
 

 

 

 

 

ARTIKEL 4 STICHTING SOCIAAL FONDS PARTICULIERE BEVEILIGING 

 

1. Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging 

Ter financiering van activiteiten op branche niveau is er een Stichting Sociaal Fonds 

Particuliere Beveiliging. De reglementen en statuten van dit fonds worden geacht 

onderdeel uit te maken van deze fondsen-cao. 

 

2. Doelstelling van SFPB 

SFPB stelt zich ten doel het financieren, subsidiëren en ontwikkelen van activiteiten die 

gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak Particuliere 

Beveiliging. Deze activiteiten zijn nader uitgewerkt in artikel 2 sub a tot en met m (zie 

bijlage 2) van het reglement SFPB. Het SFPB stelt zich daarnaast ten doel het financieren 

van de activiteiten van de Stichting Opleidingsfonds Particuliere Beveiliging. Uitgezonderd 

zijn het cao-overleg en de werkzaamheden van de redactiecommissie. 

 

3. Bijdrage aan SFPB 

a. De werkgever is met ingang van 1 januari 2015 per kalenderjaar aan SFPB een 

financiële bijdrage verschuldigd van 0,245% van de loonsom per jaar. De grondslag voor 

de heffing is de loonsom WW.  

b. Van de genoemde bijdrage zal met ingang van 1 januari 2015 0,06125% door de 

werknemer worden bijgedragen. De werkgever is verplicht dit aandeel van de werknemer 

te vorderen door inhouding per loonperiode op diens loon. 

c. De hoogte van de bijdrage kan jaarlijks door cao-partijen overeenkomstig het 

bepaalde in het reglement van SFPB worden gewijzigd. Voor de vaststelling van de 

loonsom waarover de bijdrage is verschuldigd worden alle werknemers die in dienst zijn 

van de werkgever en vallen onder de fondsen-cao meegenomen. 

d. De administrateur van SFPB stelt jaarlijks de verschuldigde bijdrage vast aan de hand 

van de loonsomopgave van het voorgaande jaar.  

e. De bestemming van de in sub a bedoelde bijdrage aan SFPB wordt vastgesteld door 

het bestuur, zoals is uitgewerkt in de artikel 8 van het Reglement Stichting Sociaal Fonds 

Particuliere Beveiliging (bijlage 2). 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

BIJLAGE 2  FONDSEN-CAO   

 

Reglement Stichting Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging 

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES 

 

In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de definities omschreven in artikel 1 

van deze fondsen-cao. 

 

ARTIKEL 2 REALISERING VAN HET DOEL  

 

Om de doelstellingen te realiseren financiert de stichting de volgende activiteiten ten 

behoeve van de branche particuliere beveiliging: 

a. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg 

– met uitzondering van de cao-overleg– tussen sociale partners ten behoeve van 

alle werkgevers en werknemers in de branche; 

b. Het geven van voorlichting en uitleg over de collectieve arbeidsvoorwaarden hetzij 

op verzoek van één of meer partijen bij de cao’s dan welk op verzoek van 

werkgever en/of werknemer ter bevordering van een eenduidige toepassing van 

de bepalingen; 

c. Het doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de cao’s geregelde 

arbeidsvoorwaarden ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de 

branche; 

d. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het 

uitvoeren van projecten die gericht zijn op de bevordering van 

arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en 

zorg; 

e. Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het 

uitvoeren van projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de 

branche; 

f. Het onderhouden van het branchespecifieke reiskostenprogramma ten behoeve 

van alle werkgevers en werknemers in de branche; 

g. Activiteiten uit te (doen) voeren onder de naam Servicecentrum voor Particuliere 

Beveiliging, ter bevordering van de arbeidsomstandigheden in de branche; 

h. Het via het door cao-partijen ingestelde controleorgaan uitvoering geven aan 

controle op de naleving van de cao’s; 

i. Publicitaire doeleinden over de sector om het positieve imago van het werken in 

de bedrijfstak te handhaven of te verbeteren; 

j. Het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake 

uitvloeisels van cao-afspraken tussen sociale partners en/of het communiceren 

naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake de uitkomsten van alle 

activiteiten die zijn uitgevoerd conform dit artikel; 

k. De vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid 

cao-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche; 

l. Het financieren van de beheerskosten van de stichting. 

m. Het financieren van de activiteiten van Stichting Opleidingsfonds 

Beveiligingsbranche (SOBB). 

