
DE BOUW MAAKT HET:
met buitenlandse arbeidskrachten 1

DE BOUW MAAKT HET: 
met buitenlandse arbeidskrachten

Wegwijzer voor het werken met (buitenlandse) 
onderaannemers, zzp’ers en uitzendondernemingen.

Arbeidsvoorwaarden
Bouw & Infra



2

Dit is een interactieve PDF. Op verschillende pagina’s zijn er animaties zichtbaar. Om de animaties 
te kunnen zien, wordt er wellicht aan u gevraagd om goedkeuring te geven. Hieronder nemen we u 
stap voor stap mee in hoe u dat kunt doen.

Hoe werkt deze PDF?

1 Wanneer u op een pagina komt die een animatie bevat, is het mogelijk dat de bovenstaande regel 
tevoorschijn komt in uw PDF-reader.

2
Klik vervolgens op opties om te kunnen kiezen tussen eenmalig of altijd vertrouwen. Wanneer u 
ervoor kiest om het document eenmalig te vertrouwen kunt u de animaties voor één keer zien. 
Wanneer u vervolgens het document afsluit, krijgt u de volgende keer weer dezelfde vraag. Kiest 
u voor altijd vertrouwen dan krijgt u deze vraag niet meer en kunt u elke keer de animaties zien
wanneer het document geopend wordt.

3 Nu kunt u deze interactieve PDF in volle glorie bekijken. Kiest u er echter voor om het document 
niet te vertrouwen is het helaas niet mogelijk om de animaties te kunnen zien.
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Bekijk de video 
over het werken met buitenlandse arbeidskrachten
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De bouw- en infrasector kampt momenteel met een forse arbeidskrapte. Volgens het EIB ligt de instroombehoefte tot 2025 op ongeveer 
83.000 arbeidskrachten, waarbij rekening wordt gehouden met een substantiële vervangingsvraag van arbeidskrachten die uitstromen door 
pensionering of arbeidsongeschiktheid. Het aantal openstaande vacatures in de bouw is ook fors. Om toch te beschikken over voldoende 
capaciteit in een flexibele schil wordt vaak gewerkt met buitenlandse arbeidskrachten. Dat kan door uitbesteding, inleen of het werken met 
zzp’ers, ook vanuit buitenlandse ondernemingen.

Het werken met buitenlandse arbeidskrachten biedt voldoende kansen maar zorgt ook voor drempels, met name bij grensoverschrijdende 
situaties. Complexe wet- en regelgeving zorgt voor terughoudendheid bij de inzet van buitenlandse arbeidskrachten, ook via buitenlandse 
ondernemingen, terwijl door het nemen van een goed besluit bij het inzetten van middelen drempels worden weggenomen. Een belangrijk middel 
is het SNA-keurmerk, ook voor (grensoverschrijdende) onderaanneming.

Deze folder helpt bouw- en infrabedrijven op weg bij het werken met buitenlandse arbeidskrachten. Door het doen van aanbevelingen worden 
drempels verlaagd, kansen beter benut en wordt negatieve publiciteit door een verkeerde inzet van buitenlandse arbeidskrachten voorkomen.

Lees in deze folder meer over naleving en handhaving van wet- en regelgeving en over de cao. Dit verduidelijkt het doel van instanties die een 
gelijk speelveld borgen en oneerlijke concurrentie helpen voorkomen. Het melden van misstanden helpt om het positieve imago van onze sector 
te vergroten en Nederland aantrekkelijk te houden voor buitenlandse arbeidskrachten om in te werken.

Door scherp te zijn op naleving van wet- en regelgeving kunnen we vol vertrouwen verder bouwen aan Nederland.

Inleiding
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Onderaanneming
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Drempels

Aansprakelijkheid voor niet juist en/of volledig afgedragen 
loonheffingen.

Wet ketenaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor door onderaannemers 
verschuldigde en niet afgedragen loonheffingen. De 
Belastingdienst kan de onderneming aansprakelijk stellen 
indien loonheffingen niet (meer) verhaald kunnen worden 
op de onderaannemer.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Inzetten van arbeidskrachten die niet gerechtigd zijn om in 
Nederland te mogen werken.

Werk van stoffelijke aard. Leiding, toezicht en risico liggen bij de onderaannemer.

Vooraf overeengekomen prijs voor het werk (resultaat). Gebruik van eigen materiaal en materieel.

