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Inleiding  

In het Sociaal Akkoord van 2013, vastgesteld in de Stichting van de Arbeid, kwamen de 

sociale partners overeen dat meer moest gebeuren in de strijd tegen schijnconstructies en 

bij de handhaving van de naleving van cao’s. Sociale partners onderschreven de noodzaak de 

samenwerking tussen de inspectie SZW en de cao-partijen te verstevigen. Zij gaven aan dat 

een intensivering van de handhavingsinspanningen van de publieke handhavers absoluut 

noodzakelijk was om dit probleem te verhelpen.1  

Dat betekende concreet dat de Inspectie SZW zich in samenwerking met relevante cao-

partijen meer zou moeten gaan richten op ondersteuning van handhavingsactiviteiten op 

cao-gebied en dat de capaciteit van de Inspectie daarop moest worden afgestemd. 

Europeesrechtelijk is eveneens meer nadruk komen te liggen op handhaving, vooral bij de 

grensoverschrijdende ter beschikkingstelling van arbeidskrachten.2  

Artikel 10 van de Wet AVV biedt de mogelijkheid aan verenigingen van werkgevers of van 

werknemers de Minister van SZW te vragen een onderzoek te doen. Artikel 8 Waadi biedt 

een vergelijkbare mogelijkheid ten aanzien van ondernemingen die zich bezighouden met 

ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (uitzendbureaus). De FNV heeft op dit terrein 

sinds 1 mei 2014 een team Handhaving & Naleving ingesteld. Doel van het werk van dit FNV-

team is het tegengaan van concurrentie op loonkosten door cao-ontduiking en het gebruik 

van schijnconstructies en, in het verlengde daarvan, het bevorderen van een gelijk speelveld. 

In dat kader heeft het FNV-team een reeks verzoeken ex art. 10 Wet AVV en art. 8 Waadi bij 

de Inspectie SZW ingediend.  

Een aantal verzoeken, de daarbij behorende en onderliggende dossiers en de uiteindelijke 

rapporten met bevindingen van de Inspectie SZW zijn, op verzoek van de FNV, onderzocht 

door een onderzoeksgroep onder leiding van de Universiteit Tilburg. De onderzoeksgroep 

heeft een analyse gemaakt van de inspectierapporten en onderzocht of, indien de cao (op 

onderdelen) niet werd nageleefd, dit een structureel karakter had. Tevens is nagegaan of bij 

het ontwijken of omzeilen van de regelgeving sprake was van mechanismen van structureel 

misbruik, schijnconstructies of sociale dumping. Hierbij is gepoogd te beschrijven welke 

trends op dit gebied op de arbeidsmarkt gaande zijn. Voorts is nagegaan of het beschikbare 

instrumentarium dat kan worden ingezet voor de controle op de naleving van cao’s en 

wetgeving deugdelijk en voldoende effectief is gebleken.  

In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In het eerste deel 

wordt de analyse verantwoord (de onderzochte dossiers, de onderzoeksvraag en werkwijze, 

de samenstelling van de analysegroep). Deel twee gaat in op de beleidsmatige en juridische 

achtergrond (het Sociaal Akkoord 2013, verschillende vormen van arbeid, de controle en 

nalevingsmechanismen). Deel drie geeft de bevindingen van de gemaakte analyses weer 

(analyse aanvragen, inspectierapporten en constructies). Het vierde deel kan gelezen 

worden als een samenvattende synthese van het onderzoek, gevolgd door een afsluitend 

vijfde deel dat enkele aanbevelingen bevat. Gelet op de (juridische) gevoeligheid van de 

informatie, voorkomend in de dossiers, zijn sommige gegevens (en niet-openbare 

informatie) die betrekking hebben op concrete cases geanonimiseerd.  
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Dit rapport is het resultaat van enkele maanden intensief werken met een kleine kerngroep. 

Gelet op de complexiteit van de thematiek en de raakvlakken met diverse beleidsterreinen 

zijn we ons er van bewust dat meer en diepgaander beleidsonderzoek nodig is om effectief 

(als wetgever, als bevoegd controleorgaan, maar ook als betrokken sociale partner) te 

kunnen handelen. Dit verslag is opgesteld door Jan Cremers (Tilburg Law School, UvT) met 

bijdragen van Hanneke Bennaars (FdR, UvA). Dit betekent dat de verdere inhoud van deze 

rapportage en de daarbij verwoorde standpunten en ideeën volledig voor rekening komen 

van de auteurs. De inhoud kan derhalve niet gezien worden als een FNV-stellingname.  

Jan Cremers, Hanneke Bennaars, maart 2017. 
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1. Algemene toelichting bij de analyse 

1.a Onderzochte dossiers 

Tijdens het onderzoek waarover hier wordt gerapporteerd heeft de analysegroep inzage 

gekregen in FNV-dossiers met verzoeken inzake de naleving van de cao ex artikel 10 Wet AVV 

of meldingen artikel 8 Waadi (hierna beide: 'verzoeken') en de rapporten die door de Inspectie 

SZW (hierna I-SZW) zijn opgesteld naar aanleiding van die verzoeken. Voorts bevatten 

sommige dossiers aanvullingen, bestaande uit achtergrondgegevens en onderzoeksmateriaal 

van FNV-medewerkers die aan het betreffende dossier hebben gewerkt. In enkele gevallen is 

(nadien) geprocedeerd en/of zijn publicaties in de media verschenen. De nadruk bij de analyse 

lag op de FNV-verzoeken en de inspectierapporten. Een eventuele follow-up is slechts 

zijdelings bekeken, vanuit de invalshoek of in de verzoeken of rapporten belangrijke 

gezichtspunten over het hoofd zijn gezien die later relevant bleken. Dit rapport geeft geen 

oordeel over de wijze waarop cases nadien al of niet zijn opgepakt. 

In de praktijk werkt de betreffende SZW-dienst op basis van verzoeken van sociale partners 

en brengt, daarvan uitgaande, rapporten uit met bevindingen. Dit kan voor de indienende 

organisatie aanleiding vormen tot het starten van gesprekken met betrokken partijen of het 

aangaan van onderhandelingen met nieuwe feiten of bewijzen, tot het afsluiten van 

convenanten of andere afspraken en afdoeningen en tot het eventueel starten van juridische 

procedures en schadeclaims. Een ruwe inschatting van alle ingediende verzoeken geeft aan 

dat 90% van de verzoeken op initiatief is van aan de FNV gelieerde organisaties, het overige 

deel komt van de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten), het nalevingsorgaan 

uit de uitzendsector. Voor het merendeel betreft het vragen over het niet-betalen van het 

juiste cao-loon en het niet-nakomen van loongerelateerde arbeidsvoorwaarden.  

De ter beschikking staande dossiers omvatten een breed scala van projecten en locaties. De 

gedane verzoeken zijn gerelateerd aan meerdere bedrijfstakken en branches met de daarbij 

geldende cao’s. Vanwege de samenhang tussen verschillende dossiers, en mede met het oog 

op een werkbare indeling voor de analysegroep, is kort na de start van het onderzoek besloten 

de dossiers te clusteren. Er zijn in totaal 27 verzoeken onderzocht, verdeeld over 7 clusters. 

De gemaakte indeling komt deels voort uit de volgorde in de tijd, in combinatie met dezelfde 

betrokken ondernemingen (Steigerbouw I en II), deels uit een gelijkluidende problematiek 

(aanneming van werk, schijnzelfstandigheid), deels uit sectorale overwegingen 

(beroepsgoederenvervoer, bouw, scheepsbouw). Overigens is het aantal in de dossiers 

voorkomen ondernemingen veel groter. Door het veelvuldig gebruik van (een kluwen van) 

binnen- en buitenlandse dochterondernemingen, onderaannemers, arbeidsbemiddelaars, 

inleenconstructies en uitzendbureaus ontstaan vaak lange en ingewikkelde wervings- en 

rekruteringsketens.  
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Cluster Aantal verzoeken 

Steigerbouw I 4 

Steigerbouw II 4 

Beroepsgoederenvervoer 5 

Aanneming van werk 2 

Bouw 5 

Scheepsbouw 3 

Schijnzelfstandigheid 4 

 

1.b Onderzoeksvraag en werkwijze 

Tijdens de analyse van de verschillende verzoeken met bijbehorende inspectierapporten is 

onderzocht of in de cases mechanismen van structureel misbruik, schijnconstructies, sociale 

dumping of het ontwijken van regelgeving kunnen worden aangetroffen. Tevens is nagegaan 

welke trends op dit terrein op de arbeidsmarkt zijn te onderkennen. Afhankelijk van het 

dossier kan het gaan om het beperken van de directe loonkosten, het ontlopen van 

werkgeverslasten, onrechtmatige detachering, incorrecte melding sociale zekerheid en 

onjuist gebruik van A1-verklaringen, schijnconstructies en fictieve relaties met en tussen 

ondernemingen, niet correct inlenen, schijnzelfstandigheid, onterechte inhouding van kosten, 

buitensporige werktijden enzovoorts. Daarbij is ook nagegaan of het beschikbare 

instrumentarium dat kan worden ingezet voor de controle op de naleving van cao’s en 

wetgeving deugdelijk en voldoende effectief is. Het onderzoek is in drie fases te verdelen. 

- In de eerste plaats zijn de FNV-verzoeken onderzocht. Beoordeeld is of voldoende 

concrete vragen zijn gesteld en of de gekozen grondslag (art. 10 Wet AVV of art. 8 

Waadi) de juiste is. 

- Daarna zijn de inspectierapporten geanalyseerd. Gekeken is naar de consistentie 

(kloppen de gerapporteerde waarnemingen met de bevindingen), naar volledigheid en 

het doorvragen bij waarnemingen. Bezien is ook of uiteindelijk voldoende bruikbare 

informatie is verkregen.  

- Ten slotte is geïnventariseerd welke besparingstechnieken in de verschillende cases 

gebruikt worden en met welke constructies en/of mechanismen. Vaak is een relatie te 

leggen met het ontwijken van belasting; dit aspect is in de analyse slechts zijdelings 

opgepakt. 

De analysegroep heeft per cluster een basisrapport opgesteld dat als werkdocument diende. 

Dit rapport is besproken tijdens het tweewekelijks overleg van de onderzoeksgroep, soms in 

het bijzijn van een FNV-bestuurder of medewerker met kennis van de betreffende cases of 
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bedrijfstak. De afzonderlijke basisrapporten (en de bij de bespreking van die rapportages naar 

voren komende bevindingen en in het oog springende kenmerken) zijn in dit eindverslag 

verwerkt.  

Hier dient nog genoemd te worden dat de groep gebruik heeft kunnen maken van eigen 

ervaring en andere relevante bronnen, zoals gesprekken in het veld. De coördinator van de 

onderzoeksgroep is sedert 2011 werkzaam als extern deskundige van een Europees project 

van samenwerkende arbeidsinspecties dat wordt gecoördineerd door de Franse 

scholingskoepel (INTEFP). Hij neemt in die hoedanigheid regelmatig deel aan 

ervaringsuitwisselingen tussen inspecties. Daarbij komen zowel bevindingen uit bilaterale 

bijeenkomsten als ervaringen bij afzonderlijke cases aan bod. De leden van de analysegroep 

hebben daarnaast veel ervaring op beleidsterreinen die gerelateerd zijn aan de besproken 

thematiek (arbeidsmigratie, vrij verkeer, interne markt) en zijn deels in dit veld werkzaam. 

1.c Samenstelling onderzoeksteam 

Het onderzoeksteam kende de volgende samenstelling: Jan Cremers (Tilburg Law School, UvT) 

die de algehele coördinatie verzorgde; Hanneke Bennaars (Rechtenfaculteit UvA) die als 

mede-rapporteur heeft gefungeerd; Imke van Gardingen (juriste en FNV-beleidsadviseur 

arbeidsmigratie) die mede vanwege haar beleidsmatige en juridische kennis deelnam. Vanuit 

het FNV-team Handhaving & Naleving namen Stefanie Sprong en Amrit Sewgobind permanent 

deel aan het werk van de groep. Zij vormden tevens de brug naar verschillende collega’s en 

bestuurders in de FNV-organisatie die dossiers konden aanleveren en, desgewenst, op 

onderdelen toelichten.  
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2. Achtergrond en juridisch kader  

2.a Sociaal Akkoord 2013 

De sociale partners hebben in april 2013 in het Sociaal Akkoord afgesproken met de overheid 

de aanpak van schijnconstructies te intensiveren en de naleving van cao’s door sociale 

partners te ondersteunen. I-SZW heeft voor de periode 2014-2018 extra tijdelijke middelen 

hiervoor gekregen (8.5 fte). Daarmee is het programma ‘Aanpak schijnconstructies en cao-

naleving’ opgezet.3  

Mede gelet op de tekst van het akkoord zou een brede taakstelling bij de inspectie voor de 
hand hebben gelegen. Immers, het Sociaal Akkoord 2013 spreekt niet alleen over de 
naleving van de cao. De sociale partners stellen nog vijf andere werkterreinen voor met het 
oog op een verantwoorde inzet van externe flexibiliteit en flexibele arbeidscontracten.  
- tegengaan oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsrelaties: schijnconstructies, 
buitenlandroutes;  
- betere regeling verantwoordelijkheden aanneming;  
- tegengaan van een doorgeschoten gebruik van legale vormen van flexibele arbeid;  
- betere ordening van zogeheten driehoeksrelaties;  
- investeren in employability/scholing van flexibele werknemers.  

De problemen die benoemd worden op deze terreinen (zoals bijvoorbeeld de 

schijnzelfstandigheid, ontduiking van minimumloon, het omzeilen van de sociale zekerheid) 

ondergraven de regels en afspraken die gelden als de pijlers van een goed functionerende 

arbeidsmarkt. Met uitzondering van het laatste item vragen de vier andere werkterreinen in 

feite om een gecoördineerde, op maat gesneden controleaanpak. Een aanpak van deze 

problemen valt of staat met naleving en handhaving en zou dus logischerwijs in het verlengde 

moeten en kunnen liggen van de controle op de cao-naleving. Dat de noodzaak van meer 

samenhang in de controle deels wordt onderkend blijkt bijvoorbeeld uit de aanbeveling dat 

‘bij controle op de toepassing van het WML op mensen met een overeenkomst van opdracht 

ook getoetst dient te worden op mogelijke schijnzelfstandigheid’.4 Ook andere aanbevelingen 

zoals het voorkomen van situaties van illegale arbeid, een striktere toepassing van het 

werklandbeginsel bij belasting- en premieheffing of vormen van misbruik bij het uitbesteden 

of doorbesteden van het werkgeverschap wijzen op een problematiek die in het directe 

verlengde van de cao-naleving kan liggen en in samenhang daarmee zou kunnen en moeten 

worden aangepakt. Uiteindelijk is dit echter niet vertaald in integrale bevoegdheden op deze 

terreinen. Voor de aanpak van schijnconstructies is de samenwerking met de sociale partners 

en met de ketenpartners wel geïntensiveerd, onder meer door de oprichting van een Kennis- 

en informatieplatform.5 

In de praktijk werkt I-SZW op basis van verzoeken van sociale partners die beperkt blijven tot 

de cao-naleving en de beloning van uitzendkrachten. I-SZW brengt, uitgaande van die 

verzoeken, rapporten uit met bevindingen. In 2014 en 2015 rondde I-SZW in totaal 42 

rapporten af inzake de naleving van de cao. Die rapporten kunnen voor de indienende 

organisatie aanleiding vormen tot het starten van gesprekken met betrokken partijen, tot het 

afsluiten van convenanten of andere door partijen onderhandelde overeenkomsten en 

afdoeningen of tot het starten van juridische procedures en schadeclaims. Van de in 2014 en 
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2015 ingediende verzoeken is, volgens een I-SZW opgave eind 2016, het merendeel 

rechtstreeks afkomstig van aan de FNV gelieerde organisaties (32 van de 42 verzoeken). Ook 

zijn er verzoeken bij van het paritair nalevingsorgaan in de uitzendsector, de Stichting Naleving 

CAO voor Uitzendkrachten (SNCU), en van het Technisch Bureau Bouw (TBB), het 

nalevingsbureau in de bouwsector. Het gros van de verzoeken betreft vragen over avv-

verklaarde cao-bepalingen (artikel 10 AVV) of arbeidsvoorwaarden voor ingeleend personeel 

(artikel 8 Waadi). Meestal is de vraagstelling beperkt tot betaling van de juiste cao-lonen en 

van andere loongerelateerde arbeidsvoorwaarden en toeslagen. Andere mogelijke 

overtredingen (in de sfeer van de arbeidsomstandigheden of werktijden) komen in mindere 

mate in de onderzochte nalevings- en handhavingsactiviteiten terug.  

