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2. Hoe voer je een administratief onderzoek uit?
Een administratief onderzoek kan nader bewijs opleveren over een aangetroffen overtreding. Het 
administratieve onderzoek kan ook gebruikt worden voor het nader preciseren van het
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1 Inleiding
Bij een onderzoek naar de naleving van de Wav kan het nodig zijn om ook een onderzoek in de 
administratie van de werkgever in te stellen. Zeker als je naleving van artikel 15 Wav controleert, dus 
bij in- of uitleen van vreemdelingen of meerdere werkgevers bij één vreemdeling. Onderzoeken in 
uitzendbureaus begin je vaak met administratief onderzoek, omdat de feitelijke werkzaamheden 
grotendeels elders plaatsvinden. In deze werkinstructie lees je hoe je een administratief onderzoek 
inricht en welke afspraken daarbij gelden.

2.1 Onderzoeksperiode
2.2 Administratief onderzoek als start
2.2.1 Actuele dienstverbanden
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werkplekonderzoek.

2.2 Administratief onderzoek als start
Bij sommige projecten of programma's controleren we via een administratief onderzoek of de Wav 
wordt nageleefd. Ook als inspecteur kun je besluiten om in plaats van een werkplekcontrole een 
administratief onderzoek uit te voeren bij een werkgever. Bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

• er is weinig menskracht beschikbaar voor de controle;
• het onderzoeksobject is onoverzichtelijk, groot of risicovol (zoals een chemische site);
• het personeel werkt grotendeels op een andere locatie dan op het vestigingsadres.

Je mag van de onderzoeksperiode afwijken als je je onderzoek start na een melding of signaal over 
een andere periode. Ook mag je ervan afwijken als de bedrijfsactiviteiten daartoe aanleiding geven, 
zoals bij seizoensarbeid. In je rapportage geef je dan aan waarom je voor deze specifieke 
onderzoeksperiode gekozen hebt.

2.2.2.WID- en loonadministratie
Aan de hand van de personeelslijsten onderzoekje de WID-administratie en eventueel de 
loonadministratie. Iedere werkgever is verplicht om bij indiensttreding van een werknemer een kopie 
van een geldig identiteitsbewijs op te nemen in zijn administratie. Je vergelijkt de personeelslijst met

In een vooronderzoek kun je de actuele dienstverbanden al opzoeken in Suwinet met het 
loonheffingennummer van de werkgever. Het UWV en de Belastingdienst registreren de 
inkomstenverhoudingen met dit nummer. Dienstverbanden zijn actueel in Suwinet als er geen 
einddatum van de inkomstenverhouding aanwezig is en de werkgever de afgelopen zes maanden 
minimaal één inkomstenopgave van de betreffende werknemer heeft opgestuurd (een € 0,- opgave 
geldt ook). Als er meer dan honderd openstaande dienstverbanden zijn bij het loonheffingsnummer 
werkt deze functionaliteit niet. Je kunt dan wel een overzicht opvragen bij het UWV.

Bij een uitzendbureau stel je een iets andere vraag. Je vraagt allereerst naar een overzicht van de 
mensen die geplaatst zijn bij een klant, met andere woorden: een lijst van arbeidskrachten die op dat 
moment uitgeleend zijn. Een uitzendbureau heeft tenslotte meestal veel ingeschreven 
werkzoekenden. Slechts een (klein) deel daarvan verricht daadwerkelijk arbeid via het uitzendbureau.

De betaalperiode kan bij werkgevers heel verschillend zijn, bijvoorbeeld wekelijks, per vier weken of 
per kalendermaand.

2.2.1 Actuele dienstverbanden
Je kunt een administratief onderzoek starten met het opvragen van een personeelslijst: een lijst van de 
mensen die binnen de onderneming werkzaam zijn. Daarnaast vraag je een overzicht van de mensen 
die via een uitzendbureau, detacheringbureau, opdrachtnemers of anderszins arbeid verrichten binnen 
de onderneming en niet op de lijst met eigen personeel voorkomen.

Een projectplan kan aanwijzingen bevatten hoe je een administratief onderzoek moet uitvoeren. Er 
staat bijvoorbeeld een onderzoekstermijn in genoemd. Ook kan de reikwijdte van het administratieve 
onderzoek erin zijn vastgesteld. Als je je onderzoek doet op basis van een projectplan, dan hebben de 
regels van dat plan voorrang boven de algemene regels.

2.1 Onderzoeksperiode
De onderzoeksperiode voor een administratief onderzoek is in principe maximaal een jaar. Je doet het 
onderzoek primair over de lopende betaalperiode plus de laatst afgesloten betaalperiode van het loon 
of salaris, met een minimum van vier weken.



Let bij het doornemen van de WID-administratie op mogelijke kopieën van falsificaten (zie 4.3 ).

2.2.3 Debiteuren- en crediteurenadministratie

2.3 Administratief onderzoek als onderdeel of afronding

Blijkt uit het administratieve onderzoek illegale tewerkstelling en is er sprake van tewerkstelling van de 
betreffende vreemdeling bij een andere werkgever, stel dan een werkplekcontrole in bij de inlener. Bij 
de uitlener doe je nader onderzoek naar de naleving van artikel 2 en 15 lid 1 Wav; bij de inlener naar 
de naleving van artikel 2 en 15 lid 2 en 4 Wav.

Als er in de administratie geen overzicht beschikbaar is van de tewerkgestelde personen, dan moetje 
op een andere manier de identiteit en de nationaliteit van de werkzame personen vaststellen. De 
meest efficiënte werkwijze is dan een werkplekcontrole, waarbij je van alle werkende personen inzage 
in een identiteitsdocument vraagt. Gebruik zo nodig GBA of Suwinet om de (volledige) personalia te 
verifiëren en de nationaliteit vast te stellen.

2.2.4 Illegale tewerkstelling
Wanneer er vreemdelingen werkzaam zijn in of voor de onderneming, beoordeel je of er een geldige 
tewerkstellingsvergunning of GWA is. Verifieer dit bij het UWV en/of de IND als de administratie van 
de werkgever hier geen uitsluitsel over geeft.

In de loonadministratie vind je alle personen die (in een bepaalde periode) verloond zijn door de 
onderneming. Je kunt deze lijst vergelijken met de personen in de WID-administratie en zo 
beoordelen of die volledig is.

Krijg je tijdens het onderzoek vermoedens van illegale tewerkstelling, maar werkt de vreemdeling niet 
meer voor de werkgever, doe dan nader onderzoek. Zo'n nader onderzoek kan zowel bestaan uit 
gedetailleerder onderzoek in de administratie van de werkgever als uit het horen van getuigen en het 
verzamelen van bewijs voor de illegale tewerkstelling. Het Wav-gedeelte van het onderzoek stopt als 
je geen aanwijzingen vindt voor illegale tewerkstelling. Je zetje onderzoek alleen voort als je 
vermoedt dat de werkgever andere (arbeids)wetten overtreedt.

de aanwezige kopieën en checkt of er vreemdelingen tewerkgesteld worden waarvoor een 
tewerkstellingsvergunning (twv) of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GWA) vereist 
is. Dit doe je ook met het overzicht van de mensen die ingeleend zijn of werkzaam zijn via 
opdrachtnemers.
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4. Bijzondere situaties

Als er indicaties van Wav-overtredingen zijn bij een intermediair, dan bepaal je per vermoedelijk 
illegaal tewerkgestelde hoeveel inleners je moet controleren. Hiertoe kijkje terug naar de week waarin 
het controlemoment valt en naar de week hieraan voorafgaand. Je neemt alle inleners waarbij de 
uitzendkracht in die periode heeft gewerkt mee in het onderzoek.

4.1 Inperking van onderzoek in projectplan
In projectplannen kan de omvang van zaken ingeperkt zijn, om te voorkomen datje verzandt in een 
eindeloze keten van uitzendbureaus en inleners. De mogelijkheid tot het inperken van zaken is 
bevestigd door de Raad van State (uitspraak van 21 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:799).

3. Wanneer stel je een boeterapport op?
Je maakt een boeterapport op als je tijdens je onderzoek een overtreding van de Wav constateert. Het 
gaat met name om overtredingen van artikel 2, 2a, 15 of 15a Wav.

4.3 Aantreffen kopie falsificaat identiteitsdocument in WID-administratie
Als je bij een onderzoek in de WID-administratie een falsificaat van een identiteitsdocument aantreft 
en de betreffende werknemer is niet meer werkzaam voor de werkgever, dan stel je geen nader 
onderzoek in. Het MT-AMF heeft besloten dat de inspanning voor het achterhalen van de betreffende 
arbeidskracht niet evenredig is met de opbrengst van die inspanning.

Algemene wet bestuursrecht
Voor administratieve onderzoeken is met name artikel 5:17 Awb van belang. Dit artikel geeft je de

Een administratief onderzoek kan ook onderdeel of sluitstuk zijn van een onderzoek. Een (nader) 
administratief onderzoek kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als je:

Bij het administratieve onderzoek is het inzien van de WID-administratie van belang, maar overweeg 
ook om bijv, de crediteurenadministratie in te zien.

• bij een werkplekcontrole vaststelt dat personen ingeleend zijn;
• bewijs nodig hebt om illegale tewerkstelling nader te onderbouwen;
• personen aantreft die niet meteen een identiteitsbewijs kunnen overleggen;
• twijfelt of een aangetroffen persoon arbeid verricht of heeft verricht in de onderneming.

5. Relevante wet- en regelgeving
Onderzoeken naar de naleving van de Wav betreffen toezicht en worden uitgevoerd op basis van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Deze voorbeelden zijn niet limitatief. Ook in andere situaties kan een administratief onderzoek 
wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn.

Wetboek van Strafrecht
Opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering is een strafbaar feit. Dit feit is strafbaar gesteld in 
artikel 184 Wetboek van Strafrecht. Ben je buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)? Dan kun je 
hiervoor een proces-verbaal opmaken.

4.2. Onderzoek in geautomatiseerde administratie
Bij het instellen van een onderzoek in een geautomatiseerde administratie zijn er, zeker als dit tegen 
de wil van de houder gebeurt, bijzondere regels. Deze regels worden nog vastgelegd in een aparte 
werkinstructie.



Bijlage: Uitleg administratieve begrippen

In artikel 17a van de Wav is de bevoegdheid opgenomen om zaken in beslag te nemen. Je kunt dus 
de administratie van de werkgever in beslag nemen als dat voor het onderzoek noodzakelijk is.

Is er sprake is van een hierboven beschreven bijzondere omstandigheid? Bespreek dit dan met je 
teamleider. Maak een aantekening in het opmerkingenveld van l-Net als je bij je onderzoek langer 
dan een jaar teruggaat in de administratie.

Zakelijke gegevens en bescheiden zijn een ruim begrip. Het gaat om alle documenten die voor de 
bedrijfsvoering en bedrijfsdoeleinden gebruikt worden, inclusief de loonadministratie en afschriften 
van identiteitsdocumenten. Gegevens en bescheiden van persoonlijke aard vallen daar dus buiten. 
Ook digitale gegevens zijn 'gegevens'. Je mag digitale gegevens kopiëren en uitprinten.

6. In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?
Je hoeft deze werkinstructie niet onverkort toe te passen. Als de administratie anders ingericht is of 
het onderzoek verloopt op dusdanige wijze dat je de administratie anders benadert, dan mag je van 
deze werkinstructie afwijken. Afwijken van de onderzoeksperiode mag alleen binnen de kaders van het 
MT-besluit.

Houd bij het toepassen van je bevoegdheden rekening met de beginselen van behoorlijk bestuur, 
zoals proportionaliteit, redelijkheid en 'detournement de pouvoir' (gebruik van bevoegdheden voor 
een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn).

Debiteurenadministratie
Uit de debiteurenadministratie van een bedrijf is te achterhalen voor wie het bedrijf werkt. Je vindt er 
informatie over de opdrachtgevers en de omzet. Onder de debiteurenadministratie vallen onder meer

bevoegdheid inzage te vorderen in zakelijke gegevens en bescheiden. Ook ben je bevoegd om 
hiervan kopieën te maken.

Jurisprudentie
De reikwijdte van artikel 15 Wav is in twee arresten afgebakend tot de vreemdelingen van buiten de 
EER plus Zwitserland. Op grond van de Associatieovereenkomst met Turkije kun je artikel 15 Wav niet 
handhaven bij de tewerkstelling van mensen met de Turkse nationaliteit. Zie voor meer informatie het 
Infodoc artikel 15 Wav.
Besluiten MT AMF
Op 24 november 2009 heeft het MT de afspraken over administratief onderzoek als volgt aangevuld: 
'In de interne richtlijnen is opgenomen dat een onderzoek Wav zich niet verder uitstrekt dan een jaar. 
Dit is gedaan om oneindig lange zaken te voorkomen. Eerder heeft het MT reeds aangegeven dat het 
hier om een richtlijn gaat. In bijzondere omstandigheden kan daarvan afgeweken worden. Als men 
tijdens een onderzoek stuit op een substantiële overtreding in een periode die verder weg ligt dan 
een jaar dan kan daar gewoon een boeterapport voor worden opgemaakt. Hierbij voegen we wel het 
woord substantieel toe. De overtreding die verder weg ligt moet wel van een zekere, structurele 
omvang zijn. Als een werkgever zich een geheel jaar goed gedragen heeft en we vinden een 
overtreding die verder weg ligt, dient deze vraag aan de orde te komen. We ondernemen steeds meer 
acties om werkgevers en anderen te wijzen op hun verplichtingen, ook brancheorganisaties doen dat. 
Dit kan ertoe leiden dat werkgevers hun leven gebeterd hebben. In een dergelijke situatie is het de 
vraag of het opportuun is om een boeterapport op te maken. Hoe verder je in de tijd teruggaat, hoe 
dringender deze vraag wordt.'



De afzender van de factuur, bijvoorbeeld de onderaannemer of het uitzendbureau, verstuurt niet 
alleen een factuur maar vaak ook het bewijs dat tot de factuur heeft geleid, dus een afschrift van een 
manuurstaat of een afschrift van een urenbriefje. Meestal is deze informatie gehecht aan de 
crediteurenfactuur maarzij kan ook elders in de administratie worden bewaard.

Een bedrijf splitst de crediteurenfacturen vaak in twee groepen: nog te betalen facturen en reeds 
betaalde facturen. De crediteurenadministratie is heel omvangrijk. Een bedrijf zal daarom binnen de 
crediteurenadministratie onderverdelingen maken. Voor jou als inspecteur zijn met name de volgende 
onderdelen van belang:

• facturen van energiebedrijven voor geleverde energie;
• facturen van de (groot-)handel voor geleverde grondstoffen/goederen;
• facturen van onderaannemers voor verricht aangenomen werk;
• facturen van uitzendbureaus voor ter beschikking gesteld personeel.

Op de debiteurenfactuur kan btw in rekening zijn gebracht. De btw kan ook zijn verlegd. Dat komt 
vaak voor bij aanneming van werk en bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Op de 
debiteurenfactuur kan een uitsplitsing zijn gemaakt in het te betalen bedrag. Zo kan een 
opdrachtgever/inlener een deel van het bedrag boeken op een gewone bankrekening en een deel (25 
tot 40 %) op een zogenaamde G-rekening. Hiermee voorkomt de opdrachtgever/inlener dat hij later 
aansprakelijk gesteld wordt voor de loonbelasting en de sociale verzekeringspremies als blijkt dat de 
aannemer of het uitzendbureau niet aan zijn betalingsverplichting jegens de belastingdienst kan 
voldoen.

de debiteurenfacturen: de facturen die het bedrijf aan zijn opdrachtgevers stuurt. Zo'n factuur geeft 
over het algemeen veel informatie prijs. Enkele voorbeelden:

Veelal is de informatie over de opdracht aan de betreffende factuur gehecht. Het kan echter ook 
voorkomen dat het bedrijf de informatie elders in de administratie opbergt. De bedrijven bewaren 
dergelijke informatie vaak omdat dit voor hen een vorm van bewijs is. Een uitzendbureau bewaart 
bijvoorbeeld de urenbriefjes die worden afgetekend door de inlener. Is de inlener het niet eens met de 
door hem ontvangen factuur dan kan het uitzendbureau haar 'gelijk' via het urenbriefje aantonen. Zo 
worden ook detacheringscontracten, aannemingscontracten, manuurstaten bij aanneming van werk 
en dergelijke bewaard. De debiteurenfacturen worden opvolgend genummerd en zijn terug te vinden 
op een debiteurenlijst.

