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De SNCU is opgericht door werkgeversorganisaties (ABU en NBBU) en werknemersorganisaties
(FNV, CNV Vakmensen, LBV en De Unie) in de uitzendbranche. Namens deze organisaties houdt
de SNCU toezicht op naleving van de uitzend-CAO. Hierbij wordt intensief samengewerkt met
verschillende instanties. De SNCU wordt gefinancierd uit het Sociaal Fonds voor de Uitzend
branche (SFU).

WAT DOET DE SNCU:

•
•
•

Houdt toezicht op de naleving van de voor de
uitzendbranche geldende CAO’s door het uitvoeren van controles bij uitzendbureaus;
Geeft voorlichting en uitleg over de arbeidsvoorwaarden zoals opgenomen in deze CAO’s.
Onze gratis helpdesk geeft antwoord op alle
vragen over de CAO;
Is het meldpunt voor wie vermoedt dat CAOregels in de uitzendbranche niet goed worden
nageleefd.

CAO SOCIAAL FONDS VOOR DE
UITZENDBRANCHE (SFU)
Naast de arbeidsvoorwaarden-CAO’s ABU-CAO en
NBBU-CAO, bestaat er in de uitzendbranche een
CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (CAO
SFU), waarin onder meer de statuten en reglementen van de SNCU zijn opgenomen. In de CAO SFU
delegeren CAO-partijen hun bevoegdheid om
onderzoek te doen en in en buiten rechte op te
treden bij (vermeende) overtreding van de twee
arbeidsvoorwaarden-CAO’s aan de SNCU, alsmede
het recht om schadevergoeding te vorderen.

De CAO SFU is afgesloten tussen de genoemde
twee werkgevers- en vier werknemersorganisaties.
Deze CAO was in 2020 algemeen verbindend verklaard tot en met 31 mei en vanaf 27 november
2020 tot en met 30 juni 2021. Omdat deze CAO
niet is opgezegd, is deze CAO verlengd tot en met
30 juni 2022. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt voor de periode na juni 2022.
Wanneer geen aansluitende algemeen verbindendverklaring heeft plaatsgevonden, kan de SNCU,
in afwachting van een nieuwe algemeen verbindendverklaring, door CAO-partijen rechtstreeks
gemachtigd worden haar werkzaamheden te
verrichten.

ONTWIKKELINGEN
Het grootste deel van 2021 heeft zich in de ban
van het coronavirus afgespeeld. Veel van de in dit
kader genomen maatregelen hebben ook invloed
gehad op de wijze waarop de SNCU haar werkzaamheden heeft uitgevoerd. Vergaderingen en
onderzoeken hebben voornamelijk digitaal plaatsgevonden.
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VOORLICHTING
In 2021 zijn in totaal 6.348 vragen en meldingen
van voornamelijk uitzendkrachten in verschillende talen ontvangen door de helpdesk van de
SNCU. De medewerkers van de SNCU-helpdesk
spreken behalve Nederlands ook Pools,
Roemeens, Engels en Spaans. Naast de mogelijkheid tot direct telefonisch contact met de helpdesk of door het versturen van een e-mail, kan
ook via de chat met de helpdesk medewerkers
contact worden opgenomen.
Social Media blijkt een effectief middel te zijn om
te communiceren met arbeidsmigranten die via
een uitzendbureau werken. De SNCU gebruikt
Facebook, YouTube, Twitter, Instagram en LinkedIn
om haar doelgroep van informatie te voorzien en
vragen te beantwoorden.
2021 Signalen en meldingen
totaal 6348

In totaal zijn er 5.000 volgers met diverse nationaliteiten die de SNCU Facebook-pagina’s volgen
en ruim 1000 LinkedIn leden die op het SNCU
LinkedIn-account geabonneerd zijn. Op YouTube
zijn de meest recente animaties te vinden waarin
een aantal onderwerpen visueel worden weer
gegeven.
Met name aan het begin van 2021 is veel aandacht
besteed aan voorlichting over corona-gerelateerde
vragen. Doordat de maatregelen op dit gebied
veelvuldig en snel veranderden was het met name
voor arbeidsmigranten lastig om op de hoogte te
zijn van de op dat moment geldende regels.
De meest gestelde vragen bij de helpdesk gingen
over quarantaine en de doorbetaling van loon. >>
2021 Aantal per taal
totaal 6348
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De SNCU heeft een aparte pagina op haar website ingericht met corona-gerelateerde informatie in diverse talen. Op deze pagina kunnen
arbeidsmigranten informatie vinden over hun
rechten en plichten in relatie tot werk en huisvesting in het geval van corona.
2021 stond natuurlijk in het teken van de nieuwe
versie van de CAO voor uitzendkrachten. Nieuwe
afspraken zijn gemaakt tussen CAO-partijen,
zoals bijvoorbeeld de inkomensgarantie voor uitzendkrachten en sommige bestaande regels zijn
gewijzigd. Aan het einde van het jaar waren er
veel vragen over deze onderwerpen. Op de website van SNCU zijn de meest gestelde vragen aangepast, ook is de informatie via sociale media
verspreid.
Tot slot heeft de SNCU samen met Doorzaam
een gezamenlijk webinar gegeven “Je mogelijkheden als uitzendkracht”. Dit webinar trok aardig wat bezoekers en is voor herhaling vatbaar.

