
Meer over subsidies uit sectorfondsen en werkgeversbijdragen 

In grotere sectoren bestaan doorgaans Sociale Fondsen, waar werkgevers en vakbonden samen in 
het bestuur zitten. Doorgaans zijn alle werkgevers in de sector verplicht daaraan bij te dragen, soms 
dragen ook werknemers verplicht bij aan Sociale Fondsen. Sociale partners kunnen 
subsidieverzoeken indienen bij het fondsbestuur dat vervolgens een besluit neemt tot (deels) 
toekennen of afwijzen van de aanvraag. In kleinere sectoren of bij cao’s die maar voor één bedrijf 
gelden, bestaan dergelijke sociale fondsen niet en worden direct afspraken gemaakt met de 
werkgever(sorganisatie). Voor subsidies uit sociale fondsen moeten overigens uitgebreide 
verantwoordingen worden afgelegd, inclusief accountantsverklaring, die ook aan het ministerie van 
SZW moeten worden gestuurd1.  
 
Indien AVV actief wordt als belangenbehartiger van werknemers in een bepaalde sector, met de 
intentie cao-partij te worden, doen wij dit altijd met de bedoeling een langdurige en duurzame 
relatie als sociale partner aan te gaan, met de werkgever(sorganisatie) en de andere aanwezige 
vakbonden. De wetgever heeft dat ook mogelijk gemaakt: daar waar gewone cao’s maar voor 2 jaar 
aan een sector kunnen worden opgelegd, kunnen betalingsverplichtingen voor 5 jaar aan een sector 
worden opgelegd. Een van de bedoelingen hiervan is dat besluiten over het al dan niet toekennen 
van subsidies uit het sociale fonds worden losgekoppeld van eventuele onenigheid aan de cao-tafel2.  
 
Hoe dan ook, AVV maakt in de gesprekken met alle stakeholders in de sector waar we beogen actief 
te gaan worden als belangenbehartiger glashelder dat AVV zich noch door subsidies noch door 
werkgeversbijdragen verplicht ziet welk akkoord dan ook te ondertekenen. We proberen steeds, 
overigens net als andere bonden, de afspraken inzake financiële bijdragen zoveel mogelijk bestendig 
te maken, zie ook voorbeeld in voetnoot 2.  
 
 

 
1 Strikt genomen geldt dit alleen als het Sociale Fonds algemeen verbindend is verklaard, hetgeen voor de 
meerderheid van de fondsen het geval is. 
2 Dat dit inderdaad zo werkt, wordt geïllustreerd door de sector Supermarkten. FNV is daar al sinds 2013 geen 
cao-partij meer, maar krijgt wel in de jaren 2013-2019 gemiddeld ca een miljoen euro per jaar uit het Sociaal 
Fonds Supermarkten.  
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