Crediteurenadministratie
Uit de crediteurenadministratie blijkt wie wat aan het bedrijf levert en voor welk bedrag. Onderdeel 
van de crediteurenadministratie is de crediteurenfactuur: de factuur die het bedrijf moet betalen of 
heeft betaald. Enkele voorbeelden:

Loonadministratie
Onder de loonadministratie vallen de jaaropgaven, de salarisstrookjes en de loonstaten. De

• werkzaamheden van derden;
• uitbesteed werk;
• personeel van derden.

• 'aan u geleverde machines van € ...';
• 'derde termijn aanneming van werk van € ...';
• 'voor u verrichte werkzaamheden van € ...';
• 'voor u gewerkt in week 12: Jan Klaassen 40 uren a € 35 is € 1400'.



Op de bankafschriften staat het saldo vermeld. Daarnaast staat op de bankafschriften welke bedragen 
het bedrijf heeft ontvangen van de debiteuren en heeft betaald aan de crediteuren (inclusief de 
arbeidskrachten). Opdrachtgevers (bij aanneming van werk) en inleners (bij ter beschikking stellen van 
arbeidskrachten) kunnen een deel (25 tot 40 %) van het factuurbedrag boeken op een zogenaamde 
G-rekening. Dit is een geblokkeerde bankrekening van de aannemer of het uitzendbureau, die 
uitsluitend dient voor het afdragen van belastingen en sociale verzekeringspremies.

WID-administratie
Onder WID-administratie wordt verstaan: de kopieën van de identiteitsbewijzen die de werkgever 
moet bewaren van zijn eigen arbeidskrachten, van de door hem ingeleende vreemdelingen en van de 
vreemdelingen die via een uitlener werk voor hem verrichten.

De werkgever kan deze gegevens apart in een map bewaren, maar hij kan de kopieën ook opbergen 
bij de personeelsgegevens of in de loonadministratie. Ook kan het zijn dat de werkgever de kopieën 
digitaal bewaart of digitaal raadpleegt op de site van de uitlener (met een unieke login-naam en 
wachtwoord). Dit is toegestaan. De werkgever moet de inspecteur echter wel in de gelegenheid stellen 
deze bestanden in te zien. Het kopie-identiteitsbewijs mag géén kopie van het rijbewijs zijn. En van de 
vreemdelingendocumenten moet zowel de voor- als de achterzijde gekopieerd zijn.

De meeste bedrijven verstrekken periodiek (maandelijks, wekelijks, vierwekelijks, of bij verandering van 
de loongegevens) een salarisspecificatie, ofwel loonstrookje, aan hun arbeidskrachten. Op de 
salarisspecificatie is het brutoloon over een bepaalde periode vermeld, de inhoudingen voor de 
sociale verzekeringen en de belastingen, het uitbetaalde nettoloon en de wijze waarop dit loon is 
uitbetaald. Uitzendbureaus vermelden ook vaak de in die periode gewerkte uren en overuren. De 
namen van de in het bedrijf werkzame personen kunnen zijn vermeld op een personeelslijst. Bedrijven 
registreren de uren van het eigen personeel én van het personeel van derden veelal met klokkaarten 
of een geautomatiseerd urenregistratiesysteem (pasjes).

Kas- en bankadministratie
De belangrijkste onderdelen van de kas- en bankadministratie zijn het kasboek, de kasstukken en de 
bankafschriften. In het kasboek staan de bedragen die het bedrijf per kas ontvangt en betaalt. De 
ontvangsten en de uitgaven moeten met bewijzen zijn gedekt. Betaalt een bedrijf bijvoorbeeld zijn 
arbeidskrachten het loon contant uit dan moet de uitbetaling gepaard gaan met een ondertekende 
kwitantie. De kwitantie is het bewijs voor het bedrijf dat de loonbetaling heeft plaatsgevonden. Zo'n 
kwitantie behoort als kasstuk bij het kasboek te worden bewaard.

loonadministratie kan onderdeel zijn van de personeelsadministratie. Elke bedrijf verstrekt jaarlijks een 
jaaropgave aan zijn arbeidskrachten. Op de jaaropgave staat de gewerkte periode, het totale 
brutojaarloon van de arbeidskracht en de inhoudingen.
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1. Inleiding

2. Handhaving strafbare feiten en overtredingen

Tijdens een inspectiebezoek kunnen alle handhavingsinstrumenten aan de orde komen:

2.1 Handhavingstraject bij strafbare feiten

Het handhavingstraject voor strafbare feiten wordt gehanteerd bij:

Handhaving feitelijk leidinggevend
Kennisbank en vraagbaakvragen

12.
13.

Elk van de hiervoor genoemde overtredingen (strafbaar feit, ZO, ODB en 00) kent een eigen 
handhavingstraject, zie hierna.

Voor vragen en opmerkingen over deze werkinstructie kun je je wenden tot de directie APS/Afdeling 
Handhaving/cluster Arbo via *Postbus Arbo Handhaving

Deze instructie is bedoeld om inspecteurs richtlijnen te geven voor de wijze van handhaving van de 
Arbeidsomstandighedenwet (verder: Arbowet), zodat zo veel mogelijk op een uniforme manier wordt 
gehandhaafd. In deze instructie wordt aandacht besteed aan: de verschillende handhavingstrajecten, 
de wijze waarop de verschillende handhavingsinstrumenten worden ingezet, hoe bewijs moeten 
worden geleverd, hoe naast het handhaven contra de werkgever tevens gehandhaafd kan worden bij 
andere normadressaten en tenslotte ook het locatiebeginsel.

Handhaving vindt plaats bij overtredingen van bepalingen uit de Arbowet, -besluit of -regeling. Deze 
overtredingen zijn door de Nederlandse Arbeidsinspectie, in de Beleidsregel boeteoplegging 
Arbeidsomstandighedenwetgeving (hierna: de Beleidsregel) ingedeeld in een van de volgende 
categorieën: zware overtredingen (ZO), overtredingen met directe boete (ODB) en overige 
overtredingen (00).
Daarnaast zijn in de wetgeving nog strafbare feiten en ernstige overtredingen aangewezen.011 De wijze 
waarop wordt gehandhaafd, wordt bepaald door de aard van de overtreding en het karakter van de 
overtreden norm.

• overtreding van artikel 32 Arbowet.
• overtreding van artikel 28 en 28, zesde lid, Arbowet, en

• stillegging (artikel 28, eerste lid, Arbowet)
• bevel stillegging werk in verband met recidive (artikel 28a, eerste lid, Arbowet)
• proces-verbaal
• boeterapport
• eis
• waarschuwing
• last onder dwangsom



2.2 Handhavingstraject bij zware overtredingen

De inspecteur is bevoegd, zie artikel 28, vijfde lid, Arbowet, om met betrekking tot het bevel de 
nodige maatregelen te treffen (zoals verzegelen van arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen), de nodige 
aanwijzigen te geven en de hulp van de sterke arm (politie) in te roepen. Zie ook paragraaf 2.4.

Bij constatering van een strafbaar feit geeft de inspecteur zo nodig een bevel (mondeling of bij 
gedagtekend schrijven) dat personen niet mogen blijven in door hem aangewezen plaatsen, of dat 
door hem aangewezen werkzaamheden worden gestaakt of dat deze niet mogen worden gestart (op 
basis van artikel 28, eerste lid, Arbowet, als er sprake is van ernstig gevaar voor personen) en maakt 
een proces-verbaal op voor het overtreden strafbare feit. De stillegging (i.e. verwijdering personen, 
staken werkzaamheden of niet beginnen werkzaamheden) beoogt het ernstige gevaar weg te nemen. 
Het proces-verbaal dient om de overtreding voor te leggen aan het Openbaar Ministerie (Functioneel 
Parket).

Indien gewerkt wordt: stillegging en boeterapport
Indien niet gewerkt wordt: stillegging zonder boeterapport

Uitzondering op situatie 2: als er naar het redelijk oordeel van de inspecteur toch sprake is van een 
ernstig gevaar voor personen , maar "ernstig gevaar" is geen bestanddeel van de voetnoot, kan er dus 
WEL stilgelegd worden op grond van artikel 28, eerste lid, Arbowet. Zie verder paragraaf 2.4.

Situatie voetnoot maar geen ernstig gevaar: 00
Een voorbeeld van een dergelijke bepaling is:
Voetnoot 78 (behorend bij artikel 4.87a, eerste lid, Arbobesluit): Het blootstellen van werknemers 
aan biologische agentia waarbij ernstig gevaar bestaat voor schade aan de gezondheid.

N.B.: De formulering van een ZO (zie de voetnoten in de bijlage behorend bij de Beleidsregel) 
verschilt in de meeste gevallen van het betreffende artikel uit de wet of het besluit.

Er is volgens onze handhavingsaanpak sprake van een zware overtreding (ZO) wanneer voldaan wordt 
aan de omschrijving in de voetnoot behorend bij het artikel Een algemene toelichting bij zware 
overtredingen is ook opgenomen in de bijlage van de Beleidsregel). Alle bestanddelen van de 
voetnoot dienen bewezen te zijn. Handhaving varieert afhankelijk van de aangetroffen situatie.

2)
Als "ernstig gevaar" niet is opgenomen als bestanddeel van een voetnoot ZO, en de situatie als 
beschreven in een voetnoot wordt aangetroffen zonder dat er sprake is van ernstig gevaar voor 
personen, dan is het een ZO zonder ernstig gevaar.
->Dan wordt alleen een boeterapport opgemaakt zonder stillegging, want er is geen ernstig gevaar 
aanwezig.
Een voorbeeld van een dergelijke bepaling is:
Voetnoot 111 (behorend bij artikel 7.5, derde lid, Arbobesluit): Het afstellen van arbeidsmiddelen 
die ingeschakeld zijn en onder druk of elektrische spanning staan.

D
Is "ernstig gevaar" wel is opgenomen als bestanddeel van een voetnoot, dan zal niet alleen de situatie 
zoals beschreven wordt moeten worden aangetroffen, maar moet OOK worden aangetoond dat deze 
situatie ernstig gevaar oplevert (is dus niet per definitie het geval).
Situatie voetnoot, maar wel ernstig gevaar: ZO, en



2.3 Handhavingstraject bij overtredingen met directe boete

2.4 Handhavingstraject bij ernstig gevaar voor personen: stilleggen

Onder stillegging op grond van artikel 28, eerste lid, Arbowet wordt verstaan:

Evenals bij overtredingen die strafrechtelijk kunnen worden afgedaan, geldt dat de stillegging pas 
wordt ingetrokken als de werkgever de nodige maatregelen heeft getroffen om het ernstige gevaar

Handreiking boeterapporten actief 
Handreiking boeteraporten reactief 
Instructie matigingsgronden

Wanneer plaatsen of werkzaamheden naar redelijk oordeel ernstig gevaar op kunnen leveren voor 
personen, beveelt de inspecteur dat personen niet mogen verblijven in de aangewezen plaats of 
beveelt de inspecteur dat de aangewezen werkzaamheden worden gestaakt of niet mogen 
aanvangen. Dit, op grond van artikel 28, eerste lid, Arbowet. De werkgever is gehouden maatregelen 
te treffen die gericht zijn op het opheffen van het ernstige gevaar voor personen. Dit bevel kan 
mondeling of bij gedagtekend schrijven worden gegeven. Het mondelinge bevel wordt zo spoedig 
mogelijk schriftelijk bevestigd (zie artikel 28, tweede lid, Arbowet). In de stilleggingsbrief wordt het 
aangetroffen ernstige gevaar onderbouwd. In deze brief worden echter geen (voorbeeld) maatregelen 
genoemd/21 tenzij naar het redelijk oordeel van de inspecteur de situatie dit absoluut dicteert. 
Bijvoorbeeld wanneer zonder nader onderzoek niet duidelijk is welke maatregelen precies nodig zijn 
om het ernstige gevaar voor personen op te heffen. Dat is in ieder geval het geval bij explosiegevaar 
of bij werken in verontreinigde grond. Wanneer de inspecteur van mening is dat maatregelen moeten 
worden genoemd in de stilleggingsbrief, wordt de brief voorgelegd aan de afdeling Handhaving voor 
een juridische toets. Separaat aan de stilleggingsbrief wordt een ander handhavingsinstrument (zoals 
een waarschuwing, eis of boeterapport) gehanteerd, wanneer naast het ernstige gevaar voor personen 
tevens een overtreding wordt geconstateerd.

Het handhavingstraject bij het constateren van een overtreding die in de bijlage behorend bij de 
Beleidsregel als een overtreding met directe boete (ODB) is aangemerkt: boeterapport opstellen. Zie 
ook de toelichting in genoemde bijlage bij de Beleidsregel in de paragraaf: "Overtreding waarvoor 
Direct een Boete volgt (ODB)".

Bevel tot staken van de werkzaamheden
Bevel tot vertrek van personen uit de gevarenzone en verbod te verblijven in de aangewezen 
plaats
Bevel tot het niet laten aanvangen van werkzaamheden (stillegging zonder boete)

Indien een inspecteur gevaar voor personen constateert zonder dat er op dat moment personen 
werkzaam zijn, dan legt hij of zij het werk stil. Het werk mag vervolgens pas weer worden 
aangevangen indien maatregelen zijn genomen die het ernstige gevaar wegnemen, dat zou ontstaan 
als er wel zou worden gewerkt.
In het geval dat een arbeidsmiddel slechts sporadisch wordt gebruikt, kan artikel 28, eerste en vijfde 
lid, Arbowet worden ingezet, als er sprake is van ernstig gevaar voor personen wanneer men aan het 
werk zou gaan met dat arbeidsmiddel. Zie ook par. 2.1. De werkgever mag pas weer met dat 
arbeidsmiddel aan de slag als de stillegging zonder boete/PV is opgeheven. Let op: in dergelijke 
gevallen wordt dus geen waarschuwing / eis gegeven als er niet wordt gewerkt met dat 
arbeidsmiddel!



2.5 Samenloop Arbowet en Warenwet

In het geval dat is vastgesteld dat het arbeidsmiddel (een technisch voortbrengsel™, zoals bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, aanhef, en onder c, van de Warenwet) als gevolg van een gebrek in het 
oorspronkelijke ontwerp intrinsiek141 onveilig is, en een ernstig gevaar oplevert voor personen, wordt 
het arbeidsmiddel dat bij een werkgever/gebruiker is aangetroffen, stilgelegd op grond van artikel 28, 
eerste lid, Arbowet en verzegeld op basis van artikel 28, vijfde lid, Arbowet. Om de stillegging op 
grond van de Arbowet te kunnen opheffen, zal de werkgever zodanige maatregelen moeten treffen, 
opdat het ernstige gevaar wordt weggenomen.
De werkgever heeft in dit geval twee opties:

Als blijkt, of als het aannemelijk is, dat het technisch voortbrengsel vanuit het ontwerp of de fabricage 
al intrinsiek onveilig was, dan wordt deze zaak naast het traject op grond van de Arbowet en - 
regelgeving ook doorgezet naar het programma markttoezicht. De inspecteur zet de zaak dan door 
naar dat programma via l-net. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven op basis waarvan de 
zaak ook in markttoezicht behandeld moet worden.

op te heffen (en deze kenbaar heeft gemaakt aan de inspecteur), zie ook artikel 28, vierde lid, 
Arbowet. Voor het negeren van de stillegging wordt een proces-verbaal opgemaakt op grond van 
artikel 28, zesde lid, Arbowet, gelet op artikel 1,1° ,Wed.

In de eis die de werkgever wordt gesteld zal deze uitdrukkelijk op de consequenties gewezen moeten 
worden. Indien een werkgever ervoor kiest zelf maatregelen te treffen aan het technisch voortbrengsel 
die als ingrijpend of substantieel kunnen worden aangemerkt, dan impliceert dit dat de werkgever zelf 
ervoor dient te zorgen dat de machine voldoet aan alle verdere eisen die de Warenwet en - 
regelgeving hieraan stelt (bijv. EU verklaring van overeenstemming opstellen, CE-markering 
aanbrengen).

De werkgever zal zich tot de fabrikant moeten wenden met het verzoek het technisch 
voortbrengsel zodanig aan te passen dat deze voldoet aan alle eisen van de Warenwet en - 
regelgeving.
De werkgever zal zelf de noodzakeljke aanpassingen kunnen verrichten, echter let dan wel op 
dat wanneer de werkgever zelf substantiële of ingrijpende wijzigingen (een wijziging van 
capaciteit, vermogen of bewerking) aan het technisch voortbrengsel aanbrengt hijzelf 
daarmee fabrikant zal worden. Zie ook de notitie Omgaan met substantiële wijzigingen in 
markttoezicht (machines). De werkgever kan ook tijdelijke maatregelen nemen die het gevaar 
wegnemen, zie voorbeeld 1.

