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VERSLAG VAN HET BESTUUR
INLEIDING
Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2011 van de
Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). Het jaarverslag wordt aangeboden aan de betrokken
werkgevers- en werknemersorganisaties en aan het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.

STATUTAIRE GEGEVENS
De Stichting Fonds Uitzendbranche werd opgericht per 13 december 2006 en is statutair
gevestigd te Haarlemmermeer.
De Stichting wordt in stand gehouden en bestuurd door vertegenwoordigers van:
•
•
•
•
•
•

de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), gevestigd te Lijnden;
de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU),
gevestigd te Bilthoven;
FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht;
CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp;
De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening, gevestigd te Culemborg;
de Landelijke Belangen Vereniging (LBV), gevestigd te Rotterdam.
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COLLEGES EN VERTEGENWOORDIGINGEN
Bestuurssamenstelling per 31 december 2011
Leden werkgevers:
De heer D. Mortier (secretaris/penningmeester)
De heer A. van der Gaag
De heerW.G.M. Plessen
De heer B.J. CrolI

1)
1)
1)
2)

Leden werknemers:
Mevrouw M. Patijn (voorzitter)
De heer M. Jukema
De heer A. van der Molen
De heer M. Stavinga

3)
4)
5)
6)

Per 1 januari 2011 is mevrouw M. Patijn toegetreden tot het bestuur als opvolgster van de
heer M. Nuyten. Per dezelfde datum is zij benoemd tot voorzitter. Daarnaast is de heer
M. Jukema per 4 maart 2011 als nieuw bestuurslid toegetreden. Medio 2011 is de heer S. de
Leeuw teruggetreden als penningmeester en bestuurslid. De heer W.G.M. Plessen is per 25
juli 2011 toegetreden tot het bestuur als opvolger van de heer De Leeuw. De functie van
penningmeester is overgenomen door de heer D. Mortier.
Plv. leden werkgevers:
DeheerJ.Koops

1)

Er zijn drie vacatures

Plv. leden werknemers:
Er zijn vier vacatures
Aangewezen door:
1) de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU);
2) de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU);
3) FNV Bondgenoten;
4) CNV Dienstenbond;
5) De Unie, Vakbond voor Industrie en Dienstverlening;
6) de Landelijke Belangen Vereniging (LBV).

Vestigingsplaats
De Stichting is gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer.

Accountant
Deloitte
Schenkkade 47
2595 AR Den Haag

Administrateur
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V.
Bezoekadres: Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern
Postadres: Postbus 40049, 7300 AX Apeldoorn
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ALGEMEEN
CAO
De regeling van de Stichting Fonds Uitzendbranche is gebaseerd op de algemeen
verbindend verklaring per 26 juni 2009 van bepalingen van de collectieve
arbeidsovereenkomst sociaal fonds voor de uitzendbranche. De collectieve
arbeidsovereenkomst geldt van 29 maart 2009 en vervalt met ingang van 29 maart 2014.
Per 27 mei 2011 is opnieuw een algemeen verbindend verklaring afgegeven van bepalingen
van de collectieve arbeidsovereenkomst sociaal fonds voor de uitzendbranche voor de
periode tot en met 29 maart 2014.
De verplichte werkgeversbijdrage is voor het jaar 2011 vastgesteld op 0,2%. De premie is
geïnd voor de duur van een halfjaar, van juli tot en met december2011. De premie wordt
geïnd van het brutoloon van uitzendkrachten die in 2010 in Fase A (ABU-CAO) of Fase 1 en
2a (NBBU-CAO) werkzaam zijn geweest. Onder brutoloon wordt verstaan: het loon over de
normale gewerkte uren, loon over de onregelmatige uren (d.w.z. de uren in afwijkende dag
en tijdzones), de wachtdag-compensatie, de (opbouw van reserveringen voor)
vakantiedagen, bijzonder verlof, kort verzuim en feestdagen en de vakantiebijslag. Onder
het brutoloon wordt in de zin van dit artikel niet verstaan het loon over overuren, reisuren en
gebruteerde kostenvergoedingen.
Doelstelling van de Stichting
De Stichting Fonds Uitzendbranche heeft tot doel:

Het innen en besteden van de bijdragen op grond van artikel 3 CAO Sociaal Fonds voor de
Uitzendbranche verschuldigd aan de Stichting Fonds Uitzendbranche en wel voor het
bestrijden van de kosten voor:
1.

