
Resultaten en achtergrond
informatie van het project  
CAOnaleving 2014 en 2015.

Het is ongewenst als werkgevers een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) niet naleven om de kosten 
van arbeid te verlagen. Dit leidt tot onderbetaling van 
werknemers en een ongelijk speelveld tussen 
werkgevers; een onwenselijke situatie voor de 
overheid, werkgevers en werknemers. De sociale 
partners (werknemers en werkgeversorganisaties) 
kunnen de Inspectie SZW vragen te onderzoeken of 
bedrijven de bepalingen uit een algemeen verbindend 
verklaarde cao naleven. Met de bevindingen die uit 
deze onderzoeken voortvloeien kunnen vakbonden of 
werknemers naar de rechter stappen om naleving af te 
dwingen. In 2014 en 2015 heeft de Inspectie SZW op 
verzoek van de sociale partners in totaal 42 werkgevers 
onderzocht op naleving van de cao. 

Aanleiding
De sociale partners en de overheid hebben in april 2013  
in het Sociaal Akkoord afgesproken 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 
gekregen. Hiervan is het programma “Aanpak schijn
constructies en caonaleving” opgericht.
Enerzijds richt het programma Aanpak schijnconstructies 
en caonaleving zich op het detecteren van schijn
constructies en het aanpakken van bedrijven die via 
schijnconstructies de kosten van arbeid beogen te 
verlagen. De resultaten van de werkzaamheden op dit 
terrein in 2014 en 2015 zijn in een aparte factsheet 
beschreven. Anderzijds ondersteunt het programma 
sociale partners bij het toezicht op de naleving van 
caobepalingen. Sociale partners kunnen op grond van  
de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend 
verklaren van bepalingen van cao’s (Wet Avv) en op grond 
van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs 
(Waadi) hiertoe een verzoek indienen bij de Inspectie 
SZW. In de huidige vorm en omvang is dit een nieuwe taak 
van de Inspectie SZW.

De resultaten van de werkzaamheden op dit terrein 
worden in deze factsheet beschreven. 

Wettelijk kader
Caopartijen zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht 
op de naleving van cao’s. Als zij vermoeden dat een 
werkgever bepalingen uit de cao niet naleeft, kunnen  
zij bij de Inspectie SZW een verzoek indienen om een 
onderzoek in te stellen op grond van de Wet Avv.  
Het oogmerk van dat verzoek is het instellen van een 
civiele rechtsvordering tegen de betreffende werkgever. 
Naar aanleiding van het verzoek kan de Inspectie SZW  
een onderzoek instellen. Resultaat van het onderzoek  
is een rapport van bevindingen ten behoeve van de 
verzoeker. De verzoeker kan dit rapport voegen bij het 
dossier dat hij wil gebruiken om de werkgever tot 
naleving van de caobepalingen te bewegen. 

Daarnaast kan de Inspectie SZW een onderzoek instellen 
naar naleving van artikel 8 van de Wet allocatie arbeids
krachten door intermediairs (Waadi). Hierbij wordt 
onderzocht of de uitzendkrachten onder dezelfde 
arbeidsvoorwaarden werkzaam zijn zoals die gelden voor 
werknemers in een gelijkwaardige functie die in vaste 
dienst zijn bij de inlener. Als blijkt dat dat het geval is, 
worden de bevindingen omschreven in een verslag ten 
behoeve van een aantal partijen zoals de verzoeker, de 
werkgever en de betreffende werknemer(s). 

Als de Inspectie SZW tijdens een onderzoek aanwijzingen 
krijgt dat mogelijk sprake is van een schijnconstructie en/
of overtredingen van de arbeidsmarktwetgeving, wordt 
hiervoor een nieuw onderzoek gestart. 

Resultaten
In 2014 is gestart met het werven van medewerkers,  
het inrichten van het team en het geven van voorlichting 
aan sociale partners over de nieuwe taak die gericht is  
op ondersteuning van het toezicht op de naleving van 
caovoorwaarden.

De Inspectie SZW heeft in 2014 en 2015 in totaal  
42 onderzoeken afgerond. In verreweg de meeste 
onderzoeken onderzocht de Inspectie welke beloning, 
toeslagen en functieindelingen door werkgevers werden 
toegepast op werknemers dan wel uitzendkrachten.  
Alle onderzoeken zijn afgesloten met een rapport van 
bevindingen. Waar relevant heeft de Inspectie SZW haar 
internationale kanalen gebruikt om – ten behoeve van 
het onderzoek informatie te verkrijgen over in het 
buitenland gevestigde ondernemingen. 

Cao-nalevingsonderzoeken door de Inspectie SZW



Op basis van een verzoek van de Stichting VNB heeft 
de Inspectie SZW een onderzoek uitgevoerd bij een 
Nederlands transportbedrijf. Daar waren Poolse 
werknemers via een Poolse vestiging met Poolse 
salarissen aan het werk. De VNB is vervolgens met 
het rapport in de hand met die werkgever gaan praten.  
Na onderhandeling is de werkgever met die constructie 
gestopt. De Poolse chauffeurs krijgen nu een Nederlands 
arbeidscontract met Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

In onderstaande tabel is opgenomen van welke organisatie 
de verzoeken afkomstig waren en op welke sector deze 
betrekking hadden. 

