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

Rel.: MT/MvT Apeldoorn, 14 mei 2019 
Tel. nr. 026 - 3537 870 
BeIra jaarrekening 2018 

1.1 Algemeen 

Hierblj brengen wij rapport uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende de jaarrekening 2018. 

Bestuurssamenstelling 
Het bestuur bestaat ultimo 2018 uit: 

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

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

3 



1.3 Financiele positie 

1.2.1 Liquiditeit 
De liquiditeitspositie, oftewel het vermogen van de stichting am aan haar 
betalingsverplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen, bedraagt: 

31-12-2018 31-12-2017 

  

Vlottende activa / kortlopende schulden 5,45 4,76 

1.2.2 Solvabiliteit 

  

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

  

Eigen vermogen / totaal activa 0,82 0,79 

1.4 Resultaat 2018 2017 

In het verslagjaar is een batig saldo gerealiseerd van: 202.256 246.349 

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

  

2018 

 

2017 

 

Baten 838 

 

812 

 

Mutatie in baten 3% 

 

0% 

Baton 838 100% 812 100% 
relatief 100,0% 

 

100,0% 

 

Lasten 635 76% 565 70% 

Batig saldo 202 24% 246 30% 

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 2018 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 
Industrie 

 

31-12-2018 31-12-2017 

Vaste activa 

  

Materiele vaste activa 6.708 4.874 

 

6.708 4.874 

Vlottende activa 

  

Vorderingen en overlopende active 131.470 88.814 
Liquide middelen 709.830 527.048 

 

841.300 615.862 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 154.357 129.341 

Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 686.943 486.521 

Uitkomst activa min kortlopende schulden 

  

693.651 491.395 

Vermogen 

  

Reserve 693.651 491.395 

 

693.651 491.395 
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Plulmveeverwerkende Industrie 

  

2018 
Begroting 

2018 2017 

Baten 837.695 800.000 811.703 

a Voorlichting en informatie rechtsgevolgen CAO 40.708 36.178 29.132 
b Uitleg en toepassing bepalingen CAO 50.434 83.806 66.263 
c Overleg sociale partners (m.u.v. CAO-overleg) 115.880 127.241 126.935 
d Bestuurlijke, financiele en administratieve beheer 131.147 169.833 124.392 
e Informatie en publiciteit aan belanghebbenden 85.162 86.950 81.726 
f Brochures, periodieken en kennisdragers 3.279 14.163 13.456 
g inzet van adviseurs op gebied van scholing, vorming en arbeid 36.002 19.305 42.013 
h Ontwikkelingen op bedrijven in het kader van hun inzetbaarheid 1.473 10.188 1.410 
i Bevorderen medezeggenschap, participatie en ondernemingsraden 10.520 15.276 8.787 
j Deeiname werknemers aan congressen en vakgroepsvergaderingen 20.665 15.756 21.323 
k Opleidingsplan en opleidingen werknemers 121.784 108.957 28.558 
I Bevorderen activiteiten evenwichtige verdeling arbeid en zorgtaken 

  

- 
m Verbeteringen van de arbeidsomstandigheden en bedrijfsbeleid 17.010 41.173 20.112 
n Vergroten participatie op de arbeidsmarkt en stimulering aansluiting 

 

3.735 1.247 
o Projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding 1.375 6.989 

 

p Uitvoeren gemaakte afspraken over de WGA verzekering 

 

- 

 

Som der lasten 635.439 739.550 565.354 

    

Batig saldo 202.256 60.450  246.349 
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2.3 Staat van herkomst en bestedlng der middelen 

   

31-12-2018 31-12-2017 

Herkomst 

  

Resultaat boekjaar 202.256 246.349 
Afschrijving 1.391 1.216 

Cashflow 203.647 247.565 

Desinvestering vaste activa 

 

194 
Afname vorderingen en overlopende activa 

 

8.465 
Toename schulden korte ternnijn 25.016 

 

Totaal herkomst 228.663 256.224 

Bestedingen 

  

Investering vaste activa 3.225 1.158 
Toename vorderingen en transitoria 42.656 

 

Afname kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

188.450 

Totaal bestedingen 45.881 189.608 

Mutatie liquide middelen 182.782 66.616 

Liquide middelen einde verslagjaar 709.830 527.048 
Liquide middelen begin verslagjaar 527.048 460.432 

Mutatle Ilquide middelen 182.782 66.616 
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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 active en passive en de bepaling van het resultaat vinden pleats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de active en 
passive opgenomen tegen nominate 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 

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. 

Vergelijkende cijfers 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Ten behoeve van een juiste prestentatie van de secretariaatskosten zijn de vergelijkende cijfers 
aangepast. Dit heeft geen gevolgen gehad voor het resultaat in het vergelijkende jaar. 

Grondslaqen voor de waarderinq van activa en passiva 

Mated§le vaste activa 
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 nominate 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. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen nominate waarde en hebben een looptijd van maximal den jaar. 