Het beheer van de Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU);

2.

Activiteiten van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF):

Deze stichting heeft ten doel:
a.
b.
c.

het professionaliseren van de dienstverlening van uitzendondernemingen:
het vergroten van de arbeidsmarktmobiliteit van uitzendkrachten en vaste medewerkers:
het bevorderen van opleidingen voor werknemers gericht op bevordering van de
vakbekwaamheid in de uit te voeren arbeid.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het genereren van zowel nationale als Europese subsidies ter bevordering van het
opleidingsbeleid binnen uitzendondernemingen;
het vergroten van de toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van opleidingen zoals
genoemd onder lid 1 sub c, alsmede het (doen) uitvoeren en publiceren van onderzoek
daartoe:
het ontwikkelen van scholingsprogramma’s ten behoeve van werknemers, die aansluiten
bij de vraag uit de branche en rekening houden met het flexibele karakter van de
arbeidsrelatie:
het geven van impulsen aan sectoroverstijgende scholingsactiviteiten door bundeling
van scholingsgelden:
het verbeteren van de startkwalificatie van uitzendkrachten, in het bijzonder fase A en B:
het vergroten van de mogelijkheden voor uitzendkrachten om via uitzendwerk leren en
werken te combineren (sectoroverstijgend);
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g.
h.
i.

het ontwikkelen van instrumenten gericht op de inzetbaarheid van vaste medewerkers of
uitzendkrachten zoals bijvoorbeeld persoonlijke opleidings- of ontwikkelingsplannen;
het verbeteren van de instroom en doorstroom van jonge uitzendkrachten met het oog
op het bestrijden/verminderen van de jeugdwerkloosheid;
het bevorderen van de reïntegratie van werkloos werkzoekenden met extra aandacht
voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door
scholing en de inzet van de flexformule.

De stichting realiseert haar doelstellingen zonder winstoogmerk.
3.

Activiteiten van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU);

Deze stichting heeft ten doel:
a. het geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de CAO’s voortvloeien
en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen ten
behoeve van opdrachtgevers, uitzendkrachten en uitzendondernemingen;
b. het bevorderen van en het toezien op de naleving van de CAO’s en op krachtens de
CAO’s geldende arbeidsvoorwaarden in samenhang met andere wettelijke bepalingen,
één en ander in samenwerking met de daarvoor geëigende instanties.
4.

Activiteiten van de Stichting Arbo Flexbranche (STAF).

Deze stichting heeft ten doel:
Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het verlagen van ziekteverzuim en het
vergroten van de reïntegratiemogelijkheden in de uitzendbranche door middel van:
a.
b.
c.
d.
e.

de verbetering van de verzuimgegevens;
de verbetering van de informatievoorziening omtrent arbeidsomstandigheden aan
werknemers;
de verbetering van de verzuimbegeleiding;
de reductie van de WIA-instroom;
het bevorderen van samenwerking op het gebied van arbeidsomstandigheden met
inleners.

Uitvoering
Het fonds voert de regeling uit in eigen beheer. Het bestuur is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de regeling. De operationele uitvoering (administratie en beheer van het
vermogen) van de regeling heeft het bestuur uitbesteed aan Syntrus Achmea
Pensioenbeheer N.V. te De Meern. Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. (hierna Syntrus)
maakt deel uit van Achmea. De condities van de uitbesteding zijn vastgelegd in de
administratieovereenkomst.

