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BIJLAGE 1 BIJ BEZWAAR TEGEN AVV ABU ( brief  van 26-2-09 ; kenmerk: 12509 
/00/1.) 
 
1. Sedert 8 april 2006 baseert ABU c.s. de cijfers voor het vaststellen van de 

representativiteit niet meer op gegevens van het UVW. Een simpele voetnoot geeft aan dat 
het aantal uitzendwerkgevers niet meer wordt gebaseerd op UWV gegevens, omdat deze 
‘nu een andere definitie hanteert’: “Om de cijfers onderling te kunnen vergelijken is 
besloten een nieuw onderzoek te laten voeren door Research en (sic) Beleid. “   
Vooropgesteld zij dat UWV1 geen onderzoek doet, maar registreert. Maar niet alleen 
werkgevers, maar ook werknemers. Die laatsten zijn juist belangrijk voor het vaststellen 
van de representativiteit. UWV is in staat om niet alleen het aantal werkgevers dat in 
sector 52 valt uit te splitsen naar bedrijfsgrootte, maar ook kan zij aangeven hoeveel 
werknemers er uitgesplitst naar leeftijdsklassen en geslacht geregistreerd zijn. Over 2005 
praten wij over  349.772 werknemers met 402.976 dienstverbanden. Dat is heel exact. 

 
2. Niet duidelijk is gemaakt waarom de gratis verstrekte exacte cijfers worden vervangen 

door een Ecorys-NEI Instroomonderzoek onder 2100 uitzendkrachten van 8 grote ABU-
leden. Wat is er  de reden van om nu het aantal uitzendkrachten per dag te gaan schatten 
op basis van het aantal gewerkte uren in de totale uitzendbranche, met behulp van het 
gemiddeld aantal uren per jaar per uitzendkracht en de uitzenduur? Dat levert een getal 
van schattingen aantal uitzendkrachten per dag op van 239.260.  

 
3. De beweegredenen om exacte gegevens in te ruilen voor schattingen zijn niet duidelijk. 

CAO-partijen moeten wel duidelijk maken waarom ze voor een bepaalde 
onderzoeksmethode hebben gekozen.2 Dit geldt te meer nu er van systeem wordt 
veranderd wat na het verlaten van de UWV-gegevens nu in 2009 weer gebeurt.  De 
geschatte gegevens leveren op dat de ABU in de periode 2006 -2008 een representativiteit 
hebben geclaimd van 66 %. Zelf zouden zij 159.000 uitzendkrachten per dag leveren. De 
getallen 239.260 en 159.000 staan in een factsheet van april 2006. De 
werknemersgegevens voor de totale bedrijfstak – waar het hier om gaat – stammen echter 
uit 2004! De ABU aantallen werknemers lijken uit 2005 afkomstig te zijn. Dat is in het 
voordeel van de aanvragers bij een groeiende markt. Het is wel in strijd met het 

                                                 
1  In 2001 antwoordde de Minister van SZW: De informatie die het GAK (voorganger van UWV ; JBV) 
kan  leveren over werknemersaantallen is in hoge mate betrouwbaar. Daarmee is niet gezegd dat het GAK de 
enige of de meest betrouwbare bron is. Navraag bij het GAK heeft mij geleerd dat het GAK zowel cijfers van 
momentopnamen als van continue metingen beschikbaar kan stellen. Bron: Vragen van de leden Wilders en 
Kamp (beiden VVD) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de horeca-CAO en het 
dalende ledenbestand van de FNV. (Ingezonden 12 april 2001) no. 1178 
2  In “Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitopgave”, uitgave SZW P. Pronk, 
30 juli 2007 staat daarover: 
- Voor welke onderzoeksmethode is gekozen? Waarom is deze keuze gemaakt? 
- Hoe is het onderzoek in zijn werk gegaan? Wie heeft het onderzoek uitgevoerd? 
- Hoe is de eventuele steekproef getrokken? 
- Wat was de respons op de enquête? Is die uitkomst representatief? 
- Hoe zijn de gegevens verwerkt? 
- Is aanvullende informatie gebruikt? Welke informatie? Hoe is deze gebruikt? 
- Zijn aanvullende berekeningen/schattingen uitgevoerd? Hoe is dat gedaan? 
Het is van belang de data te bewaren, die zijn gebruikt voor de representativiteitopgave. Dit 
in verband met de noodzaak tot reproduceerbaarheid. 
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Toetsingskader en de Praktische handreiking.3  De aanvraag voldeed niet aan interne 
consistentie. De cijfers uit 2004 zijn zelfs nog gebruikt bij het verzoek om avv van de 
CAO  per 1 februari 2008. Dat is formeel niet in strijd met het Toetsingskader4 dat spreekt 
over ‘in beginsel één jaar te rekenen vanaf de ingangsdatum van de CAO. 