Kenmerken

“Het aannemen van buitenlandse arbeidskrachten hoeft 
niet ingewikkeld te zijn.”

Wet arbeid vreemdelingen
Voor werknemers van buiten de EU / EER / Zwitserland 
geldt een werkvergunning (TWV of GVVA) voor het 
verrichten van arbeid in Nederland. De onderneming 
loopt het risico op een boete indien een werknemer in de 
onderliggende keten niet voldoet.

Ook als arbeidskrachten beschikken over een 
werkvergunning dan zijn er administratieve 
verplichtingen en kunnen boetes gelden.

Kijk op onze website voor meer informatie.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aansprakelijkheid/ketenaansprakelijkheid/ketenaansprakelijkheid
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wka-wet-ketenaansprakelijkheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-schijnconstructies/maatregelen-tegen-schijnconstructies
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wav-wet-arbeid-vreemdelingen
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Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, 
ook door niet uitzendondernemingen, geldt een 
registratieplicht. Wordt hier niet aan voldaan dan geldt 
een forse boete voor de inlener. 

Tevens geldt de informatieplicht voor inleners bij iedere 
ter beschikking stelling, ook door onderaannemers. 

Kijk op onze website voor meer informatie.

Aansprakelijkheid voor niet juist en/of volledig 
betaald loon.

Onderaannemer die feitelijk personeel ter 
beschikking stelt en die niet voldoet aan de 
informatie- en registratieverplichting.

Verdere uitbesteding en/of inleen in de keten. 

Vergewisplicht cao Bouw & Infra
In de cao Bouw & Infra is een vergewisplicht opgenomen 
die betrekking heeft op het werken met externe arbeid 
(onderaannemer of uitzendonderneming). Indien deze 
partij het werk niet met eigen personeel uitvoert dan 
geldt de vergewisplicht voor de eerstvolgende schakel in 
de keten.

Drempels

Meldings- en controleplicht bij het werken met 
buitenlandse onderneming.

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in 
de Europese Unie
In deze wet is een meldingsplicht opgenomen voor 
buitenlandse onderaannemers die werken in Nederland.

Deze onderaannemers dienen de werknemers tijdig 
aan te melden in het systeem van Posted Workers en 
de Nederlandse uitbesteders dienen deze melding te 
controleren (controleplicht). Bij het niet voldoen aan de 
meldings- en controleplicht gelden boetes.

Kijk op onze website voor meer informatie

Wet aanpak schijnconstructies 
De ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon maakt 
het mogelijk dat werknemers, naast de directe werkgever, 
ook de opdrachtgever (bijvoorbeeld de uitbesteder van 
werk of de inlener van personeel) hoofdelijk aansprakelijk 
kan stellen voor verschuldigd en niet betaald loon. 

Iedere opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden 
geacht indien de opdrachtgever niet-verwijtbaar heeft 
gehandeld.

Kijk op onze website voor meer informatie

https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/wet-allocatie-arbeidskrachten-door-intermediairs
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/waadi-wet-allocatie-arbeidskrachten-door-intermediairs
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/cao-bouw-infra
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/arbeidsvoorwaarden-buitenlandse-werknemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/arbeidsvoorwaarden-buitenlandse-werknemers
https://www.postedworkers.nl
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wagweu-wet-arbeidsvoorwaarden-gedetacheerde-werknemers-in-de-eu
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-schijnconstructies/maatregelen-tegen-schijnconstructies
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/was-wet-aanpak-schijnconstructies
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OplossingenA B

Voeren van een eigen manurenregistratie voor 
de afstorting g-rekening.

Periodiek opvragen van een recente verklaring 
betalingsgedrag.

Actueel inzicht in de gehele keten van verdere 
uitbesteding, inleen en/of inzet van zzp’ers.

Bij iedere extra schakel in de keten kunnen diverse risi-
co’s toenemen. Door steeds een actueel inzicht te hebben 
in de keten kan nagegaan worden of er mogelijk extra 
risico’s zijn in de keten zoals de inzet van een uitzendon-
derneming die niet beschikt over het SNA-keurmerk, de 
inzet van een buitenlandse partij of inzet van zzp’ers in 
een keten van inleen.

Ondanks goede afspraken met de directe ketenpartij 
kunnen aansprakelijkheden voor loonheffingen en loon 
snel door de keten heen gaan. Vanuit dit oogpunt is een 
beperkt aantal schakels in een keten wenselijk.

