Een publicatie over aanpakken van concurrentievervalsing
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Inleiding

Inhoudsopgave

Regelmatig hoort Bouwend Nederland van leden voorbeelden hoe de
cao Bouw wordt ontdoken. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en dus
een ongelijk speelveld. Om die situatie aan te pakken onderneemt
Bouwend Nederland – soms samen met vakbonden – verschillende
acties:
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Uitbreiding Bureau Naleving, dat toeziet
op naleving van de cao Bouw
Aanscherping nalevingsprotocol
Eenduidiger formuleren werkingssfeerartikel in de cao Bouw
Aanpassing sanctiebeleid om de focus nog meer
te leggen op notoire overtreders
Lobby bij overheid en Europese Commissie
Onderzoek naar payrolling in de Bouw
Onderzoek naar mogelijkheden en gevolgen van een eventuele
meldingsplicht voor (werken met) buitenlandse arbeidskrachten

In deze brochure wordt u uitgelegd waar buitenlandse arbeidskrachten
(hoofdstuk 1), ZZP-ers (hoofdstuk 2) en uitzendkrachten (hoofdstuk
3) zich aan moeten houden. Indien u een gegrond vermoeden heeft,
dat de regels worden overtreden, meldt dit dan svp ANONIEM bij
TBB (hoofdstuk 4). De heer Van den Bos, Inspecteur-Generaal
bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat
in het voorwoord van deze brochure nader in op het fenomeen
concurrentievervalsing.
Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met BNL Advies via
advies@bouwendnederland.nl
Drs. Joba van den Berg-Jansen,
Directeur Sociale Zaken & Ledenservice
Bouwend Nederland

Februari 2013
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Voorwoord
We kunnen en willen het niet alleen
Voorwoord door Jan van den Bos, Inspecteur-Generaal bij
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1 Buitenlandse arbeidskrachten

De Nederlandse wet- en regelgeving maakt het op zich mogelijk
voor buitenlandse werknemers om in ons land arbeid te verrichten.
Die regelgeving is echter omvangrijk en complex. Belangrijk is,
dat werkgevers uit andere EU-landen zich met betrekking tot
werknemers houden aan dezelfde arbeidsvoorwaarden en afdracht
van sociale premies en belastingen als Nederlandse bedrijven.

Dat de economische crisis de druk op de concurrentie opvoert, hoeft
geen betoog. En ja, dat kan aanleiding geven tot concurrentievervalsing.
Op prijs, maar ook op arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden
en veiligheid. Hoe zwaar de economische druk ook is, concurrentievervalsing valt niet te tolereren. Daarom ziet de Inspectie SZW streng
toe op de naleving van de regels en leggen we, waar nodig, sancties
op. Tegelijkertijd ondersteunen we Bouwend Nederland van harte bij
de eigen aanpak van concurrentievervalsing. Want we kunnen het niet
alleen doen en we hoeven het ook niet alleen te doen. Gelukkig zijn er
veel bedrijven die wèl verantwoord willen werken. Samen gaan we voor
een level playing field.
We hebben als Inspectie SZW oog voor alle sectoren in de economie,
maar de bouw is wel een prioritaire sector. Hevige concurrentie kan
immers in een dergelijke creatieve bedrijfstak leiden tot minder oog
voor veiligheid en het niet naleven van de regels op het gebied van
minimumloon en/of illegaliteit. We zullen ook de komende tijd op dit vlak
actief blijven. Bij overtreding zullen de sancties zwaarder worden. Maar
bedrijven die blijk geven de regels goed na te leven en er zelf mee aan

De WAGA regelt dat voor werknemers uit de EU-lidstaten die tijdelijk
in Nederland werken, dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor
Nederlandse werknemers die vergelijkbaar werk doen.
Uitgangspunt is dat de Wet Arbeidsvoorwaarden Grensoverschrijdende
Arbeid (WAGA) van toepassing is. Hiervoor is er in de cao voor
de Bouwnijverheid een artikel (7) en een uitgebreide bijlage (3)
opgenomen (zie kader). De Inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie)
vervult hierin een speciale handhavende rol. Belangrijk om te weten
is, dat de Inspectie SZW niet controleert of de cao (correct) wordt
toegepast. Haar functie is meer gelegen in het opsporen en beboeten
van illegale arbeid (naleving Wet Arbeid Vreemdelingen – WAV)
en betaling onder het niveau van het minimumloon en minimum
vakantiebijslag (naleving WML).
Artikel 7 van de cao voor de Bouwnijverheid bepaalt dat in
overeenstemming met de WAGA een aantal belangrijke verbindend
verklaarde bepalingen van de cao ook van toepassing zijn op de ter
beschikking gestelde werknemer, die tijdelijk in Nederland arbeid
verricht en wiens arbeidsovereenkomst wordt beheerst door een ander
dan het Nederlandse recht.

