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Forse premiestijging voor 

uitzendbranche 
Bureaus gespecialiseerd in uitzendwerk, payrolling en detachering gaan hogere premies voor 

werkloosheid en arbeidsongeschiktheid betalen. Het is het gevolg van een ingreep van 

demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, meldt De 

Volkskrant. Het inhuren van flexwerkers kan hierdoor duurder worden. 

Uitzend- payroll- en detacheringsbureaus konden zich tot eind mei specialiseren in een 

bepaalde sector om zo hoge premies voor werkloosheid te ontlopen. 'Uitzendbureaus dragen 

in 2017 4,45% over het salaris van uitzendkrachten aan werkgeverspremies voor de eerste zes 

maanden WW,’ legt senior controller Wibaut Jeurissen van uitkeringsinstantie UWV uit. ‘Als 

ze minimaal 50% van het personeel uitlenen aan bijvoorbeeld baggerbedrijven, hoeft de 

uitzender slechts 0,58% af te dragen.’ Ook dragen gespecialiseerde uitzendbureau's minder 

premie af voor de Ziektewet: 6,89% in plaats van 1,40%. 

Concurrentienadeel 

Om de sterke groei van het aantal gespecialiseerde bureaus een halt toe te roepen — het aantal 

uitzendkrachten dat onder een sectorspecifiek fonds valt steeg van 10% in 2010 naar 40% in 

2016 — snijdt Asscher de route naar lagere premies af. Sinds 18 mei kunnen uitzenders niet 

meer in een ander sectorfonds dan het fonds voor de uitzendsector worden ingedeeld. Bureaus 

die voor die datum een aanvraag indienden of al in een andere sector waren ingedeeld, hebben 

geluk: zij worden niet geraakt door de maatregel. 

Jurriën Koops, directeur van uitzendkoepel ABU, noemt de maatregel oneerlijk. 

'Uitzendbureaus die zich nu nog willen specialiseren hebben een concurrentienadeel. Ze zijn 

vijf tot zes procent meer kwijt aan werkgeverspremies dan bureaus die zich al hadden 

gespecialiseerd.’ 

Nieuw kabinet moet besluiten nemen 

De ABU-directeur vreest dat Asscher op termijn alle bedrijven wil verplichten hogere premies 

af te dragen. 'De maatregel heeft nu een beperkt effect, maar Asscher bereidt een voorstel 

voor om alle bedrijven terug te zetten naar de premies van de uitzendsector', zegt Koops. 'Dat 

zou verstrekkende gevolgen hebben omdat het tot forse prijsstijgingen leidt.' 

Koops is verrast en gepikeerd over het plotselinge besluit van Asscher. Volgens de ABU-

directeur staan de sectorpremies al langer ter discussie en moet er iets veranderen. 'Maar de 

maatregel die Asscher nu neemt is de verkeerde weg. Asscher licht een klein element uit de 

discussie en neemt als demissionair minister snel een besluit, terwijl het nieuwe kabinet de 

brede discussie moet voeren over een betere balans tussen vast en flex.' 

 