2.b Het juridisch kader voor de verrichte arbeid 

In de onderzochte dossiers is meestal sprake van het op de een of andere wijze gebruik maken 

van arbeidskrachten die ofwel niet uit Nederland komen, ofwel niet direct in dienst zijn van 

de onderneming waarvoor zij feitelijk werken, ofwel een combinatie van deze twee situaties. 

Welke arbeidsvoorwaarden moeten worden toegepast, hangt af van de aard en duiding van 

de arbeidsrelatie en de overige feiten en omstandigheden. De werkzaamheden worden veelal 

in Nederland uitgevoerd en werknemers hebben de Nederlandse nationaliteit, zijn afkomstig 

uit een andere EU-lidstaat of hebben een andere EU-lidstaat als gebruikelijk werkland. De 

volgende variabelen zijn mogelijk relevant en kunnen in combinaties voorkomen: 

I. De vestigingsplaats van de werkgever of opdrachtgever (Nederland – een andere EU-
lidstaat – soms een zogenaamd derde land). 

II. Gebruikelijk werkland van de werknemer (Nederland – een andere EU-lidstaat – 
soms een zogenaamd derde land). 

III. Toepasselijkheid cao's (geen cao van toepassing – een cao van toepassing, al dan niet 
algemeen verbindend verklaard – verschillende cao's van toepassing bij inlener en 
uitlener, al dan niet algemeen verbindend verklaard). 

IV. Contractuele relatie tussen arbeidskracht en onderneming: 
a. de arbeidskracht werkt direct voor de betrokken onderneming, op basis van een 
arbeidsovereenkomst; 
b. de arbeidskracht werkt direct voor de betrokken onderneming, op basis van een 
opdrachtovereenkomst;  
c. de arbeidskracht werkt direct voor de betrokken onderneming, op basis van een 
overeenkomst tot aanneming van werk; 
d. de arbeidskracht is aan de betrokken onderneming ter beschikking gesteld via een 
uitzendovereenkomst (met inbegrip van payrollovereenkomsten) en werkt onder 
toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij/zij ter beschikking is gesteld; 
e. de arbeidskracht werkt voor rekening van en onder leiding van een andere 
onderneming voor de betrokken onderneming (detachering); 
f. de arbeidskracht werkt voor rekening van en onder leiding van een tot hetzelfde 
concern behorende onderneming voor de betrokken onderneming (intra-concern 
detachering); 
g. de arbeidskracht is aan de betrokken onderneming ter beschikking gesteld via een 
overeenkomst tot aanneming van werk tussen de betrokken onderneming en de 
onderneming waar de arbeidskracht voor werkt (op een van de hiervoor genoemde 
bases).  
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Voor de beoordeling of de juiste arbeidsvoorwaarden worden toegepast zijn, afhankelijk van 

de mogelijke combinaties van de variabelen I t/m IV, drie juridische toetsingskaders relevant. 

 Een volledig nationale context 
Het Nederlandse arbeidsrecht is onverkort van toepassing. Om te beoordelen of de cao juist 
wordt nageleefd moet allereerst op basis van de Wet cao, de Wet AVV en de 
werkingssfeerbepalingen uit de betreffende cao of cao's worden vastgesteld welke cao-
bepalingen gedurende welke periode van toepassing zijn. Vervolgens moet worden 
nagegaan of de bepalingen uit de toepasselijke cao feitelijk correct worden nageleefd. 
Daarnaast is, indien sprake is van enige vorm van inlening, artikel 8 Waadi van toepassing. 

 Een grensoverschrijdende context in het kader van het vrij verkeer van werknemers 
Werknemers die vanuit een andere EU-lidstaat in Nederland in dienst treden van een 
Nederlandse onderneming genieten bescherming op grond van het vrij verkeer van 
werknemers.6 Dit leidt er, kort gezegd, toe dat zij recht hebben op dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers.7  

 Grensoverschrijdende detachering in het kader van het vrij verkeer van diensten 
Is sprake van grensoverschrijdende detachering dan blijven de arbeidsvoorwaarden op basis 
van het internationaal privaatrecht in principe gebaseerd op het relevante buitenlandse 
recht. Op grond van de Europese Detacheringsrichtlijn en de WagwEU heeft de 
gedetacheerde werknemers echter wel recht op toepassing van de harde kern van de in 
Nederland geldende arbeidsvoorwaarden. De harde kern wordt gevormd door de Wet op 
het minimumloon (WML) en de minimumvakantietoeslag, de Arbeidstijdenwet, de 
Arbeidsomstandighedenwet, de Waadi, een aantal artikelen uit het Burgerlijk Wetboek (zie 
art. 2 WagwEU) en kernbepalingen uit een toepasselijke, algemeen verbindend verklaarde 
cao (zie art. 2 lid 6 Wet AVV).  

In de Bijlage is een matrix opgenomen waarin de mogelijk van toepassing zijnde wettelijke 
regelingen zijn uitgewerkt. Niet alleen de naleving van de juiste arbeidsvoorwaarden, ook de 
van toepassing zijnde werkgeverslasten, de te hanteren loon- en vennootschapsbelasting en 
de van toepassing zijnde socialezekerheidswetgeving vormen een integraal onderdeel van de 
uiteindelijke kosten bij een tewerkstelling. In de praktijk blijken deze bepalingen, die kunnen 
worden ontleend aan de wet- en regelgeving, te leiden tot de ontwikkeling van allerlei 
varianten van fiscale en sociale planning, met grote concurrentievoordelen tot gevolg.8     

2.c Controle en nalevingsgrondslag 

Het hierboven geschetste brede spectrum aan vormen van arbeid en arbeidsrelaties maakt 

het niet altijd eenvoudig (i) na te gaan of werkgevers de juiste arbeidsvoorwaarden hanteren 

en (ii) als dat niet het geval is, naleving van de juiste voorwaarden af te dwingen. Daarbij 

komt dat het niet alleen gaat om de civielrechtelijke arbeidsvoorwaarden en 

publiekrechtelijke arbeidswetgeving, maar ook om belastingen en 

socialezekerheidswetgeving.  Op deze gebieden gelden, afhankelijk van het toepasselijke 

regime, verschillende regels. Er kunnen drie niveaus worden onderscheiden waarop naleving 

van de juiste arbeidsvoorwaarden (in brede zin) kan worden afgedwongen. In de eerste 

plaats is dit op het niveau van individuele werknemers en werkgevers. Een werknemer, die 

meent dat hij niet het juiste loon ontvangt (bijvoorbeeld omdat hij verkeerd is ingeschaald of 

omdat het minimumloon niet wordt betaald), kan een civiele procedure beginnen tegen zijn 
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werkgever. Ten tweede kunnen cao-partijen, als sprake is van een toepasselijke cao, 

individuele werkgevers die de cao niet naleven daarop aanspreken onder meer via de 

paritaire/sectorale nalevingscommissies. Ten derde is het toezicht op de naleving voor een 

aantal onderwerpen neergelegd bij de overheid.  

Zo is I-SZW belast met het toezicht op de naleving van de WML, met het toezicht op de 

naleving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Warenwet, de Waadi, 

de WAV, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, de WMM, de Wet op de 

loonvorming en de WagwEU.9 Bij een artikel 8 Waadi-verzoek dient te worden onderzocht of 

sprake is van ter beschikking stellen (uitzenden) van arbeidskrachten en vervolgens of sprake 

is van gelijk loon voor gelijk werk (en gelijke vergoedingen). Artikel 10 Wet AVV bepaalt dat 

werkgevers- of werknemersverenigingen I-SZW kunnen verzoeken een onderzoek in te 

stellen naar schending van algemeen verbindend verklaarde cao's. Zij kunnen dit doen bij 

een vermoeden dat in een onderneming de avv-cao niet wordt nageleefd en als zij 

voornemens zijn een rechtsvordering in te stellen. Rechtspersonen, ingesteld door cao-

partijen om toezicht te houden op de naleving van algemeen verbindend verklaarde cao's, 

kunnen eveneens een dergelijk verzoek doen. In dat geval is het niet nodig dat het instellen 

van een rechtsvordering wordt beoogd. I-SZW licht de verzoekers in over hetgeen bij het 

onderzoek is gebleken en kan daarbij (sinds 1-7-2015) gegevens verstrekken over het 

naleven van de WML, de Waadi, de Arbeidstijdenwet en de Arbeidsomstandighedenwet.  

Het spreekt voor zich dat de Belastingdienst de eerste verantwoordelijkheid heeft als het 

gaat om belastinginning en dat de Sociale Verzekeringsbank toezicht houdt op de juiste 

afdracht van sociale premies. In deze analyse is vooral gekeken naar de taken en 

bevoegdheden van I-SZW en de vakbeweging. In het kader van het Sociaal Akkoord van april 

2013 kan door sociale partners bij de Inspectie SZW om feitenonderzoek worden gevraagd 

op grond van twee cruciale wetsartikelen, namelijk artikel 10 Wet AVV of artikel 8 Waadi. De 

mogelijkheden op individueel niveau laten wij buiten beschouwing omdat dit buiten de 

scope van het onderzoek valt. Wel merken we op dat, daar het vaak gaat om kwetsbare 

werknemers, niet te veel kan worden verwacht van die handhavingsroute.  

Wet AVV Artikel 10 
1. Indien een of meer verenigingen van werkgevers of van werknemers, op wier verzoek een 
verbindendverklaring is uitgesproken, het vermoeden gegrond achten, dat in een onderneming 
een of meer der verbindend verklaarde bepalingen niet worden nageleefd, kunnen zij met het oog 
op het instellen van een rechtsvordering, als bedoeld in artikel 3, Onze Minister verzoeken een 
onderzoek daarnaar te doen instellen. Onze Minister draagt het onderzoek op aan daartoe door 
hem aangewezen onder hem ressorterende ambtenaren. Onze Minister verstrekt een verslag aan 
de vereniging, die om het onderzoek heeft gevraagd over hetgeen uit het onderzoek is gebleken. 
Daarbij kunnen gegevens worden verstrekt betreffende het in die onderneming naleven van de 
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs, de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen, of de 
Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen. Het verslag bevat geen 
gegevens waaruit de identiteit van een in het onderzoek betrokken werknemer kan worden 
afgeleid. 
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Waadi Artikel 8. Gelijke behandeling 
1. De ter beschikking gestelde arbeidskracht heeft recht op ten minste dezelfde 
arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige 
functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt: 

a. met betrekking tot het loon en overige vergoedingen; 
b. op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst of andere niet wettelijke bepalingen 
van algemene strekking die van kracht zijn binnen de onderneming waar de 
terbeschikkingstelling plaatsvindt, met betrekking tot de arbeidstijden, daaronder 
begrepen overwerk, rusttijden, arbeid in nachtdienst, pauzes, de duur van vakantie en het 
werken op feestdagen. 

 

De keuze is gemaakt bij het analyseren van het beschikbare instrumentarium eerst en vooral 

uit te gaan van de mogelijkheden die de nationale en Europese regelgeving biedt aan en 

voor het werkland. Voor dit doel is een matrix opgesteld (zie Bijlage), een niet-uitputtend 

overzicht van relevante regelgeving met bijbehorende instrumenten en aandachtspunten. 

Enkele belangrijke onderdelen van het nalevingsinstrumentarium (zoals de Wet aanpak 

schijnconstructies en de WagwEU) zijn van zeer recente datum, waardoor in veel van de 

geanalyseerde verzoeken nog geen gebruik kon worden gemaakt van dit instrumentarium.  

Zo kunnen, op basis van de Wet aanpak schijnconstructies die vanaf midden 2015 gefaseerd 

in werking is getreden, opdrachtgevers van een werkgever in de gehele keten aansprakelijk 

worden gesteld voor betaling van loon waarop recht bestaat en kan I-SZW eisen stellen aan 

de identificering van buitenlandse werknemers (vanaf 1 juli 2015). Vanaf 1 januari 2016 

worden meer eisen gesteld aan heldere en begrijpelijk loonstrookjes en aan de wijze van 

loonbetaling. Ook publiceert de inspectie vanaf die datum de namen van alle gecontroleerde 

bedrijven. Per 1 januari 2017 is een uitdrukkelijk verbod van kracht op betaling van een loon 

lager dan het minimumloon, bijvoorbeeld vanwege inhoudingen voor voeding of andere 

tegemoetkomingen.  

De nationale omzetting van de Handhavingsrichtlijn bij grensoverschrijdende detachering is 

in de zomer van 2016 afgerond en per 1 juli 2016 in werking getreden. Daarin is een betere 

formulering opgenomen van de melding-, identificatie- en registratievereisten. Er is een 

meldingsplicht in geval van detachering ingevoerd en de voor de arbeidsrelaties relevante 

documenten (loonstroken, loonbetalingsbewijzen, arbeidstijdenoverzicht, 

arbeidsovereenkomst en sociale zekerheidsverklaring) dienen voor I-SZW beschikbaar te zijn. 

Ook worden concrete sancties benoemd, hoewel deze boetes van administratieve aard 

blijven. Met betrekking tot de toepassing van de ketenaansprakelijkheid voor de 

arbeidsvoorwaarden zijn aanvullende voorzieningen opgesteld; onder andere dient de 

opdracht gevende onderneming of klant (de ‘dienstontvanger’) een afschrift te ontvangen 

van de inhoud van de meldingsrapportage bij de start.10   
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3. Bevindingen 

3.a Analyse van de verzoeken 

In het algemeen geldt op dit terrein dat voor de werkwijze van de inspectie het ingediende 

verzoek leidend is. Het gegeven dat de vraagstelling in het verzoek leidend is, bepaalt in 

belangrijke mate het resultaat. Dit stelt dus hoge eisen aan de formulering van de vragen en 

de inhoud van het verzoek. Overigens volstaat geen ‘kaal’ vermoeden van niet-naleven van 

een cao of cao-gerelateerde overtredingen. Een verzoek moet voldoen aan de volgende 

voorwaarden:  

• De verzoeker geeft aan welke algemeen verbindend verklaarde (AVV) cao van 

toepassing is, met verwijzing naar de periode gedurende welke die cao algemeen 

verbindend was/is; 

• Er dient een gegrond vermoeden te zijn van overtreding van deze AVV-cao’s, met 

vermelding van een of meer algemeen verbindend verklaarde bepalingen en een 

beschrijving van de artikelen die vermoedelijk overtreden worden;  

• Vermelding van de periode van overtreding en onderzoek (binnen een AVV-periode); 

• Diverse vormvereisten (tenaamstelling, NAW- en vestigingsgegevens betrokken 

onderneming/rechtspersoon); 

• De onderzoeksperiode en het aantal in het onderzoek te betrekken werknemers; 

• Bij meerdere ondernemingen moet per onderneming een verzoek worden opgesteld; 

• Bij verzoeken op basis van artikel 10 AVV volgt uit de wettekst dat het doel moet zijn 

(het overwegen van) de instelling van een rechtsvordering. 