 
4. De Stichting van de Arbeid krijgt op 20 november 2006 een brief5 van de minster SZW 

waarin deze het advies van de Stichting om de houdbaarheid naar 2 jaar op te rekken niet 
overneemt. De Minister schrijft: Dit blijft “in beginsel 1 jaar”, te rekenen vanaf de 
ingangsdatum van de cao. Deze regel is in de praktijk goed werkbaar gebleken en komt 
overeen met de regel in het Toetsingskader Wet Bpf 2000.  Het is duidelijk dat de reguliere 
vakbonden een bepaalde rek willen hebben om hun representativiteitcijfers er door heen te 
slepen.  

 
5. Bij de Bekendmaking wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het 

bedrijfstakpensioenfonds voor personeelsdiensten van 30 jan 20096 schrijft de Minister 
SZW als reactie op de klachten van de NVUB over de representativiteitcijfers: 

 
De representativiteitsgegevens die door partijen zijn aangeleverd zijn wat betreft de 
werkgeversaantallen, gerekend vanaf het moment van indienen van de aanvraag om 
wijziging van de verplichtstelling, ouder dan 1 jaar. Wat betreft de werknemers-
aantallen zijn de getallen in 2007 opgesteld aan de hand van een twee-jaarlijks 
onderzoek met als peilperiode 2006. Gezien de complexiteit van de vaststelling van de 
getallen in deze bedrijfstak zijn de gegevens als voldoende actueel beoordeeld. Al 
eerder is beoordeeld dat de opgave wat betreft bronnen en methodes voldoet. De 
schattingen van de aantallen uitzendkrachten zijn tot stand gekomen op basis van het 
aantal gewerkte uren in de uitzendbranche als geheel met behulp van het gemiddeld 
aantal uren per jaar per uitzendkracht en de uitzendduur, hetgeen als voldoende 
onderbouwd is beoordeeld. 
 

6. Het is niet juist wat de Minister schrijft. Hier presenteert de Minister zich als handlanger 
van de met cijfers goochelende partijen. Hij schrijft immers dat de werknemersaantallen in 
2007 zijn opgesteld aan de hand van een twee-jaarlijks onderzoek met als peilperiode 
2006. De gegevens waartegen NVUB protesteerde waren nog steeds gebaseerd op het 
factsheet uit 2006 met het Ecorys-NEI instroomonderzoek 2004 voor de schatting van het 
totaal aantal werknemers en het aantal werknemers in dienst van de ABU –leden. De 
aanvraag van de wijziging van de verplichtstellingbeschikking is van 2 juli 2008, dus 4 
jaar (!)na het opstellen van de representativiteitcijfers. Terwijl de cijfers volgens de 
Minister toch in beginsel niet ouder dan één jaar mogen zijn!  Dat de Minister dan 
vervolgens de complexiteit van de werknemersaantallen aanvoert is volstrekt 