de slag gaan, hebben niets van ons te vrezen. Integendeel: die zullen
ons niet eens zien. Het ministerie van SZW heeft eigen campagnes om
fraude met beloning en arbeidsonveiligheid tegen te gaan. Daarnaast
juichen we het zeer toe dat Bouwend Nederland nu met deze brochure

Bijlage 3 van de cao voor de Bouwnijverheid werkt deze bepaling
verder uit voor nader toepasselijke cao-artikelen in relatie tot de
WAGA-onderwerpen.

komt, met de bijbehorende acties en maatregelen. Want samen zullen we
concurrentievervalsing moeten aanpakken. We kunnen en willen het niet
alleen.
Mr. Jan van den Bos,
Inspecteur-Generaal SZW
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1 Buitenlandse arbeidskrachten

Schimmige constructies
Dat gezegd zijnde, kan worden vastgesteld dat malafide ondernemingen
handig gebruik maken van schimmige constructies. Buitenlandse
arbeidskrachten van buiten de EU worden via ondoorzichtige routes
– waarbij veelal een EU-lidstaat is betrokken of wordt genoemd –
in Nederland of elders in de EU tewerk gesteld. Vormen van
mensensmokkel, intimidatie, abominabele huisvesting en onderbetaling
worden daarbij niet geschuwd. Kwetsbare en grootschalige projecten
zoals de Tweede Maasvlakte en het Eemshavenproject vormen
hiervoor aantrekkelijke locaties. De bonafide ondernemingen niet te
na gesproken, hebben recente bevindingen in het Eemshavengebied
aangetoond dat oneerlijke concurrentie hier niet alleen op de loer ligt,
maar ook daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht.

Werkgevers en bouwbonden boeken klinkende overwinning
Einde aan wanpraktijken Ha-Sa Insaat in Eemshaven
Duizenden bouwvakkers van het Turkse bouwbedrijf Ha-Sa Insaat krijgen binnenkort een
forse nabetaling van hun werkgever. Dat heeft de rechter in Groningen op 5 december
bepaald. Ook moet Ha-Sa Insaat een schadevergoeding van € 250.000 betalen aan sociale
partners. Dit is een van de hoogste schadevergoedingen die ooit aan sociale partners in
Nederland is toegewezen. Het vonnis is een belangrijke overwinning voor de werkgevers
en bonden in de bouwsector (Bouwend Nederland, AFNL, OBN, NVB, Vereniging van
Waterbouwers, CNV Vakmensenen FNV Bouw). Samen spreken zij niet alleen de bouw-cao
met elkaar af, maar als cao-partijen zien zij ook toe op naleving daarvan. Als de regels voor
iedereen gelijk zijn, kunnen bouwbedrijven eerlijk met elkaar blijven concurreren.
Veel mis
Ha-Sa Insaat is een internationaal opererend Turks bedrijf, gespecialiseerd in het
ijzervlechtwerk van grote betonconstructies. Daarom werkte Ha-Sa Insaat aan de bouw van
energiecentrale van RWE in de Eemshaven.Het Bureau Naleving & Werkingssfeer van de
cao-partijen kreeg diverse meldingen binnen dat de cao door Ha-Sa Insaat slecht nageleefd
werd. Bij controle bleek heel veel mis: onderbetaling, er werd de hand gelicht met rusttijden,
wettelijk verplichte afdrachten werden niet gedaan en toelages voor bouwplaatswerknemers
werden niet uitbetaald.