De inhoud van de FNV-verzoeken varieert sterk, al naar gelang de sector en bedrijfstak of de 

aard van het vermoeden van ontduiking. 

In de clusters Steigerbouw I en II geschiedt de rekrutering van werknemers in veel gevallen in 

de vorm van inlening via dochterondernemingen of grensoverschrijdende detachering in een 

keten van onderaanneming.11 De nadruk ligt in de eerste verzoeken op de naleving van de 

Cao Bouwnijverheid in de keten van aanneming (eventueel in combinatie met enkele 

aanverwante cao’s en de ABU/NBBU-cao’s) en dan vooral op niet-naleving van de 

gehanteerde loonschalen, vakantie- en overwerktoeslagen en andere vergoedingen uit die 

cao. Daarbij wordt gerefereerd aan een mogelijke schending van de vergewisplicht met 

betrekking tot de naleving van kernbepalingen uit die cao door uitzenders of 

onderaannemers en wordt gevraagd naar de gehanteerde tarieven bij verdere 

onderaanneming. In geval van inlening en onderaanneming wordt gevraagd naar 

loonstrookjes en contracten, urenregistratie, verlof, inhoudingen voor huisvesting en 

transport. Bij eventuele aanwezigheid van uitzendkrachten wordt gevraagd naar de artikelen 

uit de ABU/NBBU-cao’s die ingaan op het inzetten van uitzendkrachten in de bouw, naar 

functie-indeling en beloning. In latere verzoeken wordt een bredere vraagstelling 

gehanteerd en bijvoorbeeld uitdrukkelijker gekeken naar aanvullende arbeidsvoorwaarden, 

zoals een te lage inschaling of het onjuist toepassen van de inlenersbeloning. Naast de 

Waadi (artikel 8) vormt de Waga dan het wetgevende kader. 
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In het cluster Beroepsgoederenvervoer gaat het om de inzet van chauffeurs, veelal via 

buitenlandse dochterondernemingen of via bemiddelende tussenconstructies. Het accent 

ligt op vermoedens van onderbetaling, onder meer doordat de chauffeurs rijden tegen de 

arbeidsvoorwaarden van het thuisland. De artikelen 9a en 73 van de Cao voor het 

beroepsgoederenvervoer zijn daarbij relevant. De verzoeken gaan over 

informatieverschaffing van rittenstaten, bemanning, kentekens, uitbesteedcontracten, 

loonberekeningssystematiek, plaats van vertrek en beëindiging werkweek. In de gevallen 

waarbij gewerkt wordt met inlening wordt ook gevraagd naar de bedongen 

basisarbeidsvoorwaarden en naar de instructie, aansturing en regie van de ritten. In latere 

verzoeken wordt explicieter gevraagd naar de vestigingsvoorwaarden van de buitenlandse 

vestiging. De impliciete vraag, die hier vaak onder schuilt, is de vraag naar het 

werkgeverschap en -gezag. De voor de sector geldende eigen regelgeving (m.b.t. cabotage 

en internationaal wegvervoer) bepaalt deels de inhoud van de verzoeken. 

In het cluster Aanneming van werk gaat het om constructies waarbij een deel van het 

primaire proces in bepaalde bedrijven volledig wordt uitbesteed aan een derde partij. In dit 

cluster zitten enkele cases van bureaus die (buitenlandse) flexkrachten aanbieden, met 

flexwerkers uitbesteding opzetten tegen het minimumloon en de hiervoor noodzakelijke 

huisvesting beheren. De zogenaamde contracting-bedrijven suggereren dat de 

werkzaamheden worden verricht in het kader van het aannemen van werk en dat er geen 

sprake is van uitzending. De FNV stelt dat het gaat om pseudo-aanneming van werk en dat 

feitelijk sprake is van uitzenden, bijgevolg dient het loon van de inlener te worden toegepast 

vanaf dag een. Kernpunten voor het onderzoek zijn de gezagsverhouding tussen werknemer 

en opdrachtgever, leiding, planning en productieverdeling. De verzoeken behelzen veelal de 

vraag of de ABU-CAO, dan wel art. 8 Waadi, van toepassing zijn en in beide gevallen de 

toepassing van de bijbehorende inlenersbeloning en de juiste loonschalen conform de cao 

en/of bedrijfsregeling van de inlener.  

In het cluster Bouw zijn enkele samenhangende verzoeken opgenomen van relatief grote 

spelers die als hoofdactiviteit bouwplaatspersoneel in- en uitlenen. Het gaat om een 

schakelfunctie tussen de Nederlandse hoofdaannemers bij enkele grote bouwprojecten en 

de onderaannemers die de inleenkrachten leveren. Beoogd wordt informatie te krijgen die 

benut kan worden om opdrachtgevers c.q. hoofdaannemers aan te kunnen spreken. De 

verzoeken zijn ingegeven door vermoedens van onderbetaling (zoals te lage functie-indeling 

en te laag uurloon) en langdurige en onreglementaire terbeschikkingstelling van 

uitzendkrachten. Ook bestaat het vermoeden dat wordt bemiddeld in (schijn)zelfstandigen. 

Gevraagd is naar de aard van de uitgevoerde werkzaamheden, door wie, met welk 

arbeidsverleden en onder welk gezag. Voorts is gevraagd naar de werkervaring en 

certificering, alsmede naar de inspanning die is verricht de naleving van de Cao voor de 

bouwnijverheid te garanderen. Praktische vragen betreffen de functie-indeling, het uurloon, 

de vakantietoeslag en enkele andere arbeidsvoorwaarden. De juridische basis voor de 

verzoeken wordt gezien in artikel 8 van de Waadi, vaak in combinatie met artikel 10 AVV. De 

verzoeken worden gedetailleerder met het verstrijken van de tijd.  



17 
 

In het cluster Scheepsbouw treffen we verzoeken aan die vooral handelen over 

onderbetaling bij de inzet van buitenlandse werknemers. Het betreft inleen met 

tussenkomst van buitenlandse vestigingen, zowel dochterondernemingen als zelfstandige 

bemiddelaars. De inspectie wordt verzocht informatie te verschaffen over de ingezette 

werknemers, inzicht in de beloning, de functie-indeling, overuren, doorbetaling tijdens 

verlof, diverse loonbestanddelen, reiskosten, tijdelijke huisvesting. Ook wordt gevraagd naar 

contracten en overeenkomsten die de grondslag vormen voor de tewerkstelling en naar de 

gezagsverhouding. In dit cluster is ook expliciet gekeken naar de samenstelling van de keten 

van ondernemingen en vestigingen en de aansprakelijkheid van de opdrachtgever. In veel 

gevallen kan worden gerefereerd aan de vergewisplicht en andere cao-bepalingen die de 

uitlener verplichten zich te houden aan een aantal bij de inlener toepasselijke cao-

bepalingen. 

3.b Analyse inspectierapporten 

Vooraf kan gesteld worden dat de bevoegdheden van de inspecties, in het licht van de 

complexe materie waar inspecteurs mee geconfronteerd worden, van beperkte aard blijven, 

zeker zodra het eigen beleidsterrein wordt overstegen. Eventuele constateringen in de sfeer 

van de sociale zekerheid worden zo nodig gemeld bij de SVB en eenzelfde werkwijze geldt 

richting belastingdienst. Ook komt het voor dat een kwestie niet verder wordt opgepakt, 

bijvoorbeeld gezien de buitenproportionele tijd die dit zou vergen. De taakopvatting is dat, 

eenmaal een verzoek gehonoreerd in een rapport van bevindingen, de inspectie de verdere 

afhandeling van de case niet opvolgt. De inspectie rekent dat niet tot haar taak. 

Met name bij het ontwarren van een kluwen van ondernemingen met een 

grensoverschrijdend karakter, is de samenwerking met buitenlandse controleorganen en 

collega’s van groot belang. De laatste jaren zijn de bilaterale contacten sterk verbeterd. 

Echter, het probleem van (te) beperkte competentie zodra de grenzen van het eigen 

beleidsterrein worden overschreden doet zich regelmatig in verhevigde mate gelden (bij 

zowel de Nederlandse, als bij de buitenlandse collega’s).  

Bij het opsporen van (schijn)constructies leidt het in de EU geldende primaat van de vrije 

vestiging er soms toe dat door I-SZW niet adequaat kan worden opgetreden, hoewel geen 

twijfel bestaat over het schijnkarakter van een buitenlandse brievenbusfirma. De nog steeds 

bestaande beperkingen in de bevoegdheid om een buitenlandse firma aan te merken als een 

schijnconstructie leiden er in zo’n geval toe dat een case niet afdoende kan worden 

afgewikkeld (‘we sturen dan een fikse rekening naar een buitenlands adres en weten dat die 

in een lege brievenbus valt’). De rapporten die ingaan op buitenlandse bemiddelaars of 

ondernemingen zijn mede daardoor vaak korter van inhoud.  

Zoals reeds gesteld, is voor de inspectie de vraagstelling in het verzoek leidend. Dit betekent 

onder meer dat eventuele ‘bijvangst’ meestal niet wordt vermeld in een rapportage. Wel is 

soms hierover het een en ander in de bijlagen te lezen. In een bepaald opzicht is de inspectie 

terughoudend met het oppakken van eventuele andere (niet-gemelde) vergrijpen of 

mistoestanden. Men vindt dat ook niet altijd ‘fair’ ten opzichte van de onderzochte 
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onderneming. Ernstige calamiteiten en situaties worden aangepakt; meestal gebeurt dat 

door het informeren van andere diensten.  

De I-SZW rapporteert bij een verzoek op basis van artikel 10 AVV de bevindingen en trekt 

verder geen conclusies. Bij een artikel 8 Waadi-verzoek wordt onderzocht of sprake is van 

ter beschikking stellen (uitzenden) van arbeidskrachten en vervolgens of sprake is van gelijk 

loon voor gelijk werk (en gelijke vergoedingen). De rapporten op basis van een artikel 8 

Waadi-verzoek leiden door de bredere bevoegdheid meestal tot duidelijkere conclusies.  

We vatten hier de rapportage samen in de onderzochte clusters. 

 Steigerbouw I en II 

De verzoeken in de clusters Steigerbouw I en II worden in uiteenlopende rapporten per casus 

beantwoord. De beantwoording van de eerste verzoeken dateert van mei 2015, de 

beantwoording van de tweede reeks geschiedt in de periode september-november 2016. 

Overigens sluit een rapport, dat weliswaar is gedagtekend tijdens de eerste periode, qua 

rapportage veel meer aan bij de tweede reeks. De beantwoording in het rapport van 

bevindingen loopt sterk uiteen als de eerste en de tweede periode vergeleken worden. De 

verzoeken in de eerste periode behoren tot de allereerste verzoeken die door de FNV zijn 

gedaan in het kader van artikel 10 AVV, met daarbij een enkel verzoek dat is gebaseerd op 

artikel 8 Waadi. Opvallend is het verschil in lengte van de opgestelde rapporten (in de eerste 

periode een omvang van gemiddeld 5 à 6 pagina’s, tijdens de tweede periode een omvang 

van 8 of meer pagina’s). De thematiek waarnaar gevraagd is en de beantwoording lopen 

uiteen. In de tweede periode zijn beide veel uitgebreider en wordt vaker gerefereerd aan de 

naleving van artikel 8 Waadi. Dit laatste werd overigens mede ingegeven doordat enige tijd 

sprake was van een AVV-loze periode voor de Bouw en uitzend-cao’s. Ook verandert de 

rapportage. De opbouw van de rapporten wordt systematischer, met toepassing van 

meerdere rubrieken en het bijsluiten van meerdere bijlagen waaraan ook in het rapport 

gerefereerd wordt. Tevens wordt in de latere rapportages, met name daar waar het naleven 

van de Waadi aan de orde is, naast de bevindingen een conclusie getrokken die (soms) 

verder gaat dan alleen een weergave van de geconstateerde feiten onder de rubrieken: 

Constatering niet naleven artikel 8 Waadi en Uitlener aanmerken als niet nalever. Daarbij 

worden bewoordingen gebruikt als: ‘Ik, rapporteur, merk niet nalever X aan als degene die 

de arbeidskrachten Y tot en met Z geen recht heeft gegeven op ten minste dezelfde 

arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of 

gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaats 

vindt’.  

In de eerste periode (Steigerbouw I) is het rapport dat betrekking heeft op de belangrijkste 

onderaannemer (in dit geval tevens de inlener) van goede kwaliteit. Vastgesteld wordt dat 

die belangrijkste onderaannemer niet actief controleert of de juiste lonen worden betaald 

aan ingeleend personeel. Deze inlener overlegt getekende verklaringen van de 

onderliggende onderaannemers of bureaus waarin deze schriftelijk bevestigen dat zij het 

minimumloon/de cao-lonen betalen. Verder is echter niet gebleken dat daadwerkelijk 

controle of verificatie heeft plaatsgevonden. Met deze rapportage is voldaan aan het 



19 
 

verzoek de vergewisplicht te verifiëren. Voorts blijkt dat de opdrachtovereenkomst is 

gewijzigd van een inleenovereenkomst naar een aanneemovereenkomst, zonder dat dit 

verder is uitgezocht. Het verzoek te controleren of tarieven gehanteerd worden door de 

eerste onderaannemer waaruit deze kan afleiden dat daarmee cao-lonen betaald kunnen 

worden komt niet terug in de beantwoording. De rapporten over de door deze 

onderaannemer ingeschakelde (onder-)onderaannemers zijn, op een uitzondering na, van 

mindere kwaliteit; er wordt weinig aan fact-finding gedaan. Dit werd waarschijnlijk mede in 

de hand gewerkt door het gegeven dat de werkzaamheden al min of meer beëindigd waren. 

De bevindingen beperken zich tot betrekkelijk losstaande constateringen over overwerk, 

autoritten van en naar het thuisland en de urenregistratie. In een geval wordt een 

overtreding van artikel 8 Waadi geconstateerd, met een onjuiste inschaling, incorrecte 

betaling van overwerk en geen toekenning van roostervrije dagen.  