Grondslanen 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 
AIle 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 2018 geen werknemers in dienst. 
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2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2018 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie 

Activa 

31-12-2018 31-12-2017 

  

Vaste activa 

  

MaterIdle vaste active 

  

Boekwaarde begin verslagjaar 4.874 5.126 
Investeringen 3.225 1.158 
Desinvesteringen 

 

194 
Afschrijvingen 1.391 1.216 

Boekwaarde einde verslagjaar 6.708 4.874 

Afschrijvingspercentage: 

  

lnventaris 

 

20% 

Vlottende activa 

  

Vorderingen en overlopende activa 

  

Debiteuren 64.897 60.497 
Voorziening dubieuze debiteuren 4.477- 4.477-

  

60.420 56.020 

Nog te ontvangen rente 50 59 
Vooruitbetaalde kosten 5.453 5.095 
Nog te ontvangen posten 1.000 2.275 
Vergoeding activiteiten FNV 36.469 

 

Nog te ontvangen premies 28.078 25.365 

 

131.470 88.814 

Lk:wide middelen OFP 

  

ABN Amro 40.78.05.591 15.156 13.956 
ABN Amro 44.38.39.972 678.932 498.659 
ABN Amro 58.04.97.119 15.742 14.433 

 

709.830 527.048 
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 van Stichting Fonds Collectleve Belangen voor de 
Plulmveeverwerkende Industrie (vervolg) 

Passiva 

Stichtlnpsvermogen 

2018 

 

2017 
E € 

 

Vrije reserve 
Beginstand per 1 januari 491.395 

 

245.046 
Resultaat boekjaar 202.256 

 

246.349 

SaIdo per 31 december 693.651 

 

491.395 

 

31-12-2018 31-12-2017 

 

E E 

 

Kortlopende schulden 

   

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

   

Uit te betalen subsidies 56.202 

 

9.193 
Vergoeding activiteiten CNV 19.034 

 

32.325 
Vergoeding activiteiten FNV 

  

12.071 
Vergoeding activiteiten werkgeversorganisaties 5.050 

 

13.530 
Kosten secretariaat 12.143 

 

11.157 
Doorbelaste huisvestingskosten 13.999 

 

7.353 
Nog te betalen vergoeding vakbondsverlof 750 

 

6.675 
Diverse kosten 18.418 

 

3.286 

 

125.596 

 

95.590 

Kortlopende schulden van Stichting Saplu 

   

Saplu reserve 1.261 

 

6.251 
Saplu collectieve AOV premie 2004 27.500 

 

27.500 

 

28.761 

 

33.751 

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 2018 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie 

 

2018 
Begroting 

2018 2017 
E € E 

Baton 

   

Ontvangen premies opleidingsfonds 168.314 160.000 162.430 
Ontvangen premies conform CAO-afspraken 669.170 640.000 649.719 
Mutatie voorziening oninbare premies 

 

- 1.259-

 

Rente ABN Amro 211 

 

813 

 

837.695 800.000 811.703 

Lasten 

   

a Voorlichting en informatie rechtsgevolgen CAO 
Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 14.638 6.667 4.977 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 6.047 14.385 11.861 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 20.023 15.126 12.294 

b Uitleg en toepassing bepalingen CAO 

40.708 36.178 29.132 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

6.667 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 7.857 22.231 45.887 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 15.693 18.908 17.733 
Advies herschrijven CAO 26.884 36.000 2.643 

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

50.434 83.806 66.263 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

13.333 8.583 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 6,287 

 

3.878 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 27.068 18.908 25.059 
Secretariaatskosten 17.203 20.000 17.973 
Kosten GO 28.960 40.000 42.820 
Kosten besturen en werkgroepen 25.799 25.000 18.558 
Secretariaatskosten Sociale Zaken 10.563 10.000 10.064 

 

115.880 127.241 126.935 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 van Stichting Fonds Collectleve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie (vervolg) 

 

2018 
Begroting 

2018 2017 

d Bestuurlijke, financlele en administratieve beheer 
Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

4.444 - 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 31.385 444 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 2.154 9.454 8.497 
Huur kantoorruimte 6.697 6.000 5.007 
Overige huisvestingskosten 520 2.500 2.366 
Secretariaatskosten 10.322 11.000 10.784 
Zaalhuur ten behoeve van vergaderingen 6.339 8.000 7.139 
Secretariaatskosten Sociale Zaken 6.338 6.500 6.038 
Secretariaatskosten premie-inning 19.684 18.000 19.819 
Representatiekosten 1.326 2.000 3.276 
Kosten besturen en werkgroepen 25.981 27.500 25.814 
Accountantskosten 5.368 5.500 5.263 
Administratiekosten 6.367 6.500 6.257 
Notariskosten 2.923 

  

Diverse advieskosten 19.360 12.500 2.301 
Telefoon/fax 2.013 2.000 1.975 
Porti/kopieerkosten 4.572 5.000 5.002 
Abonnementen 150 1.000 1.001 
Verzekeringen 1.543 1.550 1.543 
Kantoorbehoeften 1.046 1.000 937 
Automatisering 6.641 5.500 5.377 
Afschrijvingskosten 1.391 1.500 1.216 
Boekverlies materiele vaste active - - 69 
Bankkosten 379 500 412 
Adviseurskosten inzake ESF / SOG fb - - 3.488 
Onvoorzien/overige kosten 33 500 367 

