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ARTIKEL 1 

Begrippen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

Stichting:  

Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel; 

 

CAO:  

de cao inzake de Stichting Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel.  

 

 

ARTIKEL 2 

Werkingssfeer 

Dit reglement geldt voor de werkgevers in de zin van de CAO. 

 

 

ARTIKEL 3 

Nadere regels betreffende de invordering en het tijdstip van inning van de gelden 

1. De werkgever is verplicht op de tijdstippen, op de wijze en over de tijdvakken als door de Stichting bepaald, de 

gegevens te verstrekken die deze Stichting nodig heeft om de door de werkgever volgens de CAO verschuldigde 

bijdrage en het door de Stichting te heffen voorschot op de bijdrage vast te stellen. 

Indien de werkgever geen, niet tijdig of onvolledige gegevens verstrekt aan de Stichting, is de Stichting bevoegd de 

hoogte van de bijdrage of het voorschot naar beste weten vast te stellen. 

 

2. De werkgever is verplicht de over een kalenderjaar verschuldigde bijdrage te voldoen binnen 14 dagen na 

dagtekening van de desbetreffende nota van de Stichting. De Stichting is bevoegd van de werkgever een voorschot te 

vorderen ter grootte van de bijdrage, die vermoedelijk over het kalenderjaar verschuldigd zal zijn. Het voorschot 

moet, tenzij het bestuur van de Stichting anders bepaalt, worden voldaan in ten hoogste vier gelijke 

kwartaaltermijnen, te betalen op de eerste van ieder kwartaal, met dien verstande dat de eerste termijn niet eerder 

vervalt dan 28 dagen na dagtekening van de voorschotnota. 

Bij niet tijdige betaling van een voorschottermijn wordt het gehele resterende bedrag van de voorschotnota 

opeisbaar. 

 

3. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage of het van hem gevorderde voorschot is de werkgever door het 

enkele verloop van de termijn in verzuim. De Stichting is dan bevoegd te vorderen: 

- rente in de zin van artikel 119 juncto 120 boek 6 Burgerlijk Wetboek over het verschuldigde bedrag vanaf de dag 

volgend op de dag dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn 

- vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten zoals bedoeld in artikel 96 lid 2 sub c  boek 6  van het 

Burgerlijk Wetboek, onverminderd de overige kosten van vervolging verschuldigd volgens de wet. 

 

De buitengerechtelijke invorderingskosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum 

van € 50,--. 
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ARTIKEL 4 

 

Inwerkingtreding 

 

Dit reglement is in werking getreden op  1 januari 2002. 


