Waarom is mijn onderneming verplicht aangesloten bij het Fonds Kollektieve Belangen voor de
Technische Groothandel (verder: FKB)?
In Nederland worden de arbeidsvoorwaarden in bedrijfstakken veelal geregeld in collectieve
arbeidsovereenkomsten (verder: CAO’s). Binnen de Technische Groothandel worden deze CAO’s
afgesloten door de werkgeversorganisatie WTG (Werkgevers Technische Groothandel) en de
werknemersorganisaties FNV, CNV Dienstenbond en De Unie.
Indien een onderneming bedrijfsmatige activiteiten uitvoert die getypeerd worden als Technische
Groothandel, dan is de onderneming verplicht aangesloten bij de collectieve regelingen voor de
Technische Groothandel. De activiteiten van de onderneming vallen dan onder de “werkingssfeer”
van de CAO.
Als dat het geval is, dan is de onderneming verplicht om de CAO-regelingen in de Technische
Groothandel te volgen en onder andere als uitvloeisel daarvan premie af te dragen aan FKB.
Bedrijven kunnen daar dus niet voor kiezen.
Algemeenverbindendverklaring
Belangrijke voorwaarde is wel dat de CAO, in dit geval de FKB-CAO 2016-2020, door de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend is verklaard. Dit betekent dat de CAO niet
alleen geldt voor de ondernemingen die lid zijn van de werkgeversorganisatie WTG (dit zijn
zogenaamde “georganiseerde” ondernemingen), maar ook voor alle ondernemingen die geen lid zijn
van die werkgeversorganisatie WTG (zogenaamde “ongeorganiseerde” ondernemingen).
Op de website www.technischegroothandel.org treft u onder ‘documentatie’ de FKB-CAO aan. In
artikel 1 is omschreven op welke ondernemingen deze CAO verplicht van toepassing is.
Op dezelfde website is ook een vereenvoudigd overzicht bijgesloten waaruit kan worden afgeleid
welke ondernemingen verplicht zijn aangesloten bij FKB (de FKB-criteria).
Met de premie die aan FKB moet worden afgedragen, worden collectieve activiteiten gefinancierd
die aan alle ondernemingen in de branche ten goede komen. U kunt daarbij denken aan de volgende
activiteiten.
Arbeidsmarkt & Scholing
Sociale partners ontwikkelen beleid op de volgende gebieden:
- middenmanagement
- arbeidsmarktbeleid
- periodiek loopbaanadvies
- participatie
- leeftijdsbewust personeelsbeleid
- plezier in het werk.
Voorts spreken CAO-partijen de intentie uit om via het FKB een infrastructuur op te zetten
waarbinnen werkgevers en werknemers verdere invulling kunnen geven aan de hierboven genoemde
beleidspunten. Dit heeft in 2014 geleid tot de start van de Praktijkacademie Technische Groothandel
'PiTtiG', die scholings- en arbeidsmarktprojecten op het gebied van middenmanagement,
arbeidsmarktbeleid, periodiek loopbaanadvies, participatie, leeftijdsbewust personeelsbeleid en
plezier in het werk ontwikkelt en uitvoert.

ARBO
Sociale partners ontplooien onder andere de volgende activiteiten op het gebied van
arbeidsomstandigheden:
- Branche-RIE voor de Technische Groothandel
- Arbocatalogus voor de Technische Groothandel
- ARBO-ambassadeursproject in de Technische Groothandel
- het verzorgen van opleidingen voor preventiemedewerkers in de Technische Groothandel
- het houden van regionale voorlichtingsbijeenkomsten zoals Preventiedagen voor en met
werknemers en werkgevers.
Duurzame Inzetbaarheid
Via het sociaal fonds FKB Technische Groothandel ontwikkelen sociale partners beleid ten aanzien
van duurzame inzetbaarheid.
Hoe wordt de premie berekend?
De hoogte van de premie die moet worden afgedragen is geregeld in artikel 7 van de FKB-CAO en het
bijbehorende Reglement. Beide documenten vindt u op de website.
Voor het gemak zijn de bepalingen opgenomen in een overzicht (“Parameters”) dat u hierbij ook
aantreft. Hierin staat uitgelegd hoe u de loonsom waarover u premie moet betalen berekent.
Mijn onderneming valt niet onder de Technische Groothandel. Wat moet ik doen om de registratie
te beëindigen?
Indien u van mening bent dat uw bedrijfsactiviteiten niet of niet meer onder de FKB-CAO vallen en
uw onderneming daardoor niet verplicht kan worden premie af te dragen aan FKB, dan kunnen wij
de registratie van uw onderneming beëindigen.
Het is daarvoor noodzakelijk dat u nauwkeurig aangeeft wat uw bedrijfsactiviteiten nu zijn. Indien uw
onderneming (verplicht) is geregistreerd bij een ander sociaal fonds en aan een ander sociaal fonds
premie afdraagt, dan stellen wij het op prijs wanneer u ons een kopie toestuurt van de premienota
die u van het andere sociaal fonds heeft ontvangen en tevens het betaalwijs dat aantoont dat u deze
premie voldaan heeft.
Nadat op basis van de door u verstrekte informatie is vastgesteld dat registratie van uw onderneming
bij het FKB Technische Groothandel niet correct is, zullen wij de registratie beëindigen.

