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Waarom en wat nu?

De SNCU vraagt om aanlevering van gegevens

Waarom en wat nu?
Hierbij ontvangt u een verzoek van de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) tot aanlevering van
gegevens voor een controle op naleving van de CAO. Gelet op het feit dat u lid bent van een brancheorganisatie en/
of in het bezit bent van een NEN-certificering, is het begrijpelijk dat dit vragen bij u oproept. Om die reden willen wij,
naast de uitleg die gegeven is in de bijgevoegde brief, u graag toelichten waarom u een brief ontvangt van de SNCU.
Wat is de SNCU?
De SNCU is opgericht door de partijen die de CAO’s
in de uitzendbranche afsluiten. De taak van de
SNCU is het bevorderen van de naleving van de
CAO’s in de uitzendbranche. Dit doet de SNCU door
allereerst uitzendbureaus, werknemers, inleners
en andere betrokkenen uitleg te geven over de
CAO’s. Daarnaast voert de SNCU controles uit bij
uitzendbureaus op correcte toepassing ervan. Het
belang van het werk van de SNCU is bevordering
van eerlijke concurrentie en erop toezien dat
werknemers ontvangen waar zij volgens de CAO
recht op hebben.

controleren op naleving ervan. Alle bedrijven die
in Nederland personeel uitzenden zijn verplicht
medewerking te verlenen aan het onderzoek van
de SNCU. Er zijn verschillende aanleidingen voor
een onderzoek: risicoanalyses, een gedeponeerde
melding bij de SNCU, signalen uit de markt en van
andere handhavers of berichten in de media. De
signalen kunnen afkomstig zijn van uitzendbureaus,
uitzendkrachten of bijvoorbeeld vakbonden.
Om wat voor aanleiding het ook gaat, deze
moet wel concreet, toetsbaar en herleidbaar
zijn en wijzen op mogelijk structurele afwijking
in de administratie van het uitzendbureau. Het

Wat gebeurt er met onze gegevens?
Binnen 10 werkdagen dient u de in de brief
gevraagde gegevens aan te leveren. Deze
worden binnen 6 weken beoordeeld. Op basis
van deze beoordeling beslist de Commissie
Naleving CAO voor Uitzendkrachten (CNCU)
over het vervolg van de procedure. Blijkt er geen
aanleiding te zijn voor het vaststellen van een
gegrond vermoeden van overtreding van de
CAO’s, dan wordt het onderzoek afgerond en
het dossier gesloten. Wordt er wel een gegrond
vermoeden vastgesteld, dan zal een controle
ter plaatse worden uitgevoerd om te verifiëren

Wellicht ten overvloede willen wij u erop
wijzen, dat zolang een onderzoek bij de
SNCU loopt er geen gegevensuitwisseling
plaatsvindt hierover met derden. Uitzondering
zijn de handhavers waarmee de SNCU voor
het CAO-onderzoek samenwerkt, zoals de
Belastingdienst en de Inspectie SZW. Mochten
er CAO-overtredingen worden vastgesteld die
later in het onderzoeksproces alsnog worden
hersteld, dan worden deze partijen daar ook
over geïnformeerd. De eventuele melder die
bij de SNCU het signaal van mogelijke CAO-

Waarom een verzoek om
aanlevering van gegevens?

onderzoek van de SNCU start altijd met het
verifiëren van de ontvangen meldingen en
signalen. De SNCU verstrekt aan u geen informatie
over de aanleiding voor het onderzoek. Zo wordt
de anonimiteit van de bron beschermd.

of het vermoeden terecht is. Uiteraard wordt u
geïnformeerd over de beslissing van de CNCU en
het eventuele vervolgonderzoek.

overtreding heeft neergelegd wordt op de
hoogte gehouden over de voortgang van het
onderzoeksproces, maar niet over de inhoud van
de onderzoeksresultaten.

De SNCU heeft op grond van de CAO’s en de
algemeenverbindendverklaring van die CAO’s de
bevoegdheid alle uitzendondernemingen te

SNCU-onderzoek versus lidmaatschap brancheorganisatie en NEN-certificering

Wat als er fouten zijn gemaakt?

De SNCU ontleent haar controlebevoegdheid
aan de CAO van het Sociaal Fonds voor de
Uitzendbranche. De algemeenverbindendverklaring van deze CAO zorgt er op haar beurt
voor dat alle uitzendondernemingen die in
Nederland uitzenden verplicht zijn mee te werken
aan het SNCU-onderzoek. Het onderzoek staat
helemaal los van het lidmaatschap van een

Dit betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt
van de uitkomsten van de (periodieke)
CAO-toets in het kader van het lidmaatschap van
een brancheorganisatie en/of van de (periodieke)
auditering in het kader van de NEN-certificering.
Verder schakelt de SNCU voor de uitvoering van
het onderzoek alleen dié controle-instelling in
die geen commercieel belang heeft bij het te

Als een vervolgonderzoek aantoont dat er daadwerkelijk
fouten zijn gemaakt, krijgt het uitzendbureau zondermeer
de gelegenheid deze te herstellen. Ook is er genoeg ruimte
voor hoor en wederhoor en kunt u dus reageren op de
onderzoeksbevindingen. Pas als een uitzendbureau niet meewerkt
aan het onderzoek of weigert de vastgestelde overtredingen te
herstellen, treedt de SNCU op. Nogmaals, zover hoeft het gelukkig
niet te komen. Organisaties waar overtredingen zijn vastgesteld,

brancheorganisatie en/of NEN-certificering.

onderzoeken uitzendbureau.

krijgen altijd de kans deze te herstellen!

