
De Inspectie SZW is de toezichthouder op het  
terrein van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Zij werkt aan eerlijk, gezond en 
veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.  
Op basis van risico- en omgevingsanalyses zet zij 
toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige 
problemen voorkomen en waar de kans op effect het 
grootst is.
Sommige werkgevers proberen via schijnconstructies 
de kosten van arbeid te verlagen. Bij schijnconstructies 
wijkt de feitelijke situatie af van de situatie die wordt 
voorgespiegeld. Het doel is om de kosten van arbeid te 
verminderen door wet- en regelgeving te omzeilen. 
Andere constructies voldoen wel aan wet- en 
regelgeving, maar zorgen toch voor een onwenselijke 
situatie. Bijvoorbeeld omdat er oneerlijke arbeid voor 
de werknemers ontstaat of werkgevers misbruik 
maken van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Aanleiding
De sociale partners en het Kabinet hebben in april 2013  
in het Sociaal Akkoord afgesproken de aanpak van 
schijnconstructies te intensiveren en het toezicht op de 
naleving van cao’s door sociale partners te ondersteunen. 
Hiervoor zijn extra middelen ter beschikking gesteld. De 
Inspectie heeft vervolgens het programma “Aanpak 
schijnconstructies en cao-naleving” ingericht met een 
looptijd tot eind 2018. Het programma heeft als doel het 
detecteren van schijnconstructies en het aanpakken van 
bedrijven die bewust de regels ontduiken en die via 
schijnconstructies en malafide praktijken de kosten van 
arbeid willen verlagen. Tevens brengt de Inspectie SZW 
constructies in beeld die legaal zijn, maar een zeer 
ongewenst effect hebben op de arbeidsmarkt. De 
Inspectie SZW wil met deze aanpak oneerlijke 
concurrentie op de arbeidsmarkt en misbruik van 
kwetsbare groepen bestrijden. Het gebruik van 
schijnconstructies brengt een aantal risico’s met zich mee. 
Zo is er risico op illegale tewerkstelling, onderbetaling, 
gefingeerde dienstverbanden, valsheid in geschrifte, 
migratiefraude, fiscale fraude, arbeidsuitbuiting, te  
lange werktijden en niet naleven van cao-bepalingen. 

Schijnconstructies zijn complex en hebben vaak een 
internationaal karakter. Werkgevers en faciliteerders 
proberen de randen van de wet op te zoeken of gaan  
daar bewust overheen. De aanpak ervan is daarom 
arbeidsintensief. 

Deze factsheet beschrijft de resultaten van het project 
Aanpak schijnconstructies over 2016. 

Het programma aanpak Schijnconstructies en cao-
naleving ondersteunt ook sociale partners bij het toezicht 
op de naleving van cao-bepalingen. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de 
cao-bepalingen. De resultaten van de werkzaamheden op 
dit terrein in 2016 zijn in een aparte factsheet beschreven. 

Resultaten 2016
Schijnconstructies komen voor in allerlei sectoren en in 
talloze verschijningsvormen. Het verkrijgen van inzicht in 
de aard en omvang van (schijn)constructies is niet 
gemakkelijk. Het ligt in de aard van de fenomenen dat 
informatie moeilijk of soms zelfs niet te verkrijgen is. 

Door oprichting van een Kennis- en informatieplatform 
eind 2015 waarin diverse overheidsorganisaties 
participeren, wordt de vakkennis vanuit de invalshoeken 
van de verschillende organisaties gecombineerd. In 2016 
is de bestaande kennis op het gebied van schijnconstructies 
geïnventariseerd. Deze investering betaalt zich op termijn 
terug doordat met behulp van de inzichten van het 
platform de aanpak van schijnconstructies zo efficiënt en 
effectief mogelijk kan worden vormgegeven. 

Deze factsheet geeft voorbeelden van onderzochte 
constructies en de ingezette handhavingsinstrumenten 
weer. 