Voorbeeld 1:
Stel een machine heeft onvoldoende afscherming van bewegende delen, terwijl die er voor de 
veiligheid wel op zou moeten zitten. Bij je inspectie heb je onderzocht of de gebruiker iets aan de 
oorspronkelijke machine gewijzigd heeft. Dat blijkt niet het geval te zijn. De machine wordt dus 
gebruikt zoals de fabrikant bedoeld heeft. Je maakt melding van de onveilige machine. Hiervoor heb 
je een foto van het typeplaatje nodig, een kopie van de gebruiksaanwijzing en van de EG verklaring 
van overeenstemming. Ook stuur je foto's mee van de tekortkoming en de machine. De 
markttoezichtinspecteur neemt contact op met de fabrikant en geeft daarbij aan aan welke essentiële 
veiligheidseisen uit Bijlage 1 van de machinerichtlijn 2006/42/EG de machine zijns inziens niet voldoet. 
De fabrikant blijkt in Frankrijk te zijn gevestigd. De fabrikant wordt verzocht de nodige corrigerende 
maatregelen te treffen om het gevaar weg te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant 
om te bepalen hoe hij dit gaat doen.
De markttoezichthouder van Frankrijk wordt op de hoogte gebracht van de tekortkoming en wordt



Handhavingsbeleid markttoezicht Warenwet (concept via programma beschikbaar)

2.6. Handhavingstraject bij overige overtredingen

Een waarschuwing wordt gegeven voor het niet naleven van:

Bij een 00 kan een waarschuwing of een eis worden ingezet.
In het geval van een 00 bestaat het handhavingstraject uit twee fasen: 
1e fase: waarschuwing of (kennisgeving) eis tot naleving;
2e fase (en bij herhaling): boeterapport en maatregelen.

Niet concrete doelvoorschriften waarvoor een (goed) getoetste en actuele arbocatalogus 
bestaat en die zijn opgenomen in de Beleidsregel Arbocatalogi 2019, en

Voorbeeld 2:
Tijdens een inspectie constateer je dat de ademhalingsbescherming, bedoeld als persoonlijk 
beschermingsmiddel zie Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018, die gebruikt 
wordt niet voorzien is van een CE markering. De werkgever heeft de bewuste producten besteld via 
een website, dat was immers veel goedkoper! Je zorgt ervoor dat de bewuste producten niet meer 
gebruikt worden en geeft de naam van de website door via een melding aan het programma 
markttoezicht. Je maakt een foto van de verpakking en de ademhalingsbescherming (PBM) en je 
neemt ook een 10 tal producten mee voor eventueel onderzoek.
De markttoezichtinspecteur start het onderzoek. Degene die de website verzorgt, blijkt een bedrijf in 
Nederland te hebben. Bij dit bedrijf wordt de EU conformiteitsverklaring opgevraagd en de resultaten 
van de typekeuring van een EU conformiteitsbeoordelings-instantie. Uit het onderzoek blijkt dat de 
producten niet voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de Verordening (EU) 
2016/425 over persoonlijke beschermingsmiddelen, waardoor zij een ernstig risico opleveren. De 
importeur moet de producten terughalen bij alle Europese gebruikers en er wordt ook een melding 
gedaan in het RAPEX systeem om andere Europese toezichthouders op de hoogte te brengen.
N.B. dit voorbeeld gaat niet over niet-medische mondmaskers (gebruikt in winkels en openbaar 
vervoer). Daar houdt de NVWA toezicht op.

In het eerste lid van artikel 1 van de Beleidsregel wordt een 00 als volgt gedefinieerd:
'een overige overtreding (00), oftewel een overtreding die in de bijlage als 00 is aangemerkt en 
waarvoor eerst een waarschuwing of een kennisgeving van een eis tot naleving wordt gegeven, 
of een eis tot naleving wordt gesteld, en pas nadat dezelfde of een soortgelijke overtreding 
opnieuw wordt geconstateerd, wordt overgegaan tot boeteoplegging'.

verzocht te assisteren. De fabrikant moet aangeven wie er in het bezit is van de bewuste machine. 
Gezien de ernst van de tekortkoming moeten deze gebruikers op de hoogte gebracht worden van de 
tekortkoming.
Er is in dit voorbeeld sprake van gevaar voor personen. Wellicht zijn er tijdelijke maatregelen denkbaar 
die het ernstige gevaar wegnemen zonder dat sprake is van essentiële wijzigingen. Zijn die 
maatregelen er niet, dan kan de stillegging pas worden opgeheven nadat de fabrikant de 
noodzakelijke aanpassing heeft aangebracht en daarmee het ernstige gevaar heeft weggenomen. Of 
en hoe eventuele schade (productieverlies) voor de werkgever wordt vergoed, is een kwestie waar de 
Nederlandse Arbeidsinspectie geen bemoeienis mee heeft.

Een overige overtreding (00) is een overtreding die niet als een strafbaar feit is aangemerkt en niet 
als een ZO of ODB is aangewezen in de bijlage bij de Beleidsregel.



2.7 Bewijsvoering

Een overtreding kan op verschillende manieren geconstateerd worden:

Voor anonimisering wordt voor de volgende praktische lijn gekozen:

Concrete doelvoorschriten 
Middelvoorschriften.

In de waarschuwing of de eis wordt de (redelijke) termijn aangegeven waarbinnen de maatregelen 
moeten zijn genomen om de overtreding op te heffen. Indien bij de herinspectie de overtreding nog 
steeds bestaat, maakt de inspecteur een boeterapport op. Daarnaast wordt de werkgever opnieuw 
verplicht maatregelen te treffen (zie hoofdstuk 5 handhavingstrajecten bij recidive).

Het zal niet altijd duidelijk zijn of sprake is van een middelvoorschrift of een concreet doelvoorschrift. 
Als richtlijn kan worden gehanteerd dat kan worden volstaan met een waarschuwing, indien geen 
twijfel kan bestaan over wat ervan de werkgever verwacht wordt. In alle overige gevallen wordt bij 
doelvoorschriften een eis gesteld, zie de lijst met doelvoorschriften.

Van belang is dat er in de handhavingscorrespondentie (waarschuwing, -kennisgeving- eis, 
boeterapport, PV) voldoende bewijs is van de geconstateerde overtreding. Dit betekent dat alle 
bestanddelen van een artikel bewezen dienen te zijn en dat de onderbouwing van het overtreden 
artikel correct en volledig is. Dit leidt ertoe dat het noodzakelijk is meerdere bewijsmiddelen in de 
handhavingscorrespondentie op te nemen, zoals een beschrijving van de eigen waarneming, foto's, 
bijlagen, verklaringen van meerdere getuigen en/of de werkgever (onder gebruik van het 
verhoorplan), etc.

Bewijsvoering bij psychosiocale arbeidsbelasting (verder: PSA), onderdeel agressie en geweld (verder: 
A&G)
Bij een onderzoek naar het beleid op PSA (agressie & geweld, werkdruk en ongewenste 
omgangsvormen) is de kans op negatieve effecten voor medewerkers die met hun naam genoemd 
staan in een handhavingsbrief en/of boeterapport mogelijk groter dan bij het uitvoeren van 
onderzoeken naar andere Arbo- (en ATW-) onderwerpen. Om die reden probeert een inspecteur eerst 
zoveel mogelijk zelf bewijs te verzamelen via stukken en/of objectieve informatie. Belangrijke 
informatie over de bekendheid van het beleid bij de werknemers kan enkel verkregen worden via de 
medewerkers zelf. Om een volledig beeld te verkrijgen over de beleidsvoering op de verschillende 
onderwerpen van het risico PSA, zal om die reden (in de meeste gevallen) mensen gehoord moeten 
worden zodat nagegaan kan worden of er sprake is van een overtreding van artikel 2.15 Arbobesluit. 
Om de anonimiteit zo veel mogelijk te waarborgen gebeurt dit middels een groepsinterview. 
Daarnaast kunnen ook mensen individueel worden gehoord, waarbij wordt gekozen voor het 
opstellen van een verslag van de individuele gesprekken tezamen.
Besloten is om bij alle PSA inspecties, waarbij gesproken wordt met medewerkers, gebruik te maken 
van coderingen (nummers in l-net).

• er wordt gewerkt (heterdaad);
• eigen waarneming dat er (recent) mee gewerkt is (rechercheren, machine nog warm/zaagsel 

op de grond etc);
• inzien documenten en protocollen;
• (eensluidende) getuigenverklaringen.



medewerker welk nummer/codering (bijvoorbeeld 01:... 02: .) heeft (naam enen 03:.

2.8 Schema Handhavingstrajecten

Strafbare feiten ZO ODB 00

Inspectie Inspectie Inspectie Inspectie

+ +

• boete rapport

Constateren 
overtreding:

Constateren
overtreding:

• boe te rapport
• evt. stilleggen 

en maatregelen 
verlangen 
tegen ernstig 
gevaar

Bij een eventueel Wob-verzoek zal altijd getoetst worden aan artikel 10 van de Wob, waarbij de 
Nederlandse Arbeidsinspectie doorgaans voldoende redenen heeft het verstrekken van informatie 
achterwege te laten ofte anonimiseren.

* proces-verbaal
* evt. stilleggen

en maatregelen 
verlangen
tegen ernstig
gevaar

toenaam). Dat laatste lijstje gaat niet mee met het boeterapport naar de werkgever en ook 
niet naar BDI, maar wordt in l-net in de zaak gehangen. Eventueel zou in een latere fase door 
de rechter de lijst opgevraagd kunnen worden, wanneer de rechter de betrokken personen 
wilt horen ter zitting.

* waarschuwing 
of eis

• Wanneer gebruik gemaakt wordt van (groeps)verklaringen, moet in het verslag een 
concluderende of samenvattende alinea worden opgenomen waarin duidelijk vermeld wordt 
hoeveel medewerkers van de groep verklaard hebben dat.... Voor de boeteoplegger en ook 
de rechter moet duidelijk zijn dat de (groeps)verklaring niet enkel gebaseerd is op één 
mening, m.a.w. dat het standpunt door (een groot) deel van de groep gedeeld wordt.

• In een apart document wordt in l-net een lijst opgenomen waarin vermeld is welke

NB:
Voor vervolgtrajecten zie

hoofdstuk 5, paragrafen 5.1 en 
5.2.

+ 
Constateren 
overtreding;

+
Constateren 
overtreding:



3. Last onder dwangsom

3.1 Wanneer wordt de LoD ingezet

1.

2.

3.

4. Bevel stilleggen van de werkzaamheden in verband met recidive 
(preventieve stillegging)

In de werkinstructie Last onder dwangsom is toegelicht wat een Last onder dwangsom (LoD) behelst 
en hoe de bijbehorende procedure wordt toegepast. In deze instructie vind je daarom alleen terug 
wanneer we dit instrument voor de Arbowetgeving kunnen toepassen.

Het bevel stilleggen van de werkzaamheden in verband met recidive (ook wel de preventieve 
stillegging genoemd) is een bestuursrechtelijk handhavingsinstrument dat per 1 januari 2013 gebruikt 
kan worden. Het karakter van het handhavingsinstrument is reparatoir (herstellend) en niet punitief

Voor alle artikelen waarnaar wordt verwezen in artikel 9.10 Arbobesluit is het mogelijk een LoD op te 
leggen. Tevens kan er een last onder bestuursdwang (en daarmee een LoD) worden opgelegd op 
grond van Artikel 28b Arbowet
Voor de Arbowetgeving gaat het om drie uitgangspunten voor de toepassing van dit instrument:

Indien een redelijk vermoeden bestaat dat de werknemers ernstig gevaar lopen, maar een 
stillegging op grond van artikel 28, eerste lid, Arbowet (nog) niet gerechtvaardigd is;
Indien een eerder opgemaakt boeterapport niet tot opheffing van de overtreding heeft 
geleid; en
Wanneer een bevel tot stillegging conform artikel 28, eerste lid, Arbowet wordt genegeerd.

Ad 1.
Van belang hierbij is de inschatting dat enerzijds schade aan de gezondheid reëel te verwachten is, 
maar niet zodanig acuut en ernstig is dat stillegging op grond van artikel 28, eerste lid, Arbowet 
gerechtvaardigd is. Dit speelt bijvoorbeeld in geval van mogelijke blootstelling aan onbekende stoffen 
of biologische agentia. De inzet van de LoD kan dan een goede stok achter de deur zijn bij bijzondere 
inventarisatie-verplichtingen als sprake is van te verwachten of geconstateerde onwil van de 
werkgever om deze uit te voeren. Maar bijvoorbeeld ook als er geen onderhoud is geweest aan een 
arbeidsmiddel, waarvan vermoed kan worden dat dit gevaar zal opleveren door het gebrek aan 
onderhoud.

Ad 2.
Het inzetten van de LoD is een doeltreffend handhavingsinstrument bij werkgevers waarvan gebleken 
is dat zij niet tot maatregelen te bewegen zijn met boetes of processen-verbaal.

Ad 3.
Wanneer een bevel tot stillegging op grond van artikel 28, eerste lid, Arbowet wordt genegeerd is het 
mogelijk om een proces-verbaal op te stellen op grond van artikel 28, zesde lid, Arbowet, gelet op 
artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten. In sommige gevallen kan het echter zo 
zijn dat het vermoeden aanwezig is dat, wanneer de inspecteur de arbeidsplaats verlaat, men direct 
weer aan het werk gaat onder de omstandigheden die ernstig gevaar voor personen opleveren. In dat 
geval is het ook gerechtvaardigd om naast het proces-verbaal tevens een last onder dwangsom op te 
leggen.



5. Vervolg ingezette handhavingstrajecten

5.1 Algemeen

Niet-nalevers worden gevolgd totdat de arbeidsomstandigheden een acceptabel niveau hebben 
bereikt. Naast de werkplekovertredingen die moeten zijn opgeheven zullen zij hun arbozorg in brede

Een inspectie van een bedrijf leidt tot het al dan niet inzetten van handhavingsinstrumenten. Op basis 
van de inspectie moet worden beslist of, en zo a hoe gehandhaafd wordt bij het bedrijf/de instelling. 
Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

De overtredingen zijn opgeheven; na het verzenden van de brief aan de werkgever wordt de 
zaak afgesloten.
Er zijn dezelfde of soortgelijke151 overtredingen geconstateerd; boeterapport en inspectie op 
relevante aspecten arbozorg (in kader van projectplan te bepalen of afhankelijk van aard 
werkplekovertredingen); zaak afsluiten en selecteren voor een inspectie als niet-nalever. Als 
het om het tweede boeterapport van een niet ernstige overtreding gaat, volgt tevens de 
waarschuwing preventieve stillegging in verband met recidive]. Als het om het tweede 
boeterapport van een ernstige overtreding gaat, kan de preventieve stillegging in verband 
met recidive worden geëffectueerd,

Bedrijven waar in het kader van een actieve zaak is gehandhaafd worden in het volgende kalenderjaar 
geselecteerd voor een nieuw inspectieproject. De bezoeken aan die bedrijven worden herinspecties 
genoemd. Herinspecties zijn "nieuwe zaken"(l-Net).
Er zijn twee mogelijke uitkomsten:

Er zijn geen overtredingen: na het verzenden van de brief aan werkgever wordt de zaak 
afgesloten,
Er zijn overtredingen geconstateerd en handhavingsinstrumenten worden ingezet 
(waarschuwing, eis, boeterapport, PV, LoD). Na invoering van de overtredingen, de 
daarbijbehorende handhavingsinsrumenten in l-net en het verzenden van de brief, wordt de 
zaak afgesloten. In beginsel zal het bedrijf ongeveer een jaar later geselecteerd worden voor 
een herinspectie. Controles op de naleving van handhavingsinstrumenten ingezet n.a.v. 
actieve inspecties, worden in principe niet direct na het verstrijken van de gegeven termijn om 
de overtreding op te heffen (doorgaans enkele maanden) uitgevoerd. De controle na een 
stillegging in verband met ernstig gevaar voor personen wordt wel meteen uitgevoerd. Nadat 
de werkgever heeft aangegeven bij de inspecteur dat de de noodzakelijke maatregelen zijn 
genomen om het ernstige gevaar op te heffen, volgt een inspectie. Dat is nodig om de 
stillegging op te heffen. Tevens vinden controles na het opleggen van een LoD plaats, in 
verband met de eventuele verbeuring van de dwangsom.