 

131.147 169.833 124.392 

e Informatie en publiciteit aan belanghebbenden 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 14.410 4.444 6.329 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.615 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 2.127 1.891 1.904 
Secretariaatskosten 41.285 51.000 43.135 
Drukwerk 1.990 2.000 6.205 
Secretariaatskosten Sociale Zaken 25.350 25.000 24.153 

 

85.162 86.950 81.726 

f Brochures, periodieken en kennisdragers 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.222 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

3.269 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

5.672 4.592 
Drukwerk 3.279 3.000 8.864 

 

3.279 14.163 13.456 

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

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 36.002 15,556 42.013 
Werknemersorganisatie FNV1.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.615 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

1.134 

  

36.002 19.305 42.013 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 van Stichtinq Fonds Collectleve Belanuen voor de  

 

2018 
Begroting 

2018 2017 

h Ontwikkelingen op bedrljven in het kader van hun Inzetbaarheid 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

4.444 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

1.962 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 1.473 3.782 1.410 

 

1.473 10.188 1.410 

i Bevorderen medezeggenschap, participatie en ondernemingsraden 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 4.444 - 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 393 3.269 - 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 10.127 7.563 8.787 

 

10.520 15.276 8.787 

j DeeIname werknemers aan congressen en vakgroepsvergaderIngen 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

   

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

756 

 

Vergoeding vakbondsverlof 20.665 15.000 21.323 

 

20.665 15.756 21.323 

k Opleidingsplan en opleidingen werknemers 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 4.444 - 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 369 1.513 801 
Diplomatoeslag 2.530 3.000 1.495 
Subsidies cursussen 118.885 100.000 26.262 

 

121.784 108.957 28.558 

I Bevorderen activiteiten evenwichtige verdeling arbeld en zorgtaken 

   

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

       

m Verbeteringen van de arbeidsomstandigheden en bedriffsbeleld 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 6.667 1.628 
Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 1.572 2.615 - 
Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting - 1.891 - 
Arbodag - - 1.764 
Arbocatalogus 15.438 30.000 16.720 

 

17.010 41.173 20.112 

n Vergroten participatie op de arbeidsmarkt en stimulering aansluitIng 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

2.222 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

   

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

1.513 1.247 

  

3.735 1.247 

o Projecten of onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiding 

   

Werkgeversorganisatie i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

4.444 

 

Werknemersorganisatie FNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 1.375 654 

 

Werknemersorganisatie CNV i.v.m. ontwikkeling, voorlichting 

 

1.891 

  

1.375 6.989 

     

Totaal lasten 635.439 739.550 565.354 

OndertekenIng bestuur voor akkoord 

   

Houten,  

   

Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen 
voor de Pluimveeverwerkende Industrie 

   

Namens deze, 
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2.7 Overige gegevens 

2.7.1 Accountantsverldaring 
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 jeer. 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 AVVVN voor het herschrijven van de cao voor de 
pluimveeverwerkende industrie voor een bedrag ad E 38.424 inclusief btw. In 2017 en 2018 zijn er nota's 
ontvangen voor een totaalbedrag ad E 29.527 waardoor or nog een verplichting aanwezig is van E 8.897. 

Er is door OFP in 2017 een claim ingediend ad 63K bij Syntrus Achmea Pluimvee vanwege het niet julst 
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 2018. 
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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 2018 

Ons oordeel 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie te Houton, met daarin begrepen de balans per 31 december 2018 met tellingen van E 
693.651 en de staat van baton on lasten over 2018 sluitende met een batig saldo van E 202.256 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 2018 (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 2018; 
2.de staat van baten en lasten over 2018; 
3.de staat van herkomst en besteding der middelen 2018; 
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 cm het opmaken van de jaarrekening mogelijk to maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moot het bestuur afwegen of de ondernenning in staat is om haar werkzaamheden 
in continuTteit voort to zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moot het bestuur de jaarrekening opmaken 
op basis van de contintateitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornennen heeft om de vennootschap to liquideren 
of de beddifsactiviteiten te beeindigen of als beeindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moot gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming 
haar bedrijfsactiviteiten in continuReit 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 tilt: 

het bestuursverslag; 
de overige 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 materiele 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 overeenstemnning 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 continuneit 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 continuIteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelljkheden 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 at te geven oordeel. 

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan warden 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 afwiikingen op ons oordeel. 

16 



Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch ultgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheldseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 

het identikeren 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 werkiaamheden 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 continuffeitsveronderstelling 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 continuffeit 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 ondememing haar contintifteit 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. 

Amhem, 14 mei 2019 

Brouwers Accountants B.V. 