 

 

 

 



 

 

 

 

ARTIKEL 3 AANLEVEREN GEGEVENS DOOR WERKGEVER 

 

1. De werkgever is verplicht op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als 

door de  administrateur van SFPB bepaald, de gegevens te verstrekken die de 

administrateur nodig heeft om de door de werkgever verschuldigde bijdrage vast 

te stellen.   

 

2. De werkgever is verplicht om uiterlijk voor 1 februari van het jaar volgend op die 

waarop de loonsomopgave betrekking heeft aan het SFPB of de door het SFPB 

aangewezen administrateur, opgave te doen van de loonsom over de periode van 

1 januari tot en met 31 december van het voorafgaande jaar. 

 

3. Indien de werkgever niet voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen is hij 

in verzuim, zonder dat er sprake is van opzet of grove schuld. 

 

Indien de werkgever niet voldoet aan de hiervoor genoemde verplichtingen en dit 

aan zijn opzet of grove schuld is te wijten, is er sprake van een vergrijp. 

 

4. De werkgever is verplicht om verder de inlichtingen te verschaffen die SFPB 

noodzakelijk acht voor een goede uitvoering van de regeling. Indien de 

werkgever, ook na aanmaning niet aan deze verplichting voldoet, zal het SFPB 

deze gegevens naar beste weten vaststellen. 

 

 

ARTIKEL 4 BETALING EN INVORDERING VAN DE BIJDRAGEN 

 

1. De administrateur stelt op basis van de loonsomopgave als bedoeld in artikel 3 lid 2 

van dit reglement de over dat jaar verschuldigde bijdrage vast. 

 

2. De werkgever is verplicht de verschuldigde bijdrage over de periode waarover die aan 

SFPB is verschuldigd te voldoen. Omdat voor de vaststelling van de bijdrage wordt 

uitgegaan van de gegevens van het voorafgaande jaar, is het mogelijk dat in enig jaar de 

verschuldigde bijdrage betaald moet worden voor werknemers die niet meer in dienst 

zijn van de werkgever.  

 

3. In het eerste kwartaal ontvangt de werkgever een nota voor de door de werkgever 

over dat kalenderjaar te betalen bijdrage.  

 

4. De werkgever is verplicht de nota’s te voldoen binnen veertien dagen na de 

dagtekening van de desbetreffende nota. 

 

5. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage is de werkgever door het enkele 

verloop van de termijn in verzuim en wordt het bedrag van de nota direct opeisbaar. 

SFPB dan wel de administrateur is dan bevoegd te vorderen: 

- rente over het verschuldigde bedrag vanaf de dag volgend op de dag dat het 

verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn; 

- vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten. 

 

6. De rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke rente als bedoeld in 

artikel 6:119 juncto artikel 6:120 BW, dat geldt op de datum waarop de rente door SFPB 



 

 

 

 

wordt gevorderd. De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van 

het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,-. 

 

7. De hoogte van de bijdrage alsmede de verdeling ervan tussen werkgever en 

werknemer zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 sub a van de fondsen-cao wordt jaarlijks 

vastgesteld door cao-partijen. 

 

8. De werkgever is bevoegd een deel van het bedrag dat hij per werknemer aan SFPB  

verschuldigd is, bij de werknemer op het loon in mindering brengen. 

 

9. De verdeling van de op grond van artikel 4 lid 3 sub a van de fondsen-cao ontvangen 

gelden wordt door het bestuur bepaald aan de hand van de begroting van de activiteiten 

van SFPB welke zijn opgenomen in artikel 2 van dit reglement. 

 

ARTIKEL 5 AMBTSHALVE  VASTSTELLING PREMIEBEDRAG 

 

1. Indien de werkgever, ook na minimaal 1 aanmaning, niet aan de verplichting 

voldoet om de gevraagde loonsom op te geven, zal het SFPB de loonsom en in 

verband daarmee het verschuldigde of het alsnog verschuldigde bedrag aan 

premie naar beste weten vaststellen en een ambtshalve aanslag opleggen en 

vermeerderen met 20%. Deze aanslag kan worden gevolgd door een boete 

ingeval van verzuim en/of vergrijp. 

 

2. Indien de werkgever ook in het jaar volgend op die waarin de eerste ambtshalve 

aanslag werd opgelegd, in gebreke blijft met het doen van de gevraagde 

loonsomopgave, zal het SFPB opnieuw een ambtshalve aanslag opleggen welke 

20% uitgaat boven het bedrag van de eerste ambtshalve aanslag. 