Onderzochte constructies
In 2016 is onderzoek gedaan naar constructies waarbij 
sprake is van:
• een internationaal karakter, zoals internationale 

uitleenconstructies;
• een nieuw fenomeen samenhangend met een 

veranderende arbeidsmarkt, zoals de inzet van stage  
na afstuderen, 24-uurs zorg,de inzet van zzp’ers);

• constructies die op relatief grote schaal worden 
toegepast waarbij sprake is van onderbetaling. 
Bijvoorbeeld in een specifieke branche, zoals 
kamerschoonmaak in hotels;

• een opstap voor allerlei vormen van fraude, zoals bij 
gefingeerde dienstverbanden.
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Voorbeelden van onderzoeken
Hieronder staan een aantal voorbeelden van onderzoeken 
naar de genoemde constructies. 

• In 2016 heeft de Inspectie SZW een onderzoek naar 
pseudozeelieden afgerond. Deze werknemers werden 
als zeeman aangemonsterd op een schip, maar 
verrichtten feitelijk ingrijpend onderhoudswerk 
waarvoor het schip in een dok lag. Omdat het 
daadwerkelijk geen zeelieden betrof maar 
onderhoudspersoneel, moest de werkgever over een 
tewerkstellingsvergunning beschikken. Wegens het 
ontbreken van deze vergunning is een boeterapport 
opgemaakt voor ruim 120 vreemdelingen.  
De meeste van deze personen waren afkomstig van de 
Filippijnen en verder betrof het Kroaten en Oekraïners.  

• Vorig jaar zijn twee onderzoeken verricht naar 24-uurs 
zorg in samenwerking met de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ). Werknemers van diverse 
nationaliteiten werden al dan niet via een 
zorgbemiddelingskantoor tewerkgesteld bij 
zorgbehoevende cliënten. In een van de onderzoeken 
werknemers werkzaam voor een buitenlands 
uitzendbureau. De werknemers ‘woonden’ bij de 
cliënten in en kregen veel minder uren uitbetaald dan 
dat zij werkzaam waren. In deze onderzoeken zijn 
overtredingen van de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag (WML), Arbeidstijdenswet 
(ATW) en Wet allocatie arbeidskrachten door 
intermediairs (Waadi) geconstateerd. 

• De Inspectie heeft meerdere onderzoeken verricht naar 
mogelijk misbruik van stage na afstuderen. Sommige 
werkgevers bieden afgestudeerden aan om tegen een 
geringe vergoeding werkervaring op te doen. In de 
praktijk bleek dat de afgestudeerden reguliere arbeid 
verrichten waardoor sprake was van een dienst-
betrekking. Hierdoor hebben zij recht op tenminste het 
minimumloon. Eén van de onderzochte bedrijven heeft 
tijdens de looptijd van het onderzoek haar organisatie 
aangepast: de mensen die eerst werkzaam waren op een 
stageplek kregen een arbeidsovereenkomst tegen het 
minimumloon. Vanaf oktober 2016 worden zij conform 
cao-bepalingen verloond. Daarnaast is gezamenlijk 
overleg gestart met partijen die betrokken zijn bij dit 
fenomeen, zoals FNV Jong en diverse ministeries. 

• De Inspectie SZW heeft ruim 200 onderzoeken verricht 
naar mogelijk gefingeerde dienstverbanden.  
De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt de 
rapporten van de Inspectie SZW in haar besluitvorming 
op verzoeken tot gezinsvorming- of hereniging. Bijna 
de helft van de rapporten heeft geleid tot een afwijzing 
van het verzoek om verblijfsrecht in Nederland, omdat 