(bestraffend). Dat betekent dat dit instrument tegelijk met bijvoorbeeld een boeterapport (punitieve 
sanctie) kan worden ingezet. De bedoeling van de stillegging i.v.m. recidive is een herhaling van de 
overtreding te voorkomen en heeft dus een preventief karakter. De bevoegdheid voor het inzetten 
van het instrument is opgenomen in artikel 28a, eerste lid, Arbowet en nader uitgewerkt in artikel 
9.1 Oa van het Arbobesluit. Dit instrument is in een aparte werkinstructie opgenomen, aangezien de rol 
van de arbeidsinspecteur bij toepassen van dat instrument anders is dan bij de instrumenten 
genoemd in de Werkinstructie bevel stilleggen van de werkzaamheden ivm recidive (preventieve 
stillegging)



52 Vervolgtrajecten bij recidive na eerdere constatering overtreding

6. Locatiebeginsel

zin op niveau moeten brengen. Hiertoe worden zij op nieuw geïnspecteerd met twee mogelijke 
uitkomsten:

Als binnen de recidivetermijn‘7 een eerder handhavingstraject is ingezet, dan ziet het in te zetten 
handhavingstraject voor een tweede (dezelfde of soortgelijke) overtreding, er als volgt uit: 
Initiële inspectie een waarschuwing, nu boeterapport opmaken;[8]
Initiële inspectie een eis, nu boeterapport opmaken;191
Initiële inspectie boeterapport, nu boeterapport opmaken en waarschuwing stillegging in verband met 
recidive (laatste doet BDI).
Initiële inspectie PV, nu opnieuw PV opmaken en waarschuwing stillegging in verband met recidive .110]

De aanpak van de notoire overtreders is individueel maatwerk, vast te stellen door de inspecteur 
samen met zijn projectleider.

De overtredingen zijn opgeheven: na het verzenden van de brief aan de werkgever de zaak 
afsluiten,
De werkplekovertredingen worden opnieuw geconstateerd. Boeterapport en mogelijke 
effectuering van de preventieve stillegging in verband met recidive, als het het derde 
boeterapport betreft van een niet ernstige overtreding. Verder krijgt het bedrijf het etiket 
'notoire overtreder'.

Deze beleidslijn brengt met zich mee dat inspecteurs voorafgaand aan hun bezoek aan een bedrijf in 
l-Net moeten kijken of in dat bedrijf de afgelopen jaren handhavingtrajecten zijn ingezet en welke dat 
waren. Er dient in principe 5 jaar (of 10 jaar bij ernstige over-tredingen) te worden teruggekeken vanaf 
het moment van het constateren van de eerdere overtreding.
Het checken in l-Net is tevens van belang wanneer aan de werkgever eerder een waarschuwing bevel 
stilleggen van de werkzaamheden in verband met recidive is verstuurd. Blijkt namelijk dat sprake is 
van dezelfde of soortgelijke overtreding, dan is het zaak dat het boeterapport met voorrang wordt 
behandeld door BDI. LET OP: Het is van belang dat de behandelend inspecteur een signaal afgeeft aan 
BDI zodra het boeterapport wordt verzonden, zodat het direct in behandeling kan worden genomen! 
Dan kan een mogelijk bevel stillegging in verband met recidive binnen een korte termijn na de 
inspectie worden voorbereid door BDI en worden goedgekeurd door het IG-team van de 
Nederlandse Arbeidsinspectie.

Het locatiebeginsel regelt hoe de recidive/herhalingsaanpak wordt toegepast bij ondernemingen met 
meerdere vestigingen en ondernemingen werkzaam op verschillende bouwlocaties In een aparte 
werkinstructie wordt ingegaan op het locatiebeginsel. In die werkinstructie worden voorbeelden 
genoemd hoe dit voor de Arbowetgeving uitpakt in de handhavingspraktijk.
Tijdens de initiële inspectie dient vastgesteld te worden of de geïnspecteerde locatie van de 
onderneming een zelfstandig opererende nevenvestiging is. Als dat het geval is, dan is er slechts 
sprake van recidive een overtreding zich herhaalt bij dezelfde nevenvestiging. Om te bepalen of er bij 
een onderneming met meerdere vestigingen sprake is van een zelfstandig opererende vestiging, moet 
de werkinstructie locatiebeginsel worden geraadpleegd.



7. Handhaving bij klachten en ongevallen

Voor de behandeling van klachten wordt hierbij verwezen naar de kennisbank.

8. Handhaving bij overheidsinstellingen

8.1 Strafrechtelijke handhaving bij lagere overheden

8.2 Strafrechtelijke handhaving bij Rijksoverheid

In alle gevallen wordt dus een proces-verbaal opgemaakt indien een strafbaar feit wordt 
geconstateerd. De afloop (de vervolging) zal niet in alle gevallen doorgang vinden.

Voor de handhaving bij meldingsplichtige arbeidsongevallen wordt hierbij verwezen naar de 
kennisbank, waar ondermeer het Handboek ongevalsonderzoek is opgenomen.

Bij overtredingen van de Arbowetgeving door overheidsinstellingen, kan er sprake zijn van een andere 
handhavingsaanpak. Van belang hierbij is de vraag of het een strafrechtelijk of een bestuursrechtelijk 
handhavingstraject betreft.
Bij bestuursrechtelijke overtredingen van (onderdelen van) zowel de centrale als decentrale overheden 
moet het reguliere bestuursrechtelijke handhavingsbeleid worden gevolgd.
Bij constatering van een overtreding die strafrechtelijk moet worden afgedaan dient de vraag gesteld 
te worden: betreft het lagere overheden of zelfstandige bestuursorganen of heeft men te maken met 
de Rijksoverheid? In de volgende paragraaf wordt zowel de handhaving bij lagere overheden of 
zelfstandige bestuursorganen als bij de Rijksoverheid besproken.

Met lagere overheden en zelfstandige bestuursorganen worden in dit verband gemeenten, provincies, 
waterschappen, etc. bedoeld.
Bij de strafrechtelijke handhaving moet een onderscheid gemaakt worden tussen het optreden van 
het bestuursorgaan uit hoofde van zijn werkgeverschap en het uitoefenen van een exclusieve 
bestuurstaak (werkzaamheden die enkel door de overheid kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld 
de werkzaamheden van de hulpdiensten politie en brandweer).
In het eerste geval (werkgeverschap) wordt er bij een bestuursorgaan op gelijke voet opgetreden als 
bij een privaatrechtelijke rechtspersoon, en kan er dus wel strafrechtelijk vervolgd worden. In deze 
gevallen moet - op basis van het geldende handhavingsbeleid- een proces-verbaal worden 
opgemaakt.
Als er sprake is van "het uitoefenen van een exclusieve bestuurstaak" kan het bestuursorgaan niet 
strafrechtelijk worden vervolgd. Dit betekent niet dat handhaving achterwege moet blijven. Indien 
conform het handhavingsbeleid een proces-verbaal zou moeten worden opgemaakt, doet de 
inspecteur dat in dit geval ook. Het Openbaar Ministerie (OM)(voor Arbowetgeving het Functioneel 
Parket) is verantwoordelijk voor de opsporing. Een proces-verbaal wordt opgemaakt om het OM de 
geconstateerde overtreding voor te leggen en om de verrichte opsporingshandelingen te 
verantwoorden. In het proces-verbaal moet het betreffende lagere overheidsorgaan als verdachte 
worden opgenomen. Het OM zal het proces-verbaal seponeren en het College van procureurs
generaal iervan op de hoogte stellen. Tevens zal er in het lokale 'driehoeksoverleg' met korpsleiding 
en lokaal bestuur melding worden gedaan.



9. Handhaving werknemersverplichtingen

Voorbeeld: schematisch overzicht handhavingsbeleid met betrekking tot werknemers

Overtreding werkgever Handhavingmaatregel

Met Rijksoverheid wordt bedoeld: ministeries, de rechterlijke macht en de Hoge Colleges van Staat, 
maar ook penitentiaire inrichtingen, legeronderdelen (Defensie) en de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst. Deze organen vallen immers rechtstreeks onder een ministerie en maken deel uit 
van de Rijksoverheid.

Volgens de Arbowet en het Arbobesluit hebben ook werknemers een eigen verantwoordelijkheid. Zij 
moeten in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen en 
instructies opvolgen om gevaren te vermijden. Bij constatering van overtredingen zal de werkgever 
primair worden aangesproken op naleving van de wet, aangezien de meeste bepalingen gericht zijn 
tot de werkgever (normadressaat) vanwege zijn grotere verantwoordelijkheid.
Werknemers dienen door hun werkgever op hun verantwoordelijkheid te worden aangesproken als zij 
zelf ook verplichtingen ten aanzien van veilig en gezond werken niet nakomen. Bij een geconstateerde 
overtreding (begaan door een werknemer) wordt in beginsel dan ook een boeterapport opgemaakt 
tegen de werkgever als deze ook een overtreding heeft begaan. De werkgever is primair 
verantwoordelijk voor de veiligheidscultuur binnen het bedrijf.

Hier hebben we te maken met de effecten van het Volkelarrest en het kabinetsstandpunt dat 
(onderdelen van) de Rijksoverheid volledige strafrechtelijke immuniteit geniet(en).
Dit betekent niet dat handhaving achterwege zou moeten blijven. Indien conform het 
handhavingsbeleid bij overtredingen een proces-verbaal zou moeten worden opgemaakt, moet dit 
ook nu gebeuren. Het proces-verbaal dient ter verantwoording van verrichte opsporingshandelingen 
en wordt voorgelegd aan het OM die een vervolgbeslissing neemt.
Het Functioneel Parket zal het proces-verbaal seponeren en het College van procureurs-generaal 
hiervan op de hoogte stellen. Hierdoor kan het College inventariseren hoe ernstig het is gesteld met 
de overtredingen door de centrale overheid, en de minister van Justitie & Veiligheid informeren. De 
minister kan hierop anticiperen en maatregelen nemen. Naar aanleiding van het geseponeerde 
proces-verbaal stelt het vakgroephoofd Arbo ten behoeve van de IG Nederlandse Arbeidsinspectie 
een zogenaamde 'blauwe brief' op. De feiten, op basis waarvan het proces-verbaal wordt opgemaakt, 
worden als bijlage bij deze blauwe brief gevoegd. Hiermee wordt de minister van het 
verantwoordelijke ministerie van de overtreding(en) op de hoogte gesteld.

In artikel 11 Arbowet en artikel 9.3 Arbobesluit zijn de werknemersverplichtingen opgenomen. Zie ook 
de bijlage Tarieflijst behorende bij de Beleidsregel Arbeidsomstandhedenregelgeving. Het kan dus 
voorkomen dat naast het boeterapport voor de werkgever, tevens de werknemer een boeterapport 
aangezegd wordt. Dit moet in die gevallen dat de werknemer zich schuldig maakt aan een ZO of als 
een werknemer zich schuldig maakt aan een ODB waarvan hij of zij op basis van instructies of 
voorlichting of bedrijfservaring moet weten dat het om een wetsovertreding gaat. Voorwaarde is dat 
de werkgever in principe alle inspanningen heeft verricht om een dergelijke gedraging van de 
werknemer te voorkomen.
Wanneer er sprake is van een 00 en de overtreding is genoemd in artikel 11 Arbowet en artikel 9.3 
Arbobesluit (artikel 11 is in sommige situaties een ZO), kan de werknemer een waarschuwing of een 
eis krijgen.
Een werknemer die (mede) een ongeval heeft veroorzaakt waarbij hijzelf ook slachtoffer is, wordt niet 
beboet.



Geen beschermende middelen ter beschikking gesteld

waarbij de kans groot is dat BDI zal afzien van het opleggen van een boetebeschikking.

10. Handhaving bij zelfstandigen en meewerkende werkgevers

11. Handhaving van artikel 10 Arbowet

Werkgever boeterapport
Werknemer boeterapport

Werkgever boeterapport
Werknemer boeterapport

In artikel 10 Arbowet betreft het gevaar voor derden (anderen dan eigen werknemers) dat tijdens het 
verrichten van arbeid kan ontstaan. Het gevaar voor derden kan ook op een later moment ontstaan, 
mits er een directe relatie is met die activiteit van de werkgever. Als voorbeeld: Een werkgever laat op 
vrijdag werkzaamheden verrichten; Hij wil de werkzaamheden op maandag voortzetten en sluit het 
terrein niet goed af voor het weekend. Hierdoor kunnen onbevoegden (kinderen, passanten, 
werknemers van andere werkgevers) in het weekend zich toegang verschaffen tot het terrein. Door 
hun aanwezigheid op het terrein vindt er een ongeval plaats, omdat door eerdere werkzaamheden 
potentieel gevaarlijke situaties zijn achtergelaten. In die gevallen kan artikel 10 Arbowet ten laste

Op grond van artikel 10 Arbowet kan een boeterapport worden opgesteld als bij of in rechtstreeks 
verband met de arbeid die de werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een 
inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid of de 
gezondheid van andere personen dan die werknemers, en de werkgever heeft geen doeltreffende 
maatregelen ter voorkoming van dat gevaar genomen.

Wel beschermende middelen ter beschikking gesteld, geen 
instructie gegeven, doch wel noodzakelijk

Bij constatering van een overtreding genoemd in artikel 9.5, eerste lid, van het Arbobesluit, door een 
zelfstandige of meewerkende werkgever, kan worden gehandhaafd..
Bij constatering van een overtreding van een van de artikelen genoemd in artikel 9.5, vijfde lid, van het 
Arbobesluit, door een zelfstandige, kan worden gehandhaafd bij deze zelfstandige op gelijke wijze als 
hiervoor aangegeven, tenzij de zelfstandige helemaal alleen aan het werk is. Als een zelfstandige 
onder gezag werkt, wordt deze als werknemer in de zin van de Arbowet beschouwd. Bij 
geconstateerde overtredingen wordt een handhavingstraject ingesteld tegen het bedrijf dat deze 
zelfstandige inhuurt.

Wel beschermende middelen ter beschikking gesteld, geen 
instructie gegeven, maar werknemer is bekend of mag 
geacht worden bekend te zijn met de noodzaak c.q. wijze 
van gebruik

Wel beschermende middelen ter beschikking gesteld, wel 
instructie gegeven, geen toezicht

Wel beschermende middelen ter beschikking gesteld, wel 
instructie gegeven, wel toezicht

Werkgever boeterapport 
Werknemer geen 
boeterapport

Werkgever boeterapport 
Werknemer geen 
boeterapport

Werkgever boeterapport* 
Werknemer boeterapport



12. Handhaving feitelijk leidinggevende

De woorden "doet verrichten" uit artikel 10 Arbowet, duidt dus op een activiteit: er moet sprake zijn 
van het verrichten van arbeid (op dat moment) of dat de arbeid is aangevangen (zie voorbeeld 
hiervoor). De (eerdere) activiteit is de oorzaak (geweest) dat het gevaar zich heeft geopenbaard.

worden gelegd in een (actief) boeterapport tegen de werkgever. Daarbij geldt natuurlijk wel dat 
daarnaast aan alle bestanddelen van artikel 10 Arbowet moet zijn voldaan.

NB: een ongeval met een derde is geen (meldingsplichtig) arbeidsongeval. Op basis van artikel 10 
wordt dan ook geen ongevallenboeterapport opgemaakt, maar een boeterapport. Als deze derde 
een werknemer is van een andere werkgever, ontvangt het slachtoffer (derde) op grond van artikel 36, 
derde lid, Arbowet ook dit artikel 10 boeterapport.

Bij het handhavingstraject kan er sprake zijn van samenloop tussen het opmaken van een 
boeterapport op grond van een ander artikel van de Arbowet (jegens de werkgever van het slachtoffer 
van het ongeval die invloed had op de arbeidssituatie van zijn eigen medewerker) en artikel 10 
Arbowet (de -andere- werkgever die de arbeid liet verrichten waardoor het slachtoffer het ongeval is 
overkomen). In dat geval is ook artikel 19 Arbowet belangrijk, omdat werkgevers in dergelijke situaties 
samenwerkingsafspraken moeten maken.
Of er sprake is van overtreding van artikel 10 of van een andere bestuursrechtelijke overtreding van 
het Arbobesluit, of beiden, zal afhangen van de specifieke omstandigheden van het geval. Als artikel 
10 ten laste kan worden gelegd, dan moet ook daarvoor een boeterapport worden opgesteld.

