Aanmeldingsformulier
Door het insturen van dit aanmeldingsformulier geeft u aan lid te willen worden van de ABU. Na uw
aanmelding beoordeelt het secretariaat op basis van de screeningsresultaten of uw aanmelding wordt
voorgedragen aan het bestuur. Het bestuur neemt het uiteindelijke besluit over de toetreding tot het
lidmaatschap van de ABU.
Bedrijfsgegevens
Naam uitzendbureau

: ___________________________________________________

Dossiernummer KvK

: ___________________________________________________

Postadres

: ___________________________________________________

Postcode en plaats

: ___________________________________________________

Bezoekadres

: ___________________________________________________

Postcode en plaats

: ___________________________________________________

Mailadres factuur

: ___________________________________________________

Telefoon

: ___________________________________________________

Internetadres (website) : ___________________________________________________
Naam directeur/eigenaar: ________________________________________________ m/v
E-mailadres directeur : ___________________________________________________
(svp geen info@ emailadres)
Naam contactpersoon : _________________________________________________ m/v
E-mailadres contactpersoon
(svp geen info@ emailadres)

: _____________________________________________

Wordt vanuit bovenstaand adres ook daadwerkelijk uitgezonden?

Ja / Nee

Dient het aangemelde uitzendbureau toegevoegd te worden aan een concernlidmaatschap 1 :
Ja / Nee. Indien ja, aan welkconcern?___________________________________________________
1

Indien meerdere personen in welk verband dan ook gezamenlijk één bedrijf uitoefenen of in een organisatorisch gezamenlijk
verband de activiteit bedrijven van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, worden zij gezamenlijk als één lid
aangemerkt. Personen ten aanzien van wier organisatie een andere persoon, die eveneens arbeidskrachten ter beschikking
telt, een overwegende zeggenschap heeft, worden tezamen met deze andere persoon als één lid aangemerkt. Op verzoek kan
hier van worden afgeweken.

Concernrelatie. Wanneer de directeur bij de ABU reeds bekend is wenst u dan voor iedere entiteit
apart berichten te ontvangen.
Ja / Nee
Uitzendactiviteiten onderneming
Vanaf welke datum stelt u arbeidskrachten ter beschikking?__________________________ dd/mm/jjjj

Gebruikt u voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten een
Uitzendovereenkomst2 conform 7:690 BW?

Ja / Nee

2 Een

uitzendovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarin een werkgever en een werknemer overeenkomen dat de
werknemer ter beschikking wordt gesteld aan een derde (opdrachtgever) om onder diens leiding en toezicht arbeid te
verrichten.

Vestigingen 3
Adres

:_______________________________________________________

Postcode en plaats :_______________________________________________________
Telefoon

:_______________________________________________________

3

Als vestiging wordt beschouwd elke locatie waar gewoonlijk minimaal 20 uur per week een of meerdere medewerkers lijfelijk
aanwezig zijn, en waar arbeidskrachten zich kunnen inschrijven om ter beschikking van derden gesteld te worden. Elk ABU-lid
wordt geacht ten minste één vestiging te tellen. Indien de onderneming twee of meer vestigingen heeft, gaarne een overzicht
bijsluiten.

Specifieke bedrijfsuitoefening
Welke diensten biedt uw onderneming aan?






Uitzenden
Payrolling
Detacheren van professionals
Werving & Selectie
Bemiddeling van zelfstandigen



Overig, te weten __________________________________________________________







Van-werk-naar-werk dienstverlening
Contracting
Bemiddeling en/of plaatsing senioren
Bemiddeling en/of plaatsing flexmigranten
Bemiddeling en/of plaatsing studenten

