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Bijlagen

1. Checklist jaarverslagen
2, Aandachtspuntenhijst
jaarverslagen (A-lijst)

Geachte heet, mevrouw,
Ingevolge het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen
bestaat voor algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen de verplichting de
jaarrekening en het bestuursverslag van het fonds en de daarop betrekking
hebbende controleverklaring van een accountant binnen 6 maanden na afloop
van het boekjaar in drievoud aan het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid toe te zenden.
Gelet hierop verzoek ik u v6ôr 1juli 2019 de jaarrekening en het
bestuursverslag over het boekjaar 2018 van bovengenoemde stichting, voorzien
van een controleverklaring 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.
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 2018.
Daarnaast graag vermelden:
Naam fonds en cao nummer (zie hiervoor http://cao.szw.nl);
Naam, telefoonnummer en e-mail adres contactpersoon.

-

-

Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website http://cao.szw.nl.
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 oproepen.
Als bijlagen zijn een Checklist jaarverslagen en een Aandachtspuntenl,jst
jaarverslagen bijgevoegd waarin is aangegeven aan welke voorwaarden uw
jaarverslag in ieder geval dient te voldoen. Ik verzoek u bij het opstellen van uw
Pagina 1 van 2

jaarverslag gebruik te maken van deze lijst en checklist om eventuele
(inhoudelijke) opmerkingen over uw jaarverslag zoveel mogelijk te voorkomen.
Ten aanzien van de Aandachtspuntenhjst jaarverslagen (bijgevoegd) vraag ik uw
aandacht voor het volgende:
-

-

Onderdeel 1: De jaarrekening van het fonds dient gespecificeerd te zijn naar
de in de statuten en reglementen van het fonds genoemde bestedingsdoelen.
Onderdeel 3: Uit de controleverklaring van de accountant van het fonds dient
expliciet te blijken dat de accountant van oordeel is dat de in de jaarrekening
weergegeven uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten
juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds èn in
overeenstemming is met de relevante bepalingen van het Toetsingskader
Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen.

Dit betekent dat de accountant de volgende zinnen dient op te nemen in zijn
controleverkla ring:
• “Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven
uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en
aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds, in
overeenstemming met de relevante bepalingen van het Toetsingskader
Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen.”
(Deze zin wordt opgenomen bij “A. Verklaring over de in het jaarverslag
opgenomen jaarrekening 2018”).
• “Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven
van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de
relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend
Verklaring CAO-bepalingen.” (Deze zin wordt opgenomen bij “B. Verklaring
over de in het jaarverslag opgenomen informatie”).
-

-

Onderdeel 9: Indien een fonds statutair de mogelijkheid tot
subsidieverstrekking kent maar in enig boekjaar geen subsidie heeft
toegekend, wordt in het jaarverslag over dat boekjaar expliciet vermeld dat er
geen subsidie is verstrekt.
Onderdeel 11: Bij een eventuele liquidatie in 2018 bent u voor boekjaar 2018
nog verplicht een jaarrekening, een bestuursverslag en een controleverklaring
van de accountant in te dienen. Uitsluitend een liquidatieverslag volstaat niet.

Tot slot attendeer ik u volledigheidshalve op de Praktische handreiking jaarverslag
en de Praktische handreiking fondsbepalingen, die zijn te raadplegen op de
website http://cao.szw.nl.

Met vriendelijke groet,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,
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