                                                 
3  ‘In de tweede plaats is het van belang dat teller en noemer worden uitgedrukt in dezelfde 
eenheid. Dit wordt ook wel de eis van interne consistentie genoemd. Wanneer bijvoorbeeld 
voor de teller een stroomcijfer is gebruikt, moet dat ook in de noemer het geval zijn. Ook 
moet de peildatum boven en onder de streep gelijk zijn.’ in “Praktische handreiking voor het opstellen van een 
representativiteitopgave”, uitgave SZW P. Pronk, 30 juli 2007 
4  De bij het avv-verzoek opgegeven aantallen dienen van recente datum te zijn. Dit betekent dat de 
representativiteitsgegevens in beginsel niet ouder mogen zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum 
van de cao. Wijziging Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen (AVV) Staatscourant 
28 november 2006, nr. 232 / pag. 24, alsook Praktische handreiking voor het opstellen van een 
representativiteitopgave, uitgave SZW P. Pronk, 30 juli 2007 
5  Brief minister SZW ref: AV/CAM/2006/77183 Onderwerp Wijziging regels dispensatie van avv 
6  St.crt. Nr. 1645, 3 feb 2009 
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onacceptabel. De aantallen werknemers waren in 2004 – en nog steeds - zeer gemakkelijk 
en betrouwbaar (GAK -UWV) vast te stellen. Dat verder de complexiteit hier een rol mag 
spelen om te gaan marchanderen met de actualiteit is verontrustend. 

  
7. Het aanleveren van de zelfde cijfers (de getallen 239.260 en 159.000= 6%) gedurende de 

periode 2006 – 2008 had namelijk ten doel om de Minister de kans te geven om zonder 
meer akkoord te gaan met de opgave. Hij kon elke klacht naast zich neer leggen door te 
wijzen op zijn Toetsingskader. Daar staat: ‘Voorbeelden van bedenkingen die 
normalerwijze als evident kansloos zullen worden  aangemerkt zijn bedenkingen tegen de 
representativiteit die inmiddels op basis van een accountantsverklaring weerlegd zijn, en 
bedenkingen in verband met onvoldoende betrokkenheid bij CAO-overleg.’  Door 
enerzijds te profiteren van de afgegeven accountantsverklaring van 8 juni 2006 en 
anderzijds zich te verschuilen achter ‘in beginsel niet ouder dan één jaar’ heeft ABU c.s. 
de avv er in de jaren 2007 en 2008 doorheen weten te slepen. Maar ook een wijziging van 
het verplichte pensioenfonds. In de periode 2004 – 2008 is de omzet in het uitzendwezen 
83% gestegen. De oude stroomcijfers van 2004 werden gehanteerd!  Dat ABU c.s. 
misleidende gegevens op tafel leggen, en daarmee het grote goed van de contractsvrijheid 
om zeep helpen en in strijd met het recht bedrijven en werknemers met kosten opzadelen 
die geen deel uitmaken van partijen bij de ABU-CAO is een ding. De Minister is echter 
verantwoordelijk, daar waar zijn ambtenaren hun ogen dicht doen of zelfs lippendiensten 
aan de polderpartijen hebben bewezen.   

 
 
8. Dan nu de cijfers die in de format Representativiteitsgegevens  door ABU c.s. bij brief van 

16 januari 2009 zijn toegezonden. Het aantal werkgevers – in strijd met de wet AVV en 
het Toetsingskader, is dat het aantal vestigingen bij de leden van de ABU – bedraagt  2700 
op basis van een ledenenquête met een respons van 55,8 %.  Peildatum is 1 juli 2008. De 
peildatum voor het totaal aantal werkgevers is mei 2008, te weten een onderzoek van 
Research voor Beleid van mei 2008. Deze filtert uit Cendris en het KVK bestand het 
aantal vestigingen. Dat zouden er  5.635 zijn. Maar UWV telt7 6779 werkgevers. 
Werkgever wordt door het UWV gedefinieerd als ‘de werkgever als bedoeld in het Besluit 
indeling uitzendbedrijven 6 oktober 1999’8. Onder het kopje ‘De Good Guys’ verklaart 
voorzitter Bruls van de Stichting Normering Arbeid, welke stichting uitzendbedrijven een 
keurmerk verleent dat er aan ruim elfhonderd van de dertigduizend 
uitzendondernemingen een keurmerk is verleend.9 In een rapport10 van september 2008 
opgesteld door VROM, VNG en VIA wordt 7.000 genoemd: Van de ongeveer 7000 
uitzendbureaus hebben er ongeveer 1400 een NEN-4400 certificaat.  