__________________________________ _____________________________________________
Samenwerkingsverband van ondernemingen
In de statuten (art 18 lid 2) kunt u teruglezen dat, indien een ABU-lid opereert binnen een
samenwerkingsverband van ondernemingen (concern/holding e.d.), de omzet van alle rechtspersonen
die zich binnen het verband bezighouden met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, meetelt
voor de bepaling van de ABU contributieafdracht. Dit geldt dus nadrukkelijk ook voor de omzet van
rechtspersonen die aan ter beschikking stellen doen en die géén lid van de ABU zijn.
Hierbij wordt door de ABU wel rekening gehouden met eventuele lidmaatschappen van Cedris. Dit om
dubbele contributie-afdrachten te voorkomen. Concreet betekent dit dat de omzet van eventuele SW
bedrijven binnen het samenwerkingsverband die lid zijn van Cedris buiten beschouwing worden
gelaten bij de ABU contributieafdracht.
Geef hieronder aan met welke andere rechtspersonen uw onderneming in een
samenwerkingsverband opereert en welke van deze andere rechtspersonen zich bezighouden
met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (uitzenden, payroll, detacheren).
Als bijlage bij dit formulier dient u een organogram mee te zenden waarin het samenwerkingsverband
van de rechtspersonen schematisch wordt weergegeven én een uitdraai vanuit het handelsregister
van de Kamer van Koophandel van de hoogste concernrelaties van het totale concern.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Motivatie
Wat is de reden dat u zich wenst aan te sluiten als ABU lid?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Huisvesting van werknemers
U dient te voldoen aan de uniforme huisvestingsnormen uit de CAO voor uitzendkrachten en zich te
certificeren bij de Stichting Normering Flexwonen (SNF) indien:
a. u een inhouding of een verrekening doet op het loon van de uitzendkracht ten behoeve van de
huisvesting of
b. u een overeenkomst bent aangegaan met de uitzendkracht over het gebruik of de huur van de
huisvesting.
Is één van de bovenstaande situaties op u van toepassing?
Ja / Nee
Meer informatie over SNF is te vinden op www.normeringflexwonen.nl
Controlerende instelling
U kunt zelf bepalen door welke controlerende instelling (CI) u de screening voor toetreding tot het
ABU-lidmaatschap wilt laten uitvoeren. Uitsluitend controlerende instellingen die geaccrediteerd zijn
voor inspecties op basis van NEN 4400 en een overeenkomst met de ABU hebben afgesloten komen
hiervoor in aanmerking. De volgende ondernemingen voldoen aan deze eisen. Wilt u aangeven door
welke instelling u gescreend wilt worden? De door u ingevulde gegevens worden dan naar CI van uw
keuze verzonden.









Bureau CICERO, te Zwolle, info@cicero.nl tel: 088 625 24 80
Kiwa Nederland, te Rijswijk, SalesHenC@kiwa.nl tel: 088 998 4900
Normec FLC, te Geldermalsen, info-flc@normec.nl tel: 088 89 44 001
FlexSpect, te Tilburg, info@flexspect.nl tel: 013 583 22 06
Qualitatis Inspectie, te Harderberg, info@q-inspectie.nl tel: 0523 677 083
Safex Certificatie, te Ridderkerk, info@safexci.nl tel: 0880 28 900
The Auditing Company, te Culemburg, info@theauditingcompany.nl tel : 085 876 92 77
Normec VRO, te Geldermalsen, info-vro@normec.nl tel: 088 89 44 001
Mee te sturen bijlagen:
1. Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de aangemelde
onderneming. Het uittreksel dient te zijn ondertekend door de Kamer van Koophandel. Het
uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden. Het uittreksel dient één of meerdere
goedgekeurde SBI-codes te bevatten4.
2. Organogram waarin het samenwerkingsverband van rechtspersonen schematisch wordt
weergegeven.
3. Uitdraai(en) vanuit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van de hoogste
concernrelaties van het totale concern. De uitdraai(en) mag/mogen niet ouder zijn dan één
maand.
4. Lijst met vestigingen (indien de aangemelde onderneming twee of meer vestigingen telt)
4 De

goedgekeurde SBI-codes in het kader van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) zijn 78201
Uitzendbureaus, 78202 Uitleenbureaus, 78203 Banenpools en/of 7830 Payrolling. Voor meer informatie zie FAQ over
registratieplicht op www.abu.nl.
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Ik machtig de ABU om bij de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) met onderstaande
contact gegevens te informeren of mijn onderneming bij de SNCU in onderzoek is en ik geef de SNCU
toestemming deze informatie aan de ABU te verstrekken.
Ondertekening
Ik verklaar dit aanmeldingsformulier naar eer en geweten, duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te
hebben ingevuld. Ik verklaar kennis genomen te hebben van de Statuten, het Huishoudelijk
Reglement en het privacystatement en ben akkoord met de daarin opgenomen bepalingen.
Naam onderneming

: _______________________________________________________

Dossiernummer KvK

: _______________________________________________________

Naam ondertekenaar

: _______________________________________________________

Functie (tekenbevoegd) : _______________________________________________________
Datum

: _______________________________________________________

Handtekening

: _______________________________________________________

Heeft u alle velden ingevuld, voldoet het Uittreksel Kamer van Koophandel aan de door ons
gestelde voorwaarden en heeft u alle vereiste bijlagen bijgevoegd?

U kunt de formulieren plus vereiste bijlagen aan ons retourneren via mail of post naar het
onderstaande adres:
mail: schaap@abu.nl
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
Mevrouw M.J. (Marie-José) Schaap – van der Veer
Postbus 144
1170 AC BADHOEVEDORP
T: 020 - 655 82 10
2018-11-10
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