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Keurmerk 
PayChecked in Transport

De Wet Aanpak Schijnconstructies
introduceert ketenaansprakelijkheid
voor de betaling van het cao-loon door
charters. Kern van de wet is dat een
werknemer zijn werkgever, (onder)
vervoerder en afzender in de keten
aansprakelijk kan stellen als hij of zij
niet het correcte loon heeft ontvangen.
Naast het financiële risico is er een
commercieel risico voor de partners in
de keten. 



Nieuw keurmerk 
PayChecked in Transport
De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) verlangt een aantal
maatregelen om ervan verzekerd te zijn dat u, en vooral ook uw
charters, het juiste loon betalen. Om u en uw opdrachtgevers zo
goed mogelijk te vrijwaren van mogelijke gevolgen van de WAS
hebben EVO en TLN het keurmerk PayChecked in Transport in het
leven geroepen. Dankzij dit keurmerk hoeft u niet voor elke
charter apart maatregelen te nemen. Een kwalitatief goede en
efficiënte aanpak waarvan u zeker de vruchten plukt.

Bureau Cicero inspecteert

Bureau Cicero is een geaccrediteerde inspectie-instelling,
gespecialiseerd in controle op verplichtingen uit arbeid. Vanuit
onze expertise leverden wij een belangrijke input bij het
ontwikkelen van het keurmerk. Wij verzorgen due diligence en
WAS compliance-onderzoeken en voor rechtbanken verzorgen wij
deskundigenonderzoeken. Onze organisatie is plat, de lijnen zijn
kort en de inspectiewerkzaamheden zijn efficiënt
geautomatiseerd. 

Bureau Cicero ondersteunt

Wij verzekeren u een persoonlijke benadering. Vanzelfsprekend
heeft u bij ons een eigen contactpersoon. Deze inspecteur leert
uw bedrijf door en door kennen en ondersteunt u bij uw
risicobeheer. Met uw goede voorbereiding en onze kennis zijn wij
in staat om de audit in een halve dag uit te voeren. Om u te
helpen bij de voorbereiding liggen een checklist en ander
materiaal voor u klaar.

Met het keurmerk PayChecked voldoet u aan het onderdeel cao-
controle van het keurmerk Transport en Logistiek.

De professionals van Bureau Cicero

Onze vijf all-round accountants, de specialist cao-toepassing, de
specialist grensoverschrijdende arbeid, de fiscalist en onze zeven
generalisten werken landelijk en hebben ruime werkervaring in de
branche. Zonder uitzondering zijn zij expert op het gebied van
deze wet- en regelgeving. Zij weten dus waarover u praat en met
welke wetgeving en risico’s uw onderneming te maken heeft.
Bovendien zijn zij expert op het gebied van het analyseren van
risico’s en uw gesprekspartner als het gaat om de WAS en
Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).

Wij zijn ervan overtuigd dat PayChecked in Transport uw
onderneming veel te bieden heeft. Voor meer informatie over onze
audit of de tarieven kunt u contact met ons opnemen via het het
contactformulier op www.cicero.nl. U kunt ons ook bellen via
038 720 08 21.

Op www.paychecked.nl vindt u meer inhoudelijke informatie over
het keurmerk PayChecked in Transport.

Bureau Cicero, 
uw partner in zekerheid!
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