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Vooraf
In dit plan presenteert de ABU veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de
uitzendbranche. Er zijn jaarlijks circa 850.000 uitzendkrachten van wie 80% tevreden
is met het werk. Er zijn veel bonafide uitzendondernemingen die uitzendwerk goed
regelen en evenzovele opdrachtgevers die de inhuur zorgvuldig hebben georgani
seerd. Gelukkig gaat er veel goed en dat verdient navolging. Toch kunnen we onze
ogen niet sluiten voor de zaken die niet goed gaan. Daarom dit plan.
Van de ruim 14.000 uitzendbureaus is het overgrote deel niet gecertificeerd. Veel van deze bureaus
opereren in de schaduw van onze economie. Met als gevolg: onderbetaling, slechte werk- en arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten, vluchtig ondernemerschap en financiële fraude. De ABU vindt
dat dit moet stoppen. Het plan moet naast meer kwaliteit ook leiden tot meer transparantie in de
branche, meer zekerheid voor uitzendkrachten én opdrachtgevers en meer ruimte voor bonafide uitzendondernemers. Om dit plan te laten slagen, roept de ABU op tot meer samenwerking en scherpere
controles in de keten. Van inlener tot overheid, van uitzender tot Kamer van Koophandel. Alleen samen
zorgen we voor meer kwaliteit in de uitzendbranche.
De ABU is zelf ook aan zet en neemt zijn verantwoordelijkheid. In het kader van onze eigen kwaliteitsstrategie komen er strengere eisen voor het ABU-keurmerk en dito lidmaatschapseisen.
De vijf pijlers van dit plan
I.

Selectie bij de poort

II.

Voorwaardelijke KvK-registratie

III.

Meer periodieke controles en samenwerking in de keten

IV.

Meer verantwoordelijkheid voor inleners

V.

Investeren in de kwaliteit van zelfregulering
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I. Selectie bij de poort
1. Maak weigering bij de poort mogelijk

2. Introduceer een waarborgsom

De ABU wil dat de uitzendbranche bij de poort wordt

Alle startende en bestaande uitzendondernemin-

beschermd tegen kwaadwillende ondernemers. De

gen worden verplicht om een waarborgsom van

Kamer van Koophandel (KvK) is hiervoor aan zet. Zij

€ 100.000 te betalen. Deze kan worden gebruikt voor

moet de mogelijkheid krijgen om een inschrijving te

de betaling van eventueel achterstallig loon en open-

weigeren voor nieuwe toetreders. Dit zou moeten

staande boetes van de Inspectie SZW. In de praktijk

gebeuren via een toets. Deze toets bestaat uit de

werkt dit als volgt:

volgende onderdelen:
■ De waarborgsom wordt via een bankgarantie
■ Controle of een bestuurder op de lijst van veel

gestort.

plegers staat.

■ Er komt een modelbankgarantie. Die wordt

■ De bestuurder dient een Verklaring Omtrent het

opgesteld door de uitzendbranche, de overheid,

Gedrag (VOG) in. De KvK toetst of er sprake is van

ISZW en de banken.

een verleden met financiële fraude of malafide

■ Bij de aanvraag van de bankgarantie moet een

turboliquidatie.

bank informatie kunnen verkrijgen over de finan-

■ De bestuurder dient een bankverklaring in waar-

ciële achtergrond van een bestuurder. Als uit

uit blijkt dat de waarborgsom (zie punt 2)

onderzoek blijkt dat de aanvrager bij de bank

is betaald.

bekend is vanwege (financiële) wanpraktijken, op

■ De bestuurder dient een ‘sociale verklaring’ in

een lijst van veelplegers staat dan wel betrokken

waarin hij/zij verklaart zich aan wet- en regel

is geweest bij criminele activiteiten, dan weigert

geving te houden en verklaart welke cao er van

de bank de bankgarantie.

toepassing is op de activiteiten van de onder-

■ De bankgarantie eindigt na vier jaar onafgebro-

neming. Deze verklaring is inzichtelijk voor alle

ken SNA-certificering of goedgekeurde accoun-



betrokken partijen zoals SNA (Stichting Normering

tantsverklaringen.

Arbeid), SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uit-

■ Staakt de uitzendonderneming binnen vier jaar zijn

zendkrachten), de Inspectie SZW en opdracht

activiteiten? Dan blijft de waarborgsom minimaal

gevers. Dit vergroot de transparantie en draagt bij

twee jaar staan. Dit bevordert de duurzaamheid van

aan gerichte controle door de Inspectie SZW

uitzendondernemingen en maakt het mogelijk om

wanneer de activiteiten van een onder
neming

eventuele loonvorderingen te voldoen.

lijken af te wijken van de werkingssfeer van de
toegepaste cao.
■ Zes maanden na registratie dient de bestuurder
een SNA-certificaat of een accountantsverklaring

■ Als een uitzendondernemer op het moment dat
de introductie van de bankgarantie een feit is al
vier jaar SNA-gecertificeerd is, dan hoeft hij/zij
geen bankgarantie te overleggen.

