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Wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies 

 

Door: mr. J.D. Baron en mr F.W. van de Weerdt  

 

Op 3 maart 2015 is het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies met algemene stemmen aangenomen 

door de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel dat misschien niet direct op het fiscale vlak en derhalve uw 

advieswerkzaamheden ligt, maar wel degelijk van groot belang kan zijn voor uw cliënt(en). Op dit 

moment buigen de leden van de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel, hetgeen voor u een zeer 

goed moment is om zich alvast te verdiepen in de materie en de toekomstige wijzigingen van de 

regels. 

Het wetsvoorstel aanpak schijnconstructies ziet onder andere op wijzigingen van de Wet 

minimumloon en minimum vakantiebijslag (hierna: WML) en het Burgerlijk wetboek (hierna: BW). 

Deze wijzigingen hebben een aantal gezamenlijke speerpunten die onder andere zien op de 

rechtspositie van de werknemer (waaronder het voorkomen van onderbetaling en het bevorderen van 

civielrechtelijke mogelijkheden voor de werknemer om zijn/haar loon te ontvangen) en het voorkomen 

dat men via schijnconstructies aan de wettelijke regels kan ontkomen.  

De verschillende onderdelen van de toekomstige wijzigingen van de WML en het BW zullen in dit 

artikel worden behandeld, waarbij het oorspronkelijke wetsvoorstel de voornaamste bron is geweest. 

Elke onderdeel is tevens voorzien van een kort commentaar. Ten slotte zal in het kort bepaalde 

voorgestelde wijzigingen van andere wetten worden besproken. 

  

 

Het verduidelijken van de eisen die aan de loonstrook worden gesteld 

 

Het wetsvoorstel zal na inwerkingtreding onder andere gevolgen hebben voor de inhoud van de 

loonstrook. Zo zullen de vereisten aan de loonstrook, zoals opgenomen in artikel 7:626 BW, nader 

worden verduidelijkt. De wijzigingen van deze vereisten dienen er voor te zorgen dat de werknemer en 

de toezichthouder (ofwel de inspectie SZW) beter inzicht krijgen in de betalingen die zijn verricht ten 

gunste van de werknemer en de aard en hoogte daarvan. 

 

De bedragen waaruit het loon is samengesteld dienen in de toekomst te worden gespecificeerd. Denk 

hierbij aan (fiscaal belaste/onbelaste) onkostenvergoedingen alsmede de bedragen die op het loon zijn 

ingehouden. Uit de specificatie moet blijken hoe hoog de onkostenvergoedingen zijn, welke onkosten 

het betreft en welke daarvan samenhangen met de dienstbetrekking. 

Het ten onrechte meerekenen van een onkostenvergoeding als een bestanddeel van het minimumloon, 

kan aanleiding zijn voor de toezichthouder om aan de werkgever een bestuurlijke boete op te leggen 

wegens onderbetaling. Tevens kan het een aanleiding zijn om via een dwangsom het achterstallige 

loon tot minimumloonniveau af te dwingen.  

Overigens heeft het omgaan met onkostenvergoedingen uiteraard ook een fiscale component. 

Bijvoorbeeld in het geval dat de vergoedingen als ‘loon’ dienen te worden aangemerkt, maar ten 

onrechte geen belastingen en premies zijn afgedragen. Het is de bedoeling dat de Inspectie SZW bij 

relevante signalen van misbruik of van onterecht gebruik van onkostenvergoedingen informatie gaat 

uitwisselen met de Belastingdienst.  

Verder zal op de loonstrook moeten worden gespecificeerd uit welke bedragen het loon is 

samengesteld. Waaronder het uitbetaalde bedrag aan vakantiebijslag. De werkgever (mogelijk uw 

cliënt) is desgevraagd verplicht aan de Inspectie SZW de loonstrook als bedoeld in artikel 7:626 BW 
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te verstrekken. Bij een niet beschikbare, niet gespecificeerde of onvolledige loonstrook, zal de 

werkgever overigens ook de mogelijkheid hebben om met andere bescheiden de benodigde informatie 

te verstrekken. 