de IND oordeelde dat sprake was van een gefingeerd 
dienstverband.  
Bij deze constructie wordt op papier een dienstverband 
aangegaan zonder dat daar een tegenprestatie in de 
vorm van arbeid tegenover staat of waarbij minder uur 
of voor een andere beloning wordt gewerkt dan in het 
contract staat vermeld. Het kan ook zijn dat de 
afgesproken arbeid door een ander persoon verricht 
wordt en dat er sprake is van illegale arbeid en/of 
onderbetaling. Een dergelijk dienstverband kan leiden 
tot het recht op een uitkering, maar kan ook dienen 
voor het verkrijgen van leningen of als garantstelling bij 
gezinshereniging. Bij het creëren van deze gefingeerde 
dienstverbanden spannen de werkgever, de werknemer 
en eventueel degene die op naam van de 
pseudowerknemer daadwerkelijk de arbeid verricht, 
samen. Bij de gevallen van mogelijke uitkeringsfraude 
is een signaal naar UWV uitgegaan. In een aantal van 
deze onderzoeken heeft de Inspectie SZW ook 
overtredingen van arbeidsmarktwetgeving 
geconstateerd. In dat kader zijn boeterapporten 
opgemaakt voor het ontbreken van de benodigde 
tewerkstellingsvergunning en zijn waarschuwingen 
gegeven voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet. 
Daarnaast heeft één onderzoek geleid tot het instellen 
van een strafrechtelijk onderzoek. 

• De Inspectie SZW heeft diverse onderzoeken verricht 
naar onderbetaling bij kamerschoonmaak in hotels.  
Zo is er onderzoek verricht in een groot hotel waarbij 
overtredingen van de WML door het schoonmaakbedrijf 
zijn geconstateerd. Dit bedrijf heeft een boete 
aangezegd gekregen van ruim € 230.000. Na het 
onderzoek is het bedrijf overgegaan naar betaling voor 
gewerkte tijd op basis van een kloksysteem in plaats van 
betaling per kamer. 

• De Inspectie SZW heeft bij een aantal controles bij 
bakkerijen samengewerkt met Justis/Track, IND, 
Belastingdienst en politie. Bij twee ondernemingen 
werd een constructie met schijnvennoten geconstateerd. 
De schijnvennoten zijn door de Inspectie als werknemer 
aangemerkt en de werkgever is beboet voor illegale 
tewerkstelling. Daarnaast werd een werkgever ook als 
feitelijk leidinggevende aangemerkt en beboet. De 
Belastingdienst heeft, mede naar aanleiding van de 
onderzoeksbevindingen, een naheffingsaanslag 
opgelegd van ruim €235.000. Bij meerdere 
ondernemingen werden overtredingen van de Wav  
en WML geconstateerd. Ook zijn signalen van 
arbeidsuitbuiting doorgegeven aan de directie 
Opsporing van de Inspectie SZW en is een gemeente 
ingelicht over illegale bewoning. In 2017 worden  
deze ondernemingen wederom gecontroleerd.



Inzet handhavingsinstrumenten
De Inspectie SZW heeft bij de bestrijding van schijn-
constructies meerdere handhavingsinstrumenten ingezet, 
die hieronder worden weergegeven. 

Inspecties
In 40 onderzoeken zijn 120 werkgevers gecontroleerd.  
In een onderzoek kunnen meerdere werkgevers 
betrokken zijn, bijvoorbeeld bij in- en uitleensituaties  
of aanneming en onderaanneming. 
 
Bij 45% van de onderzoeken zijn één of meerdere 
overtredingen geconstateerd van de Wet arbeid 
vreemdelingen (Wav), de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag, de Arbeidstijdenwet of het 
Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte, vals of 
vervalst identiteitsdocument). 

De onderzoeken zijn uitgevoerd in diverse sectoren,  
zoals de bouw, schoonmaak, horeca, detailhandel en de 
uitzendsector. In het kader van deze onderzoeken zijn  
23 boeterapporten opgemaakt en is inmiddels voor ruim 
€420.000 aan boetes opgelegd. 

De Inspectie SZW heeft bij een schoonmaakbedrijf  
een onderzoek ingesteld naar vier gefingeerde 
dienstverbanden. Vier werknemers die op de loonlijst 
van het schoonmaakbedrijf stonden, hadden bij de IND 
een aanvraag voor gezinsvorming ingediend. Tijdens 
meerdere werkplekcontroles zijn deze werknemers niet 
aangetroffen. Uit de presentielijsten was op te maken 
dat sommigen van de betreffende werknemers 
schoonmaakten bij bepaalde vestigingen van een 
fastfoodketen. In de praktijk werd er niet of nauwelijks 
door hen gewerkt bij deze vestigingen. Bij één van de 
controles bleek ook nog een persoon uit Afghanistan 
met een Slowaaks vreemdelingenpaspoort illegaal 
tewerkgesteld te worden. Zowel het schoonmaakbedrijf 
als de fastfoodketen is hiervoor beboet. De IND heeft de 
verzoeken voor gezinsvorming/-hereniging afgewezen. 