BESTUURSBESLUITEN
In het verslagjaar kwam het bestuur van de stichting drie maal in vergadering bijeen en wel
op 24 februari, 21juni en 1 november. Hierna volgt een kort overzicht van de belangrijkste
bestuursbesluiten:
Jaarverslag 2010
Op 21juni2011 heeft het bestuur het jaarverslag 2010 goedgekeurd en vastgesteld.
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Premieheffing
De collectieve arbeidsovereenkomst van Stichting Fonds Uitzendbranche was algemeen
verbindend verklaard van 26juni 2009 tot en met 27 maart 2011. Per 27 mei 2011 is
opnieuw een algemeen verbindend verklaring afgegeven voor de periode tot en met 29
maart 2014. Het premiepercentage voor 2011 is vastgesteld op 0,2% van het brutoloon van
uitzendkrachten die in 2010 werkzaam waren in Fase A (ABU-CAO) of Fase 1 en 2a (NBBU
CAO), met zowel contracten met uitzend beding als detacheringscontracten. Het
premiepercentage is vastgesteld op jaarbasis, waarbij premie is geïnd over de periode van
een halfjaar.
Subsidie 2012
Eind 2011 hebben de drie subsidianten van het fonds, STOOF, SNCU en STAF een
presentatie gegeven aan het bestuur over de activiteiten en de bijbehorende begroting voor
2012. Het bestuur is akkoord gegaan met de drie subsidieaanvragen, met inachtneming van
een voorbehoud bij STOOF en STAF. STOOF dient het project In- en doorstroom
flexkrachten’ met het bestuur te evalueren en STAF dient het project ‘Onderzoek
verzuimaanpak vast’ nader uit te werken. In januari 2012 is de uitwerking van STAF in het
bestuur besproken en de subsidieaanvraag van STAF akkoord bevonden. In juni 2012 wordt
de evaluatie van STOOF behandeld.
Subsidie StiPP
Voor 2012 heeft het bestuur geen subsidie toegekend aan Stichting Pensioenfonds voor
Personeelsdiensten (St1PP). In 2011 heeft de StiPP subsidie ontvangen voor de
handhavingsactiviteiten die in het eerste kwartaal van 2011 zijn uitgevoerd. Begin 2011
bleek dat de richtlijn van het ministerie van SZW inzake de subsidieverstrekking van sociaal
fondsen aan pensioenfondsen is verscherpt. Het bestuur heeft derhalve besloten om vanaf
de afloopdatum van de AVV voor de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche, eind
maart 2012, geen subsidie meer te verstrekken aan StiPP.
BEGROTING
Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder
winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te
nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in
beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd.
In de jaarrekening is een overzicht bestedingsdoelen opgenomen waarin de werkelijke
bestedingen worden vergeleken met de begroting. Voor wat betreft de andere posten uit de
staat van baten en lasten is geen begroting opgenomen, aangezien voor deze posten de
begroting slechts in beperkte mate als stuurmiddel wordt gebruikt.
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SFU Begroting 2012
De door het bestuur vastgestelde en geaccordeerde begroting voor 2012 is als volgt:
OPBRENGSTEN
Premieopbrengst

€ 4.043.000

KOSTEN
Administratiekosten
Syntrus Achmea
Werkaeversadministratie
SNCU
STOOF
STAF

€ 226.235
€ 225.534
€ 1.131.200
€ 2.837.596
€ 854.369

Aansluiten buitengebied

€ 500.000

Overige kosten
Opbouw reserve
Totaal

€ 4.043.000

Totaal

€ 25.000
€ -1.756.934
€ 4.043.000

SFU Begroting 2011
De door het bestuur vastgestelde en geaccordeerde begroting voor 201 1 is als volgt:
OPBRENGSTEN
Premieopbrengst

€ 3.750.600

KOSTEN
Administratiekosten
Svntrus Achmea
Werkgeversadministratie
SNCU
STOOF
STAF
StiPP*
Aansluiten buitengebied
Overige kosten
Oobouw reserve