Ook de zelfstandigen en meewerkende werkgevers kunnen een boeterapport op grond van artikel 10 
Arbowet krijgen. Immers, in artikel 9.5, eerste lid, onder g, van het Arbobesluit wordt artikel 10 van de 
Arbowet ook van toepassing verklaard op zelfstandigen en meewerkende werkgevers.

De Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:1, derde lid) geeft de mogelijkheid om ook een feitelijk 
leidinggevende bestuursrechtelijk aan te spreken, dus als overtreder aan te merken. Uit de 
(strafrechtelijke) jurisprudentie blijkt dat de vraag of iemand feitelijk leidinggevende is, sterk 
casuïstisch is. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of iemand als feitelijk 
leidinggevende vervolgd kan worden en dus ook bestuursrechtelijk kan worden aangesproken 
(middels een boeterapport). Een feitelijk leidinggevende is iemand die tot het (verboden) feit opdracht 
heeft gegeven of degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging. Het 
tweede Slavenburg-arrest (HR 16 december 1986 NJ 1987, 321) heeft bepaald dat om vast te stellen 
dat er sprake is van feitelijk leidinggeven, voldaan moet zijn aan het beschikkingscriterium en aan 
het aanvaardingscriterium. Aan het beschikkingscriterium is voldaan indien de desbetreffende 
functionaris maatregelen ter voorkoming van een specifieke gedraging van een werknemer, 
achterwege laat, terwijl hij bevoegd was en ook redelijkerwijs gehouden was, om hiertoe over te gaan. 
Met andere woorden het behoorde tot zijn functie of taak. Het tweede criterium houdt in dat de 
betreffende functionaris bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging plaats 
vindt. Voldoende is dat de functionaris bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden 
gedraging zich zal voordoen.
Het zal dus in elk geval op basis van de feiten en omstandigheden bepaald en bewezen moeten 
worden dat iemand feitelijk leidinggevende is in de zin van de wet en dat hij op onjuiste wijze leiding 
heeft gegeven. Mocht je overwegen om een feitelijk leidinggevende een boeterapport aan te zeggen, 
neem contact op met cluster Arbo van de afdeling Handhaving via *Postbus Inspectie SZW Arbo 
Handhaving



13. Kennisbank en vraagbaakvragen

Voetnoten

In de kennisbank is, naast deze instructie, veel handhavingsinformatie te vinden. De vraagbaak in de 
kennisbank bestaat uit gevalideerde antwoorden op vragen die de afgelopen jaren zijn gesteld aan 
afdeling Handhaving en aan het Inspectiebrede kenniscentrum (IKC). De Vraagbaak staat onder 
redactie van de afdeling Handhaving.

Vragen of opmerkingen die betrekking hebben op deze werkinstructie kan men doorgeven aan 
directie APS/Afdeling handhaving/cluster Arbo via
*Postbus Inspectie SZW Arbo Handhaving

NB: In overleg met de Officier van Justitie kan ook in het strafrecht de feitelijk leidinggevende worden 
vervolgd.

[1T]
Ernstige overtredingen: artikel 9.10a, derde lid, Arbobesluit
Strafbare feiten: artikel 1, onder 1°, Wet op de economische delicten (WED): van de Arbowet, de 
artikelen 6, eerste lid, eerste volzin, 28, zesde lid, 28a, zesde lid, 32, en - voor zover aangewezen als 
strafbare feiten - de artikelen 6, eerste lid, tweede volzin, en 16, tiende lid;van het Arbobesluit artikel 
9.9a, eerste en tweede lid.
[21]

[31]
Technische voortbrengselen waarop ISZW toeziet o.g.v. de Warenwet zijn: machines, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, drukapparatuur, drukvaten, explosieve!lig materieel, liften en containers. 
[41]
Hiermee wordt bedoeld dat het product niet voldoet aan de essentiële veiligheids- en 
gezondheidseisen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als bepaalde bewegende delen van een machine niet zijn 
afgeschermd.
[51]
Een opsomming van de soortgelijke overtredingen van de Arbowetgeving staat in artikel 8.29c van de 
Arbeidsomstandighedenregeling.
[61]
Tenzij er sprake is van recidive van een gering feit, dus een overtreding met ene boetenormbedrag 
van 4500 euro of minder (art 8.29b Arboregeling) 
[71]
5 jaar voor niet ernstige overtredingen, 10jaar voor ernstige overtredingen, zie artikel 34 Arbowet. 
[81]
Als de nieuwe overtreding dateert van 15 mei 2013 of later, anders volgt weer een waarschuwing.
[91]
Als de nieuwe overtreding dateert van 15 mei 2013 of later, anders volgt weer een eis.
[101]
Tevens wordt een waarschuwing bevel stilleggen van de werkzaamheden in verband met recidive 
opgemaakt bij een tweede boeterapport (en bij het eerste boeterapport als het om een ernstige 
overtreding ,zoals bedoeld in artikel 9.10a, derde lid, Arbobesluit, gaat. Dit is een bevoegdheid van de 
afdeling Boete Dwangsom en Inning.

5.1,5
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De uiteindelijke Handleiding verhoorza\in fasen worden opgeleverd. In fase één zal de handleiding 
informatie geven over het horen van bestuursrechtelijke getuigen en overtreders in het kader van 
toezicht op de Arbeidswetten. In de tweedeen laatste fase zal dit verhoorbeleid 'Inspectiebreed' 
worden gemaakt. Inde tweede fase zal het horen van zowel getuigen als verdachten in het kader 
van strafrechtelijke onderzoeken een plek krijgen. In die fase zal het strafrechtelijk verhoor, zoals 
onder andere beschreven in het ongevallenhandboek Arbo, geïncorporeerd worden in deze 
handleiding.

In hoofdstuk 2 worden allereerst de uitgangspunten van de Algemene wet bestuursrecht in relatie 
tot het verhoor beschreven. In hoofdstuk 3 wordt uiteengezet wat in het kader van deze handleiding 
met verhoor bedoeld wordt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 een aantal specifieke verhoorsituaties 
besproken. Vanafdat punt in de handleiding stappen we over op de praktische zaken. Hoofdstuk 5 
behandelt een aantal belangrijke vormvereisten van het verhoor. In paragraaf5.3 wordt ingegaanop 
het auditief registreren van een verhoor. In welke gevallen dient een auditieve registratie plaatste 
vinden en welke waarborgen dienen dan in achtte worden genomen? In het zesde hoofdstuk zal stil 
gestaan worden bij de ABC methode voor het horen van getuigen. Dit is een generiek model dat 
binnen elke "tak van sport" voor een zo objectief en betrouwbaar mogelijk hoorresultaat zorgt. Kort 
zal de training 'Professioneel horen in de ISZW praktijk' worden beschreven. Voor een goede 
ondersteuning van de ABC methodiek is het noodzakelijk dat er gewerkt wordt met ambassadeurs 
en verhoorcoaches. De taken en verantwoordelijkheden van deze ambassadeurs en verhoorcoaches 
worden in paragraaf 6.5 beschreven. Hoofdstuk 7 gaat in op het voorbereiden en uitvoeren van het 
verhoor door middel van hulpmiddelen.

Deze handleiding is tot stand gekomen door samenwerking vanuit de werkgroep Horen als Professie. 
Vanuit deze werkgroep zijn de volgende activiteiten gecoördineerd: 
-formuleren van beleid ten aanzien van verhoor
- communiceren van genomen besluiten ten aanzien van verhoor
-coördineren en faciliterenvan de werkwijze
Alle betrokken afdelingen zijn vertegenwoordigd. Inspecteurs vanuit de vakgroep Arbo, de 
leidinggevenden vanuit de vakgroepen het programma MOW, de afdeling Handhaving en afdeling 
BDIzijn betrokkenen hebben actief input geleverd. Ook de verbinding met de vakgroepen AM F, 
Opsporing en MHC is gelegd. De werkgroep ondersteunt de uitrol van de training verhoor. De ABC- 
methodiek vormt de kern van dezetraining. De werkgroep coördineert de ontwikkeling van de 
diverse hulpmiddelen waarover in deze handleiding meeris te lezen.

1. Inleiding
Horen is een belangrijk onderdeel van het werk van inspecteurs. Wettelijke eisen en diverse 
ontwikkelingen zijn van invloed op de werkwijze bij het horen van personen. Hierbij valt te denken 
aan waarheidsvinding (leveren van bewijs ), de verplichting tot het verschaffen van informatie (aan 
de boeteoplegger) aangaande de matigingsgrondenomte komen tot een evenredige boete, de 
verschillende mogelijkheden, de verschillende wijze van vastleggen van een verklaring, het werken 
volgens een uniforme methode, auditieve registratie en het werken met verhoorplannen.
Met deze handleiding worden richtlijnen gegeven aan het verhoren van zowel getuigen als 
overtreders (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van rechtspersonen). Werken volgens de ABC- 
methodiek is de gekozen generieke aanpak voor het horen van getuigen. De methodiek komt kort 
gezegd neerop het doelbewust en stelselmatig uitvragen van het referent ie ka der van de ander, 
zonder daarbij teveel last te hebben van je eigen referentiekader.
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Eindjaren negentig zijn ook bestuursrechtelijke sancties met een bestraffend karakter in het 
bestuursrecht gekomen. Op basis van mensenrechtenverdragen zoals het Europees Verdrag voor de 
Rechten van de Mens (hierna: EVRM), betekent dat dat ook meer waarborgen in acht moeten 
worden genomen. Bestuurs- en strafrecht lopen enigszins door elkaar heen en dat heeft gevolgen 
voor de praktijken ook het verhoor. Vanuit het strafrecht is bijvoorbeeld de norm dat de verdachte 
niet verplicht is aanzijn eigen veroordeling mee te werken, in het bestuursrecht overgenomen. In 
artikel 5:10a, tweede lid, van de Awb is de cautie opgenomen: voor het verhoor wordt aan de 
betrokkene medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden.

Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen (artikel 5:16 Awb). Inhet kader van 
bestuursrecht geldt een medewerkingsplicht voor een ieder (artikel 5:20, eerste lid, Awb). In artikel 
5:10a, eerste lid, Awb is opgenomen: degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem 
opleggen van een bestraffende sanctie, is niet verplicht ten behoeve daarvan verklaringen omtrent 
de overtreding af te leggen. Hiergeldt dus geen medewerkingsplicht, omdat het gaat om een 
verhoor in het kader van een bestraffend sanctie. Tijdens een verhoor van een getuige kan alsgevolg 
van hetgeende getuige verklaart het verhoor "van kleur verschieten": het verhoor is vanaf dat 
moment dan (mede) gericht op het opleggenvan een bestraffende sanctieaan degenedie wordt 
verhoord, in welkgevalde in artikel 5:10a, tweede lid, van de Awb bedoelde cautie vóór de 
daadwerkelijke voortzetting van het verhoor dient te worden gegeven. Het onderscheid tussen het 
op toezicht en het op boeteoplegging gerichte stadium van het onderzoek is niet altijd eenvoudig te 
maken op grond van het criterium van artikel 5:10a van de Awb en objectieve maatstaven.

Toezichtsbevoegdheden zoals opgenomen in de Awb kunnen worden uitgeoefend onafhankelijk van 
de vraag of er een 'verdenking' is dat een wettelijke bepaling is overtreden. Het gaat om 
bevoegdheden om na te gaan of de wet- en regelgeving is nageleefd. De bevoegdheden die een rol 
(kunnen) spelen bij het horen zijn in de Toezichtfase (bestuursrecht):
• artikel 5:16 Awb - bevoegdheid om inlichtingen te vorderen
• artikel 5:17 Awb- bevoegdheid om inzage te vorderen
• artikel 5:20 Awb - verplichting om medewerkingte verlenen
De inlichtingenbevoegdheid, zoals opgenomen in artikel 5:16 Awb in combinatie met de 
medewerkingsplicht zoals bedoeld in artikel 5:20 Awb, legitimeert het organiseren van een verhoor.

In hoofdstuk 5 van de Awb zijn regels opgenomen met betrekking tot toezicht en handhaving. Het 
gaat in de Awb over bestuursrechtelijke handhaving. De regels voor strafrechtelijke handhaving zijn 
in aparte regelgeving opgenomen (denk aan het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van 
Strafvordering en de Wet op de economische delicten). In het kadervan bestuursrecht zijn 
verdergaande bevoegdheden toegekend dan in het strafrecht. Van oorsprong gaat het in het 
bestuursrecht niet om bestraffen van overtreders, maarom het herstellen van de schendingen van 
administratieve regels. Daarom is de terminologie ook anders dan in het strafrecht. In het 
bestuursrecht wordt met betrekking tot handhaving gesproken over "overtreder" in plaats van 
"verdachte" (zie artikel 5:1, tweede lid, Awb).

2. Uitgangspunten bestuursrechtelijke handhaving
De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bevat de belangrijkste (algemene) regels van het 
bestuursrecht. Hierbij gaat het om de verhouding tussen de overheid enerzijds en de burgers, 
bedrijven en andere instanties anderzijds.
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In de praktijk gaat het niet alleen om het ondervragen van overtreders, maar ook van getuigen. Zoals 
hierboven beschreven gelden voor overtreders aanvullende rechten, omdat zij niet aan hun eigen 
veroordeling mee hoeven werken. Voor getuigen geldt dit niet. Zij hebben een medewerkingsplicht.

Een verhoor kan plaatsvinden tijdens een AMF-onderzoek, een actieve inspectie Arbo of een 
ongevalsonderzoek. Indien een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden, vindt een onafhankelijk 
onderzoek naar het ongeval plaats, uitgevoerd door de Inspectie SZW. Het doel van dit 
ongevalsonderzoek is op de eerste plaats het vaststellen van de toedracht van het ongeval, op de 
tweede plaats het vaststellen of er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval en één of meer 
overtredingen uit de Arbowetgevingen op de derde en laatste plaats het uitvoeren van onderzoek 
(en niet beoordelen!) naarde mate van verwijtbaarheid handelen van de werkgever. Het horen van 
personen zal dan ook in dat kader gebeuren. Kort gezegd is het doel van een verhoor het doen van 
waarheidsvinding en het leveren van bewijs. Het horen van werknemers, getuigen dus, gebeurt dan 
ook om te komen tot een juiste feitelijke weergave en dus onderbouwing van de geconstateerde 
overtreding. Naast waarheidsvinding is het doel van het horen van een vertegenwoordiger van de 
rechtspersoon (overtreder) het hem/haar in de gelegenheid stellen om te reageren op de door de

Voor het opleggen van de bestuurlijke boete gelden verder nog de overige algemene regels uit de 
Awb. Volgens de wetgever moeten besluiten, en dus ook boetebesluiten, zijn gebaseerd op 
zorgvuldig onderzoek naarfeiten (artikel 3:3van de Awb) en moeten deugdelijk zijn gemotiveerd 
(artikel 3:46 Awb). De eis van deugdelijke motivering omvat onder meerde eis van een juiste 
feitelijke grondslag. Dit betekent dat als Inspectie SZW een overtreding niet voldoende kan bewijzen, 
de boetebeschikking door de rechter moet worden vernietigd. Het horen van getuigen gebeurt dan 
ook om te komen tot een juiste feitelijke weergave en dus de onderbouwing van de geconstateerde 
overtreding.

Een verhoor, ook wel ondervraging genoemd, is praktisch gezieneen onderdeel van het onderzoek 
waarbij een overtrederof getuige door een toezichthouder ondervraagd wordt. Het doel vaneen 
verhoor is om (meer) informatie te verkrijgen over feiten en omstandigheden rondom de overtreder 
een (eventuele) overtreding.

1 Kamerstukken II 2003/04, 29523, 3 p. 4.
2 Kamerstukken II 2003/2004, 29702, nr. 3, Memorie van Toelichting vierde tranche Awb.

3. Wat is een verhoor?
Opgrond van artikel5:10a, eerste lid, Awb is degene die wordt verhoord met het oog op het aan 
hem opleggen van een bestraffende sanctie, niet verplicht ten behoeve daarvan verklaringen 
omtrent de overtreding af te leggen. Maarwanneerisdan sprake van een verhoor? In de 
wetsgeschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht is opgenomen dat een verhoor is een 
mondelinge ondervraging met het oog op het opleggen van een bestraffende sanctie.2

De verplichting van de toezichthouderom de overtrederte wijzen op het zwijgrecht geldt enkel in 
mondelinge verhoorsituaties. Er kan dus geen beroep worden gedaan op dit recht als het gaat om 
beantwoorden van schriftelijke vragen. Deze beperking heeft de Hoge Raad afgeleid uit de ratio van 
de cautieplicht. De Hoge Raad is van oordeel dat geen sprake zal zijn van oneigenlijke pressie op een 
verdachte bij een schriftelijk verhoor, aangezien een directe confrontatie ontbreekt bij het stellen 
van schriftelijke vragen.1
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toezichthouder gedane constatering. Dit laatste vanwege het recht opeerlijk proces op grond van 
artikel 6 van het EVRM. Hierzal in de tweede fase van oplevering in deze handleiding aandacht aan 
worden besteed.