Om een juiste afstorting op de g-rekening te doen en te 
waarborgen dat alleen arbeidskrachten hebben gewerkt 
waarvan is vastgesteld dat gewerkt mag worden in 
Nederland, dient de uitbesteder zelf een eigen manurenre-
gistratie te voeren en niet volledig uit te gaan van door de 
onderaannemer aangeleverde manurenstaten.

Om te waarborgen dat de verschuldigde loonheffingen 
juist, volledig en tijdig worden voldaan kan gebruikt 
worden gemaakt van onderaannemers die beschikken over 
het SNA-keurmerk. Het juist, volledig en tijdig afdragen 
van de loonheffingen wordt dan (in de regel) ieder half jaar 
gecontroleerd.

Controle op meldingsplicht en zelfstandigheid 
van buitenlandse zzp’ers.

Buitenlandse zzp’ers dienen te voldoen aan de 
meldingsplicht. 

Let op! Er kan in de bouw & infrasector geen sprake zijn 
van een jaarmelding dus de opdrachtgever dient altijd de 
melding te ontvangen en controleren.

Let op! Als zzp’ers via bemiddeling bij het bouw- of 
infrabedrijf werken dan is dit bedrijf zelf volledig verant-
woordelijk voor het werken met de zzp’er. De bemiddelaar 
heeft geen rol in de keten.

De onderaannemer kan gevraagd worden om ieder kwar-
taal een recente en originele verklaring betalingsgedrag 
afgegeven door de Belastingdienst te verstrekken. In een 
verklaring betalingsgedrag verklaart de Belastingdienst 
schriftelijk dat de onderaannemer op dat moment zijn 
aangegeven loonheffingen heeft betaald. 

De verklaring betalingsgedrag betekent niet dat sprake 
is van vrijwaring en ook niet dat alle loonheffingen juist 
en volledig zijn betaald. Indien loonheffingen te laag zijn 
aangegeven maar wel zijn betaald en de Belastingdienst 
heeft de aangiften niet gecontroleerd dan ontvangt men 
wel een verklaring. De juiste aangiften loonheffingen 
komen dan soms pas bij een controle aan het licht. 

Om meer zekerheid te verkrijgen over de juiste, vol-
ledige en tijdige aangiften en betalingen kan gebruik 
gemaakt worden van het SNA-keurmerk, ook voor 
onderaannemers.
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OplossingenA B

Inzet van een buitenlandse onderaannemer 
alleen met een SNA-keurmerk.

Buitenlandse onderaannemers dienen een administratie 
te voeren waaruit de Nederlandse verplichtingen voor 
de loonheffingen volgen. Indien meer dan 183-dagen in 
Nederland wordt gewerkt dan wel verbleven dan volgt 
een verplichting voor de loonheffingen. 

Indien feitelijk sprake is van het ter beschikking stellen 
van personeel in plaats van onderaanneming, dan geldt 
een verplichting voor de loonheffingen vanaf dag één. 

Bij het werken met een A1-verklaring dient gewaar-
borgd te worden dat sprake is van een geldig afgegeven 
A1-verklaring anders kunnen alsnog sociale premies in 
Nederland gelden. Al de genoemde onderdelen hierboven 
worden gecontroleerd binnen het SNA-keurmerk.

Bij niet-collegiale inleen van onderaannemers 
alleen met een SNA-keurmerk.

“Veel buitenlandse arbeidskrachten werken via 
uitzend- en detacheringsbureaus of als zzp’er.”

De diverse risico’s bij het ter beschikking stellen van 
arbeid geldt bij iedere ter beschikking stelling en niet 
alleen bij uitzendondernemingen (ondernemingen die 
meer dan 50% van de loonsom personeel ter beschikking 
stellen).

Ook als bijvoorbeeld maar 40% van de loonsom bestaat 
uit het ter beschikking stellen van personeel, gelden de 
risico’s. Bij bijvoorbeeld regiewerk kan al snel sprake 
zijn van het ter beschikking stellen van personeel. 
Door wel personeel ter beschikking te stellen maar als 
onderaannemer bekend te staan, kun je voorkomen dat 
de administratie periodiek wordt gecontroleerd.

