieuteld in het 

tarief. 

Kosten van Lokaal, regionaal en netwerken bliNen volledig butten de toerekening omdat het ultgangspunt is dat deze 

activitetten ultsittitend t.b.v. de leden worden ultgevoerd. 

Van organisatleanderdeel Indhlduele Belangen Behartiging worth de toerekenIng van de werkelljke kosten gebaseerd o.b.v. 

de nleuw binnengekomen arbeld gerelateerde dossiers per sector en/of branche, o.b.v. eden per sector en o.b.v. de relatie 

leden soclaal fonds vs. totaie eden per sector. 

De overige toe te rekenen kosten van de directe afdelingen worden o.b.v. eon inschattIng van hun declarabele aandeel 

toegerekend naar elle sectoren. 

Sth PricerraterfiouseCoopers 

Accolmranas N V. 
Viesluitend voor 
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PKr WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

STRIKT VERTROUWELIJK 

Het bestuur van 

CNV Vakmensen.n1 

Postbus 2525 

3500 GM UTRECHT 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Afgegeven ten behoeve van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 

Industrie met betrekking tot de verantwoording van besteding van gelden van de stichting 

(toekenningsbrief van 12 december 2016 met kenmerk 342) 

Ons oordeel 

Wij hebben de bijgaande door ons gewaarmerkte verantwoording 2017 ten behoeve van Stichting 

Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie inzake de besteding van gelden 

in 2017 van CNV Vakmensen.n1 te Utrecht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel is de verantwoording inzake de besteding van gelden van Stichting Fonds 

Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie van CNV Vakmensen.n1 over 2017 in 

alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de statuten van 

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie en het Toetsingskader 

Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen en met de subsidietoekenning door het bestuur 

van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse controlestandaarden, Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in 

de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording'. 

Wij zijn onafhankelijk van CNV Vakmensen.nlzoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel, 

Telefoon +31(0)15 261 31 211 Telefax +31(0)15 261 53 82 

E-mail delft@pkfwallast.n11 Website www.pkfwallast.n1 

Delftechpark 40 Delft Postbus 332 2600 AH Delft 

PKF WALLAST is eon meetschap van hestoten vennootschappen. Voor de Internationale prak%kuitoef ening wordt deel Lidgemaakt van FKF, eon samenwerkingsverband van juridisch onalhanketijke kentaren. 
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PKF WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 

De verantwoording is opgesteld voor Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 

Pluimveeverwerkende Industrie met als doel CNV Vakmensen.nlin staat te stellen te voldoen aan de 

vereiste verantwoording van besteding van gelden aan Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 

Pluimveeverwerkende Industrie. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere 

doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor CNV Vakmensen.nlen 

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie en dient niet te worden 

verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording 2017 in 

overeenstemming met de statuten van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 

Pluimveeverwerkende Industrie en het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-

bepalingen en met de subsidietoekenning. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 

interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de verantwoording mogelijk 

te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plan nen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze verantwoording nemen. De materialiteit beInvloedt de 

aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 

onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de verantwoording afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico'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 eon afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk 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 

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 

verantwoording en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 

toelichtingen die daarover in de verantwoording staan; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de verantwoording en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de verantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 

materible afwijkingen weergeeft. 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 
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Verantwoording 2017 

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluiroveeverwerkende Industrie 

van CNV Valunensen.n1 

ART 2 werkelijk in € begroot in € 
a het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en 

werknemers in de pluimveeverwerkende industrie over de rechtsgevolgen 
die voortvloeien uit de collectieve arbeidsovereenkomsten 
voor de pluimveeverwerkende industrie en/of andere wettelijke voorschriften 
die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden ligzen; 16.047 15.000 

b. een eenduidige uitleg en toepassing van de bepalingen van de collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de pluimveeverwerkende industrie 
en het voorkomen van geschillen over de uitleg en toepassing 
van de collectieve arbeidsovereenkomst V002 de pluirnveeverwerkende 
industrie; 23.146 15.000 

c. het coordineren, voorbereiden en ondersteunen van her geforrnaliseerde 
overleg — met uitzondering van CAO-overleg tussen sociale 
partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de 
pluimveeverwerkende industrie; 32.708 25.000 

d. het uirvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, 
financiEle en administratieve beheer van de stichting; 11.090 7.500 

e. het verzorgen van algemene informatie en publiciteit aan werknemers, 
werkgevers en direct belanghebbenden aangaande de veaag en 
het aanbod van arbeid, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden 
en de opleidingsmogelijklieden in de pluimveeverwerkende 
industrie; 2.485 5.000 

f. de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers, inclusief de vervaardiging, 
uitgifte en verzending van de noodzakeliike hoeveelheid CAO-boekjes ten behoeve van alle 
werknemers en werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie in het belang van 
de arbeidsverhoudingen in de pluimveeverwerkende industrie; 5.994 2.500 

g. de inzet van adviseurs, die her bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten 
en die tevens voorlichting en informatie met name op het 
gebied van scholing, vorrning, arbeidsomsrandigheden en 
arbeidsmarktbeleid aan ondemerningen in de pluimveeverwerkende 
industrie kunnen verstrekken; 