(zie punt 4) in bij de KvK. Gebeurt dit niet, dan
volgt controle van de Inspectie SZW.
■ Bij uitzendondernemingen die al zijn ingeschre-

3. Verplicht het gebruik van een G-rekening
Niet-SNA-gecertificeerde

uitzendondernemingen

ven vindt deze toets met terugwerkende kracht

worden verplicht om een G-rekening te gebruiken.

plaats. Ook hier volgt controle van de Inspectie

De wetgever heeft enkele jaren geleden al een wet

SZW als de toets niet succesvol wordt doorlopen.

aangenomen die dit regelt. Tot op heden is de wet
echter niet in werking getreden. De ABU vindt dat dit
snel moet veranderen. De Belastingdienst kan de
G-rekening gebruiken om belastingen en premies te
vorderen.
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II. Voorwaardelijke
KvK-registratie
4. V
 erplicht SNA-certificering of een jaarlijkse
accountantsverklaring

Als de verklaring van de accountant niet wordt

Om de kwaliteit van alle uitzendondernemingen die

door de Inspectie SZW. Hiermee kan de risicogerich-

geregistreerd staan bij de KvK te verbeteren, dient

te aanpak van de Inspectie SZW worden verbeterd.

elke uitzender te beschikken over SNA-certificering

Niet-naleving van deze verplichting kan uiteindelijk

of jaarlijks een verklaring van de accountant te over-

leiden tot intrekken van de registratie door de KvK.

ingediend, dan leidt dit tot melding bij en controle

handigen aan de KvK. In de verklaring van de
accountant staat in ieder geval dat de solvabiliteit van
de onderneming in orde is en dat er is voldaan aan de
eisen van de NEN 4400.

III. Meer periodieke
controles en samenwerking
in de keten
De overheid moet meer uitzendonder
nemingen vaker controleren dan nu
gebeurt. Alleen dan sluit het net zich
rondom malafide uitzenders. Belangrijk
daarbij is dat publieke en private hand
havers meer samenwerken. Dit ziet er
in de praktijk als volgt uit.

recht over een registratie beschikken. Uitzenders

5. Breid de controle op de registratieplicht uit

De Inspectie SZW en/of de Belastingdienst moeten

De Inspectie SZW moet vaker controleren of uit-

uitzendondernemingen vaker controleren. De focus

zendondernemingen geregistreerd staan in de KvK

moet liggen op niet-SNA-gecertificeerde uitzend

en of ze op grond van hun bedrijfsactiviteiten te-

ondernemingen. Deze circa 10.000 uitzendbureaus

kunnen verdachte situaties doorgeven aan de Inspectie SZW. De boete die wordt opgelegd bij overtreding van de registratieplicht wordt verdubbeld
naar minimaal € 16.000 per uitzendkracht. De ABU
wil dat bestuurders privé aansprakelijk gesteld
worden.

6. C
 ontroleer niet-SNA-gecertificeerde uitzend
ondernemingen periodiek
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moeten als het aan de ABU ligt minimaal één keer

8. Stel een top 100 samen van veelplegers

per twee jaar een controle krijgen. Die controle moet

Door gegevens uit te wisselen van de Inspectie SZW,

gaan over de afdracht van premies en belastingen en

de Belastingdienst, SNA en SNCU kan een lijst wor-

de naleving van de WML (Wet minimumloon en mini-

den opgesteld met de top 100-veelplegers. Informa-

mumvakantiebijslag), Wav (Wet arbeid vreemdelin-

tie is op die manier makkelijk en realtime beschik-

gen) en andere relevante wetgeving. Deze periodieke

baar. Dit zorgt ervoor dat malafiditeit sneller, meer

controles komen aanvullend op de risico gestuurde

gericht én gezamenlijk wordt aangepakt. De Inspec-

controles.

tie SZW voert op grond van deze lijst controles uit.
Voor deze personen die zich meer dan eens schuldig

Door alle uitzendondernemingen voor de keuze

maken aan bijvoorbeeld financiële fraude worden

‘SNA-certificering of jaarlijkse accountantsverklaring’

effectieve barrières opgeworpen om actief te zijn of

te stellen, zullen naar verwachting veel goedwillende

te kunnen worden in de uitzendbranche.