Meer informatie over onderaanneming voor bouw- en infrabedrijven
Kijk op deze website voor meer informatie.


https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wka-wet-ketenaansprakelijkheid
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“Er zijn bouwers nodig; denkers en doeners. Het 
Economisch Instituut voor de Bouw heeft berekend dat 
er in de bouw- en infrasector de komende jaren enkele 
tienduizenden werknemers extra nodig zijn!”

ZZP
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Drempels

Dienstverband met gevolgen voor 
arbeidsvoorwaarden en loonheffingen.

Indien feitelijk sprake is van een civielrechtelijke 
dienstbetrekking dan kan de zzp’er alsnog een 
dienstverband claimen en de van toepassing zijnde 
arbeidsvoorwaarden opeisen. De Belastingdienst kan bij de 
vaststelling van een dienstbetrekking aanslagen opleggen 
voor de loonheffingen.

Opdrachtgevers van zzp’ers hebben maar een beperkt 
zicht op alle aspecten die kunnen duiden op een 
dienstbetrekking. 

Inleners- of ketenaansprakelijkheid voor belas-
ting en/ of loon bij onjuiste situaties van bemid-
deling en/ of onderaanneming.

Vaak werk van stoffelijke aard 

(onderaannemer zonder personeel).
Vooraf overeengekomen prijs voor het werk  

(resultaat).

Leiding, toezicht en risico liggen bij de zzp’er. Vaak gebruik van eigen materiaal en materieel. 

Kenmerken

Directe relatie met zzp’er of via 

onderaannemer of bemiddelaar.

Bij het werken met dienstverleners die zzp’ers aanbieden 
bestaan risico’s indien feitelijk sprake is van een 
civielrechtelijke dienstbetrekking tussen de dienstverlener 
en de zzp’er. De opdrachtgevers van de zzp’ers hebben hier 
maar een beperkt zicht op.

Als sprake is van een civielrechtelijke dienstbetrekking bij 
de bemiddelaar of de onderaannemer dan kan de inleners- 
of ketenaansprakelijkheid gaan gelden.
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Verdere uitbesteding of inleen in de keten 
met onvoldoende inzicht waardoor niet wordt 
voldaan aan de vergewisplicht.

Hanteren van de goedgekeurde 

modelovereenkomsten door de Belastingdienst.

Door gebruik te maken van de door de Belastingdienst 
goedgekeurde modelovereenkomst en te waarborgen dat 
deze modelovereenkomst juist en volledig is ingevuld en 
overeenkomt met de feitelijke werkelijkheid, is vooraf 
zekerheid over de juiste inzet van de zzp’er.

Tips bij de inzet van modelovereenkomsten:
• Zorg ervoor dat bepalingen in andere documenten 

(b.v. algemene voorwaarden) geen afbreuk doen aan 
de geel gearceerde bepalingen.

• Je kunt de modelovereenkomst ook gebruiken als 
raamovereenkomst (zodat niet voor iedere klus een 
nieuwe modelovereenkomst opgesteld wordt).

• Gebruik altijd de modelovereenkomst bij de inzet 
van niet-Nederlandse zzp’ers.

• Zorg voor een goede beschrijving van het resultaat.

Drempels

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers
in de Europese Unie
In deze wet is een meldingsplicht opgenomen voor 
buitenlandse zzp’ers die werken in Nederland. Deze zzp’ers 
dienen zich tijdig aan te melden in het systeem van Posted 
Workers en de Nederlandse uitbesteders dienen deze
melding te controleren (controleplicht). Bij het niet voldoen 
aan de meldings- en controleplicht gelden boetes.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Periodiek nagaan of de feitelijke situatie 

waaronder wordt gewerkt overeenkomt met de 
beschreven situatie in de modelovereenkomst.

Vergewisplicht cao Bouw & Infra
In de cao Bouw & Infra is een vergewisplicht opgenomen 
die betrekking heeft op het werken met onderaannemers. 
Indien een zzp’er het werk niet zelf uitvoert dan geldt de 
vergewisplicht voor de eerstvolgende schakel in de
keten.

In de cao Bouw & Infra is opgenomen dat de 
opdrachtgever erop toeziet toe dat de feitelijke situatie 
waaronder de zelfstandige zonder personeel wordt 
ingeschakeld, overeenstemt met de inhoud van de 
overeenkomst.