 
                                                 
7  UWV Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2007 (cijfers uit 2005) in tabel 2.1 
8  Art. 2 De werkgever, die zich bezig houdt met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als 
bedoeld in artikel 1, wordt, wanneer met dat ter beschikking stellen meer dan 15, doch niet meer dan 50% van 
het totale premieplichtig loon op jaarbasis is gemoeid, voorzover het die werkzaamheden betreft ingedeeld in 
sector 52. Uitzendbedrijven. 

Art. 3 Met de werkgever in de vorige artikelen wordt gelijkgesteld de werkgever, die op basis van een 
uitzendovereenkomst als bedoeld in art. 7:690BW arbeidskrachten ter beschikking stelt – niet zijnde 
arbeidskrachten als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid –, mits door die arbeidskrachten geen 
werkzaamheden worden verricht, die sec functioneel bezien voor meer dan 50% van het totale premieplichtig 
loon op jaarbasis aan één sector kunnen worden toegerekend. ( Besluit Indeling Uitzendbedrijven 2 maart 
2000/Nr. Nr. SV/UB/00/06122 Directie Sociale Verzekeringen St.crt 9 maart 2000, nr. 49 / pag. 22) 
9  Flexmarkt juni 2007 
10  Rapport Ruimte voor arbeidsmigranten. Handreiking voor de huisvesting van werknemers uit de EU die 
tijdelijk in Nederland verblijven ( VROM. VNG. VIA) 10 september 2008 (blz. 51) 
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9. Het aantal werkgevers is voor de directe representativiteit niet interessant, nu er niet 
sprake is van een scheve verhouding. De basis voor de representativiteit is het aantal 
werknemers in dienst van de leden ABU gedeeld door het totaal aantal werknemers in de 
branche. ABU c.s. spreekt in het format Representativiteitgegevens 2009 over 
‘werknemers’.  Dat is een trendbreuk met de voorgaande jaren. Toen heette het ’Schatting 
aantal uitzendkrachten per dag’. Nu noemt ABU het wel werknemers, maar het zijn geen 
werknemers, doch full-time equivalenten. Maar niet het aantal full-time-equivalenten is 
maatgevend, maar alle werknemers. Juist in een flex-sector als het uitzendwezen is het 
nodig om van werknemers uit te gaan. In de Praktische handleiding11 wordt de FTE- 
component een afgeleide  bron genoemd. ABU c.s. moet aannemelijk maken dat er bij de 
leden van de werkgeversorganisatie in verhouding even veel mensen in deeltijd werken 
als bij de niet-leden. Door aannames en schattingen in de berekeningen tussen 
georganiseerd en ongeorganiseerd  komt men steeds verder weg van een correcte 
vergelijking. Er moet geen systematische eenzijdige vertekening ontstaat, zo vindt de 
Minister van SZW.  

