Aandachtspunten indienen jaarverslag 1:
1. De jaarrekening van het fonds is gespecificeerd naar de in de statuten en reglementen
van het fonds genoemde bestedingsdoelen.
2. Het jaarverslag is gecontroleerd door een register accountant of accountantsadministratieconsulent met certificerende bevoegdheid.
3. Uit de controleverklaring 2 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. Voor zover
sprake is van een aparte bijlage moet expliciet blijken dat deze bijlage is meegenomen
in de beoordeling van de accountant.
De accountant de dient volgende zinnen op te nemen in zijn controleverklaring:
• "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").
4. In de controleverklaring van de accountant wordt geen voorbehoud gemaakt op de
uitgaven van het fonds. Een voorbehoud zou namelijk betekenen dat formeel niet wordt
voldaan aan het vereiste in het Toetsingskader AVV dat uit de controleverklaring van de
accountant moet blijken dat de uitgaven conform de bestedingsdoelen zijn gedaan.
5. In het geval dat het fonds uitsluitend wordt gevormd ten laste van werknemers
ingehouden middelen blijkt uit de controleverklaring van de accountant van het fonds
dat het fonds waarborgen treft opdat de belegging van het vermogen van het fonds op
solide wijze geschiedt. Let op dit aandachtspunt betreft alleen de stichting
PAWW.
6. Alle subsidieverstrekkingen in het boekjaar 2018 worden verantwoord door de
subsidieontvangende instellingen. Het doorschuiven van de niet (volledig)
verantwoorde gelden naar toekomstige boekjaren is niet in overeenstemming met de
vereisten in het Toetsingskader AVV en gaat ten koste van de transparantie voor
derden. De niet (volledig) verantwoorde gelden dienen te worden teruggevorderd en
kunnen zo nodig opnieuw als subsidie voor het volgend boekjaar worden toegekend.
In het geval van meerjarige projecten is het toegestaan om een door een accountant
gecontroleerde verantwoording bij te voegen na afronding van het project. In het kader
van de transparantie naar derden is van belang dat in het jaarverslag expliciet wordt
aangegeven om welke projecten het gaat en wanneer deze zullen worden afgerond.
7. De verantwoordingen van de subsidieontvangende instellingen zijn bij het jaarverslag
gevoegd. De accountant van het fonds heeft zich bij de beoordeling gebaseerd op alle
verantwoordingen van subsidieontvangende instellingen. Dit kan bijvoorbeeld blijken
uit een stempel en/of een paraaf van de accountant op de verantwoordingen.
8. De verantwoordingen van subsidieontvangende instellingen zijn gespecificeerd naar de
in de statuten en/of reglementen van het fonds genoemde bestedingsdoelen. Uit de
controleverklaring van de accountant blijkt dat de uitsplitsing van de lasten naar de
bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van
het fonds. De uitgaven van de subsidie ontvangende instelling zijn in overeenstemming
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Jaarverslag (betreft jaarrekening en bestuursverslag)
Een beoordelingsverklaring volstaat niet en een controleverklaring is noodzakelijk.

met de Wet AVV en/of het Toetsingskader AVV. Het is relevant deze specifieke
omschrijving in de controleverklaring van de accountant op te nemen.
9. Indien een fonds statutair de mogelijkheid tot subsidieverstrekking kent maar in enig
boekjaar geen subsidie heeft toegekend, wordt in de jaarrekening of het
bestuursverslag over dat boekjaar expliciet vermeld dat er geen subsidie is verstrekt.
10. De uitgaven van het fonds (of de subsidieontvangende instellingen) zijn in
overeenstemming met de Wet AVV en/of het Toetsingskader AVV. Het behoort tot de
verantwoordelijkheid van het bestuur om hierop toe te zien. Volledigheidshalve en
mogelijk ten overvloede wordt erop gewezen dat het toekennen van subsidies voor
activiteiten die niet (geheel) passen binnen de algemeen verbindend verklaarde
activiteit kwetsbaar is.
Uitgaven die niet voor financiering vanuit een avv’d fonds in aanmerking kunnen
komen zijn onder andere:
•
Kosten van het cao-overleg en de cao-kosten
Kosten met betrekking tot het eigenlijke cao-overleg. Hieronder vallen mede de kosten
verbonden aan de voorbereiding van dat overleg en de werkzaamheden ter
voorbereiding van de cao, zoals de werkzaamheden ter vereenvoudiging van de cao en
die van een redactiecommissie.
•
Kosten verband houdende met het avv-verzoek
Kosten die worden gemaakt om de resultaten van cao-overleg bindend op te (laten)
leggen aan derden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten van een onderzoek naar de
representativiteit en de kosten verbonden aan (bezwaar en beroep tegen) het al dan
niet verlenen van dispensatie van algemeenverbindendverklaring door de minister.
•
Kosten ledenbladen en verkoop van cao boekjes aan niet leden
Kosten waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen georganiseerden en niet of anders
georganiseerden. De financiering van het drukken en verzenden van cao-boekjes is
slechts onder bepaalde voorwaarden toegestaan, die terug te vinden zijn in de
‘Praktische handreiking fondsbepalingen’ die is te raadplegen op http://cao.szw.nl.
•
Kosten van internationale projecten
Kosten van internationale projecten hebben in de regel geen betrekking op de
arbeidsverhouding tussen de werkgever en werknemer, maar op daar buiten staande
derden. Dit is alleen anders indien het project direct ten goede komt aan de
vakbekwaamheid en/of arbeidsverhoudingen van alle werkgevers en werknemers in de
branche, hetgeen dan ook nadrukkelijk in het jaarverslag tot uitdrukking dient te
worden gebracht.
•
Kosten websites en vakbladen werknemer-, werkgeversorganisaties
Kosten voor reguliere activiteiten van werknemers- en werkgeversorganisaties of
paritaire organen. Hieronder vallen kosten voor de opbouw en het onderhouden van
een reguliere website en de kosten voor een reguliere uitgave van een vakblad. Dit is
alleen anders wanneer het kosten van activiteiten betreft die expliciet gericht zijn op
het verbeteren van de vakbekwaamheid en/of arbeidsverhoudingen van alle
werkgevers en werknemers in de branche, hetgeen dan ook nadrukkelijk in het
jaarverslag tot uitdrukking dient te worden gebracht.
•
Kosten projecten maatschappelijk verantwoord ondernemen
Kosten van projecten (opleidingen, enquêtes en investeringen) die ten doel hebben om
de werknemers- en/of de werkgevers in de branche milieu- en/of energie bewuster te
maken. Dit is alleen anders indien het project direct ten goede komt aan de
vakbekwaamheid, gezondheid en/of arbeidsverhoudingen van alle werknemers en
werkgevers in de branche, hetgeen dan ook nadrukkelijk in het jaarverslag tot
uitdrukking dient te worden gebracht.

•
Lidmaatschapskosten aan koepelorganisaties
Het is vanuit het oogpunt van algemeen verbindendverklaring onjuist om niet en
anders georganiseerden te laten meebetalen aan een lidmaatschap waar ze zelf niet
voor hebben gekozen.
11. Bij een eventuele liquidatie in 2018 bent u voor boekjaar 2018 nog verplicht een
jaarrekening en een bestuursverslag in te dienen, inclusief controleverklaring van een
accountant. Uitsluitend een liquidatieverslag volstaat niet. Voor de goede orde wordt u
erop geattendeerd dat een lopend avv-besluit bij liquidatie op uw verzoek dient te
worden ingetrokken.