WCOD C.
k.,-e.\•<evACA 

M.W. Tempelman RA 
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4.1 Accountantsverklaringen subsidieontvangende Instellingen 
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Controleverklarin.g van de onafhankeltike accountant 

Aan: het bestuur van de FNV 

Verklaring over de finaneiele verantwoording  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel is de financiele verantwoording van de INV, rekening houdend met de door de FNV 
gehanteerde uitgangspunten inzalce de kostentoerekening zoals toegelicht in de bijlage bij de financiete 
verantwoording, in alle van rnaterieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de 
voorwaarden uit de subsidietoelcenningsbrief van 2 januari 2018 met keninerk 003. 

De financiele verantwoording sluit met een bedrag van in totaal C 37.993 aan bestede gelden. 

lirot we hebben gecontroleerd 
Wij hebben bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gestempelde, financiele 
verantwoording over de periocle 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 van de FNV 
te Amsterdam inzake de bestede gelden gedurende bet boekjaar 2018 gecontroleerd. 

Voor dit project heeft Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie 
per biief van 2 januari 2018 met kenmerk 003 een subsidie verleend aan de FNV van maxitnaal 
C 109.000. 

De basis ,00r 071S ooreleet 
Wij hebben ooze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder oak de Nederlandse 
controlestandaarclen vallen. Onze verantwoordelijklieden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijicheden voor de controle van de financiele verantwoording'. 

Onafhankelijkileid 
Wij zkin onafhankelijk van de FNV zoals vereist in de Verordening brake 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 geschilct is als basis voor ons 
oordeel. 

QRDUW22NEKYE-206537320-754 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, to66 JR Amsterdam, Post bus 90357, 
1006 BJ Amsterdam 
T: o88 792 oo 20, F: 088 792 96 40, toww.ptoe.nt 

'Pyre Is hat mods woarander PricawaterhouseCoopars Accountants N V (10K 34180285) PncasvalerhouseCoopers Beta stsigadriseura N V (KvK 3418028-1) 
PricowaterhouseCoopas Advisory N V (KvK 34180207), PricswalerhousoCoopots Compliance Services DV (KvK 51414406), Priccnvotert ouseCoopora Pensions, 
Actuodal SInsuronco Sarvices 0 V. WM84228308), PricowalerhouseCycirers B V. (KvK 34180200) an endow vannoolschnepon handolon on dueller, venom Op 
doze dente,, zip etoomorm vooramrden van toepsesInD. waririn under moor annsprakoWoldsvoolwasrdon zijo eager:onion Op 'evade oen man daze 
vannoolachappan clyt alga mane Inkoopcoonvaerdon van lospaseing Op WM/ fAmel troll u moor ,nforreolio over daze vennootsthappen, was fonder deco ulenrenn 
(inkoop)voorvmarden do oak ;din g ad ep one ord hi) do Kamer van Koophandol to Amsterdam 
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Beperking in gebraik en verspreidingskring 
De financiele verantwoording is opgesteld ter verantwoording aan Sticking Fonds Collectieve 
Belangen voor de Pluimveeverwerlcende Industrie. Hierdoor is de financiele verantwoording mogelijk 
niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de 
FNV en Sticking Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie en client niet to 
worden verspreid aan of te worden gebruild door anderen, zonder onze uitdrulckelijke voorafgaande 
toestemming. 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot definaneiele 
verantwoording en de accountantscontrole 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor definaneiele 
verantwoording 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiele verantwoording in 
overeenstemming met de voorwaarden uit de subsidietoekenningsbrief van 2 januari 2018 met 
kenmerk 003. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 
bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de financi6le verantwoording mogelijk te maken 
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

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

Onze controle beoogt een redelijke mate van zekerheid to geven dat de financiele verantwoording geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Eon redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar goon 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen ontdelcken. 

Afwijlcingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden venvacht 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 hebban deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben wear relevant 
professionele oordeelsvonning toegepast in overeenstemraing met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
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Onze controle bestond onder andere nit: 
O Het identificeren en inschatten van de risico's dat de financiele verantwoording afwijldngen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, bet in reactie op deze risico's bepalen en 
uitvoeren van controlewerlczaamheden en het verkrijgen van controle-infonnatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is bet risico dat eon afwijldng van materieel belang 
niet ontdekt wordt groter clan bij fouten. Bij fraude ken sprake zijn van samenspanning, vaisheid 
in gescluifte, bet opzettelijk nalaten transudes vast te leggen, bet opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of bet doorbreken van de interne beheersing. 

o Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als duel 
controlewerlczaainbeden te selecteren die passend zijii in de omstandigheden. 
Deze werkzaambeden bebben niet duel em can corded] uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de organisatie. 

o Het evalueren van de geschiktbeid van de gebruilcte grondslagen voor het opstellen van de 
financiele verantwoordiug. 

o Het evalueren van de presentatie, structuur en inlioud van de financi6le verantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen; en bet evalueren of de financ0e verantwoording tie 
onderliggende transudes 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 controie naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significant° tekortkomingen in de interne beheersing. 