In Steigerbouw II wordt veel meer direct onderzoek verricht bij de (onder-)onderaannemers 

en uitzendbureaus die door de eerste onderaannemer worden ingezet. Ook vinden 

gesprekken plaats met de opdrachtgever en vindt een verhoor plaats bij de bovenliggende 

en inlenende eerste onderaannemer. I-SZW tekent verklaringen op van diverse wettelijke 

vertegenwoordigers en bezoekt de werklocatie en de vestigingen van de (onder-) 

onderaannemers. Het blijkt dat na een cao-wijziging met betrekking tot de inlenersbeloning 

voor enkele werknemers de inlenersbeloning uit de Cao Metaal en Techniek niet (meer) 

wordt toegepast, maar de ABU-CAO leidend is geworden. In het gesprek met de eerste 

onderaannemer wordt melding gemaakt van een interne beleidswijziging vanwege de invoer 

van de Wet aanpak schijnconstructies: eventueel ingezette uitzendbureaus worden per 1 juli 

2015 gevraagd de Cao Bouw & Infra als beloningsgrondslag te nemen. De eigen 

steigerbouwers van de eerste onderaannemer werden ook voordien al conform deze cao 

beloond. Bij een van de uitzendbureaus wordt voor de verloning gewerkt met de 

uitleenbepalingen uit de Cao Bouw & Infra, voor enkele andere arbeidsvoorwaarden met de 

NBBU-cao.12 Bij het nalopen van de gedetailleerde onderdelen van de van toepassing zijnde 

cao’s blijkt het uitzendbureau onder meer niet te kunnen aantonen dat de bemiddelde 

werknemers nieuwkomers zijn, hetgeen relevant is voor de inschaling. Ook blijkt artikel 8 

Waadi met betrekking tot de reiskostenvergoeding bouwplaatswerknemers, de roostervrije 

dagen bouwplaatswerknemers, de seniorendagen voor bouwplaatswerknemers van 55 jaar 

en ouder en de voorliedentoeslag niet te worden nageleefd. Bij een ander uitzendbureau, 

een onderneming in het buitenland geleid door een Nederlandse directeur-eigenaar, wordt 

verloond volgens de Cao Bouw & Infra. Echter, er wordt gewerkt met twee loonstroken, een 

voor de werknemer en de autoriteiten in het thuisland, een voor de Nederlandse 

autoriteiten. Op de buitenlandse loonstrook staan inhoudingen die niet voorkomen op de 

Nederlandse loonstrook (met name inhoudingen voor huisvesting en transport). Op geen 

van (beide) loonstroken wordt melding gemaakt van overwerkvergoeding. De inspectie 

merkt dit bureau expliciet aan als de niet-nalever die arbeidskrachten geen recht heeft 

gegeven op minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers 

werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de 

terbeschikkingstelling plaatsvindt.  
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 Beroepsgoederenvervoer 

De verzoeken in het cluster Beroepsgoederenvervoer zijn verwerkt in een vijftal dossiers. De 

eerste verzoeken leveren naar verhouding weinig informatie op. Vanaf 2015 wordt meer 

gewerkt met getuigenverklaringen. Doordat gaandeweg in de verzoeken behalve naar 

bepalingen die direct samenhangen met de cao, ook gevraagd wordt naar rittenstaten, 

inleenbeleid, uitbestede ritten en daarmee samenhangende overeenkomsten bevatten de 

latere rapporten met bevindingen veel meer informatie. De inspectie constateert dat de 

meeste bedrijven naar verhouding weinig Nederlandse chauffeurs in dienst hebben, die 

veelal in tijdelijke dienst rijden of via uitzendbureaus of inleen worden geworven. Het 

merendeel van de chauffeurs wordt gerekruteerd via derden; chauffeurs in buitenlandse 

loondienst worden via dochterondernemingen of gelieerde buitenlandse entiteiten 

gecharterd. Werk wordt ook direct uitbesteed aan de buitenlandse vestiging. De chauffeurs 

rijden meestal in trucks en opleggers van het hoofdbedrijf. Het materieel is in veel gevallen 

ondergebracht in een aparte juridische entiteit en wordt dan doorverhuurd. De aansturing, 

planning en regie vinden plaats in en vanuit Nederland. Uit de rapporten (met de gevraagde 

en bijgevoegde rittenstaten) wordt duidelijk dat de buitenlandse chauffeurs niet in eigen 

land rijden maar vooral worden ingezet in de Benelux, Noord-Frankrijk, Duitsland en delen 

van Scandinavië. Met name bij buitenlandse chauffeurs komt niet-naleving van de cao-lonen 

voor. De (ingeleende) chauffeurs ontvangen lonen op basis van de arbeidsvoorwaarden in 

het ‘thuisland’. Voor buitenlandse chauffeurs in dienst van de onderliggende vestigingen 

wordt door de inlener niet bedongen dat de basisvoorwaarden van de Cao 

Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobile kranen moet worden 

toegepast. Daarnaast is veel onduidelijkheid over sociale zekerheid, de rechtmatigheid van 

de buitenlandse vestiging (schijnconstructies) en de rij- en rusttijden. Nu eens via 

dochterondernemingen, dan weer via schijnbaar zelfstandige buitenlandse entiteiten wordt 

het werkgeverschap gemaskeerd of omzeild. Uit de analyse komt naar voren dat de 

inspecties niet of nauwelijks kunnen nagaan hoe via een kluwen van ondernemingen de wet- 

en regelgeving wordt ontlopen. De commerciële contracten en overeenkomsten tussen het 

hoofdbedrijf en de (vele) onderliggende bedrijven zijn deels wel gecontroleerd, maar geven 

weinig uitsluitsel over de sociale verantwoordelijkheid.  

 Aanneming van werk 

De verzoeken in het cluster Aanneming van werk gingen in op payroll en outsourcing 

constructies. Externe bedrijven leveren de bemensing van productielijnen in 

ondernemingen. Leidinggevenden van de inlenende onderneming zijn echter 

verantwoordelijk voor de voortgang van de productie en voeren het gezag uit over de 

productiemedewerkers. Zij plannen en controleren het werk, geven aanwijzingen en 

opdrachten, ook bijvoorbeeld m.b.t. hygiëne en kleding. De gebruikte gereedschappen, 

machines en materialen zijn eigendom van of worden beheerd door de inlenende 

onderneming. Een centrale vraag is of sprake is van aanneming van werk of van ter 

beschikking stelling. De facturatie geschiedt echter op basis van het aantal gewerkte uren, 

niet op basis van de opdracht. Het allereerste rapport is erg summier; het is aanleiding tot 

het indienen van een gewijzigd verzoek. Een ander verzoek leidt tot een zeer gedegen 
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rapport (26 pagina’s) dat onder meer samenvattingen bevat van gesprekken met betrokken 

werknemers en (de leiding in) het productieproces beschrijft. Geconcludeerd wordt dat 

sprake is van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten en dat bijgevolg artikel 8 van de 

Waadi van toepassing is. Enkele bevindingen komen overeen met bevindingen uit de in het 

bovenstaande reeds vermelde rapporten. Zo wordt geconstateerd dat op basis van het 

verrichte onderzoek is gebleken dat het bemiddelende bedrijf niet minimaal hetzelfde loon 

en de ploegentoeslag betaalde aan haar arbeidskrachten als die gelden voor werknemers 

werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming. De 

werkzaamheden worden niet gescheiden verricht (in een geval hebben de medewerkers van 

de bemiddelaar een andere kleur haarnetje!). De rapporteur merkt het bemiddelende 

bedrijf aan als niet-nalever.  

 Bouw 

De verzoeken in het cluster Bouw hebben geleid tot een vijftal rapporten. Opvallend is 

hierbij van meet af aan het labyrint van betrokken ondernemingen in een keten van 

onderaanneming en uitbesteding. Het gaat in alle gevallen om arbeidsrekrutering via 

onderaanneming of inleen, waarbij aan de top van de piramide een Nederlandse 

hoofdaannemer staat. In de eerste schakel van de keten zijn enerzijds specialistische 

ondernemingen te situeren en anderzijds bedrijven die vervolgens via verdere 

onderaanneming, dan wel in- en uitleen zorgdragen voor het aantrekken van goedkope 

arbeid. In de verzoeken wordt een beroep gedaan op artikel 10 AVV. In een casus wordt de 

zaak direct door de onderaannemer bevochten en aanhangig gemaakt in een kort geding, 

waarbij gesteld wordt dat het verzoek van I-SZW ingaat tegen de Wet Openbaarheid van 

Bestuur, met als argument dat de opgevraagde informatie terecht zou kunnen komen bij 

partijen die daar geen recht op hebben. De rapporten geven aan dat sprake is van te lage 

inschaling, gerommel met werk- en reistijden en met inhoudingen voor huisvesting. De 

uitleenbepalingen van de Cao Bouw & Infra worden niet nageleefd en de aansturing 

geschiedt door leidinggevenden van de hoofdaannemer. De verzoeken met een expliciete 

vraag over artikel 8 Waadi leiden tot betere en uitvoerigere rapporten. Bij de inzet van 

uitzendkrachten wordt geconstateerd dat niet aan de inlenersbeloning van de cao wordt 

voldaan. Werknemers worden niet als vakkrachten ingeschaald en lonen, werktijden en 

diverse andere cao-bepalingen zijn niet conform de Bouw-cao. Ook wordt geconstateerd dat 

gewerkt wordt met A1-verklaringen (voor de sociale zekerheid) die geen betrekking hebben 

op de in de verklaring genoemde bouwprojecten. 

 Scheepsbouw 

De verzoeken in het cluster Scheepsbouw zijn verwerkt in drie dossiers met meerdere 

rapporten. Dit komt omdat bij elk dossier verschillende (onderling samenhangende) 

ondernemingen konden worden getraceerd. Het betreft de inzet van buitenlandse 

werknemers, veelal onder de vlag van aanneming van werk, via dochterondernemingen of 

zelfstandige buitenlandse vestigingen met een Nederlandse directeur-eigenaar of partner. 

De buitenlandse vestigingen worden gebruikt voor de werving van de werknemers en 

vervolgens via een Nederlandse uitlener te werk gesteld. Ook blijkt in enkele cases dat de 
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loonadministratie in Nederland gevoerd wordt. Deze inleen lager in de keten is niet 

contractueel vastgelegd. De contracten voor de aanname van werk worden niet rechtstreeks 

afgesloten met de uiteindelijke arbeidsbemiddelaar. De inlener heeft geen contact met de 

buitenlandse vestigingen die de werving verrichten. Het inlenende bedrijf ontkent elke 

werkgeversaansprakelijkheid. De relevante cao’s en de eventuele inlenersbeloning worden 

niet toegepast. Er is sprake van twee loonstroken, een voor het thuisland, een voor de 

Nederlandse belastingdienst. Belangrijke vergoedingen uit de toepasselijke cao’s worden 

niet verstrekt en de werknemers maken lange dagen. Een gedeelte van het loon wordt 

onbelast uitbetaald. De buitenlandse werknemers zijn in het bezit van een A1-verklaring, 

hoewel te betwijfelen valt dat sprake is van detachering in de zin van de Waga/WagwEU 

aangezien de uiteindelijke inleen loopt via een in Nederland gevestigde uitlener. De 

samenstelling van de keten van onderaanneming is bij deze verzoeken van groot belang. In 

enkele rapporten worden alle ondernemingen in de keten met naam genoemd. Bij een van 

de projecten/locaties wordt mogelijk zwart werken gesignaleerd.  

3.c Enkele aangetroffen besparingsmethoden 

De FNV spreekt als het gaat om de gehanteerde besparingsmethoden vaak over 

verschillende ‘verdienmodellen’. Deze verdienmodellen zijn niet altijd wettelijk verboden. 

Sommige gebruikte methoden bevinden zich in de schemerzone van wat op grond van de 

wet- en regelgeving is toegestaan, bij andere methoden wordt gebruik gemaakt van 

tegenstrijdigheden in de wet- en regelgeving of van mazen in de wet. Weer andere 

methoden zijn weliswaar moreel verwerpelijk, maar voor de handhavende instantie niet of 

moeilijk aan te pakken, zeker als ze niet direct in strijd zijn met de letter van de wet. In de 

meeste malafide gevallen gaat het om doelbewust ontwikkelde mechanismen leidend tot 

concurrentie op arbeidsvoorwaarden en tot verstoring van de concurrentieverhouding met 

bonafide bedrijven die zich wel aan de wet- en regelgeving en de cao’s houden. In dit deel 

geven wij een korte opsomming van de aangetroffen methoden en de er mee gemoeide 

besparingen. In de synthese (4) zullen we de gehanteerde constructies bespreken in 

samenhang met de belangrijkste bevindingen uit onze analyse. 

- Besparingen op de directe loonkosten 

Besparingen op de directe loonkosten worden bereikt door cao-ontduiking, onderbetaling, 

een (structureel) te lage inschaling en het niet-naleven van cao-afspraken over de 

inlenersbeloning, het niet-toekennen van allerlei toeslagen en kostenvergoedingen, het 

onvoldoende compenseren van overwerk en onterechte inhoudingen. Ook kan worden 

gewerkt met methodes waarbij de werknemer wordt geplaats bij een opdrachtgever. Op die 

manier wordt getracht de uitzend-cao te omzeilen en alleen het minimumloon betaald. Deze 

vorm van besparingen wordt vaak opgezet met gebruikmaking van inleen- en 

bemiddelingsconstructies. De werknemer is niet of onvoldoende geïnformeerd, durft de 

onderbetaling niet aan te kaarten of neemt lagere betaling voor lief, omdat het 

nettoresultaat nog altijd boven het loonniveau in het thuisland uitkomt. Het onterecht 

gebruik van grensoverschrijdende detachering valt hier ook vaak onder. 
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- Besparingen op de werkgeverslasten 

Besparingen op de (overige) werkgeverslasten kunnen via meerdere methoden worden 

gerealiseerd. Beproefd recept is het onbelast en zonder verdere inhoudingen betalen van 

belangrijke looncomponenten. Maar ook het werken onder andere, goedkopere cao-regimes 

en het benutten van buitenlandse vestigingen die facturen sturen voor het leveren van 

diensten (in feite varianten op het ‘uitvlaggen’ en de Cyprus-route) worden hiervoor ingezet. 

De werkgeversverantwoordelijkheid wordt ontlopen; werknemers worden ad hoc ingezet en 

arbeid wordt een waar. Met ketens van in- en uitleners die zich bij controle beroepen op 

aanneming van werk wordt de nalevingsinstanties een rad voor ogen gedraaid, zelfs in die 

gevallen waarbij sprake is van afstemming van de cao’s (tussen bijvoorbeeld de 

uitzendsector en andere bedrijfstakken) en de inlenende cao de basis zou moeten zijn voor 

de beloning van de ingeleende werknemers. De betrokken werknemers hebben hier geen 

weet van of zijn niet te bewegen tot actie omdat ze naar verhouding netto veel overhouden. 

Dit geldt in het bijzonder voor buitenlandse werknemers uit landen waar het gemiddelde 

inkomen en de levensstandaard (veel) lager liggen.  

- Besparingen op de sociale premiebijdragen 

Besparingen op sociale premies kunnen worden verkregen door middel van 

grensoverschrijdende detachering in het kader van het vrij verkeer van diensten, met 

gebruikmaking van het A1-formulier. Ook het gebruik van het A1-formulier in het 

internationale transport, vanwege het werken in meerdere landen, valt in deze categorie. 

Het betreft dan het inzetten van werknemers uit landen met lage sociale zekerheidspremies 

in landen met hoge sociale premies. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het beroep op het 

gebruik van het A1-formulier en van gedetacheerde werknemers een handig middel is om 

onderzoek te belemmeren of te bemoeilijken. Immers, dit vereist onderzoek in het land van 

herkomst en/of het land van vestiging van de detacherende onderneming.13 Een andere 

methode is de inzet van binnen- en buitenlandse zelfstandigen. Er gelden in beide gevallen 

enkele bijzondere regels, die echter niet (allemaal) door de inspecties kunnen worden 

gecontroleerd. Het niet-naleven van premieafdracht is vaak lastig aan te pakken omdat het 

vaak pas op termijn gevolgen heeft voor de betrokken werknemer en, in de meeste gevallen, 

voor het land van herkomst. Het gaat ten koste van de financiering van het sociale stelsel (in 

zowel het gastland als het land van herkomst) en de sociale zekerheid van betrokkenen.  

- Besparingen in de sfeer van loon- en vennootschapsbelasting 

Deze vorm van besparing gaat vaak samen met de eerdergenoemde methoden. Onbelaste 

looncomponenten, in combinatie met lage brutolonen en een lager belastbaar loon, maar 

ook het verlagen van de werkgeverslasten hebben gevolgen voor de loonbelasting. 