  
10. Behalve dat er hier dus een afgeleide bron van een schatting wordt gebruikt, wordt 

opnieuw – eerdere cijfers waren van het UVW - een trendbreuk toegepast. Dat vereist een 
herberekening naar de eerdere cijfers over de jaren 2006- 2008. In bijlage 1 tabellen 1  is 
een en ander doorgerekend. Ten opzichte van  de periode 2004 – 2008 zou, er met 
toepassing van een correctiefactor 0,7 van FTE naar werknemer, door de ABU leden 
265.591 werknemers12 zijn uitgezonden. Dat cijfer is berekend aan de hand van een 
online-ledenenquête met een respons van 55,8 %. Het overige deel is op basis van de 
ledenadministratie door middel van weging ‘opgehoogd’. Wat is ‘opgehoogd’ als bekend 
is dat hoe hoger, hoe beter voor de representativiteit is?  Evenzo is het aantal 
‘werknemers’ berekend  voor de totale sector. Dat zijn er op basis van de opgave van 
ABU met dezelfde factor 0,7  voor de totale bedrijfstak 345.153 werknemers. UWV 
registreerde echter in 2005 – dus 3 jaar eerder - al 349.772 werknemers met 402.976 
dienstverbanden. Maar de 200.000 illegale werknemers – die niet geregistreerd zijn - zijn 
hierbij nog niet meegerekend. 

  
11. Nadere analyse van de cijfers levert een fenomeen op dat in de tot nu toe uitgevoerde 

representativiteitsanalyses elke keer weer de kop op steekt. Ondanks een booming markt 
daalt het gemiddelde aantal werknemers bij de ongeorganiseerde werkgevers altijd op 
onverklaarbare wijze. De Minister kent dit fenomeen. Waarom is het redelijk te 
veronderstellen dat de ontbrekende werkgevers weinig personeel in dienst hebben?13  zo 

                                                 
11  Ad. 1 A Afgeleide bronnen 
Volgens het Toetsingskader dient het representativiteitcijfer gebaseerd te zijn op de aantallen werknemers. 
Afgeleide bronnen zijn bronnen die niet de aantallen werknemers registreren, maar een andere eenheid zoals 
FTE-gegevens, loonsomgegevens of omzetgegevens. In de toelichting op de representativiteitgegevens moet 
aannemelijk kunnen worden gemaakt dat er geen systematische eenzijdige vertekening ontstaat.  
Het gebruik van FTE-gegevens bij de berekening van het aantal werknemers heeft als consequentie dat parttime 
werknemers ‘minder zwaar meetellen’ bij de berekening van het representativiteitcijfer. Verschillende parttimers 
kunnen immers goed zijn voor 1 FTE. Bij het gebruik van omzetgegevens moet aannemelijk kunnen worden 
gemaakt dat bij de leden van de werkgeversorganisatie in verhouding even veel mensen in deeltijd werken als bij 
de niet-leden.( Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitopgave, uitgave SZW P. 
Pronk, 30 juli 2007) 
12  Volgens ABU is de volgende methode van onderzoek toegepast: online ledenenquête onder het totale 
ledenbestand van de ABU in januari 2009 over gegevens van het voorafgaande jaar. De respons hiervan bedroeg 
55.8%. Op basis informatie uit de leden-administratie van de ABU is het overige deel door middel van weging 
opgehoogd. Er is gevraagd naar het aantal gewerkte uitzenduren in de periode 1 juli 2007 tot en met 1 juli 2008.  
13  Kwaliteit representativiteitsgegevens bij AVV-verzoeken Stand van zaken 2007 Eindrapport 
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luidt de retorische vraag opgenomen in het jaarlijkse onderzoek van de  Minister van 
SZW.  In tabel 3 (bijlage 1) is er sprake van bijna een verdubbeling van het gemiddeld 
aantal werknemers per vestiging (van 50,3 in de jaren 2004 – 2008 naar 98,4). Bij de 
ongeorganiseerde bedrijven zakt het in dezelfde periode van 41,4 naar 27,1 een daling van 
35%.  

 
12. Vraag is natuurlijk waarom, terwijl de uitzendwereld een explosieve groei te zien heeft 

gegeven, het aantal leden van de ABU is gedaald met 15% naar 2700  (was 3160). Het 
aantal ongeorganiseerde werkgevers is volgens ABU opgave met 1000 verhoogd van 1940 
naar 2935.  De totale groei in het aantal vestigingen kwam dus voor rekening van de 
ongeorganiseerden. Maar niet in het aantal werknemers hetgeen merkwaardig is. Het 
aantal werknemers is onveranderd op 80.000 blijven staan.  