 

1.000 
h. ontwikkelingen op bedrijven in de pluimveeverwerkende industrie 

op het terrein van arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden 
en opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid; 1.841 5.000 

i. ontwilthelingen gedcht op het bevorderen van de medezeggenschap, 
participatie, personeelsvertegenwoordigingen en ondememingsraden 
als vormen van overleg op ondememersniveau tussen werknemers en 
werkgevers in de pluimveevenverkende industrie; 11.470 5.000 

j. deelname van werknemers aan congressen en vakgroepbestuursvergaderingen 
van hun vakorganisaties; 

 

2.500 
k. het opleidingsplan alsmede de opleiding van werknemers in her 

kader van hun inzetbaarheid, ten behoeve van alle werknemers en 
werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie; 1.045 2.000 

1. her bevorderen van activiteiten inzake een evenwichtige verdeling 
van arbeid en zorgtaken van werknemers, waaronder kinderopvan 

  

In. projecten of activiteiten gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden 
binnen de pluimveeverwerkende industrie of op de totstandkoming 
of verbetering van bedrijfsbeleid op dit terrein; 

 

2.500 
n. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt alsmede het stimuleren 

van een betere aansluiting van de pluimveeverwerkende 
industrie op de arbeidsmarkt; 1.628 2.000 

o. projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van 
werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen 
van goede arbeidsverhoudingen in de pluimveeverwerkende 
industrie, welke projecten of onderzoeksactiviteiten tevens gepubliceerd kunnen worden, 
ter bevordering van een goede vakbekwaamheid bij het personeel in de bednjfitak. 

 

10.000 

Totaal 107.454 100.000 1 
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Nepluvi 

t.a.v. het bestuur 
p/a Postbus 331 

3990 GC HOUTEN 

Arnhem, 26 juni 2018 

30351/MT/MvT/MK Doorkiesnummer: 026-3537870 

Betreft: Accountantsverklaring Nepluvi ingevolge de subsidieregeling 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
Afgegeven ten behoeve van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie 

met betrekking tot de verantwoording van besteding van gelden van de stichting (toekenningsbrief van 

12 december 2016 met kenmerk 341). 

Ons oordeel 

Wij hebben de bijgaande door ons gewaarmerkte realisatie besteding gelden van NEPLUVI te Houten, inzake de 

bestede gelden inzake het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de 

pluimveeverwerkende industrie, gedurende het boekjaar 2017 gecontroleerd. 

De financiele verantwoording sluit met een bedrag van in totaal € 86.020 aan bestede gelden. 

Naar ons oordeel is de verantwoording inzake de realisatie besteding gelden van Stichting Fonds Collectieve 

Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie van NEPLUVI over 2017 in alle van materieel belang zijnde 

aspecten opgesteld in overeenstemming met de statuten van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 

Pluimveeverwerkende Industrie en het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording'. 

Vestiging Zwolle Vestiging Arnhem Vestiging Deventer Vestiging Genemuiden Vestiging Apeldoorn 
Burg. van Roijensingel 18 Utrechtsestraat 61 Keizerstraat 23 Nijverheidstraat 37 Deventerstraat 386 
8011 CT Zwolle 6811 LW Arnhem 7411 HD Deventer 8281 JD Genemuiden 7325 XV Apeldoorn 
038 851 52 00 026 353 78 70 0570 85 50 00 038 851 53 70 055 368 15 90 

Brouwers Accountants By KvK 05046145, BTW NL807367291B01 Brouwers Adviseurs BV KvK 05083622, BTW NL8174024821301 
IBAN NL57INGB0691961298, BIC INGBNL2A, info@brouwers.nl, www.brouwers.nl, fax 038 851 5300. Op onze dienstverlening zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing welke te vinden zijn op www.brouwers.nl/algemene-voorwaarden 



Wij zijn onafhankelijk van NEPLUVI zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 

bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. 

