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Ondanks Oekraine effect: Schaarste blijft
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Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)



Duurzame inhuur: casus arbeidsmigranten
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Arbeidsmigratie: waar hebben we het over? 4 ideaaltypes

Bron: Van der Heijden et al. (2011) 

Weinig contacten met Neder-

landers, spreken amper 

Nederlands en werken vooral 

om het verdiende geld in het 

herkomstland te investeren.

Gaan regelmatog terug

Relatief goed geworteld in 

Nederland en tegelijkertijd sterke 

banden met het thuisland. Naar 

verhouding veel contacten met 

Nederlanders (ze spreken ook 

Nederlands)

Vooral hoger opgeleiden, die 

al langere tijd in Neder-land

zijn, en die tijdens het 

interview aangaven voor 

onbepaalde tijd in Nederland 

te willen blijven

Migranten die nog relatief kort 

in Nederland zijn. Zij zijn nog 

weinig geworteld in de 

Nederlandse samenleving, 

spreken slecht Nederlands, 

hebben geen Nederlandse 

vrienden en een onzekere 

arbeidspositie.
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Bevindingen onderzoek Otto workforce augustus 2020 (N = 4125)
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Getuigenissen

“Ik werk hier al 16 jaar, 11 jaar als uitzendkracht. Meestal heb ik lange uren gewerkt, van 6 

uur 's morgens tot 6 uur' s avonds, soms tot 7 uur, zeg maar meer dan 12 uur. Ik krijg 

daarvoor het kale loon, volgens de loon uur vergoeding en geen toeslagen voor het werken 

op feestdagen, […] op zaterdagen of zondagen, [of] voor overwerk”. 

(Poolse arbeidsmigrant)

“Als je je mond open doet, dan vlieg je eruit en dan sta je ook zo op straat. Want het 

één gaat samen met het ander”. 

(Maatschappelijk werker ter ondersteuning van werknemers die te maken hebben met 

arbeidsuitbuiting

Bron:ISS Policy brief | oktober 2020 | pagina 1 van 9

Van gereguleerde wantoestanden naar eerlijk werk. Betere omstandigheden voor arbeidsmigranten in de Nederlandse landbouw

“Het is heel belangrijk dat de arbeidsinspectie de mogelijkheid krijgt om met de 

werknemers te praten. Vaak is dat niet mogelijk omdat de werkgever ernaast staat en 

dan er is natuurlijk geen mogelijkheid om iets te vertellen”. 

(Poolse arbeidsmigrant



Aanbevelingen en acties n.a.v. rapport Commissie Roemer (1)
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Aanbevelingen en acties n.a.v. rapport Commissie Roemer (2)



Duurzame inhuur: instrumenten
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Verantwoorde inhuur van flex

Rol ABN AMRO: Stimuleren eerlijk werk en leefbaar loon

▪ Relevant voor meerdere CB sectoren: o.a. land- en tuinbouw, 

voedingsindustrie, logistieke- en distributiesector, bouw

▪ Problematiek anders dan aan de aanbodzijde

▪ Kans voor thematisch engagement / cross-sectorale aanpak

▪ Als inhuur flex/arbeidsmigranten de ‘sluitpost’ is  om 

winstgevendheid te zijn, wat doen wij dan als bank (denk aan

Vion, grote bouwbedrijven)?  
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De ondernemingen met een SNA-keurmerk 
worden beoordeeld op hun verplichtingen uit 
arbeid, te weten:
• De identificatie van de onderneming;
• De aangifte en afdracht van (in Nederland) 
verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
• Loonbetaling niet in strijd met de Wet 
minimumloon en minimum vakantiebijslag;
• Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle 
op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid 
in Nederland;
• Het voorkomen van risico’s op 
aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit 
in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

SNA register:
https://www.normeringarbeid.nl/snakeurmer

k/gecertificeerde-ondernemingen
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De Stichting Normering Flexwonen beheert het register van ondernemingen 
die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en 
onderhoudt de normen. Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten 
aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen
behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvest-
ing van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich 
aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks 
gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel 
hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de 
Stichting Normering Flexwonen geschreven

www.normeringflexwonen.nl/register
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Register:

www.pay-ok.nl/register
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Pay OK 

De Stichting PayOK heeft als doel het toetsen van ondernemingen binnen de keten op het voldoen aan de Wet Aanpak 

Schijnconstructies (WAS). Omdat de (hoofd)opdrachtgever verantwoordelijk is voor de beloning in de hele keten geeft de 

toetsing door PayOK een goed inzicht in de risico’s die de (hoofd)opdrachtgever loopt. Door te eisen dat alle bedrijven in 

de keten PayOK gecertificeerd zijn, wordt het risico op claims in het kader van onjuiste betaling in de keten 

geminimaliseerd.