Pools installatiebedrijf teruggefloten door de rechter
Recent werd een Pools installatiebedrijf door de rechter gedwongen
om zijn monteurs, die werkzaam waren in de Eemshaven, met
terugwerkende kracht achterstallig loon uit te betalen wegens het
niet toepassen van de van kracht zijnde cao Metalektro. Hiermee is
een bedrag van 7 miljoen euro gemoeid.
Bouwend Nederland lobbyt voor Eurowetgeving meldingsplicht
buitenlandse arbeidskrachten
In EU-verband wordt er gesproken over het strikter toepassen
van de toepasselijke regelgeving wanneer er sprake is van
grensoverschrijdende arbeid. De Europese werkgevers- en
werknemersvertegenwoordigers in de bouw hebben dan ook kort
geleden bij de Europese Commissie aangedrongen op het invoeren
van een meldingsplicht voor buitenlandse ‘uitzenders’. Dat kunnen
buitenlandse bouwbedrijven zijn, die tijdelijk eigen arbeidskrachten
in een andere EU-lidstaat willen inzetten, maar ook detacheerders
en andere ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking
stellen. Zij moeten dan voorafgaand aan het werken in Nederland
gegevens aanleveren, zodat er een registratie wordt bijgehouden en
controles effectief en gericht kunnen worden uitgevoerd. Behalve de
eigen bedrijfsgegevens gaat het dan ook om het aantal uit te zenden
arbeidskrachten, hun namen en de duur en locatie waar zij te werk
worden gesteld. De nationale inspectiediensten moeten controleren op
de naleving hiervan. Zo ver is het echter nog niet, want de Brusselse
molens draaien langzaam. Het zou echter wel een stap in de goede
richting zijn met als doel het scheppen van een gelijk speelveld voor
bedrijven én werknemers.

Alle punten
Omdat de bouw-cao geldt voor alle bedrijven, ongeacht nationaliteit van bedrijf of
werknemers, werd Ha-Sa Insaat voor deze overtredingen gedagvaard door de cao-partijen
en moest zich vervolgens verantwoorden bij de rechter. De cao-partijen zijn afgelopen week
door de rechtbank op alle punten in het gelijk gesteld, met als gevolg dat Ha-Sa Insaat over
de gecontroleerde periode een forse nabetaling moet doen.
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1 Buitenlandse arbeidskrachten

Ken de wet en maak daar gebruik van
Iedereen in Nederland wordt geacht de wet te kennen.
Bouwend Nederland heeft dan ook in januari 2011 een brochure
uitgegeven, die speciaal is gewijd aan het werken met buitenlandse
arbeidskrachten. In die brochure “Aan de slag met buitenlandse
arbeidskrachten” worden de toepasselijke eisen met betrekking
tot de toelating tot de arbeidsmarkt, de van toepassing zijnde
arbeidsvoorwaarden alsmede het geldend sociaal stelsel en het
toepasselijk belastingregime nader uitgewerkt. Dit gebeurt voor
verschillende categorieën buitenlandse arbeidskrachten.
Buitenlandse arbeidskrachten kunnen immers rechtstreeks bij een
Nederlandse werkgever in dienst treden, maar ook via uitzendbureaus
in binnen- of buitenland in Nederland te werk worden gesteld.
Niet alleen de wet is in dat opzicht van belang, maar ook de bepalingen
in de cao voor de Bouwnijverheid. Artikel 7 cao Bouw bepaalt dat
op buitenlandse werknemers de cao-bepalingen ten aanzien van
rusttijden, vakantiedagen, minimumlonen en overwerkvergoedingen van
toepassing zijn. Ook arbomaatregelen vallen hieronder. Dit artikel wordt
nader uitgewerkt in een uitgebreide bijlage waarin per onderwerp wordt
aangegeven welke cao-bepalingen moeten worden toegepast.
Risico’s werken met buitenlandse arbeidskrachten
Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat bedrijven in de sector zo
goed mogelijk worden geïnformeerd over de veelheid en complexiteit
aan regelgeving op dit thema. Bedrijven die gebruik maken van
buitenlandse arbeidskrachten moeten zich bewust zijn van de risico’s
die dat met zich meebrengt. De verantwoordelijkheden van de inlener
zijn groot en ook de sancties bij overtreding van de wet- en regelgeving
zijn niet mals. Op het aan het werk hebben van een illegale arbeider

Brochure “Aan de slag met buitenlandse arbeidskrachten”, Bouwend Nederland, 2011.
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1 Buitenlandse arbeidskrachten

2 Zelfstandigen zonder personeel

staat per 1 januari 2013 een boete van € 12.000 per aangetroffen
illegaal. Omdat de WAV uitgaat van een zeer ruim werkgeversbegrip kan
elke partij in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer hiervoor
apart worden beboet, omdat zij elk als werkgever wordt aangemerkt.
Daar komt nog bij dat de invoering van de Fraudewet per 1 januari 2013
de mogelijkheid biedt om bij herhaling die boete te verdubbelen en bij
geconstateerde recidive, een bedrijf stil te leggen. De overheid geeft
hiermee aan dat het haar menens is om ongeoorloofde constructies
hard aan te pakken. Mede in dat kader is de overheid in december
2012 in de media een uitgebreide voorlichtingscampagne gestart om
het strenger straffen van overtreders van sociale wetten bij een breed
publiek onder de aandacht te brengen.