Onduidelijkheid over het belastingregime dat van toepassing is (het thuisland of het 

woonland, soms een ertussen geschoven derde land van vestiging van de firma of voor de 

financiële transacties) maakt de naleving van belastingplicht en de afdracht weinig 

inzichtelijk. Bij het gebruik van brievenbusconstructies worden landen van vestiging gekozen 

waar geen of weinig vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald. Vaak is formeel geen 

sprake van omzet, noch in het land van vestiging, noch in het werkland. Het laten lopen van 
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betalingen via weer een ander land (bijvoorbeeld Luxemburg) waar verder geen of 

nauwelijks activiteiten plaatsvinden, is een beproefd middel om omzet- en 

vennootschapsbelasting te drukken. Deze besparing onttrekt zich vaak aan het zicht van de 

betrokken werknemers (en van de controlerende inspecties). 
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4. Synthese 

4.a Kort samengevat 

De sociale partners spraken op basis van het Sociaal Akkoord van april 2013 met de overheid 

af de aanpak van schijnconstructies te intensiveren en de naleving van cao’s door sociale 

partners te ondersteunen. De Inspectie SZW heeft voor de periode 2014-2018 extra tijdelijke 

middelen hiervoor gekregen. In de praktijk werkt de Inspectie SZW op basis van verzoeken 

van sociale partners en brengt, uitgaande van die verzoeken, rapporten uit met bevindingen. 

Dit kan voor de indienende organisatie aanleiding vormen tot het starten van gesprekken 

met betrokken partijen, tot het afsluiten van convenanten of andere afspraken, tot 

afdoeningen tussen partijen en tot het eventueel starten van juridische procedures en 

schadeclaims. In deze analyse hebben we 27 dossiers met verzoeken en rapporten 

onderzocht. De verzoeken zijn gebaseerd op artikel 10 AVV of artikel 8 Waadi, met een 

vraagstelling die meestal is toegespitst op onderbetaling en het niet-naleven van andere 

cao-bepalingen. 

De in de dossiers voorkomende projecten en werklocaties betreffen zowel aanbestede 

publieke werken als particuliere objecten. De werkzaamheden die op de locaties van de 

onderzochte dossiers worden verricht betreffen vaak, maar niet altijd, werkzaamheden 

waarvoor, vooral ook vanwege de geboden arbeidsvoorwaarden, werktijden en 

arbeidsomstandigheden, niet gemakkelijk reeds op de arbeidsmarkt aanwezige en 

beschikbare werknemers te vinden zijn. Het gaat om uitvoerende werkzaamheden, vaak met 

een repetitief karakter. Als het ander, meer gekwalificeerd werk betreft is dat, door lage 

beloning, lage functie-indeling en inschaling en doorgeschoten flex, in de loop der jaren 

onaantrekkelijk geworden.  

Bij vrijwel alle projecten en werklocaties waarbij vermoedens van cao-ontduiking en andere 

malversaties de aanleiding zijn tot het indienen van een verzoek om het verrichten van 

nalevingsonderzoek is sprake van het uitbesteden van werk via onderaanneming, in- en 

uitleen, externe bemiddeling en andere vormen van outsourcing en externalisering. Er is 

geen aantoonbaar verschil in problematiek tussen publieke werken en de private sector, 

zodra via een keten van ondernemingen werkzaamheden worden uitbesteed. Deze 

externalisering neemt regelmatig de vorm aan van het inzetten van werknemers via 

buitenlandconstructies. De aanwezigheid van een buitenlandse entiteit bemoeilijkt het 

onderzoek en kan voor uitstel en zelfs afstel zorgen, doordat het feiten- en/of 

boekenonderzoek in het buitenland moet plaatsvinden via een rechtshulpverzoek aan 

buitenlandse inspectiediensten. Deze buitenlandconstructies worden (enkele uitzonderingen 

daargelaten) opgezet vanuit Nederland, vaak op initiatief van Nederlandse 

inleners/opdrachtgevers, en kennen veelal Nederlandse directeur-eigenaars. De 

uitzonderingen betreffen bedrijven uit Oost-Europa die inmiddels de nodige ervaring hebben 

opgedaan met het grensoverschrijdend uitzenden van werknemers.  

In de cases konden de volgende situaties aangetroffen worden: 

- diverse vormen van in- en uitleen, payrolling, aanneming van werk; 

- uitzendwerk en externe werving en arbeidsbemiddeling; 
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- werving van buitenlandse werknemers op basis van het vrij verkeer van werknemers (die 

aldus in dienst treden van een Nederlandse uitzendorganisatie);  

- grensoverschrijdende detachering in het kader van de vrije dienstverlening, dat wil zeggen 

een buitenlandse onderneming komt met ‘eigen’ werknemers, op basis van een 

commercieel contract, tijdelijk werkzaamheden in Nederland verrichten. 

In dergelijke situaties kan, in het kader van het Sociaal Akkoord van april 2013, door sociale 

partners bij de Inspectie SZW om feitenonderzoek worden gevraagd op grond van twee 

wetsartikelen, namelijk artikel 10 Wet AVV of artikel 8 Waadi. Al deze vormen van 

tewerkstelling vallen in materieel opzicht ook onder andere en/of bijzondere wet- en 

regelgeving. Echter, die wet- en regelgeving is niet eenduidig en sterk verkokerd. Bovendien 

is geen nalevingsorgaan bevoegd de naleving van al deze wet- en regelgeving integraal te 

toetsen of af te dwingen. In de praktijk komen situaties voor waarin het een gesuggereerd 

wordt, terwijl het ander van toepassing is. Dit is bijvoorbeeld regelmatig het geval bij het vrij 

verkeer van werknemers en de grensoverschrijdende detachering. In de cases zijn situaties 

aan te treffen waarin sprake is van vrij verkeer van de betrokken werknemers (en dus een 

toepassing van de Nederlandse arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid vanaf dag een), 

terwijl deze buitenlandse werknemers in het bezit zijn van een A1-verklaring die is verstrekt 

vanwege (vermeende) detachering. De tewerkstelling voldoet verder op geen enkele wijze 

aan de voorwaarden voor detachering (zeker niet als een Nederlands bureau als 

tussenschakel aanwezig is). Een dergelijke situatie, waarbij een Nederlands bureau de 

feitelijke terbeschikkingstelling regelt, is ook in strijd met de detacheringsuitzondering uit de 

Europese coördinatieverordeningen voor de sociale zekerheid en zou bijgevolg niet mogen 

leiden tot het gebruik van een A1-verklaring (of een beroep op detachering).14 Onder 4.b 

bespreken we enkele van deze constructies. 

4.b De aangetroffen constructies 

De geanalyseerde dossiers geven niet het ultieme antwoord op de aard en de omvang van 

het gebruik van (schijn)constructies. Ze laten echter wel zien dat er meer dan alleen maar 

weeffouten zitten in de wet- en regelgeving. Gaten in de wet- en regelgeving, gebrekkige 

samenhang en afstemming tussen diverse van toepassing zijnde regels, het onvoldoende 

oog hebben voor de praktijk van de handhaving en van het tegengaan van misbruik van de 

kant van de (Europese en nationale) wetgever worden benut in de zoektocht naar goedkope 

arbeid en leiden tot ‘creatieve’ vormen van arbeidsbemiddeling en -inzet. Zonder de 

pretentie van volledigheid te hebben zijn in de dossiers de volgende vijf, vaak onderling 

samenhangende constructies te onderkennen: 

 Aanneming van werk 
 Ketens van onderaanneming 
 Buitenlandse (schijn)constructies 
 Grensoverschrijdende dienstverlening met gedetacheerde werknemers 
 Regime shopping in de sfeer van sociale zekerheidspremies (en belasting). 
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Aanneming van werk 

Bij aanneming van werk levert een bedrijf aan een andere onderneming externe menskracht 

en expertise op basis van een commercieel contract. Het is een resultaatsverbintenis tegen 

een vooraf vastgestelde prijs, in het kader van te leveren stoffelijke diensten en/of 

producten, waarbij het risico bij de aannemer van werk ligt. Het werkgeverschap berust bij 

het aannemende/uitlenende bedrijf en dat bedrijf bepaalt ook hoeveel personeel wordt 

ingeschakeld om het resultaat te behalen. Oorspronkelijk was aanneming van werk een van 

de mogelijke contractvormen op basis waarvan een bouwwerk kon worden gerealiseerd.15 

Kenmerken van de aannemingsovereenkomst zijn dat arbeid verricht wordt om een stoffelijk 

werk tot stand te brengen, tegen een overeengekomen prijs, waarbij geen sprake is van een 

arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en aannemer.16 In de dossiers wordt deze 

contractvorm echter vooral ook aangetroffen bij verschillende andere vormen van 

uitvoerend werk (bijvoorbeeld in de pluimveesector). Bedrijven specialiseren zich in het 

‘overnemen’ van de productie met hiervoor gerekruteerde werknemers en trachten op deze 

wijze de wet- en regelgeving die bij arbeidsbemiddeling geldt te ontlopen. Ook wordt op 

deze wijze getracht de (bindende) afspraken die tussen de uitzendbranche en diverse 

sectoren zijn gemaakt over de aansluiting van de verschillende cao’s en het respecteren van 

garantielonen, de inlenersbeloning en andere arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten te 

omzeilen. Voor de toepasselijke arbeidsvoorwaarden van de werknemers in dienst bij deze 

aannemers van werk kan vaak uitsluitend een beroep worden gedaan op de Wet op het 

minimumloon. In de rechtszaal is inmiddels ervaring opgedaan met bureaus die zowel 

aanneming van werk als uitzendwerk aanbieden, waarbij in de relatie tussen de aannemer 

van werk en de werknemer sprake kan zijn van een uitzendovereenkomst in de zin van 

artikel 7:690 BW die de tekst van een ‘aanneemovereenkomst’ niet in de weg staat. In een 

case, aangespannen door de SNCU in het kader van het bestrijden van schijnconstructies, 

oordeelde het Hof dat enige vorm van leiding en toezicht door een leidinggevende van een 

uitzendbureau bij werkzaamheden, nog niet maakt dat sprake is van aanneming van 

werk/contracting. Volgens het Hof had de opdrachtgever die taak (toezicht en leiding) aan 

(leidinggevenden van) het uitzendbureau uitbesteed.17  

De herziening van de WML is mede ingegeven door de ruimte voor onderbetaling die via 

misbruik van de aanneming van werk was ontstaan. Overigens is een beroep mogelijk op 

enkele andere onderdelen van het Burgerlijk Wetboek (zoals gelijke behandeling, 

arbeidsomstandigheden, werktijden). De overeenkomst is vernietigbaar, als zij tot stand is 

gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden. Het aanpakken van deze 

constructies is een tijdrovende aangelegenheid en loopt via de kantonrechter of de 

rechtbank.  

Ketens van onderaanneming 

De ervaring van inspectiediensten en nalevingsautoriteiten (niet alleen in Nederland) toont 

aan dat het opknippen van de economische activiteiten in een keten van juridische 

entiteiten niet altijd wordt ingegeven door een arbeidsverdeling gebaseerd op expertise en 

knowhow of andere specialismes. In sommige van de geanalyseerde cases is sprake van een 

ingewikkelde keten van inleen, uitbesteding en onderaanneming. Ook lijkt het gebruik van 
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katvangers en stromannen, tussenpersonen die juridisch gezien de onderneming leiden, 

maar feitelijk zijn ingehuurd om de werkelijke eigenaar moeilijk vindbaar te maken voor de 

autoriteiten, aanwezig. Hier wreekt zich het gemak waarmee aanbieders kunnen opduiken, 

juridische entiteiten failliet kunnen laten gaan en vervolgens weer opnieuw kunnen 

beginnen. Weliswaar moeten bepaalde verplichtingen worden nageleefd (bijvoorbeeld de 

vergewisplicht) en bestaan er sancties voor misbruik in de keten (ketenaansprakelijkheid), 

maar hoe langer de keten, hoe moeilijker de nalevingsautoriteiten zicht kunnen krijgen op 

het rechtmatige karakter van de werkzaamheden. Ook maakt de verkokering van het 

toezicht de controle op rechtmatigheid niet eenvoudig. De in de Wet aansprakelijkheid 

schijnconstructies (WAS) geïntroduceerde ketenaansprakelijkheid (in de artikelen 616a en 

616b van Boek 7 van het BW) biedt een werknemer de mogelijkheid zijn werkgever en diens 

opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de betaling van het verschuldigde 

loon. Indien deze hoofdelijk aansprakelijke partijen in gebreke blijven, kan vervolgens iedere 

volgende schakel onder omstandigheden volgtijdelijk worden aangesproken.18 Het doel van 

de invoering van de ketenaansprakelijkheid voor loon is de totstandkoming van bonafide 

ketens waarin werknemers het loon ontvangen waar zij recht op hebben en oneerlijke 

concurrentie tussen werkgevers wordt voorkomen. Of dit daadwerkelijk gaat lukken is de 

vraag. Zo stelde de Raad van State, voorafgaande aan de invoering van de WAS, al dat het 

ingewikkeld kan zijn voor de werknemer om te bepalen voor welk gedeelte van het loon 

hij/zij welke wederpartij van zijn/haar werkgever bij niet-naleving aansprakelijk kan stellen. 

Iedere wederpartij van de werkgever is immers alleen aansprakelijk voor dat gedeelte van 

het loon waarvoor de werknemer in die desbetreffende keten werkzaamheden heeft 

verricht. De onderzochte cases stemmen wat dit aangaat niet optimistisch; als het voor de 

inspectie al moeilijk is om helderheid te krijgen over de geconstrueerde ketens, de 

rechtmatigheid van de gebruikte juridische entiteiten en de verificatie van de aan de 

opdrachten ten grondslag liggende contracten, is dit voor individuele werknemers helemaal 

ondoenlijk.  

Buitenlandse (schijn)constructies 

Het gebruik van brievenbusconstructies voor malafide praktijken is van relatief recente 

datum. Enkele decennia terug werd voor het eerst melding gemaakt van (overzeese) 

postbussen die in belastingparadijzen bleken te zijn gevestigd. En nog steeds gaat de 

grootste aandacht uit naar het gebruik van dit soort constructies bij de zogenaamde ‘fiscale 

optimalisering’ (getuige de Panama-papers, LuxLeaks en andere spectaculaire publicaties). 

Brievenbusconstructies zijn eerst en vooral bekend geworden vanuit dit 

belastingperspectief. Het zijn dan juridische entiteiten (in buitenlandse handen) die vooral 

werkzaam zijn op het gebied van financiële transacties, met geen of weinig activiteit in het 

vestigingsland. De OESO wijst er op dat brievenbusbedrijven geen werkelijke activiteiten 

ontplooien in het land waar ze zich hebben geregistreerd.19  

Intussen is het gebruik echter ‘gedemocratiseerd’ en kunnen door het dereguleren van het 

ondernemingsrecht in Europa ook kleinere spelers handig gebruik maken van 

buitenlandconstructies. De postbusfirma heeft zo een vijftiental jaren geleden haar entree 

gemaakt op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsvoorwaarden. Dit leidde tot 
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een nieuwe vorm van regime shopping op de Europese binnenmarkt. Zodra een 

buitenlandse dimensie opduikt in de arbeidsverhoudingen wordt de controle op de naleving 

extra bemoeilijkt. Dat hangt allereerst samen met de beperkte bevoegdheden van nationale 

controlediensten bij grensoverschrijdende aangelegenheden. Zo weet de enig directeur-

eigenaar van een Nederlandse en een buitenlandse bv, in het bijzijn van zijn advocaat, 

haarfijn uit te leggen dat de inspectie voor vragen over de buitenlandse dochter toch echt in 

dat andere land navraag moet gaan doen. Ten tweede speelt hierbij de verwevenheid met 

EU-regelgeving op het gebied van het vrij verkeer van personen en diensten en van de vrije 

vestiging van ondernemingen. De rechtmatigheid van een in een EU-lidstaat geregistreerde 

onderneming kan bijvoorbeeld bijna niet worden aangevochten door een ander land. Een in 

het land van herkomst verstrekte verklaring van inschrijving voor de sociale zekerheid (de 

A1-verklaring) kan bij frauduleus gebruik niet worden ingetrokken zonder medewerking van 

het land van verstrekking (zie onder). In de praktijk doen zich twee, soms gelijktijdig 

optredende grensoverschrijdende situaties voor: het werken met brievenbusconstructies en 

de grensoverschrijdende levering van diensten via gedetacheerde werknemers (zie onder). 