Tabel 1 Overzicht verzoekers en aantal verzoeken 

Verzoekers Aantal 
verzoeken

Sector

Federatie Nederlandse 
Vakbeweging (FNV)

24 Scheepsbouw, 
Bouw, 
Uitzend-
bureaus

Stichting Vervoersbond 
Naleving cao 
Beroepsgoederenvervoer (VNB)

 8 Transport

Stichting Naleving CAO voor 
Uitzendkrachten (SNCU)

 3 Uitzend- 
bureaus

Technisch Bureau  
Bouwnijverheid (TBB)

 4 Wegenbouw

Sociaal Fonds Particuliere 
Beveiliging (SFPB)

 1 Beveiliging

Arbeidskracht 1  2 Land-en 
tuinbouw, 
Uitzend-
bureaus

Totaal 42

1

Op basis van de rapporten van de Inspectie SZW hebben 
verzoekers onderstaande vervolgacties ondernomen om 
naleving van caobepalingen te bewerkstelligen:

•  tegen 10 bedrijven is een civiele vordering ingesteld om 
via de rechter naleving af te dwingen: 

 • vier zaken waarin een dagvaarding is uitgebracht
 •  drie zaken waarbij het Gerechtshof heeft uit ge

sproken dat de beloning conform de cao moet zijn
 • één zaak waarbij een procedure in hoger beroep loopt
 • twee zaken waarbij een procedure is gestart;

1  Op grond van artikel 8 Waadi kunnen ook werknemers een verzoek 
indienen om een onderzoek in te stellen. 

•  met een bedrijf is buiten rechte geschikt waarbij de 
chauffeurs in dienst van de Nederlandse vestiging van 
het betreffende bedrijf zijn genomen. Dit ging om  
86 werknemers.

•  één opdrachtgever heeft –na een kort geding de 
betalingsverplichting overgenomen in verband met 
faillissement van het door hen ingehuurde 
uitzendbureau; het betrof de nabetaling van  
53 werknemers. Hierbij ging het om vier onderzoeken.

•  één bedrijf heeft na hiertoe te zijn aangeschreven  
de geconstateerde afwijkingen hersteld.

•  met één bedrijf zijn onderhandelingen gestart.

De uitkomst van vijf onderzoeken heeft niet geleid tot 
vervolgacties. Van 20 onderzoeken is op dit moment  
nog niet bekend welke stappen verzoeker gaat zetten. 

De vervolgacties hebben ertoe geleid dat in een aantal 
gevallen werknemers zijn nabetaald, in dienst zijn 
genomen van de Nederlandse vestiging met Nederlandse 
arbeidsvoorwaarden of tot een uitspraak van de rechter 
over het van toepassing zijn van de cao. Veel procedures 
lopen echter nog zodat geen totaalbeeld te geven is.

De Inspectie SZW heeft een onderzoek naar een 
uitzendbureau verricht na een verzoek van de FNV in het 
kader van artikel 10 Wet avv. De bond kreeg signalen van 
werknemers van het uitzendbureau dat de cao niet 
nageleefd werd. Het ging hierbij om Poolse en 
Hongaarse bouwvakkers die bewust te laag ingeschaald 
zouden worden en daardoor te weinig loon zouden 
ontvangen. Hierdoor was er ook sprake van oneerlijke 
concurrentie. De Inspectie SZW heeft haar bevindingen 
uit het onderzoek beschreven in een rapport. Met behulp 
van dit rapport heeft de FNV deze zaak voor de rechter 
gebracht. Die heeft de FNV op alle punten gelijk 
gegeven. Het uitzendbureau werd verplicht tot 
na betaling en dit heeft geleid tot het faillissement van 
het bedrijf. Om ervoor te zorgen dat de benadeelde  
53 werknemers hier niet de dupe van zijn, heeft één van 
de opdrachtgevers nabetalingen van het loon en de 
vakantiebijslag voor zijn rekening genomen. Op grond 
van de Wet aanpak schijnconstructies kunnen andere 
bedrijven in de keten verantwoordelijk worden gesteld 
voor het betalen van achterstallig loon als hun onder-
aannemer in gebreke blijft.
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Conclusies en vervolgacties
Gelet op de resultaten kan gesteld worden dat de 
onderzoeken van de Inspectie SZW en de vervolgacties  
van sociale partners een belangrijke bijdrage leveren aan 
het creëren van een eerlijk speelveld, het voorkomen van 
oneerlijke concurrentie en aan het zorgen voor goede 
arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers.  
Publiekprivate samenwerking leidt tot verbetering van  
de naleving. 

Door de inmiddels opgedane kennis en ervaring kan de 
Inspectie SZW steeds sneller acteren op nalevings
verzoeken. Dit vergroot de effectiviteit van het instrument 
omdat zo ook bij kortdurende arbeid snel een inspectie 
ter plaatse uitgevoerd kan worden. Ook dienen sociale 
partners steeds meer verzoeken in. Dit leidt in 2016 tot 
een toename van het aantal onderzoeken. 

De caonalevingsonderzoeken dragen er ook aan bij dat 
de kennisuitwisseling tussen publieke en private partijen 
op dit werkveld is verbeterd. Doordat partijen beter op de 
hoogte zijn van elkaars mogelijkheden en onmogelijk
heden kunnen verzoeken gerichter worden geformuleerd, 
en kunnen onderzoeken sneller en effectiever worden 
uitgevoerd. 

De uitvoering van deze taak zal in de jaren 2016  2018 
voortgezet worden. Daarnaast ontwikkelt de Inspectie 
SZW voorlichtings en informatiemateriaal voor cao
partijen, zodat meer sociale partners geactiveerd worden 
om verzoeken bij de Inspectie SZW in te dienen.  
Ook blijven we werken aan deskundigheidsbevordering 
en blijven we intensief samenwerken met sociale 
partners. 