OplossingenA B

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/arbeidsvoorwaarden-buitenlandse-werknemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/arbeidsvoorwaarden-buitenlandse-werknemers
https://www.postedworkers.nl
https://www.postedworkers.nl
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wagweu-wet-arbeidsvoorwaarden-gedetacheerde-werknemers-in-de-eu
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/cao-bouw-infra
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OplossingenA B

Bij bemiddeling zelf de modelovereenkomst 
opstellen en zelf de betalingen verrichten aan 
de zzp’er.

Actueel inzicht in de gehele keten van inzet 
van zzp’ers.

Controle op meldingsplicht en zelfstandigheid 

van buitenlandse zzp’ers.

Buitenlandse zzp’ers dienen te voldoen aan de mel-
dingsplicht. Let op! Er kan in de bouw & infrasector geen 
sprake zijn van een jaarmelding dus de opdrachtgever 
dient altijd de melding te ontvangen en controleren. 

Let op! Als zzp’ers via bemiddeling bij het bouw- of 
infrabedrijf werken dan is dit bedrijf zelf volledig verant-
woordelijk voor het werken met de zzp’er. De bemiddelaar 
heeft dan geen rol in de keten.

Bij bemiddeling is geen sprake van een partij in de keten. 
Er is sprake van een directe en volledige relatie tussen het 
bouw- en infrabedrijf en de zzp’er. De modelovereenkomst 
en de hierin opgenomen bepalingen, zoals de financiële 
verplichtingen, dienen zelf verricht te worden door het 
bouw- en infrabedrijf om zeker te weten dat feitelijk 
volgens de modelovereenkomst wordt gewerkt.

Het inzetten van zzp’ers in een keten van inleen is vaak 
niet mogelijk omdat bij het inlenen sprake dient te zijn 
van het werken onder leiding en toezicht van de inlener.

Indien een zzp’er zelf een andere zzp’ers inschakelt, kan 
feitelijk sprake zijn van een dienstbetrekking en kunnen 
aansprakelijkheid voor loonheffingen en loon gaan gelden.

Meer informatie voor de inzet van 
zzp’ers voor bouw- en infrabedrijven.

Kijk op deze website voor meer informatie.


https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/zzp
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Uitzenden
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Drempels

Inlenersaansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor door uitleners verschuldigde en 
niet afgedragen loonheffingen en omzetbelasting. De 
Belastingdienst kan de onderneming aansprakelijk stellen 
indien loonheffingen en omzetbelasting niet (meer) verhaald
kunnen worden op de onderaannemer.

Kijk op onze website voor meer informatie.

Boete voor het inzetten van arbeidskrachten die 
niet gerechtigd zijn om in Nederland te mogen 
werken.

Elk soort werk. Betalingen per uur (inspanning). 

Leiding, toezicht en risico liggen bij de inlener 

(bouwbedrijf).

Vaak wordt het materiaal en materieel van de 

inlener gebruikt.

Kenmerken

Wet arbeid vreemdelingen
Voor werknemers van buiten de EU / EER / Zwitserland 
geldt een werkvergunning (TWV of GVVA) voor het ver-
richten van arbeid in Nederland. De onderneming loopt het 
risico op een boete indien een werknemer in de onderlig-
gende keten niet beschikt over de juiste documenten.

Ook als arbeidskrachten beschikken over een werkvergun-
ning dan zijn er administratieve verplichtingen en kunnen 
boetes gelden.

Kijk op onze website voor meer informatie.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid/
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wka-wet-ketenaansprakelijkheid
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/wet-arbeid-vreemdelingen
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wav-wet-arbeid-vreemdelingen
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Risico op onjuiste loonbetalingen bij het niet 
voldoen aan de informatieplicht en boete bij 
het niet voldoen aan de registratieplicht.

Aansprakelijk voor niet juist en/of volledig 
betaald loon.

Verdere uitbesteding en/of inleen in de keten. 

Vergewisplicht cao Bouw & Infra
In de cao Bouw & Infra is een vergewisplicht 
opgenomen die betrekking heeft op het werken met 
uitzendondernemingen. Indien deze partij het werk niet 
met eigen personeel uitvoert dan geldt de vergewisplicht 
voor de eerstvolgende schakel in de keten. 

Drempels

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten geldt 
een registratieplicht. Wordt hier niet aan voldaan dan 
geldt een forse boete voor de inlener.

Tevens geldt de informatieplicht voor inleners bij iedere ter 
beschikking stelling. De inlener dient hierbij voor aanvang 
van de terbeschikkingstelling informatie te verschaffen 
over de arbeidsvoorwaarden. 

