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WAT IS DE STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE? 
 

Stichting Fonds Uitzendbranche is een begrip in de uitzendbranche. De SFU is per 1 januari 2007 in 

het leven geroepen door de partijen, die betrokken zijn bij Cao-onderhandelingen. 

 

Deze stichting financiert projecten in de uitzendbranche, die betrekking hebben op drie thema’s: 

opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. 

Voor deze projecten zijn drie stichtingen opgezet. Elk van deze stichtingen richt zich op één van 

deze thema’s: 

 STOOF, het fonds voor opleidingen voor de uitzendbranche 

 STAF, het fonds dat zich richt op de arbeidsomstandigheden 

 SNCU, het fonds dat zorgt voor naleving van de CAO 

 

HOE KOMT DE SFU AAN INKOMSTEN? 
 

De inkomsten van SFU bestaan geheel uit premies. Deze premies worden betaald door alle 

uitzendondernemingen, die op grond van de cao bij de SFU aangesloten dienen te zijn. 

 

Hoe gaat de betaling van de premie? 

De SFU stelt voor u jaarlijks de premie vast. Dit gebeurt op basis van de door u opgegeven totale 

loonsom. Deze premie moet in één keer door de uitzendonderneming worden voldaan. Betaling in 

termijnen is niet mogelijk. 
Voor het jaar 2017 baseert het bestuur zich bij de vaststelling van de premie op een maximum 
van 0,2% over de brutoloonsom van 2016. 

 

De grondslag voor de premievaststelling conform statuten SFU 

De premie grondslag is het premieloon 2016 van al uw uitzendkrachten uit Fase A (ABU-CAO) of 

Fase 1 en 2a* (NBBU-CAO). Bij het verzoek om opgave van uw premielonen zal een nadere 

uiteenzetting worden gevoegd over het toepasselijke loonbegrip en de groepen uitzendkrachten die 

in de grondslag dienen te worden meegenomen. De verschuldigde premie is een 

werkgeversbijdrage. U mag deze premie niet inhouden op of doorberekenen in het loon van de 

werknemers. * m.i.v. 1-7-2016 is fase 2a hernoemd tot fase 2. 

 
WAT IS HET BELANG VAN DE SFU VOOR UITZENDONDERNEMINGEN? 
 

Als werkgever bent u deelnemer aan de SFU. Dit betekent dat u, indien u premie betaalt aan SFU, 

gebruik kunt maken van de diensten die de stichtingen STOOF, STAF en SNCU aanbieden. Deze 

aangeboden diensten helpen u de kwaliteit van uw bedrijf te verbeteren en zorgen voor een gelijk 

speelveld in de branche. Werknemers hebben daarnaast ook baat bij de diensten, die de SFU 

financiert. Voor uitgebreide informatie over STOOF, STAF en SNCU verwijzen wij u naar de website 

www.sfu-online. 

http://www.sfu-online/


HEEFT U NOG VRAGEN? 

Het kan zijn dat u na het lezen van deze toelichting nog vragen heeft. Hiervoor kunt u terecht bij 

Syntrus Achmea. Syntrus Achmea verzorgt de registratie en aansluiting van uw onderneming bij 

de SFU. Zij verzorgt ook de premieheffing en de administratie van het fonds.  

Postadres: 

Syntrus Achmea 

Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU) 

Postbus 40049 

7300 AX APELDOORN 

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u via het hieronder genoemde e-mailadres contact met ons 

opnemen: 

 

Klant Contact Center SFU 

Telefoonnummer:  088 008 40 60 

E-mail:   sfu@achmea.nl 

 

Meer informatie vindt u op onze website: www.sfu-online.nl. 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      CNV Vakmensen 

Postbus 144     Postbus 2525 

1170 AC BADHOEVEDORP   3500 GM Utrecht 

T : (020) 655 82 55    T: (030) 751 15 70    

W: www.abu.nl      W: www.cnvvakmensen.nl  

 

 

NBBU      De Unie 

Stadsring 171     Postbus 400 

3817 BA AMERSFOORT   4100 AK CULEMBORG 

T : (033) 476 02 00     T: (0345) 85 18 51 

W: www.nbbu.nl     W: www.deunie.nl  

 

FNV       LBV 

Postbus 9208     Strevelsweg 700/612 

3506 GE UTRECHT    3083 AS Rotterdam 

T : 088-3680368    T: (010) 481 80 11 

W: www.fnv.nl      W: www.lbv.nl  

 

 

 

 

http://www.abu.nl/
http://www.nbbu.nl/

