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Strenge aanpak

Ruim 90 miljoen euro aan boetes voor malafide uitzendbureaus
De afgelopen anderhalf jaar hebben Inspectie SZW, Belastingdienst en de Stichting Naleving CAO voor
Uitzendkrachten (SNCU) gezamenlijk voor meer dan 90 miljoen euro aan boetes en naheffingen opgelegd aan
malafide uitzendbureaus. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede
Kamer in een brief over de aanpak van malafide uitzendbureaus.
Ook de sector zelf werkt aan een kwaliteitsslag. Zo wordt het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid
(SNA) verder verbeterd. Ook controleert de SNA het keurmerk intensiever. In 2012 is bij 386 ondernemingen
het keurmerk ingetrokken. In 2013 gebeurde dat tot 1 september bij 375 ondernemingen. Ook het aantal
gecertificeerde ondernemingen is stijgende. Waren dat begin 2012 nog 2.699, per 1 september zijn dat er
3.540, een stijging van ruim 30 procent.
De komende tijd trekt minister Asscher het net rondom malafide uitzendondernemingen nog verder aan. Eén
van de maatregelen is om niet alleen het malafide uitzendbureau te beboeten, maar ook de leidinggevende
daarachter. Dit om te voorkomen dat boetes worden ontlopen door een uitzendbureau failliet te laten gaan. De
Belastingdienst en Inspectie SZW gaan ook malafide doorstarters aanpakken door eerder opgelegde boetes te
verhalen op het ‘nieuwe’ uitzendbureau van een foute uitzendondernemer. Ook wordt bij herhaalde overtreding
sneller faillissement aangevraagd voor een uitzendbureau.
Verder kunnen leidinggevenden van malafide bureaus een bestuur verbod van de rechter krijgen, zodat zij hun
frauduleuze praktijken niet met een nieuwe onderneming kunnen vervolgen. Minister Asscher wil daarnaast
inspectiegegevens openbaar maken om werknemers en ondernemers te waarschuwen voor foute
uitzendbureaus, zo schrijft hij in zijn brief.
Ook de Kamer van Koophandel (KvK) speelt een rol bij het aanpakken van malafiditeit in de uitzendbranche. In
2012 hief de KvK al 4000 lege ondernemingen op (een juridische huls zonder bedrijfsactiviteit) om zo te
voorkomen dat deze gebruikt zouden worden voor malafide praktijken. In 2013 wil de KvK een zelfde aantal
van dit soort bedrijven uitschrijven.
Meldpunt en controles
Het Interventieteam Aanpak Malafide Uitzendbureaus, een samenwerking tussen Inspectie SZW,
Belastingdienst en UWV, is sinds medio 2012 60 onderzoeken gestart naar 95 uitzendbureaus en 181
inlenende bedrijven. Het interventieteam blijft ook in 2014 operationeel. Het team richt zijn acties vooral op de
ergste uitwassen en complexe zaken in de uitzendbranche. Daarnaast vinden er ook reguliere controles plaats.
Zo heeft de Inspectie SZW in de afgelopen anderhalf jaar circa 600 uitzendbureaus en 700 inlenende bedrijven
geïnspecteerd. In 30 procent van die gevallen was er sprake van een overtreding. De Belastingdienst bezocht
in dezelfde periode ook nog eens ruim 1300 uitzendbureaus.
Bij het meldpunt Aanpak Malafide Uitzendbureaus, dat in maart 2012 werd gelanceerd, zijn inmiddels ruim
1100 meldingen binnengekomen. Bijna 65 procent van deze meldingen is onderzocht of in onderzoek.
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(Internationale) samenwerking
Voor de aanpak van malafide uitzendbureaus werken Inspectie SZW en Belastingdienst samen met verschillende
partijen zoals UWV, IND, SNCU, SNA, werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten, het pensioenfonds
van de uitzendbranche (StiPP) en de brancheorganisaties. Zo deelt de Inspectie SZW bijvoorbeeld informatie over
malafide praktijken met bijvoorbeeld de SNA en SNCU.
Minister Asscher heeft ook afspraken gemaakt met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van
gegevens om ook op die manier malafide uitzendbureaus aan te kunnen pakken.
De volledige brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer vindt u hier.



Aangiftebrief omzetbelasting verdwijnt!

Ook de Belastingdienst wil groener gaan werken. Vanaf 1 januari 2014 ontvangen ondernemers daarom geen
aangiftebrief omzetbelasting meer. Ook de acceptgiro bij de aangiftebrief verdwijnt. Dit gebeurt al in december
2013.
Einde aangiftebrief omzetbelasting
Verzorgt u gedurende het jaar zelf de aangifte omzetbelasting van uw bedrijf? Dan ontvangt u nu nog automatisch
en periodiek de aangiftebrief omzetbelasting. Deze brief dient als een herinnering voor het op tijd doen van uw btwaangifte. Met ingang van 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst de brief niet langer naar u toe. Ook de hierbij
gevoegde acceptgiro verdwijnt. Bij de aangiftebrief omzetbelasting voor de maand december of het vierde kwartaal
2013 treft u al geen acceptgiro meer aan.
Tip:
Wilt u toch een herinnering van de Belastingdienst blijven ontvangen? In dat geval kunt u dat aangeven bij de
Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt dan automatisch een e-mail naar het opgegeven adres wanneer u
aangifte moet doen. U kunt dit regelen via het beveiligde gedeelte van site van de Belastingdienst. Geef bij de
gebruikersinstellingen uw e-mailadres op en vink aan dat u een e-mailbericht wilt ontvangen.
Om de overgang gemakkelijker te maken, krijgt u begin januari eenmalig een jaaroverzicht met daarin de
aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldatums en de betalingskenmerken.



Wettelijk minimumloon per 1 januari 2014

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2014.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt
per 1 januari 2014:
€ 1.485,65 per maand;
€ 342,85 per week;
€ 68,57 per dag.



Safex Certificatie Instelling

Safex certificatie Instelling heeft de Algemene Voorwaarden en Reglement Certificatie & Inspectie aangepast.
De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, en te raadplegen op de
website van Safex Certificatie Instelling onder “over ons” www.safexcertificatie.nl.
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden.
Klik hier voor de Reglement Certificatie & Inspectie.
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#CiSafex
www.facebook.com/safex.certificatie
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