Totaal

€ 3.750.600

Totaal

€ 189.211
€ 172.973
€ 1.088.850
€ 3.148.621
€ 1.211.496
€ 235.000
€ 500.000
€ 20.000
€ -2.772.508
€ 3.750.600

Doordat de richtlijn van het Ministerie van SZW inzake de subsidieverstrekking begin
2011 is verscherpt, heeft het bestuur besloten vanaf eind maart 2011 geen subsidie
meer te verstrekken aan StiPP.
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ONTWIKKELINGEN NA AFLOOP VAN HET VERSLAGJAAR
In de bestuursvergadering van 31januari 2012 is door het bestuur besloten om het
premiepercentage voor 2012 vast te stellen op 0,2%, waarbij de premie zal worden geïnd
over een periode van 6 maanden.

SLOTWOORD
Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen
boekjaar, zijn vermeld in de op de volgende pagina’s opgenomen jaarrekening.
Het bestuur dankt iedereen die in de verslagperiode voor de Stichting werkzaam is geweest.
De Meern, 21juni2012
Stichting Fonds Uitzendbranche

Voorzitter
Mevrouw M. Patijn

Secretaris/penningmeester
De heer D. Mortier
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2011 NA BESTEMMING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN
(in eenheden van duizend euro)
31 december 2011
€

Kortiopende vorderingen
Te vorderen bijdragen
Overige vorderingen

(1)

Liquide middelen

(2)

31 december 2010
€

1247
2.267
3514

570
4681
5.251

5.626

4.915

9.140

10.166

31 december 2011
€

31 december 2010
€

PASSIVA
Beschikbaar vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsraserve
Continuïteitsreserve

(3)

Kortiopende schulden
Overige schulden

(4)
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1,924
4 372
2.000
8.296

4.873
2 736
2.000
9.609

844

557

9.140

10.166

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011
(in eenheden van duizend euro(
2011

2010

Bijdragen

(5)

3644

6878

Directe beleggingsopbrengsten

(6(

66

16

3.710

6.894

Subsidies

(7)

4.031

4.244

Kosten

(8)

992

204

5,023

4.448

(1.313)

2.446

(3.015)
1,702
(1.313)

842
1 604
2.446

Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo van baten en lasten
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2011
Inleiding
Het doel van de Stichting Fonds Uitzendbranche, afgekort SFU, statutair gevestigd te Haarlemmermeer (hierna
het fonds’) is het innen en besteden van de bijdragen op grond van artikel 3 CAO Sociaal Fonds voor de
Uitzendbranche
verschuldigd aan de SFU en wel voor het bestrijden van de kosten voor:
1. het beheer van de SFU;
2. activiteiten van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF);
3. activiteiten van de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU);
4. activiteiten van de Stichting Arbo Flexbranche (STAF);
5. activiteiten voorzover het betreft de kosten van controle, registratie en administratie van het
verplicht gestelde pensioenfonds voor personeelsdiensten. Met ingang van 2011 is de subsidie aan het
pensioenfonds voor personeelsdiensten beëindigd na het eerste kwartaal.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor
organisaties zonder winststreven (RJ 640). Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, dient het fonds de begrotingcijfers in
de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt het fonds ontslagen indien de begroting
slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd.
In de jaarrekening is een overzicht bestedingsdoelen opgenomen waarin de werkelijke bestedingen worden
vergeleken met de begroting. Voor wat betreft de andere posten uit de staat van baten en lasten is geen
begroting opgenomen, aangezien voor deze posten de begroting slechts in beperkte mate als stuurmiddel wordt
gebruikt.
De Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
Alle bedragen zijn vermeld in euro’s x 1.000.

