Klantteam Banden en Wielen
088 008 40 58

Februari 2015
Onderwerp: Bijdrage 2015 FCBBB
5

Geachte heer, mevrouw,
In deze brief informeren wij u over de bijdrageheffing 2015 van de Stichting Fonds Collectieve Belangen
voor de Banden- en Wielenbranche (FCBBB). Informatie over de regeling treft u aan in de bijlage bij
deze brief.
Bijdragepercentage 2015
Door cao-partijen is de bijdrage 2015 ongewijzigd vastgesteld op 1,1% van de bruto loonsom sociale
verzekering. De bijdrage komt geheel voor rekening van de werkgever.
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Voorschotnota 2015

Binnenkort ontvangt u de voorschotnota voor de bijdrage aan het FCBBB. De hoogte van het voorschot
is gebaseerd op de laatste bijdragevaststelling die voor uw onderneming heeft plaatsgevonden. Nadere
informatie vindt u in de Informatiebrief aanlevering loon- en dienstverbandgegevens van Syntrus
Achmea.

Definitieve afrekening 2014
U ontvangt ook binnenkort een e-mail/brief van Syntrus Achmea, waarin u wordt verzocht om de
loonsomopgave voor het jaar 2014 door te geven. Aan de hand van deze gegevens stellen wij de verschuldigde
premie 2014 voor het FCBBB definitief vast.
Administrateur
De regeling van het FCBBB, de bijdrageheffing en het incasso worden uitgevoerd door Syntrus Achmea.
Het correspondentieadres is voor zaken betreffende bijdrageheffing is:
Postadres:
Klantteam Banden en Wielen
Postbus 40011
7300 AX Apeldoorn
Bezoekadres:
Rijnzathe 10
3454 PV De Meern
E bpfbanden@achmea.nl
Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het Klantteam Banden en Wielen. Zij zijn op werkdagen
bereikbaar van 08.00 tot 18.00 uur op het telefoonnummer 088 008 40 58.
Algemeen
De Stichting FCBBB beschikt over een eigen bankrekeningnummer. Dit nummer is 74.42.88.207. Dit
bankrekeningnummer staat al vermeld op de voorschotnota.
Indien u de loonadministratie heeft uitbesteed aan derden, verzoeken wij u een kopie van dit schrijven
aan uw administratie-/accountantskantoor te sturen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche

Mevrouw J.B.M. Laddrak, accountmanager

Bijlage

Bijlage
STICHTING FONDS COLLECTIEVE BELANGEN VOOR
DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE (FCBBB)
1.

Werkingssfeer

Werkgevers
De cao betreffende collectieve belangen is van toepassing op elke:
a. natuurlijke of rechtspersoon die zich uitsluitend, in hoofdzaak, in belangrijke mate of in een afzonderlijke
afdeling geheel of gedeeltelijk bezig houdt met de uitoefening van: het bandenimportbedrijf, het
bandengroothandelsbedrijf, het bandenservicebedrijf, het bandensnelservicebedrijf, het
bandeninzamelingsbedrijf, het bandenproductie- en vernieuwingsbedrijf, het bandenbe- en
verwerkingsbedrijf;
b.

rechtspersoon die als houdstermaatschappij in betrekking staat tot een of meer rechtspersonen als
omschreven onder a. en door het bestuur tot de regeling is toegelaten;

c.

natuurlijke of rechtspersoon die verwant is aan de Banden- en Wielenbranche en door het bestuur tot de
regeling is toegelaten.

Werknemers
Onder werknemer wordt verstaan iedere mannelijke of vrouwelijke werknemer, in dienst bij een werkgever, voor
zover hij/zij de 65-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt. Directeur grootaandeelhouders, diens
echtgeno(o)t(e)/partner en familieleden die niet (meer) verplicht voor de werknemersverzekeringen verzekerd
zijn, zijn slechts werknemer in de zin van de FCB-regeling indien de onderneming voor hen vrijwillig aan de
regeling deelneemt.
2.