Het werken met flexibele krachten en dan met name ZZP-ers heeft
het afgelopen decennium een vlucht genomen. In de bouwsector is
het aantal ZZP-ers vanaf 1999 in 10 jaar tijd bijna verdrievoudigd:
van 18.000 in 1999 tot bijna 47.000 in 2009. Dit betreft cijfers voor de
uitvoerende bouw, zonder afbouw- en installatiesector.

Die campagne moet leiden tot het kweken van meer bewustzijn bij
bedrijven. Bouwend Nederland ondersteunt het doel van de campagne
door het uitbrengen van een bouwspecifieke poster ‘Aan de slag met
nieuwe arbeidskrachten in de bouw. Hoe zit dat.’ Daarin wordt ook
aandacht besteed aan het werken met buitenlandse arbeidskrachten.
Geen concurrentie op veiligheid
Oneerlijke concurrentie kan plaatsvinden als buitenlandse
arbeidskrachten op de bouwplaats werkzaamheden verrichten zonder
of met gebrekkige kennis van (arbeids)veiligheid. Werkzaamheden
waarbij de veiligheidskwalificaties van die medewerkers (bijvoorbeeld
VCA incl. deelname aan toolboxmeetings) minder zijn of ontbreken.
Denk bijvoorbeeld aan een klus waarbij minder met veiligheid rekening
is gehouden en dat dit dan in de prijs is verdisconteerd. Dan is er sprake
van oneerlijke concurrentie. Bouwend Nederland heeft als uitgangspunt
dat voor iedereen op de bouwplaats dezelfde arboregels (arbocatalogi)
gelden en dat bedrijven elkaar niet op veiligheid – of het nu hoog
of laagconjunctuur is – beconcurreren. Bouwend Nederland vindt
dat de veiligheid en gezondheid van het bouwplaatspersoneel uit de
concurrentiesfeer moet blijven.

ZZP: schijnzelfstandige of OZP-er?
Bouwend Nederland is van mening dat er een onderscheid gemaakt
moet worden tussen een echte ZZP-er (eigenlijk een OZP-er:
ondernemer zonder personeel) en de schijnzelfstandige. De echte
ZZP-er is een pure ondernemer en wil ook graag zo beschouwd en
behandeld worden. Hij is wars van betutteling en heeft bewust voor het
zelfstandig ondernemerschap gekozen. Hij voert voor eigen rekening en
risico een onderneming en onderscheidt zich verder in vrijwel alles van
de schijnzelfstandige, die eigenlijk alleen zijn eigen arbeid verhuurt.
De schijnzelfstandige daarentegen is eigenlijk een werknemer die onder
het mom van zelfstandig ondernemerschap actief is op de Nederlandse
arbeidsmarkt. In veel gevallen beschikt de schijnzelfstandige niet over
eigen materiaal of materieel en verricht deze arbeid die de werknemers
van het inlenend bedrijf ook zelf verrichten. Niet zelden loopt hij in de
bedrijfskleding van de inlener op de bouwplaats. In meer of mindere
mate wordt de schijnzelfstandige ook gekenmerkt door één of meer
van de volgende aspecten:
-

-
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Hij legt geen zelfstandig contact met opdrachtgevers
Hij is nauwelijks actief met het zelfstandig verwerven
van opdrachten
Hij beschikt niet over eigen vervoer
Hij beschikt niet of nauwelijks over eigen gereedschap
Hij voert geen eigen (financiële) administratie (zelf factureren,
eigen briefpapier) maar factureert op uurbasis i.p.v o.b.v
een aanneemsom
Hij beschikt in de meeste gevallen weliswaar over een VAR,
afgegeven door de Belastingdienst alsmede een inschrijving
bij de KvK, maar zal bij een feitelijke toets door de Belastingdienst
vaak als ‘werknemer’ worden aangemerkt.
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2 Zelfstandigen zonder personeel

De Belastingdienst toetst aan de hand van feiten of er sprake is van
een echte ZZP-er of van schijnzelfstandigheid. In het laatste geval
wordt de schijnzelfstandige geacht in loondienst te hebben gewerkt
voor de inlener. Dat betekent dat er voor hem loonbelasting en
sociale premies hadden moeten worden afgedragen. De inlener kan
hiervoor aansprakelijk worden gesteld in het kader van de WKa (Wet
Ketenaansprakelijkheid) Bouwend Nederland heeft in dat kader op de
website een handige WKa-tool ter beschikking gesteld.

Schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie
Schijnzelfstandigheid gaat veelal gepaard met oneerlijke concurrentie.
Die doet zich in verschillende vormen voor:
De schijnzelfstandige die voldoet aan de kenmerken die hierboven
zijn genoemd zal zijn ‘bedrijfskosten’ substantieel (kunnen) verlagen.
Hiermee wordt hij kwetsbaar, maar is wel in staat om zijn uurtarief
dermate laag aan te bieden dat concurrentie op loonkosten vrijwel
onmogelijk wordt. De verleiding voor een bouwonderneming om hiervan
gebruik te maken kan groter worden naarmate kostenoverwegingen
een grotere rol spelen, bijvoorbeeld in economisch slechte tijden,
gecombineerd met een bescheiden orderportefeuille.
Lobby Bouwend Nederland: geen ZZP-schap met behoud van uitkering
Een andere vorm van oneerlijke concurrentie met ZZP-ers doet zich
voor doordat mensen met een werkloosheidsuitkering door UWV
worden gestimuleerd tot het zelfstandig ondernemerschap met behoud
van uitkering. Omdat zij hierdoor beschikken over een gegarandeerd
inkomen, zijn zij in staat om ver onder de marktprijs aan te bieden,
wat op zijn beurt weer leidt tot oneerlijke prijsconcurrentie. Bouwend
Nederland ziet het als zijn taak om hiertegen in het geweer te komen en
zowel UWV als de minister hier op aan te spreken.

Schijnzelfstandigheid bestrijden
Effectieve aanpak van schijnzelfstandigheid wordt bevorderd door het
begrip ‘zelfstandige zonder personeel’ te introduceren en definiëren in
de Bouw cao. Daarmee wordt duidelijk wie wel en wie niet als ZZPer moet worden beschouwd. In de Bouw cao zal tevens een bepaling
worden opgenomen die de inlener verplicht erop toe te zien dat de
door hem ingeschakelde ZZP-er voldoet aan die definitie. Daaraan is
dan voldaan wanneer de inlener zich heeft vergewist van het bestaan
van een relevante VAR-WUO (Verklaring Arbeidsrelatie Winst uit
Onderneming), afgegeven door de Belastingdienst en de ZZP-er
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Schijnzelfstandigheid kan in dit verband ook worden bestreden door een
goed werkend controlemechanisme ‘aan de voorkant’: als inlenende
bedrijven zekerheid kunnen krijgen over de juridische en fiscale status
van een ZZP-er en daardoor in hun aansprakelijkheden maximaal
worden beperkt, dan zal hiermee voor een belangrijk deel het kaf van
het koren worden gescheiden. Dit draagt bij aan het ‘schoonhouden’
van onze sector.

Quote van een lid
van Bouwend Nederland:
Garantie tot aan de voordeur
“Voor een grote verbouwing heb ik een messcherpe offerte gedaan.
Eigenlijk nog iets onder de kostprijs, maar je moet wel in deze tijd. Het
werk ging uiteindelijk naar een ZZP-er, die me versloeg met een uurtarief van tussen de 15 en de 18 euro. Het benodigde materiaal kon hij
gewoon op eigen naam bij een bouwleverancier kopen. Het is natuurlijk
voor een particuliere opdrachtgever aantrekkelijk. Maar die realiseert
zich niet dat de garantie van een ZZP-er maar tot de voordeur gaat. Het
wordt dus tijd dat we dat gaan uitleggen.”
Bouwend Nederland zal stimuleren dat oneerlijke concurrentie op
prijs zo veel mogelijk wordt tegen gegaan. Hiervoor zijn en worden
verschillende acties ingezet.
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2 Zelfstandigen zonder personeel

3 Uitzendwerk in de bouw- en infrasector

Arbo en ZZP
De Arbowetgeving is per 1 juli 2012 aangepast, omdat er een verschil
in regelgeving bestond voor ZZP- ers en werknemers. Verschil in
regelgeving op dezelfde arbeidsplaats was natuurlijk een slechte zaak.
Bijna alle bepalingen die maatregelen voor arbeidsrisico’s voorschrijven
(ook bijvoorbeeld fysieke belasting) van het Arbobesluit zijn nu op voor
ZZP- ers van toepassing. Als een zelfstandige alleen werkt, is alleen
het deel over ernstige risico’s van toepassing. De regels die te maken
hebben met gevaar voor anderen op de arbeidsplaats zijn voor iedereen
van toepassing. Indien er normen in arbocatalogi zijn vastgelegd,
worden deze door de Inspectie SZW als referentiekader gebruikt in het
toezicht op ZZP- ers die werken op een arbeidsplaats waar ook anderen
werken. Hierdoor zal er geen ongelijke situatie meer bestaan tussen
ZZP’ ers en werknemers op de bouwplaats.