PayOK heeft als belangrijkste speerpunten:

• Beperken aansprakelijkheid van (hoofd)opdrachtgevers voor alle in de WAS genoemde elementen zoals bijvoorbeeld 

betaling van het juiste loon

• Voorkomen hoge boetes voor (hoofd)opdrachtgevers voor het werken in de keten van mensen die niet gerechtigd zijn 

om in Nederland arbeid te verrichten, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben 

aangenomen

• Beheer PayOK-norm

• Beheer van een openbaar register van gecertificeerde en voor certificering aangemelde ondernemingen

• Het periodiek laten uitvoeren van inspecties door inspectie-instellingen volgens een uniforme werkwijze

• Bevorderen van certificatie van ondernemingen zodat zij zich in positieve zin kunnen onderscheiden van niet-

gecertificeerde ondernemingen

• Promoten gebruik van het PayOK-keurmerk door (hoofd)opdrachtgevers en andere bedrijven in de keten

https://www.pay-ok.nl/over-payok
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Ledenregisters ABU/NBBU

NBBU ledenregister:

https://www.nbbu.nl/nl/onze-leden

ABU ledenregister

https://www.abu.nl/over-abu/ledenregister/

https://www.nbbu.nl/nl/onze-leden
https://www.abu.nl/over-abu/ledenregister/
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Ministerie van SzW: arbeidsinspectie



VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

FLEXWERKBAKKERIJ

11 april 2022



VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

00 maand jaar

BIJ HENDARIN MOUSELLI
MEESTER FLEXWERKBAKKER

WELKOM

Advocaat - partner



VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

00 maand jaar

PROGRAMMA 
1. Introductie 
2. De flexwerkbakkerij
3. Q&A



VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

00 maand jaar

VACATURES

• Vacaturemeldingsplicht 
ingevolge artikel 8c Wet 
allocatie arbeid door 
intermediairs (Waadi). 

WAAR BENT U NAAR OP ZOEK?



POST-CONTRACTUELE 
AFSPRAKEN
• Belemmeringsverbod: boete 

of redelijke vergoeding? 
• Indirecte belemmering: 

uitlokken van wanprestatie 
vanwege, onrechtmatige daad 
en schadeplichtigheid.  

WAAR MOET U OP LETTEN ALS U ELDERS ‘BRODEN’ INKOOPT? 



WELKE SOORTEN ‘BRODEN’ ZIJN ER? 

Uitzendkracht Zzp’er

Payrollkracht Gedetacheerde 

PlatformwerkerWerknemer 

‘Om dit administratief in te regelen heb ik een aantal 
opties voor je:
1. Je komt in dienst bij X voor 40 uur en valt daarbij 

onder de CAO. Je maandsalaris zal € 3500,-
bedragen voor een fulltime aanstelling, in jouw 
geval wordt dat dan € 168,78 (0,05 fte). 
Daarnaast bouw je pensioen, vakantiegeld en 
eindejaarsuitkering op. Eventuele reiskosten 
komen hier nog bij.

2. Uitzendconstructie. 
3. ZZP constructie (uurtarief € 45,- en 

reiskostenvergoeding van € 0,19 per km)
a. Je bent zzp’er en treed je in dienst bij onze 

partner Y die payroll en contractafhandeling 
doet.

b. Je bent zzp’er en gaat een overeenkomst met X 
aan en factureert na afloop van de opdracht.

DOE MIJ MAAR WAT…



WAT HEBT U NODIG OM HET PERFECTE ‘BROOD’ TE BAKKEN? 

BW
Keten- of hoofdelijke 

aansprakelijkheid (let op ook 
fiscale inleen- en 

ketenaansprakelijkheid)

(Arbeids)overeenkomst (sui
generis)

Atw/Arbowet/Wav
Materieel werkgever

Waadi
Loonverhoudingsvoorschrift 

versus inlenersbeloning

Gelijke behandeling 
payrollkrachten 

Informatieverplichting 
arbeidsvoorwaarden, 

beroepskwalificaties, veiligheid  

Cao’s / 
arbeidsvoor-

waarden
Vergewis- of verzekeringsplicht 

uit de inleen cao en het  
spanningsveld met de 

inlenersbeloning 



RAD VAN ……



KNOWLEDGE 
IS THE KEY

Q&A



VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

VRF ADVOCATEN
Hoogstraat 1
5061 ER Oisterwijk 
(The Netherlands) 
T: +31(0)13 - 820 09 52
F: +31(0)13 - 822 83 88

WWW.VRFADVOCATEN.NL

DANK U

hendarin@vrfadvocaten.nl

M: +31(0)6 - 46 60 33 41 

linkedin.com/in/hmouselli



Technisch Coordinator NEN 4400-2

Bureau Cicero

mdejong@cicero.nl

Maarten de Jong

mailto:snefkens@cicero.nl




• Gespecialiseerd in inspecties m.b.t. 

