
 

 

 
Afdracht Scholingsbestedingsverplichting NBBU 
 
Volgens de NBBU CAO (artikel 30, lid 6) is de uitzendonderneming jaarlijks verplicht om een 

scholingsinspanning te leveren van 1,02 procent van het feitelijk loon van de uitzendkrachten die 

werkzaam zijn in de eerste 78 weken binnen het fasensysteem. De uitzendonderneming heeft de 

keuze om de scholingsinspanning van 1,02% in eigen beheer uit te voeren of in plaats daarvan 0,8% 

af te dragen aan DOORZAAM. Ook als de uitzendonderneming een deel van de scholingsinspanning 

in eigen beheer heeft uitgevoerd en 80% van de resterende scholingsinspanning afdraagt aan 

Stichting DOORZAAM, heeft hij voldaan aan zijn verplichting. 

 

In de zin van dit artikel en omschreven in artikel 2 wordt onder feitelijk loon verstaan: 

Het met inachtneming van deze cao toegekende, naar tijdruimte vastgestelde actuele 

brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, reserveringen, toeslagen, vergoedingen, overuren, 

compensatie-uren, enzovoort. 

 

Wil je de scholingsbestedingsverplichting (deels) over meerdere jaren afdragen aan DOORZAAM, vul 

dan hieronder de gevraagde gegevens in: 

 

Werkgever  

Straatnaam, nummer  

Postcode, plaats  

KVK-nummer  

Telefoonnummer  

Contactpersoon  

E-mailadres contactpersoon  

 

De som van het feitelijk loon zoals bedoeld in de zin van artikel 30 en omschreven in artikel 2 

over … <jaartal> betreft € … 

 

Wij verzoeken je je keuze hieronder aan te geven:   

 

o Keuze 1: Ik wil de gehele bijdrage voortkomend uit de scholingsbestedingsverplichting 

afdragen aan DOORZAAM. Dit betekent 0,8% van bovenstaande som van het feitelijk loon.  

 

o Keuze 2: Ik wil de bijdrage voortkomend uit de scholingsbestedingsverplichting deels 

afdragen aan DOORZAAM omdat ik een deel van de scholingsinspanning in eigen beheer 

heb uitgevoerd. Derhalve wil 80% van 1.02% minus bedrag in eigen beheer besteed, afdragen aan 

DOORZAAM. De berekening is dan als volgt: 1.02% minus bedrag in eigen beheer besteed maal 80%. 

 

Het bedrag dat ik in eigen beheer heb uitgevoerd is € … 

 

  



 

 

 

 

 

De som van het feitelijk loon zoals bedoeld in de zin van artikel 30 en omschreven in artikel 2 

over … <jaartal> betreft € … 

 

Wij verzoeken je je keuze hieronder aan te geven:   

 

o Keuze 1: Ik wil de gehele bijdrage voortkomend uit de scholingsbestedingsverplichting 

afdragen aan DOORZAAM. Dit betekent 0,8% van bovenstaande som van het feitelijk loon.  

 

o Keuze 2: Ik wil de bijdrage voortkomend uit de scholingsbestedingsverplichting deels 

afdragen aan DOORZAAM omdat ik een deel van de scholingsinspanning in eigen beheer 

heb uitgevoerd. Derhalve wil 80% van 1.02% minus bedrag in eigen beheer besteed, afdragen aan 

DOORZAAM. De berekening is dan als volgt: 1.02% minus bedrag in eigen beheer besteed maal 80%. 

 

Het bedrag dat ik in eigen beheer heb uitgevoerd is € … 

 

De som van het feitelijk loon zoals bedoeld in de zin van artikel 30 en omschreven in artikel 2  

over … <jaartal> betreft € … 

 

Wij verzoeken je je keuze hieronder aan te geven:   

 

o Keuze 1: Ik wil de gehele bijdrage voortkomend uit de scholingsbestedingsverplichting 

afdragen aan DOORZAAM. Dit betekent 0,8% van bovenstaande som van het feitelijk loon.  

 

o Keuze 2: Ik wil de bijdrage voortkomend uit de scholingsbestedingsverplichting deels 

afdragen aan DOORZAAM omdat ik een deel van de scholingsinspanning in eigen beheer 

heb uitgevoerd. Derhalve wil 80% van 1.02% minus bedrag in eigen beheer besteed, afdragen aan 

DOORZAAM. De berekening is dan als volgt: 1.02% minus bedrag in eigen beheer besteed maal 80%. 

 

Het bedrag dat ik in eigen beheer heb uitgevoerd is € … 

 

Datum ondertekening: _ _ - _ _ - _ _ _ _ 

 

 

 

Handtekening contactpersoon: ........................................................ 

 

Na ontvangst van dit opgaveformulier worden de gegevens zo spoedig mogelijk verwerkt en ontvang 

je van ons de afrekeningsnota over de door jouw opgegeven jaren.  

 

Je kunt het formulier digitaal versturen naar info@doorzaam.nl of per post naar: 

 

DOORZAAM 

Postbus 144 

1170 AC  BADHOEVEDORP 

mailto:info@doorzaam.nl
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