 
13. In die 80.000 zitten 33 VIA-leden   met 50.000, 665 NBBU-leden  met 23000, Please BV 

met 1250, DPA c.s. met 639 en CF& F Payroll  met 805 werknemers. Totaal dan gaan 
daar 75.700 werknemers van af.  Voor echt ongeorganiseerden resteert dan 80.000 -/- 
75.700 is 4.300 werknemers. 

  
14. De hiervoor genoemde verenigingen hebben totaal 670 vestigingen. Aan 

ongeorganiseerde vestigingen geeft ABU zelf op: 2935. Als daar de 670 anders 
georganiseerden van worden afgetrokken  blijven er 2265 vestigingen over die om 4300 
werknemers moeten vechten. Dat is gemiddeld per vestiging nog geen 2  werknemers. Er 
zijn dus nogal wat werknemers die worden gemist in het aantal dat de ABU voor 
ongeorganiseerden laat. Daarbij mag er ook van worden uitgegaan dat er meer 
ongeorganiseerde uitzendbedrijven zijn.  

   
15. Er zijn andere getallen in omloop. De ABU zelf lanceert haar nieuwe CAO met de 

mededeling14 dat deze gaat gelden voor ruim 730.000 uitzendkrachten. Het staat ook 
gewoon op hun site. Dat is geen verschrijving en kennelijk al eerder genoemd, want 
volgens de notulen van de Tweede Kamer noemt de  heer Ulenbelt (SP)op 28 november 
2008 het getal van 730.000 uitzendkrachten ook.15 De Minister zelf antwoordt in oktober 
2008 op Kamervragen16 dat er jaarlijks 1 à 1,5 miljoen plaatsingen als uitzendkracht zijn. 
Omdat de betrokken personen gedurende het jaar vaak twee maal als uitzendkracht 
worden aangesteld (gemiddelde duur van uitzendwerk is 5 maanden) gaat het bij 
uitzendarbeid om tussen 500.000 en 800.000 personen.’ 

  
16. Een getal van ¾ miljoen past natuurlijk beter bij de economische groei in 2008, de 

ontwikkeling van de flexarbeid en de aanzuigende werking van arbeidsmigranten vanuit 
de nieuwe lidstaten. Onduidelijk is of de niet geregistreerde uitzendbureaus en 
arbeidsbemiddelaars met hun arbeidskrachten in het getal van ¾ miljoen zijn 
meegenomen. Er is echter geen twijfel over dat zij onder de werkingssfeer van de CAO 
vallen en moeten worden geteld bij de werknemers in dienst van de ongeorganiseerde 

                                                                                                                                                         
Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Projectnummer: B3363 
Zoetermeer, 13 juni 2008 (blz. 24) 
14  Nieuwe CAO voor Uitzendkrachten investeert in werkzekerheid (9-12-2008) 
http://www.abu.nl/abu2/pagina.asp?pagkey=103213 
15 30ste vergadering  Donderdag 27 november 2008 TK 30 30-2517 Aanvang 10.15 uur 
Kamerstukken II 2003/04, 28 219 en 28 371, nr. 25. 
16  Antwoorden van Donner op vragen van het lid Koscer Kaya (D66) aan de minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid over de rol van de uitzendbranche bij verhoging van de arbeidsparticipatie. (Ingezonden 2 
oktober 2008 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel 821) 
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werkgevers en werknemers. In een bijlage17 aan de Tweede Kamer citeert de Minister 
onder andere uit het onderzoek van het bureau Research voor Beleid naar malafide 
bemiddelaars op de arbeidsmarkt (‘Nieuwe grenzen, oude praktijken’, uitgevoerd in 
opdracht van SNCU/ABU, gepubliceerd op 22 september 2008). Geschat wordt dat er 
circa 200.000 uitzendkrachten uit Midden- en Oost-Europese landen (inclusief Bulgaren 
en Roemenen) in Nederland werken. Het onderzoek baseert zich op bronnen die zicht 
geven op ‘bonafide arbeid’ (zoals premieafdrachten bij UWV), maar probeert daarnaast 
zicht te krijgen op de omvang van malafide bemiddeling en zwart werk. Opnieuw duikt 
hier weer UWV op als bron voor informatie over geregistreerde uitzendarbeid.  