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 

De verantwoording is opgesteld voor Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 

Industrie met als doel NEPLUVI in staat te stellen te voldoen aan de vereiste verantwoording van besteding van 

gelden aan Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie. Hierdoor is de 

verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend 

bestemd voor Nepluvi en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie en dient 

niet te worden verSpreid aan of te worden gebruikt door anderen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de realisatie besteding gelden 2017 in 

overeenstemming met de statuten van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 

Industrie en het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Het bestuur is tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de 

verantwoording mogelijk te nnaken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 

is dat wij tijdens onze controle niet alle nnateriele fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 

verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 

gebruikers op basis van deze verantwoording nemen. De materialiteit beInvloedt de aard, timing en omvang van 

onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 

oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

het identificeren en inschatten van de risico's dat de verantwoording afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico'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 sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
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transacties vast te leggen, het opzettelijk 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 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 
het evalueren man de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de verantwoording en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
verantwoording staan; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de verantwoording en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

- het evalueren of de verantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder materiele 
afwijkingen weffgeeft 

Bijlage: Realisatie besteding gelden 2017 



NEPLUVI 

Realisatie besteding gelden gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en 

werknemers in de pluimveeverwerkende Industrie in 2017 conform artikel 3 CAO Fonds Collectieve Belangen voor de 

Pluimveeverwerkende Industrie 

Begroting Besteed 

a. het geven van voorlichting en informatie aan alle werkgevers en werknemers In de 

pluimveeverwerkende industrie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de collectieve 

arbeidsovereenkomsten voor de pluimveeverwerkende industrie en/of andere wettelijke 

voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen; C 15.000 C 7.844 

b. een eenduldige uitleg en toepassIng van de bepalingen van de collectieve 

arbeidsovereenkomst voor de pluimveeverwerkende industrie en het voorkomen van 

geschillen over de uitleg en toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de 

pluimveeverwerkende industrie; C 15.000 €0 

c. het coordineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg — met 

uitzondering van CAO-overleg — tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en 

werknemers in de pluimveeverwerkende industrie; C 30.000 C 333 

d. het uitvoeren van werkzaarnheden verbonden aan het bestuurlijke, financiele en 

adminlstratieve beheer van de stichting; C 10.000 €0 

e. het verzorgen van algemene informatie en publiciteit aan werknemers, werkgevers en 

direct belanghebbenden aangaande de vraag en het aanbod van arbeid, de 

arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de opleidingsmogelijkheden in de 

pluimveeverwerkende Industrie; C 10.000 C 9.057 

f. de uitgifte van brochures, periodieken en kennisdragers — exclusief CAO-boekjes — ten 

behoeve van alle werknemers en werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie in het 

belang van de arbeidsverhoudingen in de pluimveeverwerkende Industrie; C 5.000 €0 

g. de inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen blj zijn activitelten en die tevens 

voorlichting en informatie met name op het gebied van scholing, vormIng, 

arbeidsomstandigheden en arbeidsmarktbeleid aan ondernemingen in de 

pluimveeverwerkende industrie kunnen verstrekken; C 40.000 C 66.220 

h. ontwIkkelingen op bedrijven in de pluimveeverwerkende industrie op het terrein van 

arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleiding van werknemers 

in het kader van hun Inzetbaarheid; C 10.000 €0 

i. ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, participatie, 

personeelsvertegenwoordigingen en ondernemlngsraden als vormen van overleg op 

ondernemersniveau tussen werknemers en werkgevers in de pluimveeverwerkende 

Industrie; en vakgroepbestuursvergaderingen van hun vakorganisaties; C 10.000 €0 

j. deelname van werknemers aan congressen en vakgroepbestuursvergaderingen van hun 

vakorganisaties; €0 €0 

k. het opleidingsplan alsmede de opleiding van werknemers in het kader van hun 

inzetbaarheid, ten behoeve van alle werknemers en werkgevers in de 

pluimveeverwerkende Industrie; C 10.000 €0 

I. het bevorderen van activiteiten inzake een evenwichtlge verdeling van arbeid en zorgtaken 

van werknemers, waaronder kinderopvang; CO €0 

m. projecten of activiteiten gericht op de verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen 

de pluimveeverwerkende industrie of op de totstandkoming of verbetering van 

becirijfsbeleid op dit terrein; C 20.000 C 2.566 

n. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt alsmede het stimuleren van een 

betere aansluiting van de pluimveeverwerkende industrie op de arbeidsmarkt; C 5.000 C 0 

o. projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding van werknemers in het 

kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de 

arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de 

pluimveeverwerkende industrie. C 10.000 0 

Totaal C 190.000 

 

€86020 
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