Naast de loonstrook dient de werkgever tevens een overzicht van de door de werknemer gewerkte uren 

te overhandigen alsmede een bewijs van het loon en de vakantiebijslag. Indien de werkgever niet 

voldoet aan deze verplichtingen kan hem wederom een bestuurlijke boete worden opgelegd. 

Commentaar: Hoe voormelde fiscale toetsing (met betrekking tot onkostenvergoedingen) door de 

Inspectie SZW precies gaat uitpakken in de praktijk, onder andere in combinatie met de toepassing 

van de regels van de werkkostenregeling die sinds 1 januari 2015 verplicht is ingevoerd voor elke 

inhoudingsplichtige voor de loonbelasting, is onduidelijk. In ieder geval is duidelijk dat misstanden 

in de loonadministratie eerder aan het licht kunnen komen en worden doorgegeven aan de 

Belastingdienst. Gezien de mogelijke ingrijpende gevolgen bij het niet voldoen aan de nieuwe 

regels, is het raadzaam dat u (bepaalde) cliënten tijdig informeert omtrent de aankomende 

wetswijzigingen. Indien u de loonadministratie voor uw cliënten verzorgt, is het wellicht raadzaam 

dat u samen met uw softwareleverancier bespreekt of alle nieuwe wettelijke vereisten toepasbaar 

zijn. 

 

 

Het verplichten van werkgevers om het wettelijk minimumloon giraal uit te betalen 

Werkgevers zullen worden verplicht om voor iedere werknemer minimaal een gedeelte van het loon, 

dat gelijk is aan het netto verschuldigde wettelijk minimumloon, giraal uit te betalen. Indien niet aan 

deze eis wordt voldaan, kan wederom een bestuurlijke boete worden opgelegd.  

Een uitzondering op deze verplichting is als er sprake is van dienstverlening aan huis op basis van een 

arbeidsovereenkomst. Verder geldt de verplichting niet voor de betaling van de vakantiebijslag. 

Commentaar: In ‘normale’ gevallen dient minimaal het deel van het netto loon dat gelijk is aan het 

netto wettelijk minimumloon via banken te worden uitbetaald. Indien niet aan dit vereiste wordt 

voldaan, riskeert de werkgever/uw cliënt een bestuurlijke boete. 

 

 

Het in principe niet meer toestaan van verrekeningen met en inhoudingen op het minimumloon 

Om er zeker van te zijn dat de werknemer minimaal het wettelijk minimumloon in handen krijgt, 

zullen verrekeningen met en inhoudingen op het wettelijk minimumloon niet meer worden toegestaan. 

De werkgever zal, op straffe van een last onder dwangsom, het ten onrechte verrekende of ingehouden 

bedrag alsnog dienen uit te betalen. 

Dit verbod strekt zich niet uit tot de wettelijke minimumvakantiebijslag. Een andere uitzondering voor 

het verrekeningsverbod zal gelden bij betaalde voorschotten op het nettoloon. Daarentegen zullen 

hierbij wel strenge voorschriften gelden. Zo dienen de vooruitbetaling en de latere verrekening wel 

vooraf schriftelijk te zijn overeengekomen en tevens dient het voorschot giraal te zijn betaald. Verder 

blijven verrekeningen met en inhoudingen op het gedeelte van het loon dat hoger is dan het wettelijk 

minimumloon wel toegestaan.  

Commentaar: Er zal dus in principe een verbod gaan gelden om bedragen in te houden op of te 

verrekenen met het wettelijke minimumloon. 
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Het mogelijk maken van openbaarmaking van inspectiegegevens 

Het uitgangspunt zal zijn dat de Inspectie SZW verplicht is om gegevens omtrent boeteopleggingen, 

de constatering dat (geen) overtredingen hebben plaatsgevonden, het bevel tot preventieve stillegging 

en de toepassing van specifieke instrumenten voor de Arbo en Atw openbaar te maken. Daarentegen 

zullen persoonsgegevens en bedrijfs- en fabricagegegevens uitgezonderd worden van deze 

verplichting.  

