STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE
INFORMATIE 2019
WAT IS DE STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE?
Op 1 januari 2007 is de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) door sociale partners opgericht en is
sindsdien een begrip in de uitzendbranche. Vooral vanwege de onderliggende stichtingen:
Doorzaam (voorheen STAF en STOOF) en de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU)
De SFU regelt de financiering van de Stichting Doorzaam en de SNCU. En zij ontwikkelen en
organiseren, zowel voor werkgevers als uitzendkrachten, activiteiten in het belang van het
ondernemen en werken in de uitzendbranche.
Gezonde en goed opgeleide uitzendkrachten die productief en met plezier bij uw opdrachtgevers
aan het werk gaan en blijven daar gaat het om bij de Stichting Doorzaam. Voor meer informatie
verwijzen wij u graag naar de website www.doorzaam.nl.
De SNCU is er voor de juiste handhaving en naleving van de cao voor uitzendkrachten. Zo creëren
we een gelijk speelveld voor uitzendondernemingen en de correcte arbeidsvoorwaarden voor
uitzendkrachten. Meer informatie vindt u op de website www.sncu.nl.
Als werkgever bent u deelnemer aan de SFU. Dit betekent dat u en uw werknemers, omdat u premie
betaalt aan SFU, gebruik kunnen maken van de activiteiten en diensten die de Stichting Doorzaam
en SNCU aanbieden. Dit helpt u de kwaliteit van uw bedrijf en uw werknemers te verbeteren en
zorgen daarnaast voor een gelijk speelveld en vergroten de aantrekkelijkheid van de branche.

HOE KOMT DE SFU AAN INKOMSTEN?
De inkomsten van SFU bestaan geheel uit ontvangen premies. Deze premies worden jaarlijks
betaald door alle uitzendondernemingen, die vallen onder de werkingssfeer van de SFU-cao.
De grondslag voor de premievaststelling conform statuten SFU
De basis voor de hoogte van uw SFU bijdrage over 2019 is de loonsom over 2018.
Alleen de totale loonsom van de uitzendkrachten die in nog niet meer dan 78 weken voor
dezelfde1 uitzendonderneming hebben gewerkt2 telt mee. Dit komt overeen met alle
uitzendkrachten die bij u werkzaam zijn in fase A van de ABU-cao dan wel fase 1 en 2 van de
NBBU-cao. Het is daarbij niet relevant of deze uitzendkrachten een uitzendbeding hebben.
Als werkgever in de uitzendbranche dient u deze premie te betalen ongeacht of uw organisatie is
aangesloten bij de werkgeversorganisaties ABU of NBBU omdat de SFU-cao algemeen
verbindend is verklaard.
Als u in 2018 geen personeel in dienst heeft gehad dat voldoet aan bovenstaande eis, dan kunt u
een loonsom van € 0 opgeven. Uw premie zal dan ook € 0 bedragen. U dient altijd een opgave te
doen.

1

Als er sprake is van een situatie waarbij de uitzendkracht achtereenvolgens in dienst is bij verschillende werkgevers die redelijkerwijze
geacht moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkaars opvolger te zijn, dan tellen deze perioden mee, tenzij er sprake is van
een onderbreking van meer dan zes maanden.
2 Als er een onderbreking is van meer dan zes maanden, dan begint de telling opnieuw.

De hoogte en de betaling van de premie
Het SFU bestuur, samengesteld uit sociale partners binnen de uitzendbranche, stelt jaarlijks de
hoogte van de premie vast. Het maximum bedraagt 0,2% van de brutoloonsom. Het bestuur heeft
besloten over 2019 een percentage van 0,1% over de door u opgegeven bruto loonsom van 2018
in rekening te brengen.
Deze premie moet in één keer door uw uitzendonderneming worden voldaan. Betaling in termijnen is
niet mogelijk. De verschuldigde premie is een werkgeversbijdrage, u mag deze niet inhouden op of
doorberekenen in het loon van de werknemers.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Het kan zijn dat u na het lezen van deze toelichting nog vragen heeft. Hiervoor kunt u terecht bij
PGGM.
PGGM verzorgt de registratieverplichting van uw onderneming bij de SFU. Zij verzorgt ook de
premieheffing en de administratie van het fonds. U bereikt ons door een bericht te sturen via
sfu@pggm.nl. U leest meer over SFU op de website www.sfu-online.nl.
Postadres:
PGGM
Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU)
Postbus 299
3700 AG Zeist
Voor vragen of opmerkingen kunt u via het hieronder genoemde e-mailadres contact met ons
opnemen:
Klant Contact Center SFU
Telefoonnummer:
030-277 56 99
E-mail:
sfu@pggm.nl
Sociale partners
Wilt u meer informatie over de bepalingen uit de SFU-CAO? Neem dan contact op met één van
de sociale partners in de bedrijfstak:
ABU
Postbus 144
1170 AC BADHOEVEDORP
T : (020) 655 82 55
W: www.abu.nl

CNV Vakmensen
Postbus 2525
3500 GM Utrecht
T: (030) 751 10 07
W: www.cnvvakmensen.nl

NBBU
Stadsring 171
3817 BA AMERSFOORT
T : (033) 476 02 00
W: www.nbbu.nl

De Unie
Postbus 400
4100 AK CULEMBORG
T: (0345) 85 18 51
W: www.deunie.nl

FNV
Postbus 9208
3506 GE UTRECHT
T : (088) 368 03 68
W: www.fnv.nl

LBV
Strevelsweg 700/612
3083 AS Rotterdam
T: (088) 266 30 00
W: www.lbv.nl