Doel en gemeenschappelijke projecten

Doel
De Stichting heeft ten doel het in de Branche bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, goede
arbeidsomstandigheden, een goede uitvoering en een optimaal functioneren van de arbeidsvoorwaarden als
overeengekomen in de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Banden- en Wielenbranche, een goede
toepassing van de werking van wettelijke regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid en een
optimale werking van de arbeidsmarkt.
Gemeenschappelijke projecten
De genoemde doelstellingen dienen gerealiseerd te worden door het bevorderen, het doen uitvoeren en geheel
of gedeeltelijk financieren van activiteiten die invulling geven aan onderstaande omschrijvingen:
a.

Het doen verstrekken van zowel collectieve als individuele voorlichting en begeleiding met betrekking tot
de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de afzonderlijke Collectieve Arbeidsovereenkomsten voor de
Banden- en Wielenbranche. Deze activiteit is ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de
Banden- en Wielenbracnhe.

b.

Het procesmatig bevorderen van de toepassing van innovaties vanuit het branchegerichte kenniscentrum.
Deze stimulansen zijn bedoeld ter verbetering van de kwaliteit van de arbeid en/of gericht op het voeren
van strategisch arbeidsmarktbeleid binnen de bedrijfstak.

c.

Het subsidiëren van branchegerichte vormings-, opleidings-, en trainingsactiviteiten voor werknemers in de
Banden- en Wielenbranche zoals deze worden ontwikkeld en/of uitgevoerd en/of gecoördineerd door het
branche-instituut SVOB aan de hand van paritair vastgestelde toetsingscriteria.

d.

Het opzetten en organiseren van activiteiten welke gericht zijn op positionering van de bedrijfstak bij de
onderscheiden doelgroepen ter versterking van de beeldvorming om daarmee de bevordering van de
werkgelegenheid te stimuleren.

e.

Het activeren van branchegerichte thematische informatievoorziening door middel van publicaties en
bijeenkomsten voor zowel werkgevers als werknemers, waardoor een voortdurende informatie-uitwisseling
tot stand kan worden gebracht ter versterking van deze communicatieprocessen.

f.

Het stimuleren van structuurverbeterende projecten binnen de bedrijfstak zijnde kwaliteitszorg, milieuzorg,
arbo zorg en voorzieningen gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim, ter bevordering van de
kwaliteit van de arbeid en/of ter optimalisering van de werkgelegenheidsontwikkeling in alle sectoren van
de bedrijfskolom.

g.

Het uitvoeren en verrichten van de werkzaamheden van de Vaste Commissie. De Vaste Commissie geeft
advies bij onenigheid over de uitleg of bedoeling van de regels van de Collectieve Arbeidsovereenkomst
voor de Banden- en Wielenbranche. De gang van zaken en de werkzaamheden van de Vaste Commissie
zijn vastgelegd in een reglement, welke deel uitmaakt van de Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake
Collectieve Belangen voor de Banden- en Wielenbranche .

3.
Bijdrage
De bijdrage voor 2015 is door cao-partijen ongewijzigd vastgesteld op 1,1% van de voor de onderneming
geldende bruto loonsom sociale verzekering van het lopende kalenderjaar.
4.
Inlichtingen/administrateur
Voor informatie over branchegerichte vorming-, opleidings-, en trainingsactiviteiten kunt u zich wenden tot:
Stichting SVOB, Opleidingen & Zorgsystemen voor de Banden- en Wielenbranche
Telefoonnummer: 071 - 568 6940
e-mailadres: svob@kcleiden.nl
www.vaco.nl/opleidingen
De administrateur van de FCBBB-regeling is Syntrus Achmea.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het Klantteam Banden en Wielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar
van 08.00 tot 18.00 uur op het telefoonnummer 088 008 40 58.

Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. Voor nadere informatie kan men de cao, evenals de
statuten en het reglement van de Stichting raadplegen. Deze stukken zijn op te vragen bij de administrateur.