Amsterdam, 29 maart 2019 
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Vorantwoordlno 2010 Fh1V 

Fonds Col!annoy° Bolangon Plulmveovarworkondo Induatrio 

Bostodingadoofon volgonu °Mind 3 von du atoluton 

hot govon van voorlichting en Informal° non °Ile worknovera on wonmornono In 
do piulmvoavonvorkondo Industrie over do rochtagovolgon dio voortvloolon ult 
do co:loath:we arboldsoveroonkomoton voor do pfultnveoverworkontla InduatrIo 
argot andora woltolljko voorachrlfton die op hot Lorrain van do 
arboidavaarwaardan lingem 

b eon aonduldlgo ultfon on toopassIng van do bopalIngen von do collactlova 
arbordsovereonkomol voor do plulmvoovarworkondo Industrie an hot vcorkomon 
van neachnlon over do union on toopassing van do colloctiava 
nrboldooveroonkomst veer do plulmvoovenvorkondo Intfustrlo; 

d hot ultvosron van workzosmhoden vorbondon eon hot bostuurigke, financial° on 
admInistratiovo bohoor van do enabling; 

a hot vorzorgon van algomano informatics an publIcitolt eon INOTIMOM0111, 

workgovers on dimst bolanghobbondon aannaando do vroag in hat aanbod van 
arbeld, do arbaldevoorwaardon, do arbafriaomatantfighodon on do 
oplaIdIngamonelijkhedon In do plulmvoevonvorkendo Industrlo; 

if do ultnlfte van brachurea, porlodloken an konnisdragore -oxclusief CAD bookies 
-ton behoove van ono worknomors on workgovors In de pfulmvoovorworkoride 
Industrie In hot bolting van do arboldovarhaudInnon In do plulmvoovorworkondo 
Industrio; 

ft de Inuit van advisouro, die hot bestuur andaretourum bij 7.1in adIvitaiten on die 
tavons voorlIchttno an infonnano mot name op hot gabled van scholing, 
vorming, orbaldsoniatandighodon on arboldomarktbolold rum ondomomIngon In 
do plulmvoownwarkondo induabio; 

h antvilkloolIngen op bodrifven In do plulmvoovorworkonde industrlo op het 
tatorrekt van arboIdamarkt, art oldavoonvaarden, arboldeomstondighodan en 
opfoldIng van worknomora In hot hatter van hun insethaarhold; 

d ontwikkolIngon goricht op hat bevorderon van do madozongonscfum, 
part:alp:11o, parsonoolavortogormaardinIngon on ondornamIngsradon eta 
vorrnon van ovorlog op ondornemingenivoeu tuna on worfmamens on worfcgevon3 
In do pluhnvaevorworkondo Induotrio; 

m projecton of actIvitalten godcht op de vorbotering van do 
arboldsometandighodon bInnon do plulmveovonverhondo Induatrie of op 
totatandkomInn of vorbotorinn von boddifsbalold op dit terrain; 

prolocton of ondarzooksoctivitelton op hot gabiod van aptaidlna van 
rknomors hi hot 'ruder van hun inzothaarhold, arboirinvoonvoardon, 

orboldsomstandighodon on do arbotdomarkt goricht op hot bovordoren van 
good° arboldsvorhoudInnon In do plulmvoovorworkondo Industrio. 

Total verantwoordin va. b rot! 2018 

Directeur CM 
Miriam do Rlik 

pwc 
PricewatethauseCoopers 
Arcountanis N.V. 
Mature:ad  WIDE 
Identilkatiedoeielnden 

29-3-2010 
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22.00( 

34.00C 

40,000 

4.000 

6.000 

4.000 

3.000 

6.000' 

4.000 

1.000 



DIJiage Ultgangspunten van de uniforme kostentoerekenIng FNV aan soclale en 08(0-fondsen 

Loonkosten 

De op he fonds/activiteltscode In 2018 door de direct° afdelingen geschreven uren warden op basis van Integrate 

uurtarleven toegerekend aan het fonds/actIviteltscocie. De Integrale uurtarleven zljn opgebouwd ult de salarlsschalen In de 

cao (max schaal) Incluslef sociale fasten, pensloenlasten, opslag overige personeelshosten en mobilitelt (leasekosten of 

vergoedIng woon-werk) van de directe aidelingen met een opslag voor de kosten van de indirecte afdelingen zoo's 

gehanteerd In de begroting 2018. In de begroting 2018 Is rokening gehouden met 396 CAO 

Directe Afdelingen 

FNV verstaat under directe afdelingen: Bouw, Meted, Industrie 8tAgrarisch, Diensten, Handel, Vervaer, Pubileic t3etarig 8t 

Sport, Overlield, Zorg OtWeiziln, Media 8t Cultuur, Pensioen, Ultkeringsgerechtigtien, Senioren, long en ECZ. 

De uurtarieven warden per &cote afdeling berekend op basis van de Integrate personeeiskosten tilt de begroting 2018. 

Voor de berekening van het uurtarief worth eon urennorm gelianteerd van 1402 werkbare uren per (to per par 

(uitgangspunt 1s52 Italenderweiten van 35 our minus vakantiedagen, levensfaseveriof, zlekte en feostdagen). 