Tijdens de rondgang in het bedrijf vinden vaakook al gesprekken met werknemers plaats. Hoe 
verhouden die gesprekken zich met het verhoor? Hoewel er geen strikte eisen worden gesteld aan 
de vorm en plaatsvan het verhoor, is het verhoor wel duidelijk iets anders dan het spreken met 
werknemers tijdens de rondgang. Een verhoor vraagt een in tijd en omgeving afgebakende 
interactie, waarbij voor beide partijen duidelijk is dat sprake is van een verhoor, waarbij de rollen 
(alsgetuigeof als (vertegenwoordigervan) de overtreder) duidelijk zijn. Neem dus een moment om 
het verhoor in tijd en plaats af te bakenen. Wees duidelijk in doel en middelen. Neem de tijd om 
ergens te gaan zitten en uitte leggen hoe het verhoor wordt afgenomen, bijvoorbeeld door het op 
te nemen en wat er met die opname gebeurt. Geef duidelijk aan wanneer het verhoor aanvangt en 
eindigt. Dit betekent overigens niet dat hetgeen tijdens de rondgang met de medewerker is 
besproken niet kan worden opgenomen in een eventueel (boete)rapport. Wat de toezichthouder 
hoort tijdens de rondgang behoort tot de waarnemingen van de toezichthouder.

4.1 Het verhoor van overtreders: begin van het verhoor
Voorafgaand aan een verhoor van de overtreder dient aan de betrokkene de cautie te worden 
gegeven. Wanneer begint het verhoor? De grens tussen onderzoek in het kader van toezicht en 
boeteoplegging is in sommige gevallen vaag. Welke criteria gelden ervoor de beoordeling of een 
verhoor met het oog op het opleggen van een bestraffende sanctie plaatsvindt? Dient bij een 
controle- of inspectiebezoek de cautie te worden gegeven? Zo ja, onder welke omstandigheden, op 
welk moment en aan welke personen?

4. Specifieke verhoorsituaties
Hieronder wordt een aantal specifieke eisen aan verhoorsituaties beschreven. Inde eerste paragraaf 
worden eisen aan het verhoor van de overtreder beschreven. Daarna wordteen aantal specifieke 
situaties besproken, namelijk in de tweede paragraaf het verhoor van anderstaligen, daarna in 3 het 
horen in aanwezigheid van een derde, het horen van een deskundige in paragraaf4en het anoniem 
horen in paragraaf 5. Daarna volgen het horen van kwetsbare personen (paragraaf 6) en 
verschoningsrecht en privacy (paragraaf 7). Vervolgens wordt nog een aantal aspecten van verhoren 
besproken met betrekkingtot de wijze van registreren (auditief) en wijze van accorderen 
(paragrafen 8 en 9).

In het kadervan hettoezichthouden op de naleving van de Arbeidswetgeving, kunnen enkel de 
binnen Inspectie SZW aangewezentoezichthouderseen verhoor afnemen. Ingevolgeartikel5:ll van 
de Awb wordt onder een toezichthouder verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift 
belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk 
voorschrift.
Deambtenarenvan de Inspectie SZW zijn aangewezen alsambtena ren, belast met het toezicht op 
de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Arbeidsomstandigheden wet middels de 
'Aanwijzingsregelingtoezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken 
op grond van SZW wetgeving'.3
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5 Of een andere bestraffende sanctie.
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de Nederlandse wetgever ervan heeft afgezien om de 
verplichtingen uit de strafwetten (zoals de afnameplicht) ook van toepassing te laten zijn op de 
bewijsgaring door en voor bestuursorganen in het kader van bestuurlijke boeteprocedures. Er 
bestaat dan ook géén verplichting voor toezichthouders om bij het afnemen van een verhoor in de 
procedure tot bestuurlijke boeteoplegging van een beëdigde tolk of vertalergebruik te maken.

4.2 Horen van anderstaligen
Het gebruik van een tolk is nader geregeld in de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: Wbtv). In 
artikel 28 van de Wbtv is voor bepaalde diensten en instanties een zogenaamde afnameplicht 
opgenomen. Die plicht houdt in dat de betrokken diensten en instanties in het kader van het 
strafrechten het vreemdelingenrecht uitsluitend van beëdigde tolken en vertalersgebruik maken.

Uit de rechtspraak4 volgt momenteel het volgende:
• In de benadering van het EVRM geldt het zwijgrecht vanaf het tijdstip dat sprake is van een

• Daarbij is opgrond van artikel 5:10a van de Awb bepalend (het moment) dat iemand wordt 
verhoord met het oog op het aan hem opleggen van een bestraffende sanctie. Uit de 
wetsgeschiedenis kan opgemaakt worden dat met de woorden "wordt verhoord" bedoeld 
wordt dat naar objectieve maatstaven door een redelijk waarnemer kan worden vastgesteld 
dat van een "verhoor" met het oog op de oplegging van een bestuurlijke boete5 sprake is;

Het uitoefenen van toezicht en daarbij stellen van vragen, betekent niet direct dat sprake is van een 
verhoor waarbij een cautie moet worden gegeven, of van een situatie waarop strafrechtelijke 
normen van toepassing zijn.

• Uit de wet (Awb) en het EVRM vloeit niet voort dat in het kader van een controlebezoek 
waarbij vragen worden gesteld, de cautie moet worden gegeven;

• Indien een inspecteur uitsluitend vragen heeft gesteld aan werknemersen deze werknemers 
hebben niet namens de vertegenwoordiger van de rechtspersoon geantwoord, is er geen 
sprake van een verhoor met het oog op het aan hen opleggen van een boete. De cautie hoeft 
niet worden te geven;

Het niet (tijdig) geven van de cautie heeft gevolgen voor het opleggen van de bestuurlijke boete. Als 
de extra waarborgen uit het strafrecht niet zijn meegenomen, heeft dit dus gevolgen.

• Blijft in een geval de cautieten onrechte achterwege, dan kan de verklaring van de 
betrokkene in de regel niet worden gebruikt als bewijs voor de feiten die aan de sanctie ten 
grondslag zijn gelegd;

• Denkbaar is dattijdens het horen van de getuige duidelijk wordt dat deze mogelijk als 
(vertegenwoordiger van de) overtreder zou kunnen worden aangemerkt envoortzetting van 
het verhoor dan ook (mede) op de oplegging van een bestraffende sanctie is gericht. In dat 
geval moet de cautie vóór de daadwerkelijke voortzetting van het verhoor worden gegeven.

• De verklaring die de betrokkene onder de medewerkingsverplichting heeft afgelegd kan dan 
eventueel niet meer worden gebruikt, als de cautie niettijdig is gegeven. Dat is bijvoorbeeld 
het geval als de betrokkene opgrond van artikel 5:20, eerste lid, van de Awb gehouden was 
een verklaring afte leggen;



6 ECLI:NL:RVS:2017:1819 en ECLI:NL:RVS:2017:1818; 4.1.1 conclusie AG.
7 Werkwijze aanvraagTolkdiensten
8 A. van Amelsfoort, I Rispens, 'Handleiding verhoor', Den Haag: Sdu Uitgevers 2017, pag 142
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Wanneer een persoon moet worden verhoord die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheerst 
geldt de eis dat een te verhoren persoon moet worden gehoord in een taal die hij begrijpt.7 Een tolk 
kan dan worden ingeschakeld. Acht een gehoorde met een andere moedertaalzichzelf in staat om 
een verklaring in de Nederlandse taal af te leggen, dan mager in het Nederlands een verhoor 
worden afgenomen. Voorwaarde daarbij is wel dat de inspecteur vastgesteld heeft dat de getuige/ 
overtreder in staat is om betrouwbaar weerte geven wat hij beoogt te zeggen. Alscriterium geldt 
dat:

In 'Handleiding Verhoor', worden de volgende aandachtspunten bij het verhoren met een tolk 
opgesomd8:

• Houd tijdens het verhoor de regie in handen en leg het initiatief niet bij de tolk neer;
• Spreek in korte passages, zodat de tolk de gelegenheid heeft om alles letterlijk te vertalen;
• Spreek de te verhoren persoon in de eerste persoon aan. Verlang van de tolk dat hij ook die 

directe vorm gebruikt;
• Gebruik geen typisch Nederlandse of streekgebonden uitdrukkingen of spreekwoorden. 

Deze zijn vaak lastig te vertalen;
• Let bij de vraagstelling erop dat deze duidelijk is, betekenis bevat die niet op meerdere 

manieren begrepen of ingevuld kan worden;
• Zorg ervoor dat je tijdens het verhoor steeds oogcontact houdt met de te verhoren persoon 

en zo weinig mogelijk met de tolk;
• Spreek de te verhoren persoon rechtstreeks aan. Dus niet 'wilt u aan hem vragen waar hij 

vanavond was?', maar: 'Waar wasu vanavond?'
• Check na een paar minuten of de te verhoren persoon de tolkgoed kan volgen en of de 

communicatie naar wens verloopt door daar expliciet naarte vragen.
• Wijs de te verhoren persoon erop als hij zich tijdens het verhoor tot de tolk wendt;
• Laat de tolk nooit alleen met de te verhoren persoon;
• Houd tijdens het verhoor geen onderonsjes met een collega of de tolk in het Nederlands;
• Stel bij aanvang van het verhoor jezelf en de tolk voor aan de te verhoren persoon en 

andersom;
• Heeft de te verhoren persoon een verstandelijke beperking, laat dan niet de tolk de 

vraagstelling of het niveau aanpassen. Vraag hem enkel aante geven of de te verhoren 
persoon de vraagstelling begrijpt;

• de hem gestelde vragen worden begrepen;
• hij in staat is zijn eigen lezing te geven van de gebeurtenissen waaroverzijn verklaring wordt 

afgelegd;
• hij voldoende in staat is daarin nuances aan te brengen.
Het toetsen van de Nederlandse taalvaardigheid gebeurt via het stellen van open vragen. Begrijpt de 
gehoorde de vragen en kan hij in volle zinnen antwoorden, dan kan ervanuit gegaan worden dat de 
gehoorde de Nederlandse taal voldoende beheerst.

Ook bestaat erin het kadervan de bestuurlijke boete geen verplichting om uitsluitend gebruik te 
maken van een tolk die fysiek bij het verhoor aanwezig is. Gebruikmaking van de tolkentelefoon is 
toegestaan.6



• Zorg ervoor dat bij het verhoor met een doof of slechthorend persoon:

9 https://kennisbank.rii ksweb.nl/Lists/Kennisbank/Handboek%20ongevalsonderzoek.pdf
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Een getuige kan toch zelf aandringen op de aanwezigheid van een derde tijdens het horen, 
bijvoorbeeld een advocaat, een ouder, een partner. Het kan zijn dat uit een persoonlijk onderhoud 
met de getuige, voorafgaand aan het gehoor, blijkt dat de getuige er waarde aan hecht om een 
derde bij het verhoor te hebben. In dat geval moeten er dan moeten zwaarwegende argumenten

je mond goed zichtbaar is;
je duidelijk articuleert;
je natuurlijke gebaren maakt die je tekst verduidelijken;
je korte zinnen gebruikt
in voorkomende gevallen zo mogelijk gebruik maakt van een doventolk.

Bij de vastlegging van het verhoor dient een zin te worden opgenomen waarin aan de verhoorde 
persoon wordt gevraagd of hij alles begrepen heeft en/of hij nog vragen heeft over het verhoor of 
over de tolk. De verklaring wordt vervolgens door de tolk voorgelezen aan de verhoorde persoon, in 
de taaldie bij het verhoor is gebruikt of door de verhoorder wordt voorgelezen waarbijde tolkeen 
simultane vertaling geeft. De naam van de tolk (en zijn registratienummer indien het strafrecht is) 
dient te worden vermeld in de verklaring.

Een getuige kan ook vragen om zich bij het verhoor te laten bijstaan. Er kunnen goede redenen zijn 
om zo'n verzoek te weigeren. Een getuige moet zijn verklaring in vrijheid kunnen afleggen. 
Aanwezigheid van een derde, zoals de werkgever, een advocaat van de werkgeverof een collega, 
kan dit in de weg kan staan. Het uitgangspunt van Inspectie SZW is dat de inspecteur weigert een 
verzoek in te willigen om een derde bij het verhoor van de getuige aanwezigte laten zijn. Er bestaat 
geen wettelijk artikel om iemand te weigeren bij een verhoor aanwezigte laten zijn. De weigering 
heeft dus geen wettelijke basis, maar vloeit voort uit de taakvan de inspecteur om een zorgvuldig 
onderzoek uit te voeren. De inspecteur mag van een ieder inlichtingen vorderen mits dat 
redelijkerwijs voor het onderzoek noodzakelijk is. Indien de inspecteur het idee heeft dat de getuige 
niet vrijuit zal spreken in aanwezigheid van een derde, en dat wordt snel aangenomen, is het dus 
sterk aante raden om in het belang van het onderzoek de derde niet aanwezigte doen zijn.

4.3 Horen in aanwezigheid van een derde
Een vertegenwoordigervan de rechtspersoon (overtreder) mag in het bijzijn van zijn advocaat 
worden gehoord. In het kader van horen in het bestuursrecht hoeft niet gewezen te worden op het 
recht om bijgestaante worden door een advocaat. Er moeten wel zwaarwegende redenen zijn een 
dergelijk verzoek op bijstand te weigeren. Dat zal in de praktijk nauwelijks voorkomen. Wat betreft 
Arbo is over dit onderwerp ook een passage over opgenomen in het Handboek Ongevalsonderzoek.

10https://ken nis bank, rijks web.nl/Lists/Ken nis ba nk/Aanwiizing%20biistand%20tolken%20en%2CVert al ers%20(strafrecht).pd 
f

Vertalen verklaringen
Verklaringen vormen bijlagen bij een boerapport. In principe worden boeterapporten vertaald, als 
het duidelijk is dat de overtreder de Nederlandse taal niet machtig is. Dit staat op die manier voor 
Arbo omschreven in het Ongevalshandboek9. Voor wat betreft AMF gelden in de praktijk dezelfde 
werkafspraken. Op dit moment wordt gewerkt aan een organisatiebrede "Werkinstructie Inspectie 
SZW: tolk/vertalen". Zodra deze in gebruik wordt genomen zal deze in Dl Wl wordt opgenomen en 
een link in deze handleiding worden geplaatst. Het rechtop vertolking/vertalingvan stukken geldt 
niet voor getuigen en deskundigen. Zonodig worden stukken vertaald aangeleverd.10

https://kennisbank.rii_ksweb.nl/Lists/Kennisbank/Handboek%2520ongevalsonderzoek.pdf
https://ken_nis_bank,_rijks_web.nl/Lists/Ken_nis_ba_nk/Aanwiizing%2520biistand%2520tolken%2520en%252CVert_al_ers%2520(strafrecht).pd


"11van informatie en advies aan het publiek, op adequate wijze te kunnen uitvoeren. Het

11 Hoving, Deskundigen bewijs in het strafproces (diss. Rijksuniversiteit Groningen), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2017,
p. 603-604.
12 In bepaalde wetgeving (Waadien Wet AW) bestaat een verplichting tot anonimisering van gegevens van de getuige ten
behoeve van bepaal de onderzoeksverslagen.
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Indien een inspecteur het verzoek van een getuige om een derde bij het gehoor aanwezig te laten 
zijn toch weigert, dan kan het verhoor auditief worden vastgelegd, om problemen achterafte 
voorkomen (zie ook hoofdstuk 7). Als een derde bij het verhoor geweigerd wordt, dient daarnaast 
toegelicht te worden waarom dat het geval is. Daarbij moet de volgende reden worden aangegeven: 
Indien personen aanwezig zijn bij het horen van een getuige die een belang kunnen hebben bij een 
bepaalde uitkomst van het onderzoek, komt de vereiste zorgvuldigheid in het gedrang. Dit betekent 
dat om de schijn van onzorgvuldigheid te vermijden, een inspecteur in beginsel hetverzoekom 
aanwezigheid van eenderde bij een getuigegehoor weigert.

bestuursorgaan mag bij de besluitvorming (zoals het boetebesluit) uitgaanvan het advies van een 
ingeschakelde deskundige. Daarbij moet het bestuursorgaan nog wel toetsen of het advies logisch is. 
Er moeten geen evidente gebreken kleven aan het advies. Het besluit moet namelijk aande 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur voldoen en goed gemotiveerd zijn. Een deskundige kan 
ook bij het bestuursorgaan werken, maar kan dan uiteraard niet als onafhankelijke deskundige 
worden aangemerkt. Dat zijn aspecten waarbij het horen rekening mee kan worden gehouden.