In recente studies gaat derhalve meer aandacht uit naar het gebruik van 

brievenbusconstructies bij de arbeidsrekrutering, al of niet in combinatie met 

grensoverschrijdende detachering of, in het geval van het internationaal 

beroepsgoederenvervoer, de arbeidsinzet van werknemers in meerdere landen.20  

De vrije vestiging van ondernemingen vergemakkelijkt het gebruik van in het buitenland 

gevestigde vennootschappen die het recht hebben de markt te betreden. 

Brievenbusconstructies worden ingezet om de arbeidsrelatie te verdoezelen, het 

werkgeversgezag met alle bijkomende verplichtingen te ontlopen, inleenafspraken te 

omzeilen of sociale premiebijdrages te ontwijken. De lappendeken van regelingen die gelden 

bij de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling met tussenkomst van 

brievenbusconstructies, de deregulering van het ondernemingsrecht en de versnippering 

van controlebevoegdheden aangaande rechtmatigheid op de van belang zijnde terreinen, 

die meestal eindigen bij de territoriale grenzen, staan het bestrijden van deze constructies 

vaak in de weg. In de cases komen we hiervan enkele voorbeelden tegen. Buitenlandse 

vestigingen zijn lege hulzen met stromannen of adressen worden ‘geleend’. Bedrijven 

worden zonder al te veel plichtplegingen opgezet en kunnen zich gemakkelijk over de grens 

terugtrekken, gaan failliet en beginnen opnieuw. Controle in Nederland kan, maar voor de 

buitenlandse vestiging wordt naar het ‘vestigingsland’ verwezen. De eigenaren weten dat de 

bevoegdheden van nalevingsautoriteiten in het werkland om een elders geregistreerd 

bedrijf te controleren op rechtmatigheid zeer beperkt zijn. En in de loop der tijd is een 

industrie ontstaan van bureaus die kunnen uitleggen waarom dit alles volkomen legaal is.21    

Grensoverschrijdende dienstverlening met gedetacheerde werknemers  

De grensoverschrijdende dienstverlening met gebruikmaking van gedetacheerde 

(buitenlandse) werknemers vormt een integraal onderdeel van de economische vrijheden 

waarop de Europese Unie is gebaseerd. In de ideale situatie is bij deze dienstverlening met 

gedetacheerde werknemers sprake van een arbeidsverdeling tussen een hoofdbedrijf en 

gespecialiseerde toeleveranciers of onderaannemers. De Detacheringrichtlijn (in Nederland 
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omgezet in nationaal recht in de Waga – de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende 

arbeid) is in 1996 ingesteld om ervoor te zorgen dat gedetacheerde werknemers niet werken 

onder het cao-loon van het werkland. Zo dient loondumping te worden voorkomen. De 

basisgedachte achter de richtlijn was een harde kern te formuleren van 

minimumvoorschriften, die de lidstaten konden aanvullen met andere algemeen geldende 

arbeidsvoorwaarden en voorschriften, gebaseerd op algemeen verbindend verklaarde 

collectieve arbeidsvoorwaarden en dwingende arbeidswetgeving. Zo kon het doel van de 

richtlijn worden bereikt: het garanderen van een minimale bescherming, het bevorderen van 

eerlijke concurrentie en het respecteren van de algemeen geldende arbeidsvoorwaarden in 

het land waar gewerkt werd. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat deze detachering in 

Europa (in toenemende mate) gebruikt wordt voor het ronselen van goedkope buitenlandse 

arbeidskrachten zonder enige naleving van geldende lonen en arbeidsvoorwaarden in het 

gastland.22 Daarbij is ook gebleken dat de regelgeving en de inmiddels ontwikkelde 

rechtspraak tegenstrijdigheden en barrières bevatten die de toepassing in de praktijk 

bemoeilijken en het controleren van de rechtmatigheid in veel gevallen ernstig in de weg 

staan. Met de Handhavingsrichtlijn is getracht hier deels in te voorzien (hierdoor is in 2016 

de Waga gewijzigd in WagwEU). De belangrijkste reparatie moet echter komen van het in 

het Europees Parlement voorliggende herzieningsvoorstel voor de Detacheringsrichtlijn.  

Enkele concrete problemen die genoemd worden in dat vroegere onderzoek komen ook in 

de hier geanalyseerde cases terug: onduidelijkheid over het aantal gedetacheerde 

werknemers, onduidelijkheid over de tijdelijkheid van het werk en de verblijfsduur van 

werknemers, grote vraagtekens bij de ontheffing van premies, niet te verifiëren inhoudingen 

en gesjoemel met de toepassing van de arbeidsvoorwaarden uit de harde kern (met name 

met werktijden en toeslagen). In de betreffende cases wordt gewerkt met buitenlandse 

arbeidsbemiddelingsbureaus (vaak in Nederlandse handen) die onder het mom van het 

leveren van grensoverschrijdende diensten de arbeidsmarkt betreden en wiens werk 

uitsluitend bestaat uit het ronselen van mensen. 23 Detachering wordt benut om 

arbeidstekorten op te vangen in arbeidsintensieve sectoren en om de arbeidskosten te 

drukken. Werknemers worden geregistreerd en gemeld en alle minimumvoorschriften 

worden ogenschijnlijk gerespecteerd. Het verschil in gehanteerde loonkosten en sociale 

premies in het land van herkomst en het werkland kan het aantrekkelijk maken op deze 

wijze mensen aan te trekken. In enkele gevallen kan voorts betwijfeld worden of de harde 

kern van arbeidsvoorwaarden wordt gerespecteerd, in het bijzonder daar waar werknemers 

administratieve kosten betalen voor de bemiddeling of zelf voor de huisvestingskosten 

opdraaien. Twee verschillende loonstroken indiceren willekeurige inhoudingen voor 

belasting en/of sociale premies, terwijl onduidelijkheid bestaat over de daadwerkelijke 

afdracht. Werknemers ontvangen het minimumloon voor 40 uur maar maken lange 

werkweken. Het gaat dan om grensoverschrijdende dienstverlening waarbij formeel gebruik 

wordt gemaakt van de detacheringformule, maar in de praktijk zelfs de minimale regels die 

daarvoor zijn opgesteld niet worden nageleefd. Navraag in het thuisland is tijdrovend en het 

gegeven dat het werken met gedetacheerde werknemers controle in het werkland ernstig 

belemmert en de controlebevoegdheden beperkt biedt een gemakkelijke uitweg (en 

gelegenheidsargument) als de autoriteiten in het werkland willen ingrijpen. In vrijwel alle 
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gevallen is directe controle onmogelijk; arbeidsovereenkomsten en loonstroken moeten 

worden opgevraagd, registratie moet worden geverifieerd, getuigen gehoord enzovoorts.  

Regime shopping in de sfeer van sociale zekerheidspremies (en belasting) 

Bij de buitenlandconstructies werd reeds kort gerefereerd aan de mogelijkheid gebruik te 

maken van verschillende regimes in de sfeer van de sociale zekerheid. In feite kan dit 

gebeuren op basis van twee situaties. Allereerst kunnen substantiële besparingen worden 

bereikt door te werken met (binnen- en buitenlandse) zelfstandigen. Hoewel dit geen 

centrale vraag was in de door de FNV ingediende verzoeken werden vooral in het cluster 

Bouw indicaties gevonden voor de inzet en bemiddeling van (schijn)zelfstandigen. Regime 

shopping met gebruikmaking van de A1-verklaring lijkt echter veel frequenter voor te 

komen. De A1-verklaring is een op Verordening 883/2004 (inzake de coördinatie van 

socialezekerheidsstelsels in de EU) gebaseerd document dat dienst doet als bewijs van 

detachering. Een A1-verklaring wordt aangevraagd bij en afgegeven door de sociale 

zekerheidsinstantie van het land van herkomst/uitzending en moet in principe worden 

geaccepteerd door de zusterinstantie in het werkland. De A1-verklaring bewijst dat de 

betreffende werknemer in het land van herkomst/uitzending verzekerd is voor de sociale 

zekerheid. Uit jurisprudentie van het EU-Hof is af te leiden dat een eenmaal verstrekte A1-

verklaring zeer moeilijk aanvechtbaar is, in ieder geval niet door instanties in het gastland. 

Het gastland kan niet zelfstandig optreden bij verdenking van fraude, maar moet aan de 

bevoegde instantie in het herkomstland vragen de gegevens te controleren en actie te 

ondernemen. De nalevingsinstanties in het gastland zijn volledig afhankelijk van 

medewerking van de buitenlandse zusterinstelling om frauduleuze detacheringsverklaringen 

nietig te verklaren.  

Behalve met het premievoordeel wordt het kostenvoordeel in deze constructie verder 

vergroot door in plaats van het cao-loon het wettelijk minimumloon te betalen en het 

surplus als onkostenvergoeding te bestempelen (de hiermee gepaard gaande besparingen in 

de sfeer van de belastingen laten we hier buiten beschouwing). Vaak gebeurt dit met gebruik 

van twee loonstroken, een voor het gastland, een voor het land van herkomst.24 In de 

behandelde cases lijkt regelmatig sprake te zijn van het werk met A1-verklaringen, ook in 

situaties waarin bij nadere beschouwing geen sprake kan zijn van grensoverschrijdende 

detachering (of het tijdelijk werken in meerdere lidstaten), bijvoorbeeld doordat 

werknemers via Nederlandse tussenschakels worden gedetacheerd. In de praktijk wordt de 

A1-verklaring misbruikt, onder meer doordat de werknemers langer dan twee jaar werkzaam 

zijn en de werkzaamheden geen tijdelijk karakter hebben. De toepassing van een 

roulatiesysteem verdoezelt dit. In de cases komt regelmatig naar voren dat brutosalarissen 

worden betaald op het niveau van het herkomstland, met daarnaast een onbelaste 

dagvergoeding. Op deze wijze wordt de gelijke behandeling ‘verantwoord’. De 

werkgeverslasten zijn echter veel lager doordat geen afdracht van sociale premiebijdragen 

en belasting plaats vindt in het thuisland. De versterkte controle op de loon- en 

arbeidsvoorwaarden zou overigens weleens het verschuivende effect kunnen hebben dat 

het benutten (en misbruik) van de A1-verklaring aan importantie wint.25   
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4.c Samenwerking tussen nalevingsinstanties 

De samenwerking tussen de indienende partij (in dit geval de FNV) en de I-SZW is in de loop 

van de jaren gegroeid. Over en weer zijn de verwachtingen verduidelijkt en zowel de 

verzoeken, als de rapporten met bevindingen zijn daardoor sterk verbeterd. Deze 

samenwerking blijft echter beperkt tot het cao-terrein. De inspectie vermeldt geen 

eventuele ‘bijvangst’ in de rapporten met bevindingen; deze zijn soms wel tussen de regels 

te lezen of af te leiden uit de bijlagen. De inspectie is terughoudend met het oppakken van 

eventuele andere (niet-gemelde) vergrijpen of misstanden, en vindt het aanpakken van die 

bijvangst bij verzoeken die cao-naleving als vertrekpunt hebben ook niet altijd ‘fair’. Ernstige 

onregelmatigheden en situaties worden aangepakt door het informeren van andere 

diensten. De vraag kan gesteld worden of bij enkele van de onderzochte cases, waarbij wet- 

en regelgeving doelbewust wordt ontdoken met alle gevolgen van dien voor de werknemer 

en de in dezelfde markt opererende bonafide ondernemingen, nog geredeneerd kan worden 

in termen van fair handelen.  

In de dossiers komen meerdere kwesties aan de oppervlakte die op andere beleidsterreinen 

liggen, in het bijzonder het omzeilen van de afdracht van sociale premies en belasting. Ook 

extreem lange werktijden zijn geen uitzondering, evenals, in sommige situaties waarbij geen 

cao van toepassing blijkt, het niet-naleven van de WML. Tevens blijven mogelijkheden liggen 

door een beperkte vraagstelling. Zo is de registratieplicht uit artikel 7a Waadi mogelijk nuttig 

bij het nader onderzoeken van misbruik in geval van aanneming van werk. Ook is de 

inspectie gehouden aan de controle op de naleving van de WML, terwijl hier niet of 

nauwelijks naar gevraagd wordt. In het bijzonder WML §2, artikel 18b over bestuurlijke 

boetes bij het niet-nakomen van verplichtingen en het niet tijdig verstrekken van bescheiden 

biedt mogelijkheden.26  

De Inspectie SZW werkt sedert enige tijd bij de aanpak van schijnconstructies samen met 

andere (nalevings-)instanties zoals de Belastingdienst, UWV, SVB, de IND, de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Justis/Track, 

gemeenten, Koninklijke Marechaussee en politie. Het ligt eigenlijk voor de hand dat bij de 

onderzoeken in het kader van de cao-naleving eveneens tot een dergelijke samenwerking 

wordt overgegaan. Startinformatie – vanuit ieders eigen discipline en/of gezamenlijk – kan 

zo sneller met elkaar gedeeld worden, waardoor vervolgonderzoek eerder van start kan. Nu 

wordt dergelijke informatie vaak pas in een later stadium gedeeld en vergeleken.  

De aanpak van schijnconstructies en van fraudeleuze grensoverschrijdende 

arbeidsbemiddeling vraagt om sancties die effectief een einde maken aan deze praktijken, 

ook om te voorkomen dat eerder aangepakte schijnconstructies elders weer opduiken. 

Sociale fraude zou moeten leiden tot het weren van de markt, bijvoorbeeld via het intrekken 

van licenties en vergunningen, of het weren bij openbare aanbestedingen. Ook daarbij is een 

samenwerking dwars door alle beleidsterreinen heen van groot belang. Tevens dient het 

sanctioneringsbeleid om die reden een Europese doorwerking te hebben. In enkele cases 

treffen we bedrijven aan die in meerdere landen actief zijn, terwijl ze in het vestigingsland 

alleen pro forma aanwezig zijn. Dit vergt samenwerking over de grenzen, niet alleen bij 

controle en andere nalevingsactiviteiten, maar ook bij het effectueren van sancties.   
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5. Aanbevelingen  

In dit rapport is een scala aan (mogelijke) malversaties behandeld, met de nadruk op het 

controlerend beleid achteraf. Er wordt nauwelijks gesproken over een preventieve aanpak. 