Indirecte Afdelingen 

FNV verstaat onder Indirect:I afdelingen: Vereniging, Destuur, DIrectie, ondersteuning Destuur en Directle, Communicatle 

en Marketing, Personeel en Organisatle, Financign an BedrigsvoerIng, Deleidsadviesgroep, Individuele Delangenbehartiging, 

Kaderacademie, Lokael/Regionaal/Netwerken, Handhaving ift Nateving, Organizing en Overig. 

De kosten van deco indirecte afdelingen zimn gebaseent op de begroting 2018 en warden omgeslaaen near de dIrecte 

afdelingen op basis van hot aantal FIE van do diredie afdeling. 

Overige activiteltkosten 

Naast de loonkosten warden de op het fonds/activiteltscode geboeicta kosten toegerekend op basis van de in 2018 

werkeillit gernaalcte kosten. 

Si! 
PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V. 
Utaluftend veer 
identificariedoelelnden pwc 



PKF  WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

STRIKT VERTROUVVELIJK 

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 17 oktober 2018 met kenmerk 374) 

Ons oordeel 

VVij hebben de bijgaande door ons gewaarmerkte verantwoording 2018 ten behoeve van Stichting 

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

in 2018 van CNV Vakmensen.nite 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 2018 

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 

VVij 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'. 

VVij 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). 

Telefoon +31(0)15 261 31 21 I Telefax +31(0)15 261 53 82 
E-mail delft@pkfwallast.nll Webslte www.pkfwallast.n1 
Delftechpark 40 Delft I Postbus 332 2600 AH Delft 

PKF WALLAST oen melschap on be eVoten ven.olethoppen. VW/ d nlorrol,on3Jo prakipaoefonIng wadi deel u'Ag monk! van PKF, con earnan.verkicesvarband van JdrldIsth °m3nual:C.0o konloren. 
De ma alschap PKF V/ALLAST Is de orego oixt.Ien o mar van olo wedrzaarnhe den, Op orb opiractOon zin devconvaamlen, togs edepone eid N do roth3rocr1cDooHongop 1 jut, 2011 ond e r nurnnxr 62/2011, van toopaseing, 
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PO"  WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

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

Beperking in gebruik en verspreiclingskring 
De verantwoording is opgesteld voor Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 

Pluimveeverwerkende Industrie met als doe! CNV Vakmensen.n1 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 CNV Vakmensen.n1 en 

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie en dient niet te worden 
verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. De Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de 
Pluimveeverwerkende Industrie dient de verantwoording met onze controleverklaring daarbij tevens 

als onderdeel van hun verantwoording aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
beschikbaar te stellen. Voor zover voor het afrekenen van de toegezegde bijdrage, die aan CNV 

Vakrnensen.n1 is toegezegd, doorzending aan het Ministerie van Sociale Zaken en VVerkgelegenheid 

nodig is, geven wij hier toestemming voor. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording 2018 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 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 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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PKF  WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemnning met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 

o 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 transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

o 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. Doze 

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

de interne beheersing van de organisatie; 

o 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; 

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

opgenomen toelichtingen; en 

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

materiele afwijkingen weergeeft. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de gepfande 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. 

Delft, 22 maart 2019 

PKF Wallast 

 

 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 
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Verantwoording 2018 

Sticliting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluitnveeverwerkende Industrie 
van CNV Valunensen.n1 

ART. 2 werIcelijk in € begroot in C 
a. het gevcn van voorlichting en inforrnatie aim alle werkgevers en 

werknemers in de pluimveeverwerkende industrie over de rechtsgevolgen 
die voortvlocien nit de collcctieve arbeldsovereenkonisten 
voor de pluimveeverwerkende industric en/of andere wettelijke voorschriften 
die op het terrein van de arbeidsvoonvaarden liggen; 30.883 20.000 

b. een eenduidige uitleg en toepassing van de bepalingcn van de collectieve 
arbeidsovereenkornst voor de pluimveevenverkendeindustrie 
en het voorkomen van geschillen over de uideg en toepassing 
van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de pluimveevenverkendc 
industrie; 24.204 25.000 

c. het cobrdinercn, voorbcreiden en onderstcunen van het geformaliseerde 
overleg — met uitzondcring van CAO — overleg tussen sociale 
partners ten behoeve van alle werkgevcrs en werknemers in de 
pluimveeverwerkende industrie; 41.749 25.000 

d. het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, 
financiEle en administratieve beheer van de stichdng; 3.322 12.500 

e. het verzorgen van algemene informatie en publiciteit ruin werknemers, 
werkgevers en direct bclanghebbenden aangaande de vraag en 
het aanbod van arbeid, dc arbeidsvoonvaarden, de arbeidsoinstandigheden 
en de opleidingsmogelijkheden in de pluimveevcrwerkende 
industrie; 3.281 2.500 

1. de uitgifte van brochures, periodicken en kennisdragers, inclusief de vervaardiging, 
uitgiftc en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid CAO-boekjes ten behoeve van she 
werknemers en werkgevcrs in dc pluimvceverwerkende industrie in het belang van 
de arbeidsverhoudingen in de pluimveeverwerkende industrie; 

 