Tabel 1 Aantal overtredingen per wetsartikel

Wetsartikel Soort overtreding Aantal overtredingen Instrument

ATW artikel 4:3 Niet voldoen aan registratieverplichting Arbeidstijdenwet
9 1 Boeterapport ATW

1 1 Waarschuwing ATW

ATW artikel 5:7 Overtreding arbeidstijd 3 1 Waarschuwing ATW

WAV artikel 2 lid 1 Het ontbreken van de benodigde tewerkstellingsvergunning 161 18 Boeterapporten

WAV artikel 15 Werkgever heeft niet voldaan de verificatie- en bewaarplicht 6 4 Boeterapporten

WML artikel 7 Onderbetaling
12 1 Waarschuwing WML

9 2 Boeterapporten

WML artikel 15 Onderbetaling vakantiebijslag
9 1 Boeterapport

7 1 Waarschuwing WML

WML artikel 18b Ontbreken bescheiden ter bepaling loon en vakantiebijslag 24 2 Boeterapporten

WvSr artikel 184 Niet voldoen aan vordering) 1 1 Proces-verbaal

WvSr artikel 225 Valsheid in geschrifte 3 2 Processen-verbaal



Communicatie
Communicatie is ingezet om verschillende partijen te 
informeren over de gevolgen van inwerkingtreding van de 
Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Ook is regelmatig 
gecommuniceerd over inspecties en boetes, zodat 
potentiële overtreders weten wat de consequenties 
kunnen zijn. In 2016 is de zelfinspectietool “eerlijk 
werken” gelanceerd waarin enkele thema’s van het 
programma een plek hebben gekregen, zoals werken met 
buitenlandse arbeidskrachten en stagiairs. Doel van de 
zelfinspectietool is om aan werkgevers en opdrachtgevers 
duidelijk te maken aan welke wet- en regelgeving zij zich 
moeten houden. 

Meldingen aan collega-diensten
Bij haar inspecties stuit de Inspectie SZW op mogelijke 
overtredingen waar ze zelf niet handhavend op kan 
treden. Andere diensten kunnen dat vaak wel. De 
Inspectie SZW geeft mogelijke overtredingen daarom 
door aan collega-diensten. Zo zijn 59 meldingen 
gezonden aan diverse ketenpartners, zoals de 
Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut voor de 
werknemersverzekeringen (UWV), de Immigratie en 
Naturalisatiedienst (IND) en gemeenten. 

De meldingen hebben onder meer geleid tot: 
• het instellen van boekenonderzoeken en correcties van 

de loon- en omzetbelasting door de Belastingdienst;
• het stopzetten van uitkeringen door UWV en 

gemeenten; en 
• het doorzetten van diverse meldingen naar de directie 

Opsporing van de Inspectie SZW in het kader van 
mogelijk gepleegde strafbare feiten.

De Inspectie SZW heeft naar aanleiding van een 
onderzoek bij een transportbedrijf een signaal gestuurd 
naar de Belastingdienst. Het ging bij dit onderzoek om 
chauffeurs die volgens het bedrijf als zzp’ers werkzaam 
waren, maar waarvan de Inspectie vermoedde dat het 
werknemers waren. Naar aanleiding van het signaal 
heeft de Belastingdienst een onderzoek ingesteld. De 
zzp’ers waren volgens de BD werkzaam als werknemer. 
Daarom heeft de BD het bedrijf een naheffing opgelegd 
over meerdere jaren van in totaal €1,2 miljoen en een 
boete van €50.000. 

Opsporingsonderzoek
Naar aanleiding van meldingen uit het programma 
Schijnconstructies en cao-naleving over mogelijke 
gepleegde strafbare feiten heeft de directie Opsporing  
vier zaken strafrechtelijk opgepakt. Deze onderzoeken 
lopen nog bij het uitbrengen van deze factsheet.  