Rubriceringswijzigingen
Met betrekking tot diverse posten in de jaarrekening vindt in 2011 een andere uitsplitsing of samenvoeging plaats,
die het inzicht in de jaarrekening bevordert. De vergelijkende cijfers zijn voor vergelijkingsdoelen aangepast.
Dit heeft geen invloed op het vermogen en resultaat, de vergelijkende cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden
aangepast.

Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling
Schattingen en veronderstellingen
De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met RJ 640 vereist dat het bestuur oordelen vormt en
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten.
De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en
verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten
hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op
eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien indien de herziening alleen voor
die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening
gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden.

Opname van een actief of een verplichting
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar het fonds zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een
verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
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Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt
het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer
in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de
waarde. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum.

Grondslagen voor balanswaardering
Algemeen
De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

1. Kortiopende vorderingen
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.
Voor zover noodzakelijk is een voorziening voor oninbaarheid in mindering gebracht.

2. Liquide middelen
Onder de liquide middelen worden opgenomen die kasmiddelen en tegoeden op bankrekeningen die onmiddellijk
dan wel op korte termijn opeisbaar zijn. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het fonds.

3. Beschikbaar vermogen

Algemene reserve
Deze reserve is een saldopost en dient ter opvang van tegenvallers anders dan waarvoor een specifieke reserve
respectievelijk voorziening is getroffen.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve wordt aangehouden ter dekking van subsidie overschotten.

Continuiteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt aangehouden als waarborg voor de continuïteit van de onderliggende stichtingen
STAF, STOOF en SNCU voor de periode van één jaar.

4. Kortlopende schulden
Alle schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar.

Grondslag kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

5. Bijdragen
Hieronder zijn opgenomen de over het boekjaar in rekening gebrachte en te brengen premies en koopsommen.

6. Directe beleggingsopbrengsten
De directe beleggingsopbrengsten hebben betrekking op opbrengsten uit intrest

7. Subsidies
Hieronder zijn opgenomen de door het bestuur toegekende, begrote subsidies over het boekjaar. Een
confrontatie van de subsidies met de bestedingsdoelen is opgenomen in de bijlage Bestedingsdoelen,
Subsidieoverschotten zijn separaat gepresenteerd.

8. Kosten
Kosten zijn opgenomen voor de aan het boekjaar toe te rekenen bedragen.

14

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
(in eenheden van duizend euro)
ACTIVA
2011
€

1. KORTLOPENDE VORDERINGEN

2010
€

Te vorderen bijdragen
Vastgestelde nog Ie vorderen bijdragen
nader vastgestelde en geraamd over lopend jaar
nader vastgestelde en geraamd voorgaande boekjaren
Voorziening tegen verlies op premievorderingen

1.127
179
(34)
(25)
1 247

694
(61)
(8)
(55)
570

Overige vorderingen
subsidies
STOOF
SNCU
STAF
StiPP
Direct opeisbare vordenng

1.279
371
585
24
2.260

Ovenge vordenngen
Overige
Totaal van de overige vorderingen

7

7

2267

4.681

2011
€

2. LIQUIDE MIDDELEN
Liqulde middelen
Rekening Courant Staalbankiers
Spaarrekening Slaalbankiers
Totaal liquide middelen

2.498
3 128
5 626
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3.021
662
948
43
4.674

2010
€

4.915
-

4 915

PASSIVA
2011
€

2010
€

3. BESCHIKBAAR VERMOGEN
Algemene reserve
Stend per 1 jenueri
Toeneme ele gevolg ven vrijvel bestemminsgsreserve StiPP
Bestemming ven het esldo ven beten en testen
Stend per 31 december
Beetemmlngsreserve
Stend per 1 jenueri
Onttrekking ten behoeve ven continuiteitsreeerve
Vrijvel beetemmingsreserve StiPP ten gunste ven elgemene reserve

4.673
66
(3015)
1.924

4.031

2.736

3.132
(2.000)

842
4.873

(66)