Enkele geruchtmakende affaires hebben zeker een preventieve werking gehad en 

veranderingen van beleid mede bewerkstelligd. De omvang van de totale 

nalevingsactiviteiten is echter niet groot genoeg om afschrikwekkend te werken (al wordt de 

SNCU in de uitzendbranche de ‘cao-politie’ genoemd). Alleen al daarom is het werken aan de 

voorzijde van groot belang. Meer en vroegtijdige sociaal overleg voorafgaand aan grote 

projecten, het actievere gebruik van sociale clausules bij openbare aanbestedingen en 

publieke werken, gedragscodes met vastgelegde toetsingsmogelijkheden binnen 

ondernemingen die tevens betrekking hebben op eventuele ketens van toeleveranciers en 

onderaannemers en een grotere rol van ondernemingsraden bij aan- en uitbesteding kunnen 

daarbij een rol spelen.  

De aangetroffen constructies zijn vrijwel allemaal gericht op het drastisch besparen op 

loonkosten in een periode met volop arbeidsaanbod tegen lage lonen en 

arbeidsvoorwaarden. Een beleid dat zich richt op het creëren van een gelijk speelveld zal de 

incentives voor het gebruik van deze constructies voor een deel kunnen wegnemen. 

Belangrijker is echter wat gaat gebeuren op de arbeidsmarkt in Nederland en de landen van 

herkomst. Een stijging van het welvaartsniveau in de herkomstlanden maakt het wellicht 

voor arbeidsmigranten mogelijk meer eisen te stellen. Anderzijds zullen tekorten op de 

arbeidsmarkt hun prijs vergen, in de zin van hogere beloning en betere arbeidsvoorwaarden 

waarmee laagbetaalde banen (weer) aantrekkelijk kunnen worden voor Nederlandse 

werknemers. 

Dit verslag eindigt met enige aanbevelingen, toegespitst op de nalevingsproblematiek en de 

wet- en regelgeving.  

a. De eerste belangrijkste aanbeveling is dat controle op de naleving meer moet 

plaatsvinden op een horizontale en integrale wijze, dwars door alle beleidsterreinen heen. 

Verkokering van de verantwoordelijkheid bij de controlerende instanties leidt ertoe dat 

slechts op deelterreinen kan worden gecontroleerd, namelijk het terrein waarvoor 

bevoegdheid bestaat. Bevoegdheden om onregelmatigheden op te sporen moeten veel 

verder worden geïntegreerd. Een samenhangend beleid is hierbij noodzakelijk om twee 

redenen, allereerst vanwege het op elkaar inwerken van meerdere beleidsterreinen bij de 

problematiek van de cao-naleving en de rechtmatige arbeidsbemiddeling, ten tweede omdat 

in de praktijk blijkt dat sprake is van een cumulatie van overtredingen en misbruik.27  

b. In de loop der jaren is de concrete samenwerking in dossiers tussen de nalevingsexperts 

van de sociale partners, in het bijzonder van FNV-zijde, en de verantwoordelijke inspecties 

sterk verbeterd. Over en weer bestaat kritiek over de aanpak en men vereenzelvigt zich niet 

met de opstelling, werkwijze of afhandeling van dossiers door de ene of de andere partij. Dit 

neemt echter niet weg dat met geven en nemen gezamenlijk een verbetering is bereikt in de 

verschillende nalevingsactiviteiten. Dit uit zich in de bredere vraagstelling die in de 

verzoeken inmiddels wordt gehanteerd en in de daardoor gegroeide kwaliteit van het 
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gemiddelde dossier. FNV-experts hadden voorheen de neiging niet naar de bekende weg te 

willen vragen indien zij reeds over informatie beschikten. Een summier verzoek resulteert 

echter al snel in een summier rapport met bevindingen. In vrijwel alle dossiers is 

bijvoorbeeld sprake van (een vermoeden van) het gebruik van inleen-, uitzend- of andere 

arbeidsbemiddelingsconstructies. Het verdient daarom aanbeveling standaard in een 

verzoek met een beroep op artikel 10 AVV ook een beroep op artikel 7a en 8 Waadi op te 

nemen.  

c. De aanbeveling de verzoeken breder qua vraagstelling te formuleren is te onderbouwen 

vanuit het wetgevend kader, al lijken de sociale partners in eerste instantie op andere, meer 

publiekrechtelijke terreinen geen directe nalevingstaak hebben. Artikel 10 AVV stelt over de 

op te stellen verslagen: ‘Onze Minister verstrekt een verslag aan de vereniging, die om het 

onderzoek heeft gevraagd over hetgeen uit het onderzoek is gebleken. Daarbij kunnen 

gegevens worden verstrekt betreffende het in die onderneming naleven van de Wet 

minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet allocatie arbeidskrachten door 

intermediairs, de Arbeidstijdenwet en de daarop berustende bepalingen, of de 

Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen.’ Dit biedt de 

mogelijkheid, indien voor de nalevingsoperatie van belang, expliciet naar de naleving op 

andere terreinen te vragen.  

d. Dit staat enigszins los van het (min of meer structurele) verschijnsel dat er altijd 

ondernemingen zullen zijn die het niet zo nauw nemen met het respecteren van afspraken. 

Afspraken tussen sociale partners die gericht zijn op het versterken van de ‘discipline’ bij de 

naleving van afspraken, al of niet in samenspraak met de overheid, blijven noodzakelijk. 

Bestaande paritaire en sectorale organen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen, zeker 

indien deze instanties een bredere, samenhangende benadering kiezen.28 Daarin past, gelet 

op de complexiteit en het arbeidsintensieve karakter van de controle, een versterking van de 

rol en de omvang van de arbeidsinspectie.29 

e. Controle op de naleving van de betaling van sociale zekerheidsbijdragen ontbreekt vrijwel 

volledig. Toch vormt dit een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie. 

Het is in ieders belang dat de financiering van het sociale stelsel (in eigen land, maar ook in 

de landen van herkomst) wordt gewaarborgd; bovendien wordt zo onvoldoende 

gecontroleerd of werknemers mogelijk onverzekerd werkzaam zijn. Werkgevers en 

werknemers staan in de beoordeling van de werking van de coördinatie van de sociale 

zekerheid tot nu toe tegenover elkaar (getuige de AWVN-titel van een commentaar ‘FNV is 

met A1-verklaringen de weg kwijt’). Het Sociaal Akkoord 2013 spreekt over een versterking 

van de verantwoordelijkheid van de sociale partners bij het vormgeven en het 

toekomstbestendig inrichten van de sociale zekerheid. In dat kader zou ook de naleving op 

het terrein van de sociale zekerheid de sociale partners een zorg moeten zijn.  

f. De bevoegdheid om het regelwerk van arbeidswetgeving en cao’s, dat geldt binnen de 

landsgrenzen waar gewerkt wordt, vast te stellen en te controleren moet sterker komen te 

liggen bij de betreffende lidstaat. Het werklandbeginsel moet volledig in ere worden 

hersteld. Juist dan is er geen sprake van weren, maar van werven op basis van gelijke 

behandeling. Het standpunt van het Europese Hof (onder meer in de Luxemburg-zaak 
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verwoord) dat lidstaten niet (langer) unilateraal kunnen vaststellen welke sociale wetgeving 

verplicht moet worden nageleefd, ongeacht de herkomst van de onderneming en betrokken 

werknemers, moet van tafel. De vakbeweging dient het recht te behouden actie te voeren 

tegen buitenlandse entiteiten en constructies die algemeen geldende verplichtingen niet 

nakomen zonder dat dit gezien wordt als het opwerpen van barrières voor het vrij verkeer 

van diensten of de vrije vestiging. 

g. Dit principe moet ook gelden bij de toetsing van de rechtmatigheid van een onderneming. 

Het afwentelen van werkgeversrisico’s door het gebruik van schimmige tussenconstructies 

vereist activiteiten, zowel nationaal als Europees, die voor een deel buiten het directe 

sociale domein liggen. Grensoverschrijdende inlening en dienstverlening via in een ander 

land geregistreerde en erkende ondernemingen zijn schering en inslag. Het is daarom 

noodzakelijk de bevoegdheid voor de controle op rechtmatigheid in het werkland te 

versterken. Anders kunnen de nalevingsorganen niet of nauwelijks nagaan hoe via een 

kluwen van ondernemingen de wet- en regelgeving wordt ontlopen. 

h. Bij de controle op rechtmatigheid kan meer gebruik worden gemaakt van de digitale 

snelweg. Zo is via (online) registers soms eenvoudig na te gaan of ondernemingen 

daadwerkelijk actief zijn in het land van vestiging. Intensievere uitwisseling met de landen 

van vestiging kan verdere informatie verschaffen over het rechtmatige karakter van een 

onderneming. Controlerende instanties moeten veel pro-actiever zijn in het combineren van 

gegevens en het gebruik van nieuwe hulpmiddelen (sociale media, Google maps en andere 

zoekmachines). Dit kan leiden tot belangrijke indicatoren voor verder onderzoek. 
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1 Stichting van de Arbeid, april 2013, Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met 
goed werk, op weg naar 2020. Voor de volledige tekst, zie: 
http://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Convenanten_Verklaringen/2010_2019/2013/20130411-sociaal-
akkoord.ashx  
2 Richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten en tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem 
interne markt (de IMI-verordening). De Handhavingsrichtlijn is in Nederland omgezet in nationaal recht met de 
WagwEU (wet van 1 juni 2016, Stb. 2016, 219). Een deel van de wet is op 18 juni 2016 in werking getreden, een 
ander deel op 1 juli 2016 (Besluit van 8 juni 2016, Stb. 2016, 220). In de omzetting was gedeeltelijk al voorzien 
door de Wet aanpak schijnconstructies. 
3 https://www.inspectieszw.nl/Images/Cao-nalevingsonderzoeken-door-de-Inspectie-SZW_tcm335-379300.pdf  
4 Uit: Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020, 
Stichting van de Arbeid, Den Haag, april 2013.  
5 https://www.inspectieszw.nl/Images/Aanpak-schijnconstructies-door-de-Inspectie-SZW_tcm335-379299.pdf  
6 Dit kan ook een uitzendbureau zijn of een Nederlandse vestiging van een in een ander land gevestigde 
onderneming. 
7 Art. 45-48 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. 
8 Zie: J. Cremers, Economic freedoms and labour standards in the European Union, in Transfer, Volume 22-2. 
Sage publishers: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1024258916635962  
9 Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond 
van SZW wetgeving, Besluit van 28 september 2000, Staatscourant 2000, 203, art. 1.1. 
10 WagwEU. Artikel 8. 2. Indien de dienstverrichter een werknemer detacheert naar Nederland, verstrekt de 
dienstverrichter voor aanvang van de werkzaamheden aan de dienstontvanger een schriftelijk of elektronisch 
afschrift van de melding, bedoeld in het eerste lid, met daarin ten minste de gegevens over zijn identiteit en de 
identiteit van de gedetacheerde werknemer, het adres van de werkplek en de aard en duur van de 
werkzaamheden. 
11 Bij het object Steigerbouw I zijn in totaal 55 ondernemingen getraceerd. 
12 Over garantielonen en andere arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten op de bouwplaats zijn nadere 
afspraken gemaakt in artikel 6 van de cao Bouw&Infra, in combinatie met bepalingen uit de ABU-CAO voor  
Uitzendkrachten en de NBBU CAO voor Uitzendkrachten. Dit is in bijlage 2 van de Bouw-cao nader uitgewerkt. 
De inlenende werkgever dient erop toe te zien dat de uitzendonderneming die bepalingen correct toepast. 
Iedere uitzendkracht is een vakkracht, tenzij de uitzendonderneming aantoont dat de uitzendkracht een 
nieuwkomer is. Zie: 
https://www.fnvbouw.nl/SiteCollectionDocuments/Cao%27s/Bouw%20en%20Infra/Cao%20Bouw%20Infra%20
2015-2017.pdf  
13 Zie: J. Cremers, In search of cheap labour, International Books, 2011. http://www.clr-news.org/CLR-
Studies/Websummary.pdf  
14 De EU Verordening 883/2004 over de coördinatie van de sociale zekerheid stelt in artikel 12.1 bijzondere 
regels: Degene die werkzaamheden in loondienst verricht in een lidstaat voor rekening van een werkgever die 
daar zijn werkzaamheden normaliter verricht, en die door deze werkgever wordt gedetacheerd om voor zijn 
rekening werkzaamheden in een andere lidstaat te verrichten, blijft onderworpen aan de wetgeving van de 
eerstbedoelde lidstaat, mits de te verwachten duur van die werkzaamheden niet meer dan vierentwintig 
maanden bedraagt en de betrokkene niet wordt uitgezonden om een ander te vervangen. 
EU Verordening 987/2004 die de toepassing van Verordening 883/2004 vaststelt stelt in artikel 14.2 dat, voor 
de toepassing van artikel 12, lid 1, van de Verordening 883/2004 de woorden ‘die daar zijn werkzaamheden 
normaliter verricht’ betrekking hebben op een werkgever die normaliter op het grondgebied van de lidstaat 
waar hij is gevestigd substantiële werkzaamheden verricht die verder gaan dan louter intern beheer. Dit wordt 
vastgesteld aan de hand van alle criteria die de door de werkgever uitgevoerde werkzaamheden kenmerken. 
De ter zake dienende criteria moeten zijn toegesneden op de specifieke kenmerken van elke werkgever en de 
ware aard van de werkzaamheden. 
15 Artikel 750.1 van het Burgerlijk Wetboek zegt hierover:  
Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de 
opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op 
te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld. 