 
17. Ook voert de Minister het op 13 oktober 2008 uitgebrachte webmagazine van het CBS dat  

meldt dat er in juni 2008 94.000 werknemers uit de nieuwe lidstaten (MOE-landen, 
Bulgarije en Roemenië) in Nederland werken. Het betreft hier een standcijfer dat is 
gebaseerd op de loonaangiften die werkgevers bij de Belastingdienst indienen en 
vervolgens bij het UWV worden geregistreerd. Het gaat dus uitsluitend om personen in 
dienst van bedrijven en instellingen die in Nederland loonbelasting- en premieplichtig 
zijn. De illegalen zijn daarin niet meegenomen. 

 
18. Evenzo komt uit het rapport van SEO Economisch Onderzoek het actuele beeld van het 

aantal arbeidsmigranten uit de Midden- en Oost-Europese landen naar voren. Weer op 
basis  van registraties van het UWV! Daaruit blijkt dat er op 30 juni 2008 94.047 
werknemers uit de nieuwe lidstaten in Nederland werkten.  SEO rekent het standcijfer ook 
om naar een stroomgegeven over 2008: (naar schatting) 158.000. Dat betekent dus dat er 
naar schatting gemiddeld over 2008 zoveel werknemers (in loondienst) uit de nieuwe 
lidstaten korter of langer in Nederland werk(t)en. In het SEO rapport wordt een bepaalde  
gevonden verhouding toegepast op UWV standcijfers voor maart 2008 en juni 2008. Dit 
levert gemiddeld een jaartotaal op van 158.000 arbeidsmigranten uit de MOE+-landen die 
op enig moment in 2008 in Nederland  werkzaam zijn. 

 
19. ABU maakt gebruik van CBS-gegevens. Bij de vaststelling van het aantal FTE’s in de 

totale bedrijfstak (getal 186.415 uit het format) 18  is aangehaakt bij een enquete onder de 
leden, waarbij niet duidelijk wordt welke informatie dat over de bedrijfstak in zijn geheel 
geeft. Nu CBS als betrouwbare partner van ABU wordt opgevoerd is gekeken naar CBS-
statistieken over   bedrijfscode 745 Uitzendbureaus. Zo wordt er per december 2007 als 
voorlopig cijfer 625.900 banen genoemd (tabel 5 overgenomen van CBS). 

 
20. Van meer belang is de tabel ‘Uitzendbranche; ontwikkeling omzet en uitzenduren, per 

kwartaal’. Die tabel werkt met indexcijfers, waarbij het jaar 2000 op 100 gesteld is. In een 
publicatie van CBS19  wordt aangegeven, welke absolute getallen er toen voor de 
uitzendbranche opgeld deden: ‘Uitzendkrachten hebben in 2000 bijna 364 miljoen uren 
gewerkt. Dat komt overeen met bijna 175 duizend voltijdbanen.’  Deze getallen maken het 
mogelijk om de getallen voor de referteperiode die ABU aanhoudt bij de opgave van haar 

