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PREAMBULE 
 
De ondergetekenden, te weten; 
 
1. Belangenvereniging Tankstations (hierna verder te noemen: BETA), gevestigd aan de Boompjes 

55 te (3011 XB) Rotterdam; 
2. Actomat B.V. (hierna verder te noemen Actomat), gevestigd aan de Rivium Boulevard 301 te 

(2909 LK) Capelle a/d IJssel; 
3. Retail Operating Company B.V. (hierna verder te noemen ROC), gevestigd aan de Tinstraat 3-5 

te (4823 AA) Breda; 
4. DGV Exploitatie B.V. (hierna verder te noemen DGV), gevestigd aan de Steekterweg 210 te 

(2407 BK) Alphen aan den Rijn; 
  
als partijen ter ene zijde,  
 
en 

 
5. Landelijke Belangen Vereniging (hierna verder te noemen: LBV), gevestigd aan de Strevelsweg 

700/612 te (3083 AS) Rotterdam 
6.  

als partij ter andere zijde,  
 

 
zijn de volgende overeenkomst aangegaan, 
 
Rotterdam, 4 november 2008 
 
 
E.R. Klok          J.B. Mennink 
 
 
 
 
 
M.A. Dolman        G. Johannes 
 
 
 
 
 
M. Post, Actomat B.V.       F. van Dommele, ROC B.V. 
 
 
 
 
 
H.P. van der Pol, DGV Exploitatie B.V.     
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CAO SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS 2009/2013 
 
Artikel 1 
DEFINITIES 
 
In deze CAO wordt verstaan onder: 
1. "CAO": 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst Sociaal Fonds Tankstations. 
2. "STICHTING": 

Stichting Sociaal Fonds Tankstations (hierna verder te noemen: SFT), statutair gevestigd en 
kantoorhoudende aan de Boompjes 55 te (3011 XB) Rotterdam. 

3. "WERKGEVER": 
Iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens onderneming valt onder de werkingssfeer van de CAO 
voor Tankstations. 

4. "WERKNEMER": 
Iedere natuurlijke persoon welke voor bepaalde of onbepaalde tijd door de werkgever in dienst is 
genomen. 

5. “PARTIJEN”: 
De Belangenvereniging Tankstations (hierna verder te noemen: BETA), Actomat B.V. (hierna 
verder te noemen Actomat), Retail Operaiting Company B.V. (hierna verder te noemen ROC), 
DGV Exploitatie B.V. (hierna verder te noemen DGV) en de Landelijke Bedrijfsorganisatie Ver-
keer (hierna verder te noemen: LBV). 

6. Overige definities zijn, voorzover in deze CAO genoemd, ontleend aan de definities in de CAO 
voor Tankstations. 

 
Artikel 2 
DUUR, VERLENGING & BEËINDIGING VAN DEZE CAO 
 
1. Deze CAO is aangegaan voor een tijdvak van vijf jaren. Dit tijdvak vangt aan op 1 januari 2009 

en eindigt op 31 december 2013. 
 
2. Deze CAO kan door partijen tegen het einde van de looptijd worden opgezegd met inachtne-

ming van een opzegtermijn van drie maanden. Een en ander dient te geschieden door middel 
van een aangetekend schrijven. 

 
3. Zolang geen van de partijen tot opzegging van deze CAO overgaat, wordt deze geacht stilzwij-

gend te zijn verlengd met maximaal één jaar. 
 
Artikel 3 
WIJZIGING(EN) TIJDENS DE LOOPTIJD VAN DEZE CAO 
 
1. Partijen keuren bij voorbaat goed, dat bijzondere voorwaarden, die na ondertekening van deze 

CAO mochten worden overeengekomen, alsnog aan deze CAO zullen worden gehecht. 
 
2. Bij tussentijdse wijziging(en) of aanvulling(en) bij gezamenlijk overleg in of op de aan deze CAO 

gehechte, door partijen, gewaarmerkte wijziging(en) en/of aanvulling(en), zullen deze gewijzigde 
en/of aanvullende nieuwe voorwaarden eveneens aan deze CAO worden gehecht en door par-
tijen worden gewaarmerkt. 
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3. In gezamenlijk en regulier overleg, minimaal éénmaal per jaar, zal door partijen worden nage-
gaan of en zo ja op welke wijze voorzieningen nodig zijn om één en ander, met inachtneming 
van de dan geldende wet- en regelgeving, te realiseren. 