                                                           

http://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Convenanten_Verklaringen/2010_2019/2013/20130411-sociaal-akkoord.ashx
http://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Convenanten_Verklaringen/2010_2019/2013/20130411-sociaal-akkoord.ashx
https://www.inspectieszw.nl/Images/Cao-nalevingsonderzoeken-door-de-Inspectie-SZW_tcm335-379300.pdf
https://www.inspectieszw.nl/Images/Aanpak-schijnconstructies-door-de-Inspectie-SZW_tcm335-379299.pdf
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1024258916635962
https://www.fnvbouw.nl/SiteCollectionDocuments/Cao%27s/Bouw%20en%20Infra/Cao%20Bouw%20Infra%202015-2017.pdf
https://www.fnvbouw.nl/SiteCollectionDocuments/Cao%27s/Bouw%20en%20Infra/Cao%20Bouw%20Infra%202015-2017.pdf
http://www.clr-news.org/CLR-Studies/Websummary.pdf
http://www.clr-news.org/CLR-Studies/Websummary.pdf
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16 Gaat het om werkzaamheden van niet-stoffelijke aard dan wordt gesproken van een ‘overeenkomst van 
opdracht’. 
17 Zie voor een uitgebreide bespreking: http://www.ar-updates.nl/commentaar/AR_2014_1017.pdf  
18 De ketenaansprakelijkheid is op drie punten uitgebreid ten opzichte van de vroegere 
inlenersaansprakelijkheid. Allereerst gaat de ketenaansprakelijkheid gelden voor alle sectoren. Voorts geldt de 
aansprakelijkheid niet alleen voor het wettelijke minimumloon, maar strekt de ketenaansprakelijkheid zich ook 
uit tot de betaling van het cao-loon, dan wel het loon dat tussen partijen is afgesproken. Ten derde kan een 
werknemer, nadat hij eerst zijn werkgever en/of de diens opdrachtgever tevergeefs heeft aangesproken op 
betaling van het verschuldigde loon, de eerstvolgende schakel in de keten en desgewenst steeds een schakel 
hoger in de keten aanspreken. 
19 Letterlijk definieert de OESO brievenbusbedrijven als volgt in de Glossary of tax terms: LETTER-BOX 
COMPANY  -- A paper company, shell company or money box company, i.e. a company which has compiled 
only with the bare essentials for organization and registration in a particular country. The actual commercial 
activities are carried out in another country.   
20 In een SOMO-onderzoek in opdracht van het Europees Vakverbond wordt het fenomeen als volgt 
omschreven: bij een brievenbusconstructie handelt het zich om een onderneming die zich vestigt in een EU-
lidstaat terwijl de feitelijk werkzaamheden worden uitgevoerd in een of meerdere andere lidstaten, met het 
oogmerk de toepasselijke wettelijke en sociale verplichtingen te omzeilen (belasting, lonen en overige 
arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheidsbijdragen). Zie: https://www.etuc.org/press/letterbox-type-practices-
avoiding-taxes-and-exploiting-workers-across-eu#.WKQ0JIczW70  
21 Brievenbusconstructies lenen zich ook bij uitstek voor verdienmodellen waarbij fiscale en sociale besparingen 
samengaan. In enkele cases lijkt het er op dat niet alleen sociale premiebijdragen en loon niet worden 
nagekomen, maar dat ook de vennootschapsbelasting effectief wordt omzeild. De ondernemer betaalt geen 
belasting in het land van vestiging, vanwege geen of nauwelijks omzet aldaar. Evenmin wordt belasting in 
Nederland betaald, want de onderneming is niet in Nederland gevestigd. Indien voor de financiële afhandeling 
gebruik wordt gemaakt van een tussenliggende brievenbus in een derde land als Luxemburg of Liechtenstein, 
waar uiteraard ook geen omzet wordt gerealiseerd, is controle vrijwel ondoenlijk. 
22 Zie noot 13, en een samenvatting in J. Cremers, Op zoek naar goedkope arbeid, Zeggenschap 2011-1. 
23 Tijdens een werkbezoek aan Roemeense collega’s waarbij Nederlandse inspecteurs de gangen nagingen van 
verschillende, vanuit Roemenië opererende arbeidsbemiddelaars bleek bijvoorbeeld dat in een casus de 
Roemeense vestiging werd aangestuurd vanuit een vestiging in Amsterdam. Die Nederlandse vestiging ontving 
orders van een inlenende scheepsbouwer. De ingehuurde werknemers werden weer via een speciaal hiervoor 
opgerichte, derde onderneming ‘gedetacheerd’. De onderneming waarnaar de inspecteurs op zoek waren was 
opgedoekt en inmiddels was op hetzelfde adres een nieuwe onderneming gevestigd. De constructie die werd 
opgezet leidde de facto tot uitzendwerk, maar werd onder de vlag van detachering uitgevoerd.    
24 Een bijkomend probleem is het hanteren van uiteenlopende termijnen voor de tijdelijkheid. Voor de 
belasting geldt meestal de 183-dagen eis, voor de detachering wordt in de sociale zekerheid een uitzondering 
gemaakt van het werklandbeginsel van 24 maanden. In cao’s wordt gesproken over een toepasselijkheid na 26 
weken. De detacheringsrichtlijn kent een referentieperiode van 12 maanden. 
25 Zie bijvoorbeeld: https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2016/april/FNV-ontmaskert-
schijnconstructie-met-arbeidsmigranten-de-A1constructie-2/  
26 WML §2 Artikel 18b 
    1 Als overtreding wordt aangemerkt: 
        a. het door een werkgever niet of onvoldoende nakomen van de op hem rustende verplichting tot girale 
voldoening van het minimumloon, bedoeld in artikel 7 en 7a; 
        b. het door een werkgever niet of onvoldoende nakomen van de op hem rustende verplichting tot 
voldoening van de minimumvakantiebijslag, bedoeld in artikel 15; en 
        c. [dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]  
    2 Als overtreding wordt tevens aangemerkt het door de werkgever desgevraagd niet of niet tijdig aan de 
toezichthouder verstrekken van: 
        a. een opgave als bedoeld in artikel 626 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel andere bescheiden 
waaruit de in dat artikel voorgeschreven gegevens blijken; 
        b. bescheiden waaruit blijkt welk loon en welke vakantiebijslag aan de werknemer zijn voldaan; en 
        c. bescheiden waaruit blijkt hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt. 
    3 Voor de toepassing van het tweede lid wordt als werkgever aangemerkt degene in of ten behoeve van 
wiens onderneming, bedrijf of inrichting een persoon arbeid verricht of heeft verricht of waarvan op grond van 
feiten en omstandigheden naar redelijk vermoeden een persoon arbeid verricht of heeft verricht. De in de eerste 

http://www.ar-updates.nl/commentaar/AR_2014_1017.pdf
https://www.etuc.org/press/letterbox-type-practices-avoiding-taxes-and-exploiting-workers-across-eu#.WKQ0JIczW70
https://www.etuc.org/press/letterbox-type-practices-avoiding-taxes-and-exploiting-workers-across-eu#.WKQ0JIczW70
https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2016/april/FNV-ontmaskert-schijnconstructie-met-arbeidsmigranten-de-A1constructie-2/
https://www.fnv.nl/over-fnv/nieuws/nieuwsarchief/2016/april/FNV-ontmaskert-schijnconstructie-met-arbeidsmigranten-de-A1constructie-2/
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zin bedoelde persoon wordt in dat geval voor de toepassing van het tweede lid aangemerkt als werknemer. 
Hetgeen in de eerste zin is bepaald geldt behoudens tegenbewijs. 
27 Deze samenhang moet echter reeds in de wet- en regelgeving worden onderkend. De coördinatie van de 
sociale zekerheid en het gebruik van grensoverschrijdende detachering treden tegelijkertijd op, maar worden 
gezien als twee gescheiden werelden met eigen nalevingsmethoden en -instanties. Het bestrijden van 
schijnconstructies heeft weinig kans van slagen als tegelijkertijd geen eisen mogen worden gesteld aan de vrije 
vestiging en wanneer de certificering van ondernemingen zonder serieuze toetsing verloopt. Dit vereist 
samenwerking tussen departementen en toetsing van wetgeving op de betekenis voor het sociale stelsel en de 
arbeidsverhoudingen, ook op minder voor de hand liggende terreinen buiten het ‘sociale reservaat’. 
28 http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/3833757/bouwend-nederland-positief-over-aanpak-
schijnconstructies  
https://www.sncu.nl/stichting-naleving-cao-uitzendkrachten/over-ons/bevoegdheden-van-de-sncu/  
29 In een onderzoek, in opdracht van het ministerie van SZW, naar de capaciteit van de inspectie wordt 
geconstateerd dat de capaciteit van de inspectiediensten niet is meegegroeid met het aantal ondernemingen 
en werkenden. Ook de juridisering veroorzaakt meer omvangrijke procedures. Minister Asscher kondigde op 
basis hiervan, in een brief aan de Kamer op 30 november 2016, aan dat hij wilde bezien of de extra capaciteit 
die de Inspectie SZW tijdelijk ter beschikking heeft voor de aanpak van schijnconstructies en de ondersteuning 
van sociale partners bij het toezicht op de cao-naleving structureel kan worden toegekend. 
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/lodewijk-
asscher/documenten/kamerstukken/2016/11/30/kamerbrief-onderzoeken-capaciteit-inspectie-szw  
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Bijlage. Analysematrix 
 

Arbeidsvoorwaarden 

Aspect Instrument/wetgeving Relevante vragen/aandachtspunten 

Loon - WML 
- AVV-Cao  
- Waga/WagwEU 
- Waadi 
- eventuele 

bedrijfsregelingen 

- Welke Cao? 
- Arbeidsovereenkomst? 
- ID? 
- Loonstrookjes 
- Inschaling 
- Bruto loon en rekenperiode 
- Loonopbouw en -componenten 
- Gewerkte uren waarvoor betaald wordt 
- Bankafschriften 

Periodieke 
uitkeringen 

- AVV-Cao  
- Waga/WagwEU 
- Waadi 

- Idem als boven 
- Vakantietoeslag 
- Eindejaar 
- Jurisprudentie checken 

Vakantie - Waga/WagwEU 
- Waadi 
- AVV-Cao 

- Vakantiedagen 
- Wettelijke feestdagen? 

Werktijden - Waga/WagwEU 
- Waadi 
- AVV-Cao 

- Aanvang en einde werkdag, pauzes 
- Omvang dagelijkse/wekelijkse werkdag? 
- Arbeidstijdenregistratie (door wie en hoe)  
- Maximale werktijd 

Arbo - Waga/WagwEU 
- Waadi 
- AVV-Cao 
- Arbo-wetgeving 

- Gevaarlijk werk 
- Beschermingsmiddelen 
- Arbo introductie? 
- Soms: aanwezigheidslijsten. 

Onkosten van reizen, 
huisvesting of 
voeding 

- Wijziging WML (in de 
maak) 

- Waga/WagwEU 
- Waadi 
- AVV-Cao 

- Wie betaalt transport (ook naar en van het 
werkland), huisvesting, voeding? 

- Buitenlandtoelage? 
- Waar verblijft betrokkene? 
- Bemiddeling in rekening gebracht? 

Detachering of vrij 
verkeer 

- Waga/WagwEU - Notificatie detachering verricht? 
- Commercieel contract voor detachering? 
- Wordt het werk voor een bepaalde periode 

verricht 
- Datum waarop detachering begint 
- Detachering in andere lidstaat dan waar 

gewoonlijk arbeid wordt verricht (in de zin van 
Rome 1) 

- Terugkeer na beëindiging werkzaamheden 
naar de lidstaat waar gedetacheerde vandaan 
komt of hij/zij geacht wordt weer te gaan 
werken 

- Aard van de activiteiten 
- Zorgt detacheerder voor vervoer, kost en 

inwoning/accommodatie of betaalt de 
werknemer (terug) en zo ja hoe? 

- Eerdere tijdvakken waarin dezelfde of een 
andere (gedetacheerde) werknemer de 
werkzaamheden heeft verricht. 
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Sociale zekerheid 

Aspect Instrument/wetgeving Relevante vragen/aandachtspunten 

Welke sociale 
zekerheid is van 
toepassing 

- EU Verordening coördinatie 
sociale zekerheid 883/2004 

- Implementatie Verordening 
987/2009  

- Sinds wanneer in Nederland? 
- Grondslag voor verblijf 

(arbeidsovereenkomst) 
- Karakter werkzaamheden 

(tijdelijk/permanent) 

Is men rechtmatig 
verzekerd/ 
geregistreerd 

- WagwEU (op dit punt nog niet 
in werking) 

- Electronic Exchange of Social 
Security Information (EESSI) 

- Premieafdracht voor de sociale 
zekerheid in het land waar de 
werknemer gewoonlijk werkt 

- Zetel werkgever 

A1-verklaring - Coördinatieverordeningen en 
bepalingen Administratieve 
Commissie EU 

- Internal Market Information 
System (IMI) 

- Electronic Exchange of Social 
Security Information (EESSI) 

- Verklaring verstrekt waar en door 
wie? 

- Duur, geldigheid verklaring 
- Voor welke werkzaamheden, waar? 

(Belasting) - 183-dagenregeling geeft 
mogelijkheid 
schijnconstructies te toetsen 

- Toetsing tijdelijkheid (alle dagen dat 
betrokkene in het werkland was). 

- Wie is de materiële werkgever? 
- Loon komt niet ten laste van de 

winst van een vaste inrichting van 
de werkgever in het werkland, 
bijvoorbeeld een filiaal, of van een 
vast middelpunt van de werkgever 
in het werkland, bijvoorbeeld een 
verkooppunt van een fabrikant. 

- Wordt betrokkene steeds voor 
kortere periodes 
aangesteld/geworven  
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De arbeidsrelatie 

Aspect Instrument/wetgeving Relevante vragen/aandachtspunten 

Werknemer of 
zelfstandige  
Welk recht ligt aan de 
arbeidsovereenkomst 
ten grondslag 

- Rome 1 Verordening  
- AMvB in voorbereiding 
- Case law onder meer 

over subordinatie 
 

- Arbeidscontract of commercieel 
contract/aannemingsovereenkomst 

- Facturen 
- Wie is opdrachtgever 
- Van wie ontvangt de zelfstandige 

zijn vergoeding en hoe verhoudt dit 
zich tot het gesloten 
dienstverleningscontract; 

- Of en zo ja hoe wordt er leiding 
gegeven aan de werkzaamheden en 
is daarbij sprake als een 
gezagsverhouding. 

- Van wie is gereedschap? 
- Rekening en risico van 

werkzaamheden 

Wie is werkgever? - Burgerlijk Wetboek 
(BW) 

- WagwEU 

- Sinds wanneer werkzaam bij bedrijf? 
- Opzegtermijnen 
- Ontslag 
- Contactpersoon 
- Ziekmelding? 
- Van wie ontvangt de werknemer zijn 

loon en hoe verhoudt dit zich tot het 
arbeidscontract; 

- Hoe wordt feitelijk leiding gegeven 
aan de werkzaamheden en welke is 
daarbij de gezagsverhouding. 

Inlener/onderaanneming - Waadi 
- Ketenaansprakelijkheid 
- WagwEU 

- Controle ter beschikking stelling 
- Aanneemovereenkomst/Contract 

tussen partijen 
- Keten van opdrachtgevers en 

ondernemingen 
- Organigram  

Schriftelijk informatie 
over de arbeidsrelatie 

- EU Richtlijn 
91/533/EEG 

- Voor NL: Boek 7 art. 
655 BW.  

- Duur van het werk  
- Muntsoort waarin betaling 

plaatsvindt 
- Voordelen in geld en natura die aan 

het werk in het buitenland zijn 
verbonden  

- Regeling terugkeer  
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Rekrutering/werving 

Aspect Instrument/wetgeving Relevante vragen/aandachtspunten 

Voorwaarden ter 
beschikking stelling 

- Waga/WagwEU 
- Waadi 
- AVV-Cao’s 

Zie bij Inlener/onderaanneming  

Informatie over 
voorwaarden 

- Waadi SZW mag gegevens verstrekken, die noodzakelijk 
zijn voor toezicht op naleving van collectieve 
arbeidsovereenkomsten. 

Rechtmatigheid 
onderneming 

- Handhavingsrichtlijn  
(art. 4 lid 2) 

- AMvB 
schijnconstructies (in 
voorbereiding) 

 
- Waadi (art. 7a en 8) 

 

- EU-Verordeningen 
coördinatie van de 
sociale zekerheid 
(883/2004 en 
987/2009) 
 

- (belasting) 

- Plaats statutaire zetel, verrichten 
administratie, kantoren  

- Inschrijving kvk/bedrijfsregistratie, 
- Betaling belasting en sociale 

zekerheidspremies 
- Licenties, vergunning volgens nationaal 

recht 
- Hoofdactiviteit/aard van de 

werkzaamheden in de lidstaat van 
vestiging 

- Meer dan louter intern beheer 
- Plaats waar gedetacheerde werknemer 

wordt aangeworven/van waaruit ze 
worden gedetacheerd 

- Plaats vanwaar, de wijze waarop en de 
frequentie waarmee feitelijk leiding 
wordt gegeven aan de werkzaamheden 

- Recht dat van toepassing is op de 
overeenkomst van de onderneming met 
werknemers en klanten 

- Plaats waar belangrijkste 
ondernemingsactiviteiten worden 
ontplooit en waar administratief 
personeel werkt  

- Aantal overeenkomsten/grootte omzet 
in lidstaat van vestiging. 

- Of en per wanneer voldoet de 
gedetacheerde werknemer in de 
zendende lidstaat aan alle wetgeving (bv 
voor verblijf en arbeid). 

- Onrechtmatig indien deze niet is 
opgericht op basis van geldige zakelijke 
argumenten die de economische realiteit 
weerspiegelen. 
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