7.500 
g. de inzet van adviseurs, die het bestuur ondersteunen bij zijn activiteiten 

en die tevens voorlichting en informatie met name op het 
gebied van scholing, vorming, arbeidsomstandigheden en 
arbeidsmarktbeleid nan ondernerningen in de pluimveevenverkende 
industrie kunnen verstrekken; 

 

1.500 
h. ontwikkelingen op bechijven in de pluimveeverwerkende industrie 

op het terrein van arbeidsmarkt, arbcidsvoonvaarden, arbeidsomstandigheden 
en opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarlicid; 2,272 5.000 

I. ontwikkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, 
participatie, personeelsvertegenwoordigingen en ondernerningsraden 
als vormcn van overleg op ondernernersniveau tussen werknemers en 
werkgevers in de pluimvccvcnverkende industrie; 15.620 10.000 

j. dcelname van werknemers aan congressen en vakgroepbestuursvergaderingen 
van hun valcorganisatics; 

 

1.000 
h. het opleidingsplan alsmede de oplciding van werknemas in her 

'alder van hun inzetbaarheid, ten behoeve van alle werknemers en 
werkgevers in de pluimveevenverkende industrie; 569 2.000 

I. het bevordcren van activiteiten inzake een evenwichtige verdeling 
van arbeid en zorgtakcn van werknemers, waaronder Icinderopvang; 

  

m projectcn of activiteiten gericht op de vcrbetering van de arbeidsomstandigheden 
binnen de pluimveeverwerkende industrie of op de totstandkoming 
of verbetering van bedrijfsbeleid op dit terrain; 

 

2.500 
n. het vergroten van de participatie op de arbeidsmarkt a1smede het stimuleren 

van een betere nansluiting van de pluimveeverwerkende 
industrie op de arbeidsmarkt; 

 

2.000 
o. projecten of ondenocksactiviteiten op het gebied van opleiding van 

werknemers in het leader van bun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen 
van goede arbeidsverhoudingen in de pluimveeverwerkende 
industtie, welke projecten of onderzoeksactiviteiten tevens gepubliceerd kunnen worden, 
ter bevordering van een gocde vakbekwaamheid bij het penance' in de bcdrijfstak. 

 

2.500 

Totaal 121.900 119.000 

Uttsluttend voor Id4thIcatle 
Datum:4—gal 
Ph7Wallast 
Accountants a Bea 
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VERTROUWELIJK 

Nepluvi 

t.a.v. het bestuur 

p/a Postbus 331 

3990 GC HOUTEN 

Arnhem, 24 april 2019 

30351/MT/MvT/BP 

Betreft: Accountantsverklaring Nepluvi ingevolge de subsidieregeling 

Doorldesnummer: 026-3537870 

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 

2 januari 2018 met kenmerk 001). 

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 2018 gecontroleerd. 

De financiele verantwoording sluit met eon bedrag van in totaal € 73.041 aan bestede gelden. 

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

Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie van NEPLUVI over 2018 in alle van materieel belang zijnde 

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

Pluimveeverwerkende Industrie en het Toetsingslcader 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 verantwoordelijkhecien op grand hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording'. 

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 geschild is als basis voor ons oordeel. 

Vestiging Zwolle 
Burg. van Roijensingel 18 
8011 CT Zwolle 
038 851 52 00 

Vestiging Arnhem 
Utrechtsestraat 61 
6811 LW Arnhem 
026 353 78 70  

Vestiging Deventer 
Keizerstrapt 23 
7411 HD Deventer 
0570 85 50 00  

Vestiging Genemuiden 
Nijverheidstraat 37 
8281 JD Genemuiden 
0381351 53 70 

Vestiging Apeldoorn 
Deventerstraat 386 
7325 XV Apeldoorn 
055 368 15 90 

Brouwers Accountants BV KvK 05046146, BTW NL807367291801 Brouwers Adviseurs 111/ KvK 05083622, BTW NL8174024821301 
IBAN NL57ING80691961298, BIC ING0NL2A, infordbrouwers.nl, www.brouwers.nl, fax 038 861 5300. Op onze dienstverlening zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing welke to vinden zijn op www.brouwers.nl/algemene-voorwaarden 



Beperking In gebrulk en versprelifingskring 
De verantwoording Is opgesteld voor Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 
Industrie met als doel NEPLUVI in staat te stellen to 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 ultsluitencl 
bestemd voor Nepluvi en Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie en dient 
niet to worden verspreld aan of to worden gebruikt door anderen. 