Het is volgens de regering van belang om zo veel als mogelijk openbaar te maken. Om die reden vindt 

er dan ook géén individuele belangenafweging plaats. Aspecten als de zwaarte van de opgelegde 

maatregelen en de aard van de overtreding, kunnen derhalve volgens de regering géén reden zijn om 

tot een oordeel te komen om van publicatie af te zien in het belang van het individuele bedrijf. Het 

belang van transparantie, het informeren en beschermen van anderen, dient naar het oordeel van de 

regering te prevaleren boven het individuele belang van mogelijk te lijden reputatieschade. 

De inspectiegegevens zullen pas openbaar worden gemaakt indien het onderzoek definitief is 

afgerond, de belanghebbende de gelegenheid is geboden een eigen zienswijze te geven en de termijn 

waarbinnen een voorlopige voorziening ingesteld kan worden tegen de publicatie is afgelopen. Bij 

inspecties waarbij geen overtreding is geconstateerd zal de mogelijkheid van het geven van een eigen 

zienswijze zijn uitgesloten. 

Commentaar: Hoewel het niet duidelijk is of het geheel achterwege laten van een individuele 

belangenafweging wel juridisch houdbaar is (in verband met een mogelijke schending van juridische 

beginselen zoals het evenredigheidsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel), is de regering zeer 

duidelijk omtrent zijn mening over het openbaar maken van inspectiegegevens. Een dergelijke 

‘negatieve’ openbaarmaking zal uiteraard geen positieve invloed hebben op het imago van uw 

cliënt. Dit is derhalve een sterk argument om de inhoud en bijbehorende consequenties van dit 

wetsvoorstel met hem/haar te bespreken. 

 

De invoering van een ketenaansprakelijkheid voor het aan de werknemer verschuldigde loon  

Naast de huidige fiscale regelingen met betrekking tot het aansprakelijk stellen van (rechts)personen 

voor belastingschulden (van anderen), zal het wetsvoorstel een aanvullende civielrechtelijke 

ketenaansprakelijkheid, met betrekking tot het gehele verschuldigde nettoloon aan de werknemer, 

introduceren.  

In de praktijk kan er een keten ontstaan van opdrachtgevers, opdrachtnemers en aannemers die allen 

verschillende werkzaamheden uitvoeren en laten uitvoeren, maar allen uiteindelijk betrokken zijn bij 

de uitvoering van (een) werk voor een hoofdopdrachtgever. In deze keten kan er ook gebruik gemaakt 

worden van inlening. Hiervan is sprake als een uitlener (een uitzendbureau) arbeidskrachten, die bij 

hem op basis van een uitzendovereenkomst werken, ter beschikking worden gesteld aan een ander/de 

inlener. 

De regering is van mening dat met de invoering van de ketenaansprakelijkheid voor het verschuldigd 

loon ook andere partijen (opdrachtgevers) in de keten worden geprikkeld om maatregelen te nemen, 

zodat betaling onder het wettelijk minimum loon, een cao- of een ander loon dat is overeengekomen in 

een arbeidsovereenkomst wordt voorkomen. 

De ketenaansprakelijkheid voor voldoening van het verschuldigde loon zal van toepassing zijn 

wanneer in een keten, waarin een werknemer arbeid verricht, sprake is van een (of meer) 

overeenkomst(en) van opdracht of aanneming van werk. De regeling zal alleen gelden indien de arbeid 

van de werknemer wordt verricht ter uitvoering van die overeenkomst(en). De regeling geldt derhalve 

niet wanneer een ‘zelfstandige’ werkzaamheden gaat verrichten onderaan een keten. Daarentegen 

geldt de ketenaansprakelijkheid wel voor het op grond van de uitzendovereenkomst verschuldigde 

