Zoals bekend gelden ingevolge het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAObepalingen (hierna: TK AVV) vormvereisten ten aanzien van de algemeen verbindendverklaring van
fondsbepalingen. Zo is onder meer vastgesteld dat het financieel jaarverslag van het fonds en de
daarop betrekking hebbende accountantsverklaring binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar
in drievoud aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dienen te worden gezonden.
Gelet hierop verzoek ik u vóór 1 juli 2016 het financieel jaarverslag over het boekjaar 2015 van
de bovengenoemde stichting, voorzien van een verklaring van een registeraccountant of een
accountant-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid, in drievoud aan mij te doen
toekomen. Het is niet mogelijk om uitstel aan te vragen voor het indienen van uw jaarverslag.
Op grond van het TK AVV liggen de toegezonden jaardocumenten voor een ieder ter inzage bij de
Directie UAW. Om de daarmee beoogde transparantie over de financiën en de bereikte resultaten
van cao-fondsen te vergroten worden de jaarverslagen sinds 30 november 2009 ook gepubliceerd
op de website http://cao.minszw.nl.
De publicatie betreft de jaarverslagen zelf, en derhalve niet de op de jaarverslagen betrekking
hebbende accountantsverklaringen en de in voorkomend geval verplicht bij het jaarverslag te
voegen verantwoordingen van subsidie-ontvangende instellingen.
Alle door mij ontvangen jaardocumenten worden getoetst aan de vormvereisten avv en in globale
zin bezien om te verkennen of deze in het licht van het bepaalde in de Wet AVV en het TK AVV
evidente vragen mochten oproepen. In dit verband vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Gelet op de verkenning van de jaarverslagen over voorafgaande boekjaren kan worden
geconcludeerd dat de inzichtelijkheid van de jaarverslagen in de loop der tijd aanzienlijk is
verbeterd. Ondanks deze positieve ontwikkeling is gebleken dat een aantal jaarverslagen in eerste
aanleg nog niet aan de gestelde vormvereisten in het TK AVV voldeed of dat toelichtende vragen
op uitgaven van het fonds moesten worden gesteld. In dat verband zijn dit jaar een Checklist
jaarverslag en opnieuw een lijst met aandachtspunten samengesteld waarin is aangegeven aan
welke voorwaarden uw jaarverslag in ieder geval dient te voldoen. Ik verzoek u bij het opstellen
van uw jaarverslag gebruik te maken van deze lijst en de checklist, dit om eventuele (inhoudelijke)
opmerkingen over uw jaarverslag zoveel mogelijk te voorkomen.
Volledigheidshalve attendeer ik u op de Praktische handreiking jaarverslag en de Praktische
handreiking fondsbepalingen.
Bij de toezending van het jaarverslag verzoek ik u de volgende adressering toe te passen:
Ministerie
van
Sociale
Zaken
en
Werkgelegenheid,
Directie
Uitvoeringstaken
Arbeidsvoorwaardenwetgeving, Afdeling CAV, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, onder
vermelding van ‘Jaarverslag 2015’.
Tot slot vermeld ik dat ik een afschrift van deze brief ter informatie aan de Stichting van de Arbeid
heb gezonden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 070-333 5298.