Bestemming ven het eeldo ven beten en testen, betreffende
subsidieoverschotten en echolingsbeetedingeverplichting
Stend per 31 december

1.702
4.372

Conttnuilettereeerve
Stend per 1 jenueri
Ootetie ten lede ven bestemmingereeerve
Stend per 31 december

1.604
2.736

2.000
2.000

-

2.000
2.000

Het doel ven de continutteitsreserve betreff het weerborgen ven de continutteit ven de ehchtingen STAF, STOOF en SNCU voor een periode
ven één (eer. Het bestuur heeff een de bestemmingsreeerve en de contitnutteitereserve een beperkte beetedingemogelijkheid toegekend.
Ne efloop ven het eerste kwerteel 2011 is de subeidieveretrekking een StiPP beëindigd. 0e beetemmingereserve die voor StÎPP werd
eengehouden ie vrijgevellen ten gunste ven de elgemene reserve.
Het toteel ven de bestemmingereeerve en de continutteitereserve ie ele volgt opgebouwd.
2011
€
STOOF
Stend per 1 jenueri
Subeidieoverechot bnekjeer
Seperete premieveststelling overdrecht echolingsbeetedingevei-plichting
uit hootde ven CAO bepeling
Stend per 31 december

2010
€

3.083
1.278

1.92g
1.092

49
4.410

62
3.083

SNCU
Stend per 1 jenueri
Subeidietekort boekjeer
Stend per 31 december

662
(234)
428

STAF
Stend per 1 jenuert
Subeidieoverechot boekjeer
Stend per 31 december

428
234
662

948
586
1.534

StiPP
Stend per 1 jenueri
Subeidieoverschot boekjeer
Vrijvel ten gunste ven elgemene reserve
Stend per 31 december

775
173
948

43
23
(66)

-

43
-

43

-

2011
€

2010
€

4. KORTLOPENDB SCHULDEN
Overige schulden
Te verrekenen brjdregen
vestgeetelde nog te verrekenen bijdregen

40

-

Subsidies
Nog uit te keren subsidies

469

-

Kosten
Advies- en controlekosten
Adminietrekekosten

Overig
Toteal ven de overige schulden

16

77

21
767
766

10

16

1

644

557

10

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Alle bedragen x € 1.000
Administratiekosten
De SFU heeft een overeenkomst met Syntrus Achmea inzake het voeren van de administratie van het
fonds. De jaarlijkse kosten variëren en zijn afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden.
Begrote subsidies
De subsidies voor STAF (€799), STOOF (€2.838) en SNCU (€ 1.131) zijn opgenomen in de
fondsbegroting over 2012.
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TOELICHT1NG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR
(in eenheden van duizend euro)
BATEN
2011
€

2010
€

5. BIJDRAGEN
Vastgestelde en nog vast Is stellen bijdragen
Nadere vaststelling over voorgaande (aren
Afschrijvingen premievorderingen
Muteties inzake voorziening premievorderingen

3620
50
(56)
30
3.644

7.083
(175>
(412)
382
6.878

6. DIRECTE BELEGGINGSOPBRENGSTEN
Opbrengst liquide middelen

66
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LASTEN
2011
€

2010
€

7. SUBSIDIES
Toegekende subsidie
Toegekende subsidie
Toegekende subsidie
Toegekende subsidie
Totaal subsidies

STOOF
SNCU
STAF
SIIPP

Opbrengst subsidie overschotten STOOF
Extra subsidielsst SNCU
Opbrengst subsidie overschotten STAF
Opbrengst subsidie overschotten StiPP
Totaal subsidie overschotten

3.149
1.089
1.211
235
5.684

2.714
1.491
774
807
5.786

(1.278)
234
(586)
(23)
(1.653)
4031

>1.092)
(234>
(173)
(43)
(1.542)
4.244

De extra subsidielsst SNCU betreft lasten die aanvullend op de toekenning door SFU zijn vergoed.
In de opbrengst subsidisoverschotten STOOF is mede opgenomen de afname van het vermogen van STOOF sd 548, dit is vergoed door de SFU.