                                                 
17  03-12-2008, Bijlage bij kamerstuk 29407, nr. 98, Tweede Kamer 
18  Methode van onderzoek: online ledenenquete onder het totale ledenbestand van de ABU in januari 2009 
over gegevens van het voorafgaande jaar. De respons hiervan bedroeg 55.8%. Op basis informatie uit de leden-
administratie van de ABU is het overige deel door middel van weging opgehoogd. Er is gevraagd naar het aantal 
gewerkte uitzenduren in de periode 1 juli 2007 tot en met 1 juli 2008. Het aantal uitzendkrachten in fte is 
berekend aan de hand van het standaard aantal uren per jaar dat CBS hanteert voor een voltijdequivalent, 
namelijk 2080 uur per werknemer. 
19  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2001/2001 
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‘eigen’ werknemers, 20 te weten de periode 1 juli 2007 – 1 juli 2008 te berekenen. (Weer 
niet minimaal een jaar liggend voor de inwerkingtreding van de CAO). In tabel 6 is 
berekend dat er halverwege die referte periode – 31 december 2007 – 305.375 fte’s 
gemiddeld waren. Omgerekend naar werknemers (gedeeld door 0,7 zoals uit de eerdere 
opgaven over de jaren 2006 -2008 door ABU werd gedaan) zijn dat 436.250 werknemers. 
ABU gaf – afgeleid – 345.153 werknemers op.  Opvallend is dat ABU de relatie tussen 
banen en werknemers een factor 1,8 geeft (730.000 werknemers op 1,3 miljoen banen). 
Volgens het CBS geven de cijfers per december 2007 een factor van 1,43. (tabel 7). 

 
21. In tabel 8 is het objectievere CBS-cijfer van 436.250 vervangen. dat levert een 

representativiteitpercentage van 60,9% op. 
 
22. Bij de vaststelling van de ‘teller’, het getal boven de streep is het altijd moeilijk om achter 

de gegevens van de werkgevers zelf te komen. Gelukkig heeft de ABU hier zelf de 
helpende hand geboden door op haar website het totaal aantal uitzenduren van de ABU-
leden te publiceren: Samen realiseren de ABU-leden per jaar meer dan 286 miljoen 
uitzenduren,…….21  Berekening met dezelfde uitgangspunten: delen door 2080 voor 
FTE’s, delen door 0,7 voor werknemers, levert  195.901 werknemers op. Het 
representativiteitpercentage zakt dan tot 44,9%. (zie tabel 9) Voor ongeorganiseerde 
uitzendbureaus schieten er dan 240.349 werknemers over. Dat is drie maal zoveel als de 
ABU wil doen geloven. Maar met aftrek van de werknemers in dienst van de anders 
georganiseerden (NBBU, VIA) blijven er (240.349 -/- 75.700 = ) 164.649 werknemers 
over. Verdeeld over 2265 vestigingen is gemiddeld 72,3 werknemer. Dat is minder dan de 
98,4 die de ABU voor zichzelf had toegedicht, maar bekend is dat de ABU grote bedrijven 
onder haar leden telt. 

 
23. Als conclusie kan worden getrokken dat er geen aanleiding bestaat om op basis van deze 

misleidende cijfers een avv af te geven. Alleen al zonder de 200.000 malafide uitgezonden  
werknemers kan die conclusie getrokken worden. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat er 
veel onderzoek is en wordt verricht in de flexarbeid. Er zijn dan ook meer cijfers die 
strijdig zijn met de door ABU geleverde getallen. Waarschijnlijk zal gericht onderzoek 
uitwijzen dat de ABU- CAO eigenlijk nooit verbindend had mogen worden verklaard. 

 
 
 
Haarlem, 25 februari 2009 
 
 
Bijlage behorende bij de brief aan de Minister van SZW dd. 25 februari 2009,  

                                                 
20  Methode van onderzoek: online ledenenquete onder het totale ledenbestand van de ABU in januari 2009 
over gegevens van het voorafgaande jaar. De respons hiervan bedroeg 55.8%. op basis informatie uit de leden-
administratie van de ABU is het overige deel door middel van weging opgehoogd. Er is gevraagd naar het aantal 
gewerkte uitzenduren in de periode 1 juli 2007 tot en met 1 juli 2008. Het aantal uitzendkrachten in 
fte is berekend aan de hand van het standaard aantal uren per jaar dat CBS hanteert voor een voltijdequivalent, 
namelijk 2080 uur per werknemer. 
21  http://www.abu.nl/abu2/pagina.asp?pagkey=98188 
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