uitzenders zich wenden tot SNA. Dat vergroot de
transparantie in de branche. Ook zal de groep die de

9. Voer een bestuursrechtelijk bestuursverbod in

overheid periodiek moet controleren in omvang

Het civielrechtelijke bestuursverbod wordt zo snel

afnemen. Als de voorstellen van de ABU worden over-

mogelijk door de overheid geëvalueerd en waar nodig

genomen, kan de Inspectie SZW de risico gestuurde

effectiever gemaakt. Om de persoonsgerichte aanpak

controles gerichter uitvoeren. Dit betekent dat de

van malafide bestuurders te versterken, wordt een

inspectiecapaciteit mogelijk in beperkte mate hoeft

bestuursrechtelijk bestuursverbod ingevoerd. Dan

te worden uitgebreid.

hoeft niet een uitspraak van de rechter te worden
afgewacht voordat het verbod in werking treedt.

7. Introduceer een lik-op-stukbeleid
controleren. Er moet een lik-op-stukbeleid worden

10. Convenant effectieve handhaving uitzendbranche

ingevoerd voor uitzendondernemingen die hun cer-

De ABU roept alle publieke en private partijen op te

tificering verliezen door het niet naleven van wet- en

komen tot een convenant met aanvullende afspra-

regelgeving. Dit betekent dat SNA het verlies van de

ken over handhaving in de uitzendbranche. Het con-

certificering deelt met de Inspectie SZW en bij

venant moet zorgen voor meer bevoegdheden voor

mogelijke misstanden altijd en direct een controle

publieke instanties, meer mogelijkheden tot de uit-

van de Inspectie SZW volgt. Hiermee kan de risico

wisseling van informatie, meer samenwerking en een

gerichte aanpak van de Inspectie SZW worden verbe-

gezamenlijke aanpak. Dat draagt bij aan de effectieve

terd en sluitend worden gemaakt.

aanpak van malafiditeit.

SNA blijft de gecertificeerde uitzendondernemingen
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IV. Meer verantwoordelijkheid voor inleners
De ABU vindt dat inleners medeverant
woordelijk zijn voor de aanpak van
malafide uitzenders. In de praktijk blijkt
dat zij zich onvoldoende bewust zijn van
de risico’s die een samenwerking met
niet-SNA-gecertificeerde uitzendonder
nemingen meebrengt.

accountant overleggen bij de jaarrekening. Hierin staat
(i) met welke uitzendondernemingen er is samengewerkt, (ii) of de ondernemingen wel of niet SNA-gecertificeerd zijn en indien niet met een SNA-gecertificeerde
onderneming wordt samengewerkt (iii) welke financiële
risico’s voor de opdrachtgever hiermee gemoeid zijn.

12. S
 tel informeren medezeggenschapsorgaan
verplicht
Inleners worden verplicht om hun medezeggen-

11. 
Introduceer een uitbestedingsverklaring
bij de jaarrekening

schapsorgaan te informeren over de uitzendonder-

Inleners moeten een ‘uitbestedingsverklaring’ van een

of die aangesloten zijn bij SNA.

nemingen waarmee zij zaken doen en aan te geven

V. Investeren in de kwaliteit
van zelfregulering
De kwaliteit van de regulering in en door
de branche kan nog beter. Daarom zet de
ABU zich in voor:

ceerde uitzendondernemingen. Zo wordt de ruimte
van malafide ondernemers op de markt verder
beperkt.

14. Versterk het ABU-keurmerk
13. Scherp de financiële eisen van NEN 4400 aan

De ABU scherpt in zijn keurmerk de eisen van de

Om de risico’s van het niet (correct) betalen van

dienstverlening en de invulling van het werkgever-

werkenden te beperken, worden de financiële eisen

schap voor zijn leden aan. Het gaat o.a. om vak

van NEN 4400 aangescherpt. Met aanvullende norm-

bekwaamheid van de ondernemer en zijn personeel.

bepaling(en) zorgen we ervoor dat integraal naar alle

Maar ook om de introductie van een klachtenproce-

risico’s van het niet (correct) betalen van werkenden

dure voor uitzendkrachten en duurzame inzetbaar-

wordt gekeken. Hiermee wordt het risicomanage-

heid van uitzendkrachten. Ook zetten we stappen in

ment versterkt en dat stimuleert opdrachtgevers om

het aanscherpen van het controlebeleid en de

te kiezen voor een samenwerking met SNA-gecertifi-

kwaliteit van de controlerende instellingen.
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Algemene Bond Uitzendondernemingen
Postbus 144
1170 AC Badhoevedorp
Singaporestraat 74
Lijnden
020- 655 82 55
info@abu.nl
www.abu.nl