8. KOSTEN
Aandeel administratiekosten Syntrus Achmea Pensioenbeheer
Boekjaar

942
942

Andere kosten:
Advieskosten
Kosten controle van de jaarrekening
Overige kosten

1
40
9
50
992

De admirristratiekosten zijn ten opzichte van voorgaend jaar niet €776 gestegen. Dit wordt In belangrijke mate verklaard doordat
met ingang van 2011 kosten voor het opsporen en aansluiten van nog niet aangesloten werkgevers ad € 489 en kosten voor
werkgeversadministratie act €181 in rekening worden gebracht door Syntrus Achmea Penisoenbeheer bij SFU.
Daarnaast is de reguliere fee verhoogd ten opzichte van voorgsand jaar.
Personeel
Het fonds heeft geen personeel in dienst. De beheereactiviteiten worden op basis van een uitvoenngsovereenkomst
verricht door personeel in dienst van Syntrus Achmea Pensioenbeheer dan wel verrnogenabeheerder.

18

181
181
-

14
9
23
204

KASSTROOMOVERZICHT
(in eenheden van duizend cern)

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode
2011

2010

(1.313)
(677)
2.414
(469)
756

2.446
2,918
(1.549)
(2,002)
(85)

Kasstroom uit operationele activiteiten

711

1.728

Mutatie geldmiddelen

711

1.728

Samenstelling geldmiddelen

2011
€

2010
€

4.915
711
5.626

3.187
1,728
4.915

Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Mutatie te vorderen bijdragen
Mutatie overige vorderingen
Mutatie te betalen subsidies
Mutatie overige schulden

Liquide middelen per 1januari
Mutatie liquide middelen boekjaar
Liquide middelen per 31 december
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Bijlage Bestedlngsdoelen 2011

..

.

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het verlagen van ziekteverzuim en het vergroten van de reintegrabemogeljkheden in de uitzendbranche door middel van:
de verbetering van de verzsimgegevevs;
de verbetering van de informatievoorziening over arbo aan werknemers;
de verbetering van de verzoimbvgeleidivg;
de reductie van de WIA-ivstraom;
het bevorderen van samenwerking op het gebied van arbo met ivlevera.

TOELICHTING Begroting versus Realisatie
STOOF: de kosten voor de sectoroverstijgende werkzaamheden inzake het vergroten van dv mogelijkheden voor uitzendkrachten om via oitzeodwerk leren en werk te
combineren zijn fors lager uitnevallen dan begroot. Hetzelfde neidt voor de werkzaamheden inzake het verbeteren van de startkwatificaties van uitzendkrachten, in het biizondvr
fase A en 6.
SNCU: de bestedinn is in overeenstemming met de begroting.
STAF: LIWV en STAF hebben het convenant aanoak langdurig verzoim uitzendkrachten oooesteld. 0e kosten voor STAF zijn beperkt gebleven, waardoor de reservering van
€ 119000 niet is benut. Oaamaast zijn de kosten voor de projecten onderzoek en OR/PVT lager aitgevallen dan begroot Met betrekking tot de Activiteiten Vast is de reservedng
niet geheel benut door het niet starten van een aantal projecten
StiPP: de besteding is redelijk in overeenstemming met de benrotinn Doordat de nvhtliin van het Ministerie van SZW inzake de subsidieverstrekking benin 2011 is verschvmt,
heeft het bestuur besloten vanaf vind maart 2011 geen subsidie meer te verstrekken aan SIiPP.

5. Het bevorderen van handhavivgsactiviteiten iv de oitzendbranche door middel van:
e. de verbetering registratie, administratie en incasso voor werkgever
t. de verbetering handhaving van de verplichtstelting.