In dezefase van het proces kan de deskundige dus gezien worden alsgetuige. Zodra sprake is van 
een procedure bij de rechter kan dit veranderen. Inde Algemene wet bestuursrecht (o.a.8:34 Awb) 
en het Wetboek van Strafvordering (artikel 227 e.v. WvSv) zijn specifieke regels (benoeming) 
opgenomen met betrekking tot deskundigen.

4.5 Anonimiseren verklaring
Het gebruik van een geanonimiseerde getuigenverklaring ter bescherming van de getuige is in 
beginsel niet uitgesloten, maardient wel slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte 
voorwaarden plaatste vinden (alleen in geval van'gewichtige redenen'zoals bedoeld in art 8:29 
Algemene wet bestuursrecht).12 De inspecteur kan ook niet garanderen dat een getuige anoniem zal 
blijven, gedurende de gehele procedure. Het juridische bezwaar bij anonimiseren van 
getuigenverklaringen zit in het recht voor partijen om te kunnen reageren op alle gegevensdie door 
de Inspectie SZW worden gebruikt in het boeterapport. Hiervoor is onder meer nodig dat bekend is 
wie de bron is van bepaalde feiten. Een van de voorwaarden bij anonimiseren van een verklaring is

4.4 Horen van een deskundige
In de Algemene wet bestuursrecht is het begrip "deskundige" niet gedefinieerd. Er zijn verschillende 
definities van deskundigen die gebruikt worden, één ervan is: "(...) een persoon die op een specifiek 
kennisgebied een bepaald niveau van kennis en vaardigheden heeft dat i) hoger is dan de kennis en 
vaardigheden van zijn publiek en ii) genoeg is om de taak van een deskundige, te weten het geven

zijn om als inspecteur een derde niet bij het gehooraanwezigte laten zijn. In de praktijk zaldit dan 
ook zelden of nooit voorkomen. Het verzoek kan bijvoorbeeld worden ingewilligd als het een eigen 
advocaat van de getuige is (niet van de werkgever), een ouder of een partnervan de getuige. 
Overleg zonodig bij het horen van een minderjarige met de gecertificeerd verhoorder (zie paragraaf 
4.6).
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Hoe kun je een kwetsbare persoon herkennen? In sommige gevallen kan dat heel eenvoudig zijn, 
door bijvoorbeeld de leeftijd doormiddel van legitimatie vast te stellen. In andere gevallen is het 
best lastig, maarer zijn wel wat aanwijzingen in houding en gedrag waar je op kunt letten, al is dat 
niet altijd een objectieve aanwijzing. Je kunt letten op motoriek, typische gebaren, afwijkend 
oogcontact, gespannenheid, opstandigheid, paniekerig gedrag, afwijkende concentratie en 
denkvermogen, uitdrukkingsvermogen. Je kunt ook letten op atypische antwoorden op basale 
vragen. Taalbegrip-en productie kunnen een aanwijzing zijn. Het contact in de voorfase kan dus heel 
bruikbaar zijn om een idee te krijgen van de persoon die je tegenover je hebt. Bepaalde voorvragen, 
die niet perse van belang zijn voor het onderzoek, kunnen daarbij nog helpen. Informatie over 
opleiding en woonsituatie (woont de persoon nog bij zijn ouders) en soort werk, kunnen daarbij nog

Iedereen heeft wel een idee bij wie als kwetsbaar moet worden aangemerkt. Wie worden nu in dit 
soort situatiesals kwetsbare persoon beschouwd?

Minderjarige personen
Personen meteen verstandelijke beperking, cognitieve functiestoornis of psychische 
stoornis
Slachtoffers van arbeidsuitbuiting/arbeidsmigranten in risicosituatie (AMF)
Makkelijk te beïnvloeden personen (suggestief te beïnvloeden)
Slachtoffers met trauma (waarbij langeduur verhoorteveel impact kan hebben)

13 ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6571
14 A. van Amelsfoort, I Rispens, 'Handleiding verhoor',Den Haag: Sdu Uitgevers 2017.

dan ook dat het recht om te reageren op een andere manier gewaarborgd moet worden. Per geval 
dient te worden bekeken hoe dit recht gewaarborgd kan worden. Ineen bepaalde zaakoordeelde de 
rechtbank aldus:
'Eiser heeft zijn visie kunnen geven op de juistheid van de anonieme verklaringen. De 
geanonimiseerde getuigenverklaringen bevatteneen concrete weergave van feiten en 
omstandigheden, waartegen eiser zich ook voldoende heeft kunnen verweren. Bovendien 
heeft eiser, door aan de rechtbanktoestemming als bedoeld in artikel 8:29, vijfde lid, Awb 
te onthouden om mede op grondslag van die stukken uitspraaktedoen, de rechtbank 
ook de mogelijkheid ontnomen om, met inachtneming van de inhoud van de niet aan het 
procesdossier toegevoegde stukken, eisers grieven inzake het evenwicht in 
procesposities ten volle te beoordelen. De rechtbank neemt hierbij overigens ook in 
aanmerking dat het rapport, naast de geanonimiseerde getuigenverklaringen, andere 
onderzoeksbevindingen bevat.'13

4.6 Horen kwetsbare personen
Het horen van kwetsbare personen vraagt specifieke aandacht. Bepaaldegroepen kwetsbare 
personen kunnen zich (te) bereidwillig opstellen, in die zin dat de verhoorde Inspectie SZW graag wil 
helpen. Hierin schuilt hetgevaarvan een valse getuigenis. Omdat een getuige zograag wil helpen, 
bestaat het risico dat vragen op een manier beantwoord worden om de inspecteur 'tevreden' te 
stellen. Ze kunnen gevoeliger zijn voor druk of vatbaardervoor suggestie. Dat kan de 
betrouwbaarheid van de verklaring negatief beïnvloeden en valse verklaringen in de hand werken. 
Andere groepen kwetsbare personen (zoals slachtoffers van arbeidsuitbuiting) zullen misschien juist 
niet durven verklaren, uit angstvoor de werkgever. Daarnaast kan het horen ook een negatieve 
impact hebben op de kwetsbare persoon.14



15 A. van Amelsfoort, I Rispens, 'Handleiding verhoor', Den Haag: Sdu Uitgevers 2017.
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De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat geen belemmeringen voor het 
normaal horen. In het kader van de AVG is het niet zomaartoegestaanom persoonsgegevens te 
registreren en verwerken. Bij het uitvoeren van een onderzoek zal al snel sprake zijn van het 
verwerken van persoonsgegeven. Dat is echter nodig in het kader van het onderzoeken valt 
daarmee binnen de wettelijke taken van de Inspectie. De AVG is dan ook geen belemmering. De

Zodra sprake is van het verhoor van de overtreder, bijvoorbeeld omdat uit informatie blijkt dat 
sprake is van een overtreding, dan vervalt de medewerkingsplicht ook. Niemand hoeft immers aan 
zijn eigen veroordeling mee te werken. Het moet dan dus gaan om een verhoor met het oog op een 
bestraffende sanctie, zoals de boete, en om de overtreder. Voor getuigen geldt dit niet.
Bij de rechtergelden aanvullende regels voor het afleggen van een getuigenis. Artikel 165 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is dan van overeenkomstige toepassing. Echtgenoten, 
bloedverwanten en die hiervoor genoemde geheimhouders hoeven niet te getuigen.

Let daarbij dus ook op dat correspondentie tussen advocaat, of andere geheimhouders,en 
overtreder niet bij het boeterapport wordt gevoegd.

Vanwege de specifieke omstandigheden is besloten dat het verhoor van kwetsbare personen altijd 
auditief wordt opgenomen, zodat latergeen twijfel bestaat over de totstandkoming van de 
verklaring. Uitzonderingen kunnen alleen gemotiveerd en in overleg met de projectleider 
voorkomen.
Voor het voorbereiden, adviseren en uitvoeren van verhoren van kwetsbare personen, kan 
ondersteuning plaatsvinden door een gecertificeerd verhoorder (VKV). De specialisatie VKV is 
ondergebracht bij de directie Opsporing. Neem hiervoor contact op via het contactadres:

In het strafrecht kunnen minderjarigen verdachten zich - naast de raadsman - door een 
vertrouwenspersoon kunnen laten begeleiden, voor emotionele ondersteuning. Datgebeurtdan 
alleen als de minderjarige dat zelf wil. In het bestuursrecht gebeurt het vaker dat minderjarigen zich 
laten begeleiden door ouders. Dat hoeft geen problemen op te leveren, zolang een minderjarige 
getuige zijn verklaring in vrijheid afkan leggen (zie paragraaf4.3).

4.7 Verschoningsrecht en privacy
In zijn algemeenheid geldt bij toezicht op de naleving een medewerkingsplicht. Een ieder is dus 
verplicht alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs gevorderd kan worden, op grond van 
artikel5:20, eerste lid, Awb. In het tweede lid van artikel 5:20 Awb zijn uitzonderingen opgenomen. 
Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, kunnen 
het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht voortvloeit. 
Dit geldt voor bijvoorbeeld voor:

• Artsen
• Advocaten
• Notarissen
• Geestelijken

helpen. Inde handleiding verhoor (bron) zijn goede vragen opgenomen waarvan de antwoorden 
inzicht kunnen verlenen in de kwetsbare (afhankelijke) positie van de gehoorde.15

5.1,2,I



16 Halfords vs. Verenigd Koninkrijk, EHRM25juni 1997, NJ 1998,506; NJCM-bulletin 1997, pp. 1088-1092.
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Auditieve registraties van het verhoor maken op voorhand geen deel van het procesdossier en 
worden in beginsel niet zonder meer aan overtreder en/of zijn advocaat getoond of verstrekt. In het 
strafrecht kan een verzoek worden gedaanaan de OvJ of advocaat-generaalomde advocaatvan de 
overtreder, al dan niet samen met de overtreder, de registratie van het verhoor van de overtreder 
mag beluisteren. Dit vindt plaats op een door de politie aangegeven locatie.

De rechercheofficier van justitie, hoofdadvocaat-generaalof rechter kan in bijzondere gevallen 
bepalen dat een kopie van (een deel van) de registratie wordt verstrekt aan de verdediging. De 
verdediging moet een verklaring ondertekenen waarin staat dat de registratie niet wordt 
vermenigvuldigd en/of gekopieerd en/of openbaar wordt gemaakt en dat de verstrekte registratie 
voor een bepaalde datum geretourneerd moet worden. Eenzelfde toepassing kan bij Inspectie SZW

Auditieve registratie van het verhoor van overtreders levert geen ongerechtvaardigde inbreuk op 
van de privacy. Uit een arrest van het EHRM kan worden opgemaakt dat bij de beoordeling of de 
privacy in het geding is, van belang is of sprake is van een 'reasonableexpectationof privacy'.16 Bij 
het verhoor van de overtreder is daarechtergeen sprake van, omdat hij op de hoogte is van de 
registratieen hij er niet van uit maggaandat hij tijdens het verhoor onbevangen zichzelf kan zijn. 
Bovendien gaat het om een algemene regelingter bereiking van een hogerdoel: waarheidsvinding in 
het onderzoek. Het is niet nodig dat de overtreder toestemming verleent voor het maken van de 
opnamen. Het 'fair-trial'-beginsel (artikel 6 EVRM) brengt wel met zich mee datje de overtreder 
moet meedelen dat het verhoor auditief wordt geregistreerd. Erisnog geen rechtspraakover het 
horen van getuigen in het kader van privacy. Zoalsgezegd hoeft een getuige geen toestemming te 
geven voor een opname, dit kan worden medegedeeld. Het uitvoeren van een onderzoek legitimeert 
het maken van een opname. Als een getuige desondanks pertinent niet wil dat een verhoor wordt 
opgenomen, overleg dan met een projectleider. Wellicht is het aan te raden om dit desnoods niet 
tegen de wil van de getuige te doen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om wel op te nemen. Dat 
laatste kan bijvoorbeeld aande orde zijn als het gaat om een kwetsbare getuige.

overtreder en getuigen kunnen worden geïnformeerd over het feit dat het verhoor auditief wordt 
opgenomen, maardaarvoor hoeft geen toestemming te worden gevraagd. Voorzover in het verhoor 
persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen) tersprake komen, kunnen die tijdens het gesprek gewoon 
worden benoemd. Zo nodig kunnen persoonsgegevens geanonimiseerd worden in de schriftelijke 
uitwerking. Er moet natuurlijk wel voldoende informatie in het boeterapport blijven staan om de 
overtreding te bewijzen. Er wordt gewerkt aan specifieke instructies hoe hiermee om te gaan. 
Actuele info hierover is te vinden via de kennisbank op intranet. De link hiervoor is 
https://kennisbank.ri1ksweb.nl/Geqevensuitwisselinqen/Kennisbank/Q%26A AVG.aspx 
Heb je een concrete vraag over gegevensuitwisseling en bieden de antwoorden op de vraag en 
antwoord pagina geen uitkomst, neem dan contact op met de afdeling Handhaving via de e-mail:

4.8 Auditieve registratie van verhoor
Voor de waarheidsvinding kan het belangrijk zijn dat verhoren van getuigen en/of overtreders 
auditief worden geregistreerd. Het is een hulpmiddel om de verhoren in een latere fase van het 
proceste kunnen toetsen. Daarnaast dient de registratiealsreferentiemateriaalvoorhet opmaken 
van een boeterapport.

5.1,2,I
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17 Ineenpilot heeft eenerva ren inspecteur deze terughoudendheid niet ervaren.
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o
o

ook plaatsvinden, door bijvoorbeeld het bij inspectieondersteuning te laten luisteren, op het 
steunpunt of in de verhoorkamer bij het ministerie van SZW.

Opslag en documentatie van de registratie (inrichting iNet);
Vernietiging van registratie
Uitwerkenvan het verhoor (er wordt gewerkt aan middelen om de benodigde tijd 
voor het uitwerken te verminderen)

4.9 Ondertekening, volharding of accordering bij auditieve registratie
In het bestuursrecht is er geen verplichting om de verklaring door de gehoorde persoon te laten 
ondertekenen. Het ontbreken van een handtekening kan aanleidinggeven tot een discussie over de 
betrouwbaarheid van de weergave, terwijl omgekeerd het wel ondertekend zijn van een verklaring 
latere verweren over een onjuiste weergave vande verklaring minder aannemelijk maken. Gelet op 
de inmiddels in het Wetboek van Strafvordering opgenomen regeling, is het logisch om ook voor 
bestuurlijke boetes aan te nemen dat degene die wordt verhoord met het oog op het aan hem 
opleggen van een bestraffende sanctie, zijn verklaring ondertekent als hij met de inhoud instemt. 
Het ontbreken van een ondertekening hoeft geen consequenties te hebben, maar laat wel meer 
ruimte voor discussie over de juistheid van de verklaring.18 Ineen conclusie van staatsraadadvocaat- 
generaal Keus over bewijsvergaring in boetezaken19 wordt geoordeeld dat het in de rede ligt om ook 
voor het (punitieve) bestuursprocesrecht verklaringen te laten ondertekenen. De schriftelijke 
verklaring is het processtuk dat in het boeterapport wordt opgenomen. Dit processtuk moet een 
zelfstandige waarde hebben en daarom verdient het de voorkeur dat de verklaring wordt 
ondertekend, dat de gehoorde volhardt (na voor- of doorlezing), of voor akkoord (per e-mail) wordt 
voorgelegd aan de gehoorde. Hiermee wordt de gehoorde de gelegenheid geboden om op- en/of 
aanmerkingen te plaatsen over de schriftelijke weergave van het verhoor en de juistheid daarvan en

Voordelen van auditieve registratie:
Het verhoor is transpa ra nt;
De schriftelijke vastlegging van de verklaring verstoort het verhoor niet omdat dit achteraf 
gebeurt. De verhoorders en de verhoorde persoon kunnen zich dus volledig concentreren op 
het feitelijke verhoor;
Het is achteraf mogelijk eventuele onzekerheden over de inhoud en betrouwbaarheid van 
de afgelegde verklaring wegtenemen;
Het gedrag van de verhoorders en de verhoorde persoon is toetsbaar als er sprake is van 
audio visuele vastlegging;
In (hoger) beroep kan de rechter desgewenst het verhoor zelf horen om tot een uitspraak in 
de zaakte komen;
De registratie levert informatie op over de persoonlijkheid van de verhoorde persoon;
De registratie kan worden gebruikt voor leerdoeleinden onder strikte voorwaarden;
De registratie kan agressieverlagend werken.