Samenwerking ketenpartners
De Inspectie SZW werkt bij de aanpak van schijnconstructies 
samen met externe partners zoals de Belastingdienst, 
UWV, SVB, de IND, de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT), de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ), Justis/Track, gemeenten, Koninklijke Marechaussee 
en politie. Dit betreft zowel operationele samenwerking 
als samenwerking op het gebied van kennis en intelligence. 
Ook met sociale partners wordt samengewerkt aan de 
aanpak van schijnconstructies en niet-naleving van 
cao-bepalingen. Zo wordt periodiek overleg gevoerd  
met diverse vakbonden en wordt waar mogelijk samen 
opgetrokken om inzicht te krijgen in bepaalde 
fenomenen. 

Door samenwerking met sociale partners en 
ketenpartners kunnen we malafide werkgevers die zich 
willens en wetens niet aan de wet houden op diverse 
fronten aanpakken.

Internationale samenwerking
Schijnconstructies komen zowel binnen als buiten 
Nederland voor en hebben vaak een grensoverschrijdend 
karakter. Internationale samenwerking is noodzakelijk 
om tot een effectieve aanpak ervan te komen. 

In september 2016 is een delegatie van de Roemeense 
Arbeidsinspectie op bezoek geweest bij de Inspectie SZW. 
De Roemenen hebben deelgenomen aan een onderzoek 
bij een werkgever in de agrarische sector. Hierbij is 
samengewerkt met de Belastingdienst. Dit bezoek heeft 
geleid tot een tegenbezoek in november. 

Daar hebben inspecteurs van de Inspectie SZW informatie 
gekregen over een Roemeens bedrijf dat ook personeel in 
Nederland tewerkstelt.

Via het liaisonbureau, die contact legt met de relevante 
arbeidsinspecties in de EU in het kader van concrete 
zaken, zijn informatieverzoeken gestuurd naar diverse 
landen. Zo is ondermeer een uitvraag gedaan aan 
Slowakije in een onderzoek betreffende mogelijke 
onderbetaling in de zorg. 



Conclusie 
De onderzoeken naar schijnconstructies zijn meestal 
langdurig en vergen veel administratief onderzoek. Daar 
waar de bedrijfsvoering in het buitenland ligt, kan het 
lang duren om de administratie te verkrijgen. Hierbij is 
internationale samenwerking erg belangrijk, reden 
waarom de Inspectie hierin blijft investeren. Het 
verkrijgen van verklaringen van werknemers is een 
essentieel element om de bewijsvoering rond te krijgen. 
Werknemers willen of durven niet altijd een verklaring af 
te leggen over hun arbeidsvoorwaarden. Soms zijn zij 
bang hun baan te verliezen en misschien zijn zij tevreden 
met het loon dat zij ontvangen. Werkgevers proberen af 
en toe het onderzoek te traineren door het gebruiken van 
juridische middelen, zoals het indienen van klachten, 
WOB-verzoeken of brieven van advocaten.

Ondanks de hobbels die werkgevers opwerpen, is de 
Inspectie SZW steeds beter in staat om schijnconstructies 
te herkennen en aan te pakken. Door het in kaart brengen 
van deze schijnconstructies en het aanpakken van 
degenen die deze inzetten, voorkomt de Inspectie dat 
deze constructies zich als een businessmodel voor 
goedkope arbeid verspreiden. Zo wordt uitbuiting van 
werknemers en oneerlijke concurrentie op de 
arbeidsmarkt aangepakt. 

De Inspectie SZW blijft ook de komende jaren alert op 
mogelijk nieuwe verschijningsvormen van schijn-
constructies. Door samen te werken en gegevens te  
delen met ketenpartners in onder meer het Kennis- en 
informatieplatform, investeert de Inspectie in de aanpak 
ervan. De Inspectie neemt de (financiële) voordelen van 
het gebruik van een constructie weg door het ontwikkelen 
en inzetten van nieuwe instrumenten, zoals het 
strafrechtelijk aanpakken van werkgevers die gefingeerde 
dienstverbanden faciliteren.
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