 

3. Indien de werkgever op enig moment alsnog aan zijn verplichting voldoet tot 

opgave van de gevraagde loonsom(men) en deze voorzien is (zijn) van een 

verklaring van een register accountant of accountant-administratieconsulent, dan 

zullen de ambtshalve opgelegde aanslagen met terugwerkende kracht worden 

gecorrigeerd naar de juiste, bekende, loonsom(men).  

 

 

ARTIKEL 6 BOETE IN GEVAL VAN NIET NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN 

 

1. In geval van niet nakoming door de werkgever van de verplichting(en), kan SFPB 

een boete opleggen. Met niet nakoming wordt bedoeld: het niet indienen van de 

(jaar)loonsomopgave, het niet tijdig indienen van de (jaar)loonsomopgave en het 

doen van een inhoudelijk niet juiste en/of niet volledige (jaar)loonsomopgave.  

 

2. Het SFPB is bevoegd om bij verzuim een boete op te leggen aan de werkgever 

van 5% van het verschuldigde of het alsnog verschuldigde bedrag aan premie of 

voorschotpremie met inachtname van de maxima zoals weergegeven in lid 5 van 

dit artikel. Na de 1e overtreding gelden hogere percentages. 

 

3. Het SFPB is bevoegd om bij vergrijp een boete op te leggen aan de werkgever van 

25% van het verschuldigde bedrag aan premie met inachtname van de maxima 

zoals weergegeven lid 5 van dit artikel. Na de 1e overtreding gelden hogere 



 

 

 

 

percentages. 

 

4. SFPB deelt bij het opleggen van een boete schriftelijk de gronden mede alsook de 

duur van de op te leggen maatregel. SFPB stemt de boete af op de ernst van de 

gedraging, de mate waarin de werkgever de gedraging verweten kan worden en 

de omstandigheden waarin de werkgever verkeert. 

 

5. De afstemming is weergegeven in de navolgende schema’s;  

 

I. Niet indienen van de (jaar)loonsomopgave 

 

 1e overtreding 2e overtreding 3e e.v. overtreding 

Verzuimboete 5%, max. € 5.000,- geen 

boete indien geen 

premienadeel  

7,5%, max. € 5.000,- 7,5%, max. € 5.000 

Vergrijpboete 25%, geen maximum 

bedrag 

37,5%, geen maximum 

bedrag 

37,5%, geen 

maximum bedrag 

 

NB: De boete die in dit geval wordt opgelegd komt bovenop de ambthalve aanslag als 

bedoeld in artikel 5 van dit reglement. 

 

 

II. Niet-tijdig indienen van de (jaar)loonsomopgave 

 

 1e overtreding 2e overtreding 3e e.v. overtreding 

Verzuimboete 5%, max. € 500,- geen 

boete indien geen 

premienadeel  

7,5%, max. € 1.500,- 7,5%, max. € 5.000,- 

Vergrijpboete 25%, max. € 2.500,- 37,5%, max. € 5.000,- 37,5%, geen 

maximum bedrag 

 

 

III. Doen van een inhoudelijk niet juiste en/of niet volledige loonsomopgave 

 

 1e overtreding 2e overtreding 3e e.v. overtreding 

Verzuimboete 5%, max. € 1.500,- geen 

boete indien geen 

premienadeel  

7,5%, max. € 2.500,- 7,5%, max. € 5.000,- 

Vergrijpboete 25%, geen maximum 

bedrag 

37,5%, geen maximum 

bedrag 

37,5%, geen 

maximum bedrag 

 

 

ARTIKEL 7:  OVERDRACHT BEVOEGDHEID 

 

Voor wat betreft de invordering van premies dragen partijen bij deze cao hun 

bevoegdheid tot het instellen van vorderingen de als bedoeld in artikel 15 Wet cao en 

artikel 3 lid 4 van de Wet AVV, van bepalingen van de cao over aan SFPB. 

 

ARTIKEL 8 BEGROTING 



 

 

 

 

 

Het bestuur van SFPB stelt voorafgaand aan ieder boekjaar een begroting van inkomsten 

en uitgaven van de SFPB vast, die is ingericht en gespecificeerd overeenkomstig de in 

artikel 4 van de fondsen-cao genoemde bestedingsdoelen respectievelijk activiteiten en 

welke voor de bij SFPB betrokken werkgevers en werknemers beschikbaar moet zijn. De 

begroting omvat: 

- de inkomsten als bedoeld in artikel 4 van de statuten; 

- financiering en subsidiëring van activiteiten als bedoeld in artikel 3 van de statuten; 

- de kosten van administratie, secretariaat en bestuur.   

- eventuele andere lasten. 

 

 

 

 

 

 


