
Transponeringstabel en vergelijking: ABU auditdocument uitzenden huidige situatie (2020) vs. nieuwe situatie (per 2021)

Onderwerp Huidig Nieuw Verschil en toelichting

Toetsingseisen CAO Eisen 1.1 t/m 10.6 Eisen 1.1 t/m 10.6 Er zijn geen eisen toegevoegd

Toetsingseisen toetreding
AVV-loze periode

- Inschrijving KvK
- SNA-keurmerk
- Systeem voor toepassing cao
- Registratie SNF

- Inschrijving KvK
- SNA-keurmerk
- Systeem voor toepassing cao
- Registratie SNF
- Rechtspositie

(arbeidsverleden, periode-
ketensysteem, uitzendbeding
en intra-concern)

- Beloning conform Waadi
- Loondoorbetalingsverplichting
- Loondoorbetaling bij ziekte
- StiPP

Uitsluitend voor nieuwe toetreders tijdens een AVV-loze
periode
Toevoeging van wettelijke eisen voor uitzendondernemingen
die willen toetreden tijdens een AVV-loze periode

Toetsingseisen
Huishoudelijk Reglement

- Anti-discriminatie
- SNA-keurmerk

- Anti-discriminatie
- SNA-keurmerk
- SFU-premie

Een controle op de betaling van de SFU-premie is toegevoegd

Opgave Huishoudelijk
Reglement

- SNF
- Concern-foto

- SNF
- Concern-foto
- Payrollovereenkomsten

De opgave of de onderneming ook payrollovereenkomsten
hanteert wordt toegevoegd

Concerncontrole Apart document Geïntegreerd in het
auditdocument voor
uitzendondernemingen

De werkinstructie en risico analyse die al bestond voor de
concerncontrole is toegevoegd aan het auditdocument zodat
er maar 1 document is voor uitzendondernemingen

Controle frequentie Periodieke controle (in de regel)
om de 3 jaar

Periodieke controle (in de regel)
om de 2 jaar

Verhoging van de auditfrequentie. (waarbij ongewijzigd dat
ondernemingen waar afwijkingen (van een bepaalde zwaarte)
zijn geconstateerd frequenter gecontroleerd worden)

Controleperiode Voorgaande 12 maanden Huidige boekjaar en voorgaande
boekjaar

De controleperiode is vergroot zodat ieder jaar terugkomt in
de controle



Onderwerp Huidig Nieuw Verschil en toelichting

Controlemethodiek:
Risico analyse en
steekproef

Geen risico analyse en
standaard steekproef
methodiek (SNA)

Risico analyse die kan leiden tot
een uitbreiding van de
standaard steekproef
methodiek (risicogericht)

Bij ondernemingen met meer inherente risico’s en minder
risico beheersingsmaatregelen een uitbreiding van de
steekproef of risicogerichte steekproef

Hersteltermijnen bij
afwijkingen

- A-afwijkingen: 3 maanden tot
1 jaar

- B-afwijkingen: 3 maanden tot
3 jaar

- A-afwijking: 3 maanden
- B-afwijking: 6 maanden

Alle afwijkingen dienen binnen 6 maanden hersteld en
gecorrigeerd (met terugwerkende kracht) te zijn

Zwaarte afwijkingen Toekenning standaard A- of B-
afwijking per toetsingseis
Bij incidentele afwijkingen
afschalen

Toekenning standaard A- of B-
afwijking per toetsingseis
Bij incidentele afwijkingen
afschalen

Er zijn geen aanpassingen doorgevoerd.

Aanleveren documenten
voor de audit

Steekproefresultaat en
aanlevering óp de audit dag

Steekproefresultaat en
aanlevering (twee weken) vóór
de audit dag

Vooraf opvragen geeft de onderneming meer tijd en
mogelijkheden (interne uitbesteding) en levert een
efficiëntere audit op (minder wachttijd en gelijktijdige
oplevering documenten)

Combineren van ABU-
audit met SNA-inspectie

Er kan vanuit planmatige
overweging worden afgeweken
van combineren

Alleen afwijken van combineren
met goedkeuring ABU en in
overleg met de onderneming

Het combineren van de audit met SNA zorgt voor een
beperking van de administratieve lasten. Het combineren
dient zoveel als mogelijk plaats te vinden om de onderneming
te ontlasten