4.
a.
b.
c.
d.
e.

andere wettelijke bepalingen, één en ander in samenwerking met de daarvoor geéigende instanties.

b. Het bevorderen van en het toezien op de naleving van de CAO voor Uitzendkrachten en de CAO Sociaal fonds voor de Uitzendbranchv en op krachtens de CAO’s geldende arbeidsvoorwaarden in samenhang met

uitzendondememingen;

Uitzendkrachten en de CAO Sociaal fonds voor de Uitzendbrenche voortvloeien en!of andere voorschoften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen ten behoeve van opdrachtgevers, uitzendkrachten en

3. a. Het geven van veodichhvg en informatie over voorschoften die uit de CAO voor

.

.

-

-

-

-

.

-

-

‘.

Stichting Forrdt ),titzendbranctre
Onisohrijvtng
arltket:3
2. 1 De stichting heeft ten doel
a. het prafessionaliseren van de dienstvedening van uitzendondememingen;
b. het vergroten van de arbeidsmarktmobiliteit van uitzendkrachten en vaste medewerkers
c. het bevorderen van opleidingen voor werknemers gericht op de arbeid.
2. Zit tracht dit doel te bereiken door
het genereren van zowel nationale als Europese subsidies ter bevordering van
het opleidingsbeteid binnen uitzendondememingen.
Het vergmten van dv toegankelijkheid en gebruiksmogelijkheden van opleidingen zoals genoemd onder lid 1 sub c.
Het ontwikkelen van scholingsprogramma’s die aansluiten bij dv vraag uit de branche en rekening houden met het flevibele karakter van de arbeidsrelatie.
Het geven van impulsen aan sectorovemtijgende scholingsactiviteiten door bundeling van schotingsgelden.
Het verbeteren van de startkwaliticatie van uitzendkrachten, in het bijzonder fase A en 6.
Het vergroten van de mogelijkheden voor uitzendkrachten om via oitzeodwerk leren en werken te combineren jsectoravershjgendj.
Het ontwikkelen van instrumenten gericht op de inzetbaarheid van vaste medewerkers of uitzendkrachten zoals bijvoorbeeld persoonlijke opleidings-, of ontwikketingsplanven.
Het verbeteren van de instroom en doorstmom van jonge uitzendkrachten met het oog op het bestvjdev/verminderen van de jeugdwerkloosheid
Het bevorderen van de reintegrete van werkloos werkzoekenden met eetre aandacht voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door scholing en de inzet van de tevformsle.

Totaal

StIPP

STAF

SNCU

STOOF

Organisatie

235
5.654

1.211

1.065

3.149

asten verstagjaar (x duizend)
Bedrag
Sedrag
Begroting
Realisatie
Verstagjaar
‘/erstagjaar

212
4.031

625

1.323

1.871

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur stelt hierbij de jaarrekening 2011 van Stichting Fonds Uitzendbranche vast.
De Meern, 21juni 2012

Stichting Fonds Uitzendbranche

Voorzitter
Mevrouw M. Patijn

Secretaris/penningmeester
De heer D. Mortier
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Overige gegevens
Resultaatsbestemming
Het saldo van baten en lasten ad -1- € 1 .313 is op de volgende wijze bestemd:

Ontrokken aan algemene reserve:
Toegevoegd aan bestemmingsreserve:

€ 3.015
€1 .702

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die nadere informatie
geven op de feitelijke situatie per balansdatum.
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Deloitte,

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van de Stichting Fonds Uitzendbranche
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Fonds Uitzendbranche te
Haarlemmerrneer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de
staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen
en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeentemming met de grondslagen van RJ 640
Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle.
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat
de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-infomiatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van
stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het
vermogen van Stichting Fonds Uitzendbranche per 31 december 2011 en van het resultaat over 20111fl
overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.
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Deloitte,

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende
instanties
Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de lasten naar
Bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds, in
overeenstemming met de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring
CAO-bepalingen.
Den Haag, 21juni 2012
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. V.W.J.A. van Stijn RA MGA
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