In bijlage zeven van de cao Bouw & Infra is meer 
informatie opgenomen. 

Kijk op onze website voor meer informatie.

Niet voldoen aan de meldingsplicht door 
buitenlandse (uitzend)onderneming, ook bij 
in- en doorleen door een Nederlandse (uitzend)
onderneming.

Wet aanpak schijnconstructies 
De ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon maakt 
het mogelijk dat werknemers, naast de directe werkgever, 
ook de opdrachtgever (bijvoorbeeld de uitbesteder van 
werk of de inlener van personeel) hoofdelijk aansprakelijk 
kan stellen voor verschuldigd en niet betaald loon. 

Iedere opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden 
geacht indien de opdrachtgever niet-verwijtbaar heeft 
gehandeld.

Kijk op onze website voor meer informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in 
de Europese Unie
In deze wet is een meldingsplicht opgenomen voor 
buitenlandse uitzendondernemingen die werken in 
Nederland. Deze uitzendondernemingen dienen de werk-
nemers tijdig aan te melden in het systeem van Posted 
Workers en de Nederlandse inleners dienen deze melding 
te controleren (controleplicht). Bij het niet voldoen aan de 
meldings- en controleplicht gelden boetes.

Kijk op onze website voor meer informatie.

https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/cao-bouw-infra
https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/wet-allocatie-arbeidskrachten-door-intermediairs
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/waadi-wet-allocatie-arbeidskrachten-door-intermediairs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-schijnconstructies/maatregelen-tegen-schijnconstructies
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/was-wet-aanpak-schijnconstructies
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/arbeidsvoorwaarden-buitenlandse-werknemers
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/buitenlandse-werknemers/arbeidsvoorwaarden-buitenlandse-werknemers
https://www.postedworkers.nl
https://www.postedworkers.nl
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/wagweu-wet-arbeidsvoorwaarden-gedetacheerde-werknemers-in-de-eu
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OplossingenA B

Inzet van uitzendondernemingen die lid zijn 
van de ABU of NBBU.

Actueel inzicht in de gehele keten van verdere 
in- en doorleen en/of inzet van zzp’ers.

Geen inzet van zzp’ers in de keten van inleen.
Verstrekking van informatie over de 
inlenersbeloning voor aanvang en bij wijzigingen.

Het inzetten van zzp’ers in een keten van inleen is vaak 
niet mogelijk omdat bij het inlenen sprake dient te zijn 
van het werken onder leiding en toezicht van de inlener.

De inlener dient voor aanvang van de 
terbeschikkingstelling informatie te verschaffen over de 
arbeidsvoorwaarden. Dit geldt tevens voor tussentijdse 
wijzigingen van arbeidsvoorwaarden. In bijlage  zeven 
van de cao Bouw & Infra is meer informatie opgenomen. 

Uitzendondernemingen die beschikken over het ABU-
lidmaatschap worden iedere  twee jaar door deskundigen 
over de volledige periode steekproefsgewijs gecontroleerd 
op het verrichten van juiste loonbetalingen en cao 
naleving. Bij uitzendondernemingen die beschikken over 
het NBBU-lidmaatschap geldt eenzelfde controle alleen 
dan minder frequent, over een beperkte periode en met 
een minder strenge herstelverplichting.
 
Voor leden van de ABU en NBBU gelden tevens 
verplichtingen met betrekking tot huisvesting. 

Bij iedere extra schakel in de keten kunnen diverse 
risico’s toenemen. Door steeds een actueel inzicht te 
hebben in de keten kan nagegaan worden of er mogelijk 
extra risico’s zijn in de keten zoals de inzet van een 
uitzendonderneming die niet beschikt over het SNA-
keurmerk, de inzet van een buitenlandse partij of de inzet 
van zzp’ers in een keten van inleen.

Kijk op deze website voor meer informatie.

