
Online vragen
756 vragen zijn er in 2019 bij Stichting VNB 

binnengekomen per e-mail

59 vragen kwamen in 2019 bij Stichting VNB 
binnen via het speciaal ontwikkelde digitale 

meldingsformulier

302 vragen bereikten Stichting VNB in 2019 via 
de App VNB Looncheck

Naleving CAO
136 onderzoeken 
heeft Stichting VNB in 
2019 gedaan ter controle 
van de naleving van de
Cao Beroepsgoederen-
vervoer over de weg

128 onderzoeken deden 
het vermoeden rijzen dat de 
cao werd overtreden, in deze 
gevallen is contact gelegd met
werkgevers teneinde te komen tot cao-naleving of zijn 
werkgevers middels de omgekeerde bewijslastprocedure 
verzocht aan te tonen dat de cao werd nageleefd

231 nalevingsdossiers had Stichting VNB eind 
2019 in behandeling

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

 

VNB Looncheck App
15.000 unieke gebruikers wisten in 2019 de 
VNB Looncheck App te vinden

1.800 gebruikers per dag lieten zien dat de app 
in 2019 in populariteit blijft groeien

2,5 minuut was in 2019 de ge-
middelde tijd dat een bezoeker
bij de app was ingelogd

Behalve over de app beschikt Stich-
ting VNB over paslezers, waarmee
chau�eurspassen kunnen worden
uitgelezen en direct geïmpor-
teerd in het loonberekenings-
programma. Hiermee wordt heel veel tijd gewonnen.

Steekproef 
Verhuissector

40 bedrijven in de verhuissector met 
meer dan 15 werknemers zijn eind 2019 

aangeschreven in het kader van een 
steekproef naar aanleiding van geuite 
zorgen en een enquête uitgezet onder 

FNV-leden in de verhuissector over 
de naleving van de cao in deze branche

Personeel en financiën
17,83 fte’s is in 2019 de totale personele 
bezetting van Stichting VNB

€ 2.146.419 is de subsidie die Stichting VNB
over 2019 ontvangt van Stichting Opleidings- en
Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB).
Hiervan heeft VNB € 87.951 
niet hoeven te gebruiken. 
Dat bedrag wordt terug-
gestort naar SOOB

€ 82.500 ontving  
Stichting VNB als bijdrage uit 
het Partnership Agreement 2018-2019 tussen Interna- 
tional Transport Workers' Federation (ITF), FNV en VNB

€ 7.752 is in 2019 het negatief resultaat uit 
     gewone bedrijfsvoering van Stichting VNB
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Straf- en verkeerszaken
35 nieuwe strafzakendossiers heeft Stichting 
VNB in 2019 geopend

90  lopende dossiers waren eind 2019 door 
Stichting VNB in behandeling 

                       28 zogeheten kwesties nam
                                         Stichting VNB in 2019 in behan-
                                                  deling. Daarin kon worden
                                                   volstaan met een juridisch 
                                                    advies. Het ging hier bij-
                                                      voorbeeld 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 2019

Project Pakkettenmarkt 
28 nalevingsdossiers is Stichting VNB in 2019 gestart 
bij onderaannemers van alle grote pakketbedrijven

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

                          € 27.302 bruto is 
                                                nabetaald door een bedrijf 
                                                dat is aangeschreven in het  
                                                kader van de campagne op 
                                                de pakkettenmarkt

                         € 16.133 bruto en 
€ 7.062,34 netto is nabetaald door een bedrijf op de pak-
kettenmarkt dat meerdere cao-artikelen had overtreden

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. 

Successen
€ 400.000 bruto en € 100.000 netto nabetaald
door een bedrijf vanwege niet-correct toepassen van onder
meer ziektegeld, nachttoeslag en dubbelbemande ritten

€ 90.475 netto en € 14.780 bruto nabetaald door
een bedrijf omdat het onder meer inschaling, loonbeta-
ling en vakantiegeld niet correct had toegepast

€ 86.600 is in termijnen nabetaald door een 
bedrijf vanwege onderbetaling

Een werkgever is gehouden op verzoek 
van VNB aan te tonen dat hij de cao 
naleeft (de “omgekeerde bewijslast-
procedure”). Hem kan een schade-
                            vergoeding en een 
                             nabetaling aan 
                             zijn werknemers 
                             worden opgelegd.

Website
55.903 unieke bezoekers wisten de website

van Stichting VNB te vinden in 2019. 
Zij bezochten de webpagina van Stichting VNB

die is aangepast aan de nieuwe huisstijl
van de FNV-website. 

Veel informatie is geactualiseerd. 
Behalve de aandacht voor nieuwsfeiten ligt de
focus meer en meer op achtergrondinformatie 

en serviceverlening
 

                          

Telefonische oproepen
3263 telefonische oproepen voor Stichting VNB 
heeft de fronto�ce van de FNV in 2019 gekregen

3046 telefonische oproepen voor Stichting VNB 
heeft de fronto�ce van de FNV in 2019 beantwoord

82,2% van de gesprekken is in 2019 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.
                                                

KIJK HIER
voor meer
successen

https://www.fnv.nl/getmedia/eadaec61-a431-45b7-a8c6-625584b0392a/Jaarverslag-stichting-VNB-2019.pdf
https://www.fnv.nl/getmedia/1361495b-f18b-4980-a4f5-85b19b1ed8e5/Jaarverslag-VNB-2019-successen.pdf