In toenemende mate maken bouw- en infrabedrijven gebruik van
uitzendkrachten. Dit vooral om pieken in het werkaanbod op te
vangen. Het is onjuist dat uitzendbureaus en uitzendkrachten die
actief zijn in onze sector niets te maken hebben met de Bouw-cao.
In dit hoofdstuk beschrijven wij welke afspraken nageleefd moeten
worden als uitzendbureaus en uitzendkrachten worden ingezet voor
werkzaamheden in onze sector.

Bouwend Nederland ziet de gewijzigde regelgeving als een grote stap
vooruit voor een eerlijk speelveld. Oneerlijke concurrentie op (arbeids)
veiligheid is hierdoor veel moeilijker gemaakt.
Bouwend Nederland vertegenwoordigt de bouw bij VNO-NCW in de
Commissie Arbowet en heeft daardoor invloed gehad op het SERadvies. Het kabinet heeft het SER-advies overgenomen, waardoor
Arbowetgeving ook van toepassing is geworden op zzp-ers als zij
samenwerken op de bouwplaats.

Regels bij het inschakelen van Nederlandse uitzendbureaus
U leent uitzendkrachten in van een in Nederlands gevestigd
uitzendbureau. Welke cao-regels gelden? In artikel 6 van de cao voor
de Bouwnijverheid staat beschreven welke bepalingen wanneer van
toepassing zijn. Hoofdregel is, dat voor elk uitzendbureau in ieder
geval belangrijke delen zoals garantielonen en salarissen van de
bouw-cao gelden. Daarnaast zijn er afspraken voor nieuwkomers
(het bouwpakket) en ervaren vakkrachten (het bouwvakpakket).
Kort gezegd zijn er meer onderdelen van de cao van toepassing
binnen het bouwvakpakket. Tenslotte geldt voor een bepaalde groep
uitzendbureaus dat ze de gehele cao dienen toe te passen.
Uit onderstaand overzicht kunt u opmaken welk deel van de cao geldt
voor een uitzendbureau waar u gebruik van maakt of wilt maken.

Is het uitzendbureau
onderdeel van een
bouwconcern?
Is het uitzendbureau lid van
de ABU of de NBBU?
Welk deel van de loonsom
besteedt het bureau aan
uitzendkrachten bij bouwen infrabedrijven?
Voor deze uitzendkrachten
gelden:
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NEE

JA

JA

NEE

- 50%

De hele ABU- of NBBUcao + een deel van de cao
voor de Bouwnijverheid,
namelijk ‘Bouwpakket’ of
het ‘Bouwvakpakket’

+ 50%

De hele cao voor
de Bouwnijverheid
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3 Uitzendwerk in de bouw- en infrasector

Opmerkingen
Voor buitenlandse uitzendbureaus gelden (deels) andere regels
dan in het stroomschema. Zie de brochure Detachering van
buitenlandse werknemers naar de Nederlandse
bouwnijverheid. Deze is verkrijgbaar bij cao-partijen
en te vinden op www.tbbouw.nl.
Op grond van de cao voor de Bouwnijverheid mogen bouw- en
infrabedrijven uitsluitend uitzendkrachten inlenen van
uitzendbureaus die beschikken over een geldig NEN-certificaat.
Zie www.normeringarbeid.nl. Dit geldt niet voor uitzendbureaus
die onderdeel zijn van een bouwconcern.
Bouwpakket en Bouwvakpakket
De organisaties van werkgevers en werknemers die betrokken zijn
bij de cao voor de Bouwnijverheid, de ABU-cao en de NBBU-cao voor
Uitzendkrachten hebben afspraken gemaakt over uitzendwerk in de
bouw. Die afspraken zijn vastgelegd in de drie cao’s.
De bepalingen uit de cao voor de Bouwnijverheid die voor
uitzendkrachten gelden, zijn geclusterd in twee pakketten:
Bouwpakket: Dit pakket geldt vanaf de eerste werkdag voor
alle uitzendkrachten die het betrokken uitzendbureau bij bouwen infrabedrijven plaatst.
BouwVakpakket: Dit pakket geldt alleen voor ‘vakkrachten’
(uitzendkrachten met ervaring en/of een opleiding in de bouw).
Het bevat een aantal extra bepalingen uit de cao voor
de Bouwnijverheid, bovenop het Bouwpakket.
Meer informatie over de inhoud van het Bouwpakket en het
Bouwvakpakket vindt u in artikel 6 van de cao voor de Bouwnijverheid.

