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REGLEMENT REKENING SECTORFONDS REPROGRAFIE 
 
Vastgesteld via delegatie bij besluit van het dagelijks bestuur van 10 mei 2011 (destijds genaamd: Reglement voor de 

Rekening, Opleiding en Arbeidsmarkt Reprografie).  
Laatstelijk gewijzigd door het bestuur bij besluit van 5 februari 2019, welke wijziging voor een ieder ter inzage is neergelegd 
ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, sector Kanton. 
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Artikel 1 Begripsbepalingen 

Dit reglement verstaat onder: 

(1) de stichting : de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafimediabranche; 
(2) het bestuur : het bestuur van de stichting; 
(3) de cao : de Cao voor het Reprografisch Bedrijf; 
(4) cao-partijen : partijen bij de Cao voor het Reprografisch Bedrijf; 

(5) Uitvoerend Comité : Uitvoerend Comité voor het Reprografisch Bedrijf als genoemd in    
  hoofdstuk 10 van de cao; 

(6)  rekening : de Rekening Sectorfonds Reprografie. 

Artikel 2 Doel en middelen 

(1) Doel van de onderhavige rekening is het versterken van de branche – het reprografisch bedrijf – door het financieel 
ondersteunen van projecten van zowel cao-partijen als individuele werkgevers en werknemers op het gebied van de 
arbeidsmarkt en opleidingen. 

(2) De bestaande middelen van de onderhavige rekening worden aangevuld door: 

a. de opbrengst van de belegde middelen van de onderhavige rekening; 
b. alle andere baten die aan de onderhavige rekening mochten toevallen. 

(3) De kosten die worden gemaakt ten behoeve de administratie en het beheer van de middelen komen ten laste van de 
in lid 2 van dit artikel bedoelde middelen. 

(4) Betalingen worden slechts gedaan voor zover de voor de onderhavige rekening bestemde middelen, na aftrek van alle 
andere op de onderhavige rekening rustende verplichtingen, toereikend zijn. 

Artikel 3 Uitvoering 

Cao-partijen besluiten welke projecten voor financiële ondersteuning uit de onderhavige rekening in aanmerking komen en 

over de grootte van de bijdragen uit de onderhavige rekening. Betalingen van bijdragen vinden plaats na een desbetreffend 
verzoek van het Uitvoerend Comité aan het bestuur. 

Artikel 4 Reglementswijziging en -intrekking 

Wijziging of intrekking van het reglement geschiedt door het bestuur in overleg met en/of op verzoek van het Uitvoerend 

Comité. 

Artikel 5 Opheffing 

Indien de onderhavige rekening wordt opgeheven wordt een eventueel batig saldo beschikbaar gesteld aan cao-partijen. 

Artikel 6 Beroep 

Een belanghebbende kan tegen een beslissing van cao-partijen in beroep komen bij het Uitvoerend Comité. 

Artikel 7 Slotbepaling 

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Rekening Sectorfonds Reprografie’. 
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