HANDHAVING
De SNCU voert CAO-nalevingsonderzoeken uit.
Vaak op basis van signalen die binnenkomen via
de helpdesk. In 2021 zijn in totaal 606 nalevings
onderzoeken opgestart. Bij de opstart van deze
onderzoeken wordt zorgvuldig naar de onderbouwing van de melding gekeken. In veel gevallen
wordt contact gezocht met de melder voor onderbouwing of nadere toelichting. Bij incidentele problemen neemt een SNCU-inspecteur, na goedkeu-

ring van de melder, contact op met de uitzender.
Door vervolgens gericht onderzoek uit te voeren,
wordt in veel gevallen herstel van afwijkingen op
zeer korte termijn gerealiseerd. Het herstel heeft
betrekking op een recentere periode. In het reguliere nalevingsonderzoek wordt de onderzoeks
periode bepaalt aan de hand van de AVV-perioden
en wordt ter plaatse in de administratie van het
uitzendbureau naar non-conformiteiten gezocht.
De onderzoeken zijn door de corona-maatregelen
voor het grootste deel van het jaar digitaal uitgevoerd. Deze manier van werken is in de praktijk
effectief en efficiënt gebleken en hierdoor kan
sneller nabetaald worden aan uitzendkrachten.
Bij ‘niet-meewerkers’ aan een onderzoek of herstel
wordt overleg gevoerd met de SNCU-advocaat
om te kijken wat een effectieve interventie kan
zijn. Een aantal dossiers is overgedragen aan een
externe advocaat. Naast het herstel dat wordt
afgedwongen namens CAO-partijen, ontvangt de
SNCU met enige regelmaat schadevergoedingen
welke zijn opgelegd doordat de onderneming
weigert mee te werken. Nabetalingen aan uitzendkrachten blijft altijd het doel.
>>
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In het afgelopen jaar zijn ook buitenlandse uitzenders in onderzoek genomen. De bevoegdheid
van de SNCU in het buitenland wordt middels
recentelijke jurisprudentie bevestigd. Recentelijk
is in Polen een schadevergoeding van € 100.00,afgedragen omdat de onderneming de bevoegdheid van de SNCU in twijfel trok en niet wilde
meewerken. Er is een intensieve samenwerking
met de deurwaarder voor de executie van vonnissen en faillissementen.
Naast CAO-nalevingsonderzoeken zijn er StiPPonderzoeken uitgevoerd. Indien mogelijk worden
deze onderzoeken uitgevoerd als DUO-onderzoek
en wordt het StiPP-onderzoek gecombineerd met
een CAO-nalevingsonderzoek opgestart bij
dezelfde uitzender.
Opstarten van onderzoeken
totaal 606
87

Dit om te zorgen voor een zo’n efficiënt mogelijk
verloop van het onderzoek. De StiPP-onderzoeken
hebben geleid tot een groot aantal correcties op
de premieafdrachten voor StiPP.
Door intensieve onderlinge samenwerking en
informatie-uitwisseling tussen handhavings
organisaties, kan een sluitende aanpak van
eventuele misstanden worden gerealiseerd. Ook
in 2021 heeft de SNCU samengewerkt, waaronder
met SNA. Meldingen van SNA over de doorhaling
in het register worden door de SNCU in onderzoek genomen. Op het moment dat men niet hersteld, meldt de SNCU dit weer aan SNA.
Bevindingen op basis van informatie-uitwisseling
worden altijd gedeeld met CAO-partijen.
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SECUNDAIR PROCES,
SAMENWERKING EN
GEGEVENSUITWISSELING
De SNCU is al enige tijd actief met het project
Sectorinformatie. In samenwerking met SNA,
SNF, StiPP, ABU en NBBU wordt op basis van
beschikbare gegevens van bedrijven in de sector,
onderzocht of het mogelijk is om risico’s op
non-compliancy vast te stellen.
Binnen het project heeft ook een goede discussie
plaatsgevonden welke vormen van malafiditeit
er binnen de sector zijn en hoe deze te kwantificeren zijn.

een toepassing om in eerste instantie inzicht in
de sector te ontwikkelen. Door het samenvoegen
van verschillende bestanden wordt de omvang
en dynamiek van de sector duidelijk. Ook wordt
inzichtelijk welk deel van de bedrijven op enigerlei wijze onderdeel is van de zelfregulering en
welke bedrijven wel actief zegt te zijn in de sector,
maar niet deelneemt in een van de onderdelen van
de zelfregulering. Als deze basis op orde is, is een
volgende stap het toevoegen van risico gerelateerde gegevens, voor zover die beschikbaar zijn.

Na verschillende sprints om de effectiviteit van
deze aanpak te kunnen beoordelen, is aan het
einde van 2021 gestart met de ontwikkeling van

De resultaten uit het project vormen de basis voor
afstemming op het gebied van handhaving met
overheidspartijen.

CERTIFICERING
In maart van 2021 heeft de Tweede Kamer besloten om het in 2020 verschenen rapport van het
Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten,
de Commissie Roemer, integraal uit te voeren.
Voor de uitzendsector betekent dit dat een
verplichte certificering ingevoerd gaat worden.
De SNCU stelt haar ervaring met CAO-onderzoeken
in de sector beschikbaar aan diverse geledingen
in het Certificeringsproject en wordt betrokken
bij de uitwerking van eisen van de certificering.
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VERWACHTINGEN VOOR 2022
Het uitvoering geven aan de aanbevelingen van
de Commissie Roemer zal een belangrijk deel
van de agenda in de sector bepalen. Of en op
welke wijze certificering van uitzendbureaus
vormgegeven zal worden, zal hierbij een
belangrijk thema zijn.
Door de werkgeverspartijen ABU en NBBU en
de vakbonden FNV, CNV en De Unie worden
onderhandelingen gevoerd om te komen tot
een nieuwe CAO voor uitzendkrachten.
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