loon en voor andere vormen van het ter beschikking stellen van arbeid. 
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De nieuwe ketenaansprakelijkheid zal een hoofdelijke aansprakelijkheid inhouden van de werkgever 

en diens opdrachtgever ter zake van onderbetaling (of niet betalen) van het verschuldigde loon. De 

werknemer zal de keuze hebben om, bij onderbetaling (of niet betalen) van het verschuldigde loon, het 

loon te vorderen bij zijn werkgever en/of diens opdrachtgever. Wanneer deze partijen, na 

aansprakelijkstelling, niet voldoende opleveren, kan de werknemer onder voorwaarden hogere 

schakels in de keten volgtijdelijk aanspreken.  

Indien een rechter heeft bepaald dat een aansprakelijk gestelde opdrachtgever niet kan worden 

verweten dat het verschuldigde loon niet is voldaan, kan de werknemer de volgende/hogere schakel 

trachten aansprakelijk te stellen. Bij faillissementen van de werkgever en/of opdrachtgever gelden er 

aanvullende regels en kan de aansprakelijkstelling anders worden ingevuld. 

Voor de opdrachtgevers is het van belang dat zij bij een aansprakelijkstelling aan de hand van de 

getroffen maatregelen in rechte aannemelijk kunnen maken dat hen niets te verwijten valt. Er is 

derhalve sprake van een zogenoemde disculpatiemogelijkheid. 

Bij maatregelen voor niet-verwijtbaarheid gaat het om maatregelen die bij opdrachtverlening en om 

maatregelen die bij geconstateerde misstanden genomen kunnen worden. Aansprakelijkstelling kan 

pas plaats vinden als er aangetoond is dat er sprake is van onderbetaling. Vervolgens kan een 

opdrachtgever zich beroepen op niet-verwijtbaarheid.  

Indien de opdrachtgever voldoende maatregelen heeft getroffen, dan is niet-verwijtbaarheid in 

beginsel gegeven. Dit laat onverlet dat een rechter zal toetsen aan de omstandigheden van het geval. 

Hoewel er voorbeelden qua maatregelen worden genoemd in het wetsvoorstel, zal de praktijk en 

waarschijnlijk nog te voeren rechtszaken moeten uitwijzen wat deze maatregelen precies dienen in te 

houden.  

De werknemer heeft verder de mogelijkheid om bij iedere schakel in de keten gegevens op te vragen 

van de partijen waarmee de aangesproken schakel een contract is aangegaan. Iedere schakel is 

verplicht de naam- en adresgegevens te verstrekken van de naast hogere en naast lagere schakel en de 

hoofdopdrachtgever. Een werknemer kan de schakel die deze verplichting niet nakomt direct 

civielrechtelijk aansprakelijk stellen in afwijking van eerder genoemde volgorde (ofwel normaliter 

eerst de werkgever en bijbehorende opdrachtgever). 

Inleners van uitzendarbeid kunnen zich momenteel vrijwaren van de inlenersaansprakelijkheid door 

uitzendkrachten in te lenen via een NEN-gecertificeerd uitzendbureau. Deze vrijwaringsmogelijkheid 

zal komen te vervallen, waardoor ook de inleners zullen vallen onder de nieuwe regels van de 

ketenaansprakelijkheid. Met het oog op de rechtszekerheid zal voormelde vrijwaring niet direct 

vervallen, maar zal er een overgangsperiode worden gehanteerd van een half jaar na inwerkingtreding 

van de artikelen die zien op de ketenaansprakelijkheid.  

Verder is het vanwege de rechtszekerheid niet wenselijk om de in dit wetsvoorstel geïntroduceerde 

ketenaansprakelijkheid te laten gelden voor het loon dat verschuldigd is over een tijdvak dat voor de 

datum van inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ligt. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en aannemers 

hebben zich daar niet op kunnen voorbereiden. 