Uitzendbranche en Bouwnijverheid sluiten convenant
Sociale partners in de uitzendbranche en Bouwnijverheid hebben de
handen ineen geslagen om misbruik van werknemers en oneerlijke
concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Malafide bedrijven die
de cao’s en de pensioenregelingen ontduiken kunnen nu effectiever worden
aangepakt. Door middel van het doen van meldingen over en weer, het
uitvoeren van gericht onderzoek en de uitwisseling van gegevens, wordt
toezicht op naleving van de cao’s en de pensioenregelingen geïntensiveerd.
Het convenant vergemakkelijkt niet alleen de controle op juiste verloning
van uitzendkrachten werkzaam in de bouw, maar ook de controle op juiste
afdracht pensioenpremie en sociale fondsen. De samenwerking betreft ook
het regelmatig met elkaar in overleg zijn, het samen optrekken tijdens het
onderzoeksproces alsmede het geven van gezamenlijke voorlichting. Het
convenant past in de ingezette ambitie van de organisaties om te komen
tot een sluitende handhavingsaanpak.

Quote van een lid
van Bouwend Nederland:
6% btw op vervanging kozijnen
“Ik kom ze met de regelmaat van de klok tegen. Een schoonmaakbedrijf
dat voegwerkzaamheden uitvoert. Een schildersbedrijf dat serres en
dakkapellen plaatst. Laatst nog een schildersbedrijf dat tegen het
verlaagde btw-tarief van 6% complete kozijnen in een woning stond te
vervangen. Of het busje van een ‘Handels- en bouwonderneming’ dat
ik bij een project tegenkwam. De mensen werden betaald volgens de
handels-cao terwijl ze bouwwerkzaamheden uitvoerden. Allemaal op
zich legale bedrijven, maar omdat ze de bouw cao ontduiken, kunnen ze
qua prijsstelling dik onder die van de bonafide aannemer blijven.”
Bouwend Nederland zet via de paritaire commissies werkingssfeer
en naleving in op het correct indelen en toepassen van de juiste
cao. Hiervoor zijn aparte inspecteurs actief. De capaciteit daarvoor
wordt uitgebreid.
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Welke onderdelen van de Bouw-cao zitten in deze pakketten?

Als ondernemer in de bouw wilt u werken in eerlijke concurrentie met
andere ondernemers. Veel bedrijven die de cao naleven, ondervinden
oneigenlijke concurrentie van bedrijven die de cao niet toepassen.
Een bedrijf dat in de bouw werkt maar de cao niet naleeft, profiteert
op een illegale wijze van andere ondernemers en behaalt op hen een
voordeel door oneerlijke concurrentie. Heeft u als werkgever een
gegrond vermoeden dat een collega-ondernemer de cao niet naleeft,
terwijl hij dat gezien de aard van de werkzaamheden wel zou moeten
doen? Meldt dit dan! Als u daarbij anoniem wilt blijven, kunt u dat
aangeven.

bepalingen uit de cao

Bouwpakket

BouwVakpakket

voor de Bouwnijverheid over:

Bouwplaats

bouwplaats

- introductie in
het inlenende bedrijf
- arbeidsduur en werktijden
- deeltijdwerk
- functie-indeling
- garantielonen, salarissen
en inloopschalen
- loon-/salarisverhogingen
- reiskostenvergoeding
- overwerk(vergoeding)
- ploegendienst(toeslag)
- verschoven uren Infra
en tijwerk (toeslag)
- vergoedingen verafgelegen
werken
- werkkleding, helm,
gereedschap etc.
- veiligheids- en
arbobepalingen
- buitenlandse werknemers
- vierdaagse werkweek 55-plus
- seniorendagen
- roostervrije dagen / atv
- bouwpensioen (onder
voorwaarden)
- prestatiebeloning
- reisurenvergoeding
- bereikbaarheidsdienst
(vergoeding)
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Werkingssfeer
Mijn bedrijf doet hetzelfde werk als het bedrijf van mijn
concurrent, maar ik moet de cao Bouw toepassen en hij
blijkbaar niet. Klopt dat wel?
Ik zie hier een bedrijf dat bouwwerkzaamheden verricht terwijl
het eigenlijk helemaal geen bouwbedrijf is. Mag dat wel?
De werkingssfeer van de cao Bouw geeft aan wanneer en voor wie die
cao geldt. Daarom hangen werkingssfeer en naleving nauw samen.
-

Wilt u weten of de cao Bouw geldt voor het werk dat u doet?
Wilt u van bepaalde werkzaamheden weten of ze onder
de cao Bouw vallen?

