
Online vragen
685 vragen zijn er in 2018 bij Stichting VNB 

binnengekomen per e-mail

59 vragen kwamen in 2018 bij Stichting VNB 
binnen via het speciaal ontwikkelde digitale 

meldingsformulier

219 vragen bereikten Stichting VNB in 2018 via 
de App VNB Looncheck

Telefonische oproepen
3516 telefonische oproepen voor Stichting VNB 
heeft de fronto�ce van de FNV in 2018 gekregen

3183 telefonische oproepen voor Stichting VNB 
heeft de fronto�ce van de FNV in 2018 beantwoord

76,3% van de gesprekken is in 2018 binnen
2 minuten opgenomen, dit 
percentage geeft het 
zogenoemde servicelevel 
aan

Stichting VNB geeft 
informatie en advies over 
zaken die verband houden 
met arbeid, inkomen en
sociale zekerheid in de sector 
Transport en Logistiek.
                                                

VNB Looncheck App
11.520 unieke gebruikers wisten in 2018 de 
VNB Looncheck App te vinden

1450 gebruikers per dag lieten zien dat de app 
in 2018 spectaculair in populariteit is gegroeid

2,5 minuut was in 2018 de 
gemiddelde tijd dat een bezoeker 
bij de app was ingelogd

Behalve over de app beschikt 
Stichting VNB over paslezers, 
waarmee chau�eurspassen kunnen 
worden uitgelezen en direct 
geïmporteerd in het loon-
berekeningsprogramma. 
Hiermee wordt enorm veel tijd gewonnen.

Personeel en financiën
17,23 fte’s is in 2018 de totale personele 
bezetting van Stichting VNB

€ 2.067.249 bedraagt de subsidie die 
Stichting VNB over 2018 ontvangt van Stichting 
Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoede-
renvervoer (SOOB)

€ 67.500 ontving Stichting VNB als bijdrage 
uit het Partnership Agreement 2018-2019 tussen 
International Transport Workers' Federation (ITF), 
         FNV en VNB

                                  € 14.760 is 
                                                             in 2018 het negatief
                                                           resultaat uit gewone
                                                         bedrijfsvoering van 
                                                          Stichting VNB

Automotive
250.000 mensen bekeken alleen al in de 

eerste week na de lancering een onthullende 
vakbondsfilm over de dubieuze praktijken bij tran-
sporten van autofabrikanten, begin oktober 2018

 

Het brede en diepgravende onderzoek naar de 
arbeidsvoorwaarden van chau�eurs in deze 

zogeheten automotive industrie kreeg behalve van 
honderdduizenden filmkijkers ook volop aandacht 

van de (internationale) pers.

Website
105.854 unieke bezoekers aan de website van 
Stichting VNB betekenden voor 2018 een aanmerke-
lijke toename ten opzichte van de jaren daarvoor

128.070 unieke paginaweergaves 
toonden eveneens aan dat Stichting 
VNB online aanzienlijk aan naam
en faam heeft gewonnen in 
2018

                          

Successen
€ 200.000 is bij bena-
dering met terugwerkende kracht 
over 5 jaar nabetaald door een bedrijf 
dat voor een groep werknemers een on-
terechte trede-terugschaling had doorgevoerd

€ 116.594 is nabetaald door een onderneming 
met meer dan 150 jongeren in dienst, die een hele rits 
aan cao-regels (over loon, toeslagen, vakantie- en 
atv-dagen, vakantiebijslag) aan zijn laars had gelapt

€ 147.646 is nabetaald door een bedrijf waarvan
de werknemers geen overuren meer mochten maken en 
alleen nog de basisuren kregen uitbetaald
 
Een werkgever is gehouden op verzoek van Stichting VNB 
aan te tonen dat hij de cao naleeft (de “omgekeerde 
bewijslastprocedure”). Is hij daartoe niet in staat of blijkt 
dat hij de cao niet naleeft, kan hem een schadevergoeding 
en nabetaling aan zijn werknemers worden opgelegd.
  

Naleving CAO
                  111 onderzoeken heeft 
                                    Stichting VNB in 2018 gedaan ter
                                     controle van de naleving van de
                                                   Cao Beroepsgoederen-
                                                    vervoer over de weg

                            92 onderzoeken deden
                                                       het vermoeden rijzen
                                                        dat de cao werd 
                                                         overtreden

255 nalevingsdossiers had Stichting VNB eind 
2018 in behandeling

18 van die lopende dossiers heeft Stichting VNB 
overgedragen aan externe advocaten

Project Pakkettenmarkt
20 nalevingsdossiers is Stichting VNB in 2018 
gestart bij onderaannemers van alle grote 
pakketbedrijven

90 onderaannemers 
zijn in het kader van het
Project Pakkettenmarkt 
aangeschreven/
gecontroleerd 

€ 85.000 bruto en € 16.000 netto 
werden in 2018 nabetaald door onderaannemers 
in de pakkettenmarkt. In het merendeel van
de gesloten dossiers hebben de onderaannemers
aangetoond de cao alsnog na te leven

De door Stichting VNB gecontroleerde onderaannemers 
van grote pakketbedrijven hebben de cao grootschalig 
en grof overtreden. Veel werknemers kregen maandelijks 
tientallen tot honderden euro’s te weinig uitbetaald. 
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Straf- en verkeerszaken
25 nieuwe dossiers opende Stichting VNB in 2018 
  betre�ende straf- en verkeerszaken

11 van die nieuwe dossiers betro�en Nederlandse ver-
keerszaken waarin FNV Advocaten rechtsbijstand bood 

                             20 zogeheten kwesties nam 
                                                       Stichting VNB in 2018 in be-
                                                          handeling. Daarin kon wor-
                                                             den volstaan met een juri-
                                                               disch advies. Het ging hier
                                                                bijvoorbeeld om klachten
                                                                           over wachttijden voor
                                                                    medische keuringen
                              bij het CBR en vragen over Code 95

                                 Stichting VNB begeleidt FNV-leden in de 
                                sector Transport en Logistiek in nationale 
                                en internationale straf- en verkeerszaken.

KIJK HIER
voor het volledig
jaarverslag 2018

https://www.fnv.nl/getmedia/29b8ecc6-547a-48ca-a013-0fe1a404e106/Jaarverslag-2018-Stichting-VNB.pdf 