Commentaar: Let op! Waar het bij de vorige voorgestelde regelingen ging om het beschermen van 

alleen het minimumloon van de werknemer, ziet deze nieuwe civielrechtelijke 

ketenaansprakelijkheid op een bescherming van het gehele nettoloon van de werknemer. De 

mogelijkheden voor de werknemer gaan ver en lijken hem voldoende slagkracht te geven. Hoewel 

een opdrachtgever in een keten maatregelen kan nemen die hem disculperen, zijn de benodigde 

maatregelen waarbij nooit aansprakelijkheid zal gelden allesbehalve duidelijk. Met andere woorden 

de mogelijkheid dat uw cliënt aansprakelijk wordt gesteld en er volgens de rechter niet voldoende 

maatregelen zijn genomen is zeker aanwezig. Een situatie waar u en uw cliënt zo goed mogelijk op 

dienen te zijn voorbereid. 
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Overige onderdelen van het aangenomen wetsvoorstel 

Verder bevat het aangenomen wetsvoorstel wijzigingen omtrent het verbeteren van de cao-naleving en 

–handhaving. Dit zal onder andere gebeuren door de algemeen verbindend verklaring van een cao 

eenmalig voor dezelfde duur (maar maximaal een jaar) te verlengen indien cao-partijen daar 

gezamenlijk om verzoeken.  

Verder zal de publiekprivate informatie-uitwisseling worden verbeterd door vermoedens van de 

Inspectie SZW van niet-naleving van cao’s door te geven aan de (handhavingsinstanties van) cao-

partijen. Ten slotte zal de handhaafbaarheid van de Wet arbeid vreemdelingen worden verbeterd door 

expliciet in de wet op te nemen dat de werkgever moet meewerken aan de vaststelling van de identiteit 

van de werknemer. 

 

Tweede nota van wijziging  

Ter afsluiting van dit artikel zal kort de inhoud van de tweede nota van wijziging van het wetsvoorstel 

worden besproken.  

Met ingang van 1 juli 2015 heeft de werknemer bij ontslag, indien het dienstverband 24 maanden heeft 

geduurd, recht op een zogenoemde wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding houdt kort in 

dat de kantonrechtersformule per voormelde datum komt te vervallen en er in principe een (vast) 

wettelijk bedrag ontstaat die aan de werknemer bij ontslag dient te worden betaald. Deze regeling 

kende (in eerste instantie) geen overgangsrecht.  

Een bezwaar tegen het niet van toepassing zijn van overgangsrecht was onder andere het niet opnieuw 

kunnen inhuren van (tijdelijke) werknemers om vervolgens de transitievergoeding te kunnen besparen. 

Om dit laatste toch mogelijk te maken is één en ander via de tweede nota van wijziging van het 

wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (een ander wetsvoorstel dan waar de transitievergoeding 

oorspronkelijk deel van uitmaakte, dat was namelijk de Wet Werk en Zekerheid) geregeld.  

De werkgever zal (nog) geen transitievergoeding verschuldigd zijn als hij de werknemer de garantie 

heeft geboden dat hij uiterlijk na zes maanden weer bij de werkgever aan de slag kan. Die garantie 

moet bestaan uit een nieuwe (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst die ingaat na ten hoogste zes 

maanden, te rekenen vanaf het moment waarop een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. De tweede 

nota van wijzing bevat verder nog andere punten van overgangsrecht met betrekking tot onder andere 

het bepalen van de transitievergoeding. 

 

Conclusie 

Het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel aanpak schijnconstructies kan aanzienlijke 

risico’s en gevaren voor uw cliënt met zich brengen. Het is derhalve raadzaam dat u tijdig de 

toekomstige wijzigingen van de verschillende regels en bepalingen met uw cliënt bespreekt. 

Heeft u vragen of wilt u meer ondersteuning in deze materie, dan kunt u contact opnemen met NOAB 

Adviesgroeplid Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag. Telefoon: 070 – 302 58 25, 

email: friso@defiscalisten.nl. Contactpersoon: mr F.W. (Friso) van de Weerdt. 
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