 
Artikel 4 
STICHTING SOCIAAL FONDS TANKSTATIONS 
 
1. Door partijen is op 7 december 1999 de Stichting Sociaal Fonds Tankstations opgericht. De sta-

tuten en reglementen van de Stichting maken integraal onderdeel uit van deze CAO. 
 
2. De stichting heeft ten doel de financiering van voorlichting van de tankstationbranche en de kos-

ten verbonden aan het sociaal overleg met inbegrip van de apparaatskosten door en/of vanwe-
ge partijen bij de CAO voor Tankstations. Een en ander in de ruimste zin des woords en ter be-
oordeling van het bestuur van de Stichting. 

 
3. Het bestuur van de Stichting is paritair gevormd en bestaat uit vier leden, waarvan twee leden 

worden benoemd door BETA en twee leden worden benoemd door LBV. 
 
Artikel 5 
BIJDRAGE 
 
1. De werkgever is in enig kalenderjaar aan de Stichting een bijdrage verschuldigd. De hoogte van 

deze bijdrage wordt jaarlijks, uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar, 
vastgesteld. 

 
2. Voor de berekening van de verschuldigde bijdrage kan aan de werkgever worden gevraagd, 

opgave te doen van de loonsom of om andere relevante gegevens. 
 
3. Bij het in gebreke blijven van de in het tweede lid van dit artikel genoemde opgave is de Stich-

ting gerechtigd de desbetreffende gegevens naar beste weten te schatten. 
 
4. De werkgever voldoet aan het gestelde in het eerste lid van dit artikel, door het bedrag waarvoor 

hij door de Stichting is aangeslagen binnen de daarvoor gestelde termijn ten gunste van de 
Stichting over te maken op een door of namens de Stichting geduide bank- of girorekening. 

 
5. In geval van het niet of niet tijdig nakomen van periodieke verplichtingen, of enig andere ver-

plichting voortvloeiend uit deze CAO dan wel de Statuten en/of het reglement van de Stichting, 
is de werkgever een boete verschuldigd van 10.000 euro voor iedere maand nadat hij schriftelijk 
in gebreke is gesteld en zijn verplichtingen niet volledig nakomt. 

 
6. Onverminderd het gestelde in het eerste lid van dit artikel is deze CAO niet van toepassing op: 

a. werkgevers die krachtens lidmaatschap dan wel door enige algemeen verbindend verkla-
ring zijn gehouden een andere CAO dan de CAO voor Tankstations toe te passen; 

b. werkgevers die, in bijzondere gevallen waarin het opleggen van de bijdrage kennelijk on-
redelijk is en na een daartoe ingediend schriftelijk verzoek tot dispensatie, schriftelijk door 
het bestuur van de Stichting zijn gedispenseerd. 

 



 5

Artikel 6 
VAN DE STICHTING 
 
1. De in artikel 5 van deze CAO genoemde bijdrage wordt, zoals in artikel 4 van deze CAO is be-

paald, aangewend voor financiering van voorlichting van de tankstationbranche en de kosten 
verbonden aan het sociaal overleg met inbegrip van de apparaatskosten door en/of vanwege 
partijen bij de CAO voor Tankstations.  

 
2. De te ontvangen geldmiddelen van de Stichting worden voor het doen van uitkeringen als volgt 

ter beschikking gesteld: 
a. 45 procent aan BETA voor informatieprojecten en ter financiering van overige, met de tus-

sen partijen gesloten CAO’s gemoeide kosten; 
b. 45 procent aam LBV ten behoeve van scholings- en vormingsactiviteiten en ter financie-

ring van overige, met de tussen partijen gesloten CAO’s gemoeide kosten; 
c. 10 procent door de Stichting wordt aangewend ter bestrijding van overige kosten. 
 

3. De gelden die telkenjare per factor resteren zullen worden gereserveerd en onder dezelfde fac-
tor worden opgevoerd in de begroting voor het volgend jaar. 

 