Meer informatie over uitzenden 
voor bouw- en infrabedrijven.

https://www.abu.nl/kennisbank/keurmerk/#kwaliteitsborging
https://www.abu.nl/kennisbank/keurmerk/#kwaliteitsborging
https://www.nbbu.nl/nl/downloads/controle-en-keurmerken-cao
https://www.bouwendnederland.nl/actueel/onderwerpen-a-z/waadi-wet-allocatie-arbeidskrachten-door-intermediairs
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Naleving en handhaving

Artikel 8

“Het werken met buitenlandse arbeidskrachten hoeft niet 
ingewikkeld te zijn. Bouwend Nederland helpt om complexe 
wet- en regelgeving begrijpelijk te maken en zorgt voor 
bruikbare oplossingen.” 
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Activiteiten naleving

Onderwerp van inspectie bij aannemers van werk 
en uitleners van personeel

Technisch Bureau Bouw & Infra

SNA-Keurmerk (NEN 4400)

• Secretariaat voor cao-partijen en sectorfondsen en 
ondersteunen van cao-overleg.

• Voorkomen van oneerlijke concurrentie door het 
toezien op naleving van de cao. 

• Verrichten van werkingssfeeronderzoeken.

• Zelfregulering door periodieke inspecties door 
geaccrediteerde inspectie instellingen.

• Ter voorkoming van fraude en illegaliteit bij 
aanneming van werk en in de uitzendbranche.

• Beperken aansprakelijkheidsrisico’s bij uitbesteding 
van werk en het inlenen van personeel.

• Voorkomen van boetes bij uitbesteders en inleners.

• Instellen nalevingsonderzoeken en opvolging op 
resultaten van nalevingsonderzoeken.

• Behandeling van geschillen tussen werkgever en 
werknemer.

• Beoordelen van meldingen van misstanden en 
vervolg.

• Instellen van werkingssfeeronderzoeken.

• Identificatie en activiteiten van de onderneming.
• Financiële administratie
• Loonadministratie
• Personeelsadministratie
• Verdere uitbesteding van werk, het inlenen van 

personeel en het werken met zzp’ers.

Kijk op deze website voor meer informatie.

Misstanden melden in de bouw en infra bij het Technisch Bureau Bouw & Infra.

• Ketenaansprakelijkheid (WKa)
• Inlenersaansprakelijkheid (Ia)
• Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
• Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 

(Waadi)
• Wet arbeidsvoorwaarden, gedetacheerde werkne-

mers in de EU (WagwEU).
• Wet minimumloon (wml)

Informatie over het SNA-keurmerk 
van de Stichting Normering Arbeid.
Kijk op deze website voor meer informatie.

https://www.tbbouwinfra.nl/melding-naleving-bouw-infra/
https://www.normeringarbeid.nl
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Onderwerp van inspectie

Boetes bij het niet naleven van diverse wetten

Inspectie SZW

• Borgen eerlijk, gezond en veilig werken. • Wet arbeid vreemdelingen.
• Wet minimumloon.
• Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
• Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers 

in de EU.
• Arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwet.
• Werken met gevaarlijke stoffen en producten.
• Naleving van cao’s.

• Wav: € 8.000,- per illegale werknemer, geldt voor de 
gehele keten.

• Wml: tussen de € 500,- en € 10.000,- afhankelijk van 
duur en het aantal werknemers.

• Waadi: tussen de € 8.000,- en € 32.000,- afhankelijk 
van het aantal werknemers.

• WagwEU: controleplicht € 1.500,-.

Een handige tool voor een 
zelfinspectie opgesteld door 
Inspectie SZW.

Boetes bij het niet naleven van diverse wetten Activiteiten naleving en handhaving

Technisch Bureau Bouw & Infra

• Eerlijk en zorgvuldig belastingen heffen en innen.
• Uitkeren van toeslagen.
• Inzet voor een financieel gezonde, concurrerende en 

veilige EU.

• Horizontaal toezicht.
• Bedrijfsbezoek en boekenonderzoek.
• Handhaving o.a. juiste afdrachten loonheffingen en 

BTW.
• Aansprakelijkstelling ketenaansprakelijkheid of 

inlenersaansprakelijkheid.

Disclaimer: De inhoud van deze wegwijzer is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Bouwend Nederland sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en 

eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die in deze wegwijzer is opgenomen.

Kijk op deze website voor meer informatie.

Informatie over 
ketenaansprakelijkheid en 
inlenersaansprakelijkheid
Kijk op deze website voor meer informatie.

https://www.zelfinspectie.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aansprakelijkheid/ketenaansprakelijkheid/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aansprakelijkheid/inlenersaansprakelijkheid/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/aangifte_betalen_en_toezicht/aansprakelijkheid/ketenaansprakelijkheid/


22www.bouwendnederland.nl/buitenlandse-arbeidskrachten

079 - 3 252 250

advies@bouwendnederland.nl
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