Antwoorden op deze vragen kunt vinden in artikel 2 van de cao voor
de Bouwnijverheid. In dat artikel staat de gehele werkingssfeer
beschreven. Uiteraard kunt u vragen over de werkingssfeer ook
voorleggen aan de eerstelijnsadviseurs of de regionale bedrijfsadviseurs
Sociale Zaken. Tenslotte kunt u contact opnemen met het
Bureau werkingssfeer & naleving. Hierover straks meer.
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Naleving
Een goede werkgever houdt zich aan de afspraken in de cao. Hij zorgt
voor het afgesproken loon, voor juiste werktijden en veilig werk.
Daarnaast draagt hij de afgesproken premies af voor het pensioenfonds
en de overige regelingen in de bedrijfstak. Als een werkgever zich niet
houdt aan de cao maar dat wel zou moeten, doet hij zijn personeel en
andere bedrijven in de sector te kort en is er sprake van oneigenlijke
concurrentie.
Bureau naleving & werkingssfeer is door cao-partijen opgezet om
toe te zien dat iedereen zich - waar dat zou moeten - houdt aan
de afspraken in de cao. Bij dit Bureau kunt u melding doen van
oneigenlijke concurrentie. Het Bureau oefent haar controletaak uit met
inachtneming van de zorgvuldigheid die controlerende instanties in
gelijksoortige situaties in acht dient te nemen.
Meldingen
Hebt u als werkgever een gegrond vermoeden dat een collegaondernemer de cao Bouw of de cao BTER niet naleeft, terwijl hij dat
gezien de aard van de werkzaamheden wel zou moeten doen? Dan
kunt u contact opnemen met Bureau naleving & werkingssfeer. Het
Bureau kan vervolgens namens de cao-partijen een nalevingonderzoek
instellen. Het Bureau informeert u over het resultaat en zet zo nodig
verdere stappen. In eerste instantie verloopt het onderzoek zonder
rechtstreeks contact met het te onderzoeken bedrijf. Aan het onderzoek
zijn geen kosten verbonden.
Bureau naleving & werkingssfeer bewaart uw privacy tegenover uw
collega’s en uw werkgever. Als u anoniem wilt blijven, ook bij eventuele
vervolgstappen in het onderzoek, dan kunt u dat aangeven. Het Bureau
laat u dan persoonlijk weten wat onze conclusies zijn en bevestigen
daarbij tegelijkertijd uw verzoek om verder anoniem te blijven.

Het Bureau werkt uitsluitend op verzoek:
van individuele werknemers en werkgevers;
in concrete gevallen;
bij gegronde twijfel over de naleving van de cao;
bij twijfel over de werkingssfeer van de cao.
Contactgegevens
U kunt op verschillende manieren contact opnemen:
bel naar (0341) 43 63 79
mail naar info@bureau-naleving-werkingssfeer.nl
gebruik het online meldingsformulier
stuur een brief naar:
Bureau naleving & werkingssfeer
Antwoordnummer 318
3840 VB Harderwijk

Quote van een lid
van Bouwend Nederland:
Concurrentie agrarische cao
“De cao voor de agrarische sector omvat onder andere ook grondverzet
en werkzaamheden in bos en natuur. Daarmee kan de grens tussen
werkzaamheden in de agrarische sector en de grond-, weg- en waterbouw wel heel erg vaag worden. Het komt dan ook niet zelden voor dat
bepaalde gww-werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen die
onder de agrarische cao vallen. De lonen en werkgeverslasten onder
die cao liggen lager dan in de bouw. Wij met onze Bouw-cao kunnen
in dat geval niet concurrerend werken tegen een bedrijf dat (een groot
gedeelte van) het personeelsbestand onder contract heeft volgens de
agrarische cao.”
Bouwend Nederland is binnen een paritaire commissie werkingssfeer
actief om oneigenlijke concurrentie door toepassing van andere
cao’s tegen te gaan. Bedrijven waarvan vastgesteld wordt dat ze
overwegend actief zijn binnen de bouwsector wordt zonder pardon
ingeschreven onder de bouw-cao.
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Colofon
Uitgave Bouwend Nederland, februari 2013
Disclaimer
Hoewel Bouwend Nederland bij de vervaardiging en samenstelling
van deze brochure en de inhoud daarvan de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht neemt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor
schade ontstaan door daarin voorkomende onjuistheden. De gebruiker
is zich er van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij
daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. We sluiten daarom
elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het
gebruik van deze brochure.
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t 079 3 252 252
f 079 3 252 290
e info@bouwendnederland.nl
w www.bouwendnederland.nl
Uitgave Bouwend Nederland, februari 2013
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