Verantwoordelijkheld van het bestuur 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de realisatie besteding gelden 2018 in 
overeenstemrning met de statuten van Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende 
Industrie on het ToetsIngskader Algemeen Verbindend Verldaring CAO-bepalingen. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de 
verantwoording mogelijk to maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Onze verantwoordelpheden voor de controle van de verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen on uitvoeren van eon controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende on geschilde controle-informatie verkrijgen voor het door ons alto geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheld 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 on zijn materieel indien redelijkerwijs Ran worden 
verwacht dat doze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van doze verantwoording nemen. De materialiteit befrivloedt de aard, timing on omvang van 
onze controlewerkzaarnheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben doze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd on hebben waar relevant professionele 
oorcleelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften on 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 on uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschild is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat eon afwijking van rnaterieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude Ran sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast to 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 to selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel OM eon oorcleel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit; 



Bijlage: Realisatie besteding gelden 2018 

Hoogachtend, 

BROUWERS ACCOUN TS 

n RA e m 

het evalueren van de geschildheid van de gebruilde 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 opgenornen 

toelichtingen; en 

het evalueren of de verantwoording de onderliggencle transacties en gebeurtenissen zonder rnateriele 

afwijkingen weergeeft. 



•NEPLUVI 

Realisatle besteding Belden gerIcht op het bevorderen van goecle arbelcIsverhoudingen tussen werkgevers en 

werknemers In de plulmveeverwerkende Industrie in 2018 conform artlkel 3 CAO Fonds Collectleve Belangen voor de 

Pluirnveeverwerkende Industrie 

BegrotIng Besteed 

a. het geven van voorlichtIng en informatie aan alle werkgevers on werknemers in de 

pluinweeverwerkende Industrie over de rechtsgevolgen die voortvloeien uit do collectieve 

arbeldsovereenkomsten voor de pluimveeverwerkende Industrie en/of andere wettelljke 

voorschrlften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden Ilggen; C15.000 C16.436 

b, eon eenduidlge ultleg en toepassing van de bepalingen van de coliectleve 

arbeidsovereenkomst voor de plulmveeverwerkende Industrie en het voorkomen van 

geschillen over de ultleg en toepassing van de coliectleve arbeldsovereenkornst voor de 

pluimveeverwerkende Industrie; C15.000 CO 

c. het co8rdlneren, voorbereiden en ondersteunen van het geformallseerde overieg — met 

ultzondering van CAO-overleg— tussen sociale partners ten behoeve van alie werkgevers en 

werknemers In de pluimveeverwerkende Industrie; C30.000 CO 

d. het ultvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiele en 
adminIstratleve beheer van de stichtIng; C10,000 CO 

e. het verzorgen van algemene Informatle en publicitelt aan werknemers, werkgevers en 

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

arbeldsvoorwaarden, de arbeldsomstandigheden en de opieldingsmogelijkheden In de 

plulmveeverwerkende Industrie; €10,000 €16.180 
f. de ultgifte van brochures, periodieken en kennIsdragers — exclusief CAO-boekjes — ten 

behoove van alle werknemers en werkgevers In de piulmveeverwerkende Industrie In het 
belang van de arbeldsverhoudingen In de pluimveeverwerkende Industrie; €5.000 CO 

g, de inzet van advlseurs, die het bestuur ondersteunen blj zijn activitelten en die tevens 
voorlichting en informatie met name op het gebied van scholIng, vorming, 

arbeldsomstandlgheden en arbeldsrnarktbeleld aan ondernemIngen In de 

pluimveeverwerkende Industrie kunnen verstrekken; €40,000 C40,425 

h. ontwikkelingen op bedrIpen In de plulmveeverwerkende Industrie op het terrein van 
arbeidsmarkt, arbeldsvoorwaarden, arbeldsomstandigheden on opielding van werknemers 

In het kader van hun inzetbaarheld; C10.000 CO 

I. ontwIkkelingen gericht op het bevorderen van de medezeggenschap, partIcipatie, 

personeelsvertegenwoordigingen en ondernemlngsraden als vormen van overleg op 

ondernemersnlveau tussen werknemers en werkgevers in de pluimveeverwerkende 

Industrie; en vakgroepbestuursvergaderingen van hun vakorganisaties; C10.000 CO 

J. deelname van werknemers aan congressen en vakgroepbestuursvergaderingen van hun 

vakorganlsaties; CO CO 

k. het opleidingsplan alsmede de °Welding van werknemers In bet kader van hun 

Inzetbaarheld, ten behoove van alto werknemers en werkgevers In de 

plulmveeverwerkende Industrie; €10.000 CO 

I. het bevorderen van actIviteiten Inzake eon evenwIchtige verdeling van arbeid en zorgtaken 

van werknemers, waaronder kinderopvang; CO CO 

m, projecten of actIvItelten gericht op de verbetering van de arbeldsomstandIgheden bInnen 

de pluimveeverwerkende Industrie of op de totstandkoming of verbetering van 

bedrijfsbeleld op clit terrein; C20,000 CO 

n. het vergroten van de particlpatie op de arbeidsmarkt alsmede het stImuleren van een 

betere aansluiting van de plulmveeverwerkende Industrie op de arbeidsmarkt; €5,000 CO 
o. projecten of onderzoeksactivitelten op het gebled van oplelclIng van werknemers In het 

kader van hun Inzetbaarheld, arbeldsvoorwaarden, arbeldsomstandlgheden en de 

arbeidsmarkt gerlcht op het bevorderen van goede arbeldsverhoudingen in de 

plulmveeverwerkende Industrie. C10.000 CO 

Totaal 

  

I €73.041 I 
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