
 

 

 

 
 

 
 
 

Procedure t.b.v. compensatieregeling  
 

Werknemers kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op het uitbetalen van uren door de 

Stichting Sociaal Fonds Cao Tentoonstellingsbedrijven. Het betreft uren, opgebouwd in het kader van 

de tijd voor tijd regeling (hierna ‘TvT uren’) zoals omschreven in de Cao tentoonstellingsbedrijven, bij 

bedrijven die gedurende de looptijd van deze cao failliet zijn gegaan. 

 

Deze procedure heeft ten doel de behandeling van een dergelijke aanspraak in een praktische 

werkwijze te vatten.   

 

Ontvangst, toetsing en afwikkeling claims 

Werknemers kunnen de uit te betalen TvT uren claimen bij het bestuur van de Stichting Sociaal Fonds 

Cao tentoonstellingsbedrijven (hierna ‘Sociaal Fonds’). De werknemer dient hiertoe zijn claim kenbaar 

te maken aan het secretariaat, zijnde CLC-VECTA, dat de ontvangst bevestigt en het bestuur van het 

Sociaal Fonds informeert.  

 

Toetsing van de claim door het Sociaal Fonds vindt vervolgens plaats aan de hand van de volgende 

punten: 

- Het betreft TvT uren die in de periode van een jaar voorafgaande aan het faillissement en tot 13 

weken voorafgaande aan het moment van uitspreken van het faillissement zijn opgebouwd 

(daarbij inbegrepen eventuele uren die eerder zijn opgebouwd en meegenomen naar het 

volgende kalenderjaar) 

- De claim dient uiterlijk vóór 1 september van het jaar volgend op het jaar waarop de claim 

betrekking heeft te zijn ingediend 

- De claim is onderbouwd met een schriftelijke, deugdelijke en controleerbare vastlegging van de 

betreffende uren 

- De claim is tevens voorzien van een schriftelijke ondersteunende toelichting door de werknemer 

met vermelding van de volgende gegevens: 

 NAW en KvK nummer van het bedrijf 

 NAW werknemer (incl. bankgegevens) 

 Insolventienummer en aangestelde curator aangaande de faillissementsuitspraak 

- De claim met begeleidende stukken is via het secretariaat (CLC-VECTA, info@clcvecta.nl of per 

post) ontvangen  

 

Op basis van de informatie in de claim, stelt het Sociaal Fonds binnen 6 weken na ontvangst de 

rechtmatigheid van de claim vast en informeert CLC-VECTA hierover, die op haar beurt de werknemer 

informeert. 

 

Na afloop van ieder kalenderjaar, stelt het bestuur op basis van evenredigheid over alle werknemers 

die een claim hebben ingediend, vast of de gedane claims geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd en 

informeert CLC-VECTA, die op haar beurt de werknemers informeert .*   
* De totaal uit te keren som bedraagt maximaal € 10.000 per jaar voor de jaren 2016 en 2017. 
  

Regres/subrogatie 

Het Sociaal Fonds krijgt als gevolg van de betalingen aan werknemers vanwege regres/subrogatie 

vorderingen op de (ex-)werkgevers, welke vordering dezelfde rang, preferentie, heeft als de 

vorderingen van de (ex-)werknemers. CLC-VECTA zal daarom, na ontvangst van de vaststelling van de 

rechtmatigheid van de claim, de vordering p.m. indienen bij de aangestelde curator. 
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Stroomschema procedure compensatieregeling 

  

 

 

 

 

Werknemer claimt TvT uren na faillissement werkgever 

(conform bijlage 1)  

Is de claim tijdig ontvangen 

door het secretariaat? 

Ja 

Nee 

CLC-VECTA bevestigt ontvangst en 

informeert bestuur Sociaal Fonds  

CLC-VECTA vraagt 

aanvullende informatie 

Afwijzing 

Is de claim volledig en juist 

onderbouwd 

Nee 

Ja 

Sociaal Fonds beoordeelt claim  

(binnen 6 weken na ontvangst)  

Is de claim rechtmatig? CLC-VECTA informeert 

werknemer over afwijzing 

CLC-VECTA bevestigt rechtmatigheid 

claim aan werknemer  

CLC-VECTA dient vordering p.m. in bij 

curator (conform bijlage 2) 

Sociaal Fonds stelt aan het einde van 

kalenderjaar de hoogte van claims 

naar evenredigheid vast, informeert 

CLC-VECTA en betaalt claims uit aan 

werknemers 

Zijn er meerdere claims 

ontvangen? 

Ja 

Nee CLC-VECTA informeert werknemer aan het 

einde van het kalenderjaar en vraagt Sociaal 

Fonds de claim uit te betalen 

CLC-VECTA informeert werknemers en 

voorziet curatoren van berekeningen 

Blijft volledige 

onderbouwing 

uit? 

Ja 

Afwijzing 

Nee 