“verplichtingen uit arbeid”.

• Ontwerpen en inspecteren van 

normkaders

• 25 professionals door heel 

Nederland, waaronder, register 

accountants, specialisten cao 

toepassing, specialisten 

grensoverschrijdende arbeid, 

fiscalisten, AVG specialisten

• > 4000 inspecties per jaar

Wij inspecteren



Prijs stijgt en risico’s
nemen toe

Markt
ontwikkeling

Uw onderneming

Wet- & Regelgeving Flex

Kennis van W&R Flex

Risico Perceptie Risico Beheersing

Diverse functionarissen Diverse Processen & 
Procedures

Ondernemersverantwoordelijkheid

Voor normen en waarden die wij als onderneming intern zelf 

graag koesteren

Duurzame inhuur

DOELSTELLINGEN / BELEID / PLANNEN / IMPLEMENTATIE



Prijs stijgt en risico’s
nemen toe

Monitoring

Actie – Reactie

Opvolgen

Markt
ontwikkeling

ONDERNEMINGS

VERANTWOORDELIJKHEID

Inhuurmanager

Boetes & naheffingen

Naming & Shaming

Productie en omzetverlies

Smooth operations



Mis 
standen

Wetten

ZelfreguleringKeurmerken

Controle
s

Sluip 
routes

uw onderneming

Intern / extern beleid

verantwoordelijkheid



Casus

Geen regie



Naming & Shaming – Diverse platforms



Eindverantwoordelijkheid
Coordinatie interne & externe stakeholders / Communicatie / Controle / Evaluatie 

Inkoop
Human

Resources
Salaris Admin

Finance
Lijnmanagement
(budgethouder)

Onderhandeling

Contractkennis

Prijs

Functiekennis

Organisatie

Compliancy

Loon 

Organisatie

CAO

Boekhouding & reporting

Productie

Dichtgetimmerde contracten

Uitsluiting risico's

Korting

Intern & Extern HR beleid

Wervingskanaal
Wet- en regelgeving

Eenduidig proces

60-90 dgn betaaltermijn

Lage kostprijs

Continuiteit & Flexibiliteit

Lage Kostprijs

Kwaliteit

Duurzame inhuur

Interne organisatie en risicobeheersing

36

Inhuurmanager



Risico bij inleen SNF SNA PayOK

WAV/WID - illegale tewerkstelling

WML - niet voldaan (ook t.a.v. inhoudingen)

WAADI - geen juiste registratie leverancier

Pensioenaansluiting StiPP

Keten-/Inlenersaansprakelijkheid loonbelasting en BTW *

WAB (bij te lage sectorpremies afgedragen)

WAS (verlegging van loonclaims in de keten)

WAB (Payrolling niet doorgevoerd, verloond als uitzendkracht)

Equal Pay (juiste beloning conform de uitzend cao's)

Equal Pay (juiste beloning conform EU-richtlijnen) **

Pensioenaansluiting buiten StiPP

Huisvesting conform SNF eisen***

* vrijwaring uitsluitend indien op de juiste 

wijze op de juiste G-rekening wordt voldaan

**indirect via keten-afspraken en eisen t.a.v. 

contracteren en voorwaarden hierin.

*** ABU/NBBU-leden of bij inhouding onder 

WML

SNA = NEN 4400-1 of NEN 

4400-2 (buitenlandse 

ondernemingen)

Fiscale risico's.

PayOK = PayOK voor in 

Nederland of in het 

buitenland gevestigde 

ondernemingen

Controleplicht door de keten.

Betaling juiste beloning

Risico inventarisatie per keurmerk

Extra risico bij inleen van in het buitenland gevestigde uitzenders SNF SNA PayOK

Meld- en controleplicht (www.postedworkers.nl)

Contracting vs Ter Beschikkingstelling (risico geen loonheffing)

A1-verklaring niet geldig



Risico’s 
beoordelen

Gevolgen 
inschatten

Risico’s 
beheersen

Monitoring

Risico’s 
identificeren

Risico 

beheersing

"Wegcontracteren" is geen oplossing



Vragen, ideeën
of 
opmerkingen?
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