Nadelen van auditieve registratie
Het kan remmend werken op de verklaringsbereidheid van de verhoorde persoon17.
De registratie kan ertoe leiden dat men (onbewust) een formelere rol inneemt;
Toename van beheersaspecten, zoals:

18 4.2 10 van de conclusie
19 ABRvS 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1034



Het ontbreken van een handtekening hoeft echtergeen

20 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/(B>107222/201603427-2-v6/
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Na het verhoor zalde overtreder, bijvoorbeeld de vennoot van een vof of een vertegenwoordiger 
van de overtredende rechtspersoon, nadat hij de gelegenheid heeft gehadom te verklaren, na het 
verhoor gevraagd worden om zijn verklaringte ondertekenen. Als overtrederdit niet wil, moet de 
reden van weigering worden opgenomen in de verklaring. Ook wanneer een getuige gehoord wordt, 
wordt hem gevraagd te ondertekenen. Indien de getuige niet wil ondertekenen moet ook zijn reden 
van weigering worden opgenomen in de verklaring.

Voor zowel de overtrederals de getuige geldt dus dat het document aan bewijskracht toeneemtals 
de verklaring is ondertekend. Dus het heeft de voorkeur om een verklaring te laten tekenen of op 
het andere manier te laten accorderen.

Volgens artikel 5:48, tweede lid, van de Awb vermeldt het zogenaamde boeterapport, dat onder 
omstandigheden verplicht moet worden opgemaakt (zie artikel 5:53 van de Awb), de naamvan de 
overtreder, de overtreding alsmede het overtreden voorschrift en zo nodig een aanduiding van de 
plaats waar en het tijdstip waarop de overtreding is geconstateerd. Vaneen ondertekening van het 
rapport, laat staan van een ondertekening van de daarin opgenomen verklaringen door de 
verhoorde personen, wordt in de Awb niet gerept. Om die reden kan worden aangenomen dat de 
Awb ook een handtekening van de betrokken ambtenaaren/of de verhoorde persoon niet verplicht 
en dat erook geen rechtsgevolgen bestaan als deze ontbreekt. Met het oog op de identificatie van 
de inspecteur die het boeterapport heeft opgesteld, mag echter in de regel worden verlangd dat het

of de verklaring ook is zoals hij het heeft bedoeld. Bij AMF gelden momenteel werkafspraken dat 
verklaringen in principe niet op een later tijdstip aan de overtreder worden nagestuurd om de 
overtreder de gelegenheid te geven om te tekenen of eventueel op- en aanmerkingen door te 
geven. Er zijn verschillende goede redenen om dit niet te willen, die ook voor Arbo kunnen gelden. 
Zo kunnen verklaringen worden gedeeld, waardoor het onderzoek wordt gefrustreerd. Daarnaast 
kan het opportuun zijn om direct een getekende verklaring te verkrijgen omdat overtreders en 
getuigen op een later moment niet meer beschikbaar zijn, of moeilijk te traceren. Dat kan 
bijvoorbeeld spelen bij illegale werknemers of louche werkgevers.

De auditieve registratie is enerzijds een hulpmiddel om tot een goede schriftelijke verklaringte 
komen en anderzijds biedt het een nadere controle op het verhoor van de gehoorde. De auditieve 
registratie is geen processtuk en heeft aldus niet de functie om als bewijsmiddel te dienen. Om te 
voorkomen dat de auditieve registratie deze functie gaat krijgen, is het niet wenselijk om de 
auditieve registratie in de plaatste laten treden van de ondertekening of het akkoord. Overigens 
moet men er bewust van zijn dat de auditieve registratietevensals controle kan dienen om na te 
gaan in hoeverre de schriftelijke uitwerking overeenkomt met hetgeen tijdens het verhoor is 
verklaard.

ECU:NL:RVS:2017:1819 en ECLI:NL:RVS:2017:1818; 4.1.1 conclusie AG.
21 4.2.10 van de conclusie

rapport door hem wordt ondertekend.20
bewijsrechtelijke consequenties te hebben, als de identiteit van de opsteller van het rapport op 
andere wijze onomstotelijk kan worden vastgesteld.21

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/(B%253e107222/201603427-2-v6/
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Wat te doen:
Als een getuige (of een overtreder) een verhoor wil opnemen dan zal in beginsel het 
onderzoeksbelang (niet verspreiden van info) een zwaarwegende reden zijn om dit niettoete 
staan. Het alternatief wat wij (kunnen) aanbieden is dat het gesprek dan door de inspecteur wordt 
opgenomen en dat de gesprekspartner dit op verzoek kan terugluisteren.

De eerste vraag die hieronder in pa ragraaf5.1 zal worden beanwoord is de vraag wanneer het 
verhoor auditief wordt opgenomen. Dat kun je bepalen aan de hand van een stroomschema. Daarna 
wordt in paragraaf 5.2 met een stappenplan uitgelegd hoe je verder kunt. Vervolgens wordt in een 
aantal paragrafen een aantal randvoorwaarden en vormvereisten verder uitgewerkt.

4.11 Gehoorde wil opname maken of afschrift ontvangen
Het opnemen van een getuigen/overtrederverhoor door de getuigeofovertrederzelf staan wij in 
beginsel niet toe op grond van het argument dat het onderzoeksbelang met zich meebrengt dat niet 
alle informatie op dat moment gedeeld wordt. Het niet breed delen van informatie zorgt voor een 
'objectiever' onderzoek in het kader van de waarheidsvinding. Hetzelfde kan opgaan als een getuige 
of overtreder een afschrift wil ontvangen van de schriftelijke (uitwerking van de) verklaring. Het 
belang van het onderzoek kan zich ertegen verzetten dat een verklaring wordt verstrekt zolang het 
onderzoek loopt.

5.1 Keuzemodel/Stroomschema
Hierboven is veel praktische informatie opgenomen over welke keuzes erzijn bij het horen in 
verschillende situaties. Om een goede afweging te maken is hierna een keuzemodel met 
stroomschema opgenomen. Bij het opnemen van een verhoor kunnen verschillende 
werkwijzen/hulpmiddelen/opties gebruikt worden. In onderstaand stroomschema wordtaangeven 
welke werkwijze bij welke situatie past.

5 Naar de praktijk
In de hoofdstukken hierboven zijn regelgevingen uitgangspunten met betrekking tot het horen 
opgenomen. Hieronder volgt de praktische uitwerking hiervan. Hoe steekje het verhoor in? Hoe 
bereid je het voor? Welke handelingen zijn vooraf nodig? Hoe neem je het verhoor af? Hoe rondje 
het verhoor af? Welke stappen zetje achteraf?Ga je het verhoor opnemen en wat heb je daarvoor 
nodig? Werkje het verhoor direct uit? Laatje het ondertekenen? Hieronder volgt de praktische 
uitwerking van het verhoor. Het uitgangspunt zal hierbij steeds zijn: hoe komen we tot een objectief 
en betrouwbaarverhoor, zoals uit de ABC-methode voortvloeit.

4.10 Uitwerking vraag-en antwoord
Opgrond van jurisprudentie is bepaald dat de uitwerking van het verhoor van de overtreder-gelijk 
aan het strafrecht - bij de bestuurlijke boete zo volledig mogelijk en voor zoveel mogelijk in vraag- 
en antwoordvorm wordt opgenomen. Dat is om te waarborgen dat de weergave zogoed mogelijk 
het verhaalvan de overtreder zelf weergeeft. Ditzou bij de getuige, om dezelfde redenen, ook 
moeten gebeuren.22

22 ECLI:NL:RVS:2017:1034
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Toelichting bij stroomschema
Bijgaand stroomschema geeft het moment aan van uitwerken van het verhoor in specifieke situaties 
en de verplichting om het verhoor auditief te registreren. Het betreft een vereenvoudigde 
concretisering van de handleiding verhoor, 'horen als professie'. De uitgangspunten zijn dat de ABC 
methodiek wordt toegepast, gebruik wordt gemaakt van de MIA opname-app en MIAverklaringen- 
app en de verklaringen worden ondertekend of volhard. Indien de specifiek geschetste situaties niet 
van toepassing zijn op het af te nemen verhoor, is het aan de inspecteur om zelf een keuze te maken 
wanneer het verhoor wordt uitgewerkt en of het verhoor auditief geregistreerd wordt.
Auditieve registratie wordt gedaan met behulp van de MIA-app. De verwijzing naar dit hulpmiddel 
staat in paragraaf?. 1.
1. Risico verdwijnen gehoorde: Ter plekke uitwerken, opname optioneel
Wanneer het risico aanwezig is dat de gehoorde na het verhoor niet meer vindbaar is om de 
schriftelijke uitwerking van de verklaringte ondertekenen of accorderen, kan de keuze worden 
gemaakt om het verhoor ter plekke uit te werken. De gehoorde kan de schriftelijke uitwerking van 
het verhoor vervolgens direct ondertekenen of volharden. Afhankelijk van de situatie kan de keuze 
worden gemaakt om het verhoor tevens auditief te registreren (zie 5.4).
Indien het van belang is om de aandacht volledig op het verhoorte richten, kan de keuze worden 
gemaakt om het verhoor auditief te registeren om het verhoor op een later moment uit te werken. 
Het risico is aanwezig dat de gehoorde de schriftelijke uitwerking niet kan ondertekenen of 
accorderen. In die gevallen kan de auditieve registratie voor bewijs zorgen van hetgeen is verklaard. 
LET OP: Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallenen onderbouwd worden toegepast (zie 4.9).
2. Ondertekening direct nodig: Ter plekke uitwerken, opname optioneel
Bij AMF worden verklaringen in principe niet per e-mail aan gehoorde gezondenter ondertekening. 
In gevallen kan het ook bij Arbo niet wenselijk zijn om verklaringen per e-mail aan de gehoorde toe 
te zenden. Het risico is aanwezig dat de verklaring met andere personen worden gedeeld, hetgeen 
invloed kan hebben op het onderzoek. Tevens kunnen zich situaties voordoen, waarbij een snelle 
afhandeling geboden is. Gelet hierop wordt het verhoor ter plekke uitgewerkt, zodat die direct kan 
worden ondertekend. In aanvulling op het voorgaande kan gekozen worden om het verhoor ook 
auditiefte registreren.
3. Beperkt belastbare gehoorde: Opname en later uitwerken
Bij beperkt belastbaargehoorde is het van belang dat de volledige aandacht is gewijd aan het 
verhoor, zodat het verhoor minder belastend is voor gehoorde. Gelet hierop wordt het verhoor 
auditief geregistreerd om het verhoor op een later moment uit te werken.
Beperkt belastbaargehoorden kunnen zijn: jeugdigen, personen meteen verstandelijke of 
cognitieve functiestoornis. Tevens kunnen afhankelijk van de situatie de volgende personen als 
beperkt belast ba ar worden aangemerkt: slachtoffers van arbeidsuitbuiting, makkelijk te beïnvloeden 
personen, slachtoffers mettrauma etc.
In individuele gevallen kan er, na overleg met de projectleider, gemotiveerd van worden afgeweken.
4. Beperkte tijd: Opname en later uitwerken
Indien beperkte tijd aanwezig is voor het verhoor, is het van belang dat de volledige aandacht is 
gewijd aan het verhoor om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. Gelet hierop wordt het verhoor 
auditief geregistreerd om het verhoor opeen later moment uit te werken. Tijdgebrek kan zich 
voordoen wanneer een groot aantal personen moeten worden gehoord, een lastig tijdstip of locatie. 
Bij AMF geldt dat verklaringen in principe niet worden toegezonden per e-mail.
5. Complexe zaken: Opname en later uitwerken
Bij complexe zaken of een complex verhoor is het van belangde maximale alertheid op het verhoor 
te richten. Gelet hierop wordt het verhoor auditief geregistreerd om het verhoor op een later 
moment uit te werken.
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2
3

Complexe zaken kunnen zijn: dodelijke ongevallen, onderzoeken met een groot afbreukrisico, veel 
media of politieke aandacht, grote onderzoeken, etc.
Complexe verhoren kunnen zijn: agressieve gehoorde, veel onderwerpen moeten worden 
besproken, aanwezigheid advocaat die verstorend optreedt, etc.
6. Overige situaties: Keuze aan inspecteur
Indien de specifiek geschetste situaties niet van toepassing zijn op het af te nemen verhoor, is het 
aan de inspecteur om zelf een keuze te maken wanneer het verhoor wordt uitgewerkt en of het 
verhoor auditief geregistreerd wordt. Rekening kan worden gehouden met het feit dat een zaakniet 
complex is, maareen bepaalde mate van complexiteit zich wel kan voordoen.

4
5
6

8
9
10

5.2 Stappenplan
Op basis van bovenstaand schema heb je kunnen bepalen of je auditief gaat horen of niet. Als je 
besluit om auditiefte horen, volg dan onderstaand stappenplan.

Stap
1

handeling
Maakeen verhoorregistratieaan in de applicatie en zorg dat de juiste medewerkers 
toegang krijgen tot de registratie.
Maakeen testopname en controleer de werking van de apparatuur
Laat een eventuele advocaat, tolken/of vertrouwenspersoon plaatsnemen in de 
verhoorruimte
Laat de te verhoren persoon toe tot de verhoorruimte
Start de registratie
Spreek de (strekking van) onderstaande tekst uit.

Het is nu [dag, datum, tijd]
Dit is het verhoor van [ naamgetuige of overtreder]
Het verhoor wordt afgenomen door [naam/namen van verhoorder(s)]

Indien van toepassing:
In de verhoorruimte zijn verder aanwezig: [naam/namen en functie(s) van 
bijvoorbeeld advocaat, tolk, deskundige, vertrouwenspersoon]
Het verhoor wordt afgenomen in [naam locatie]
Dit verhoor wordt auditief geregistreerd

Deel aan de te verhoren persoon mee:
Dat hij wordt verhoord als overtreder of getuige;
Dat hij wordt verhoord in verband met [ reden verhoor]
Als de te verhoren persoon overtreder is dat hij niet tot antwoorden verplicht 
is;
Als de te verhoren persoon getuige is en verschoningsrecht heeft dat hij niets 
hoeft te verklaren waarmee hij [relatie en naam overtreder] blootstelt aan 
vervolging

Voer het verhoor uit
Spreek tussentijdse wijziging in de samenstelling van de verhoorder(s) in.
Benoem tijdens het verhoor:

De voorwerpen die je toont, zodat op de registratie duidelijk is wat er wordt 
getoond;
De geluidsfragmenten die je ten gehore brengt, zodat op de registratie 
duidelijk is uit welke bron de fragmenten afkomstig zijn. Zorg ervoor dat de 

______ geluidsfragmenten op de registratie verstaanbaar zijn.__________________  
Geef in de applicatie aan wanneer het verhoor wordt onderbroken en hervat
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Hieronder volgt een aantal specifieke vereisten met betrekking tot verklaringen.
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5.3 Totstandkoming en vormvereisten verklaring
Zoals ook al is besproken in paragraag4.9, bevat de Awbgeen bepalingen over de vastlegging van 
verklaringen afgenomen door een toezichthouder. Volgens artikel 5:48, tweede lid, van de Awb is 
het (boete)rapport gedagtekend en vermeldt het de naam van de overtreder, de overtreding, het 
overtreden voorschrift en zonodig een aanduiding van de plaats waaren het tijdstip waaropde 
overtreding is geconstateerd.

5.4 Aandachtspunten bij auditieve registratie
In paragraaf4.8 zijn enkele uitgangspunten van auditieve registratie besproken. Hieronder worden 
een aantal aandachtspunten die verder bij het werken met auditieve registratie inde praktijk van 
belang zijn.

Laat de verklaring door de verhoorde persoon doorlezen of lees deze aan hem voor. 
Indien het verhoor later wordt uitgewerkt (hetgeen met name kan voorkomen bij 
Arbo), kan de schriftelijke uitwerking opeen later moment door de verhoorde 
persoon worden ondertekend of voorgelezen, dan wel dat deze uitwerking per e-mail 
aan de gehoorde wordt toegezonden teraccordering.
Stel de verhoorde persoon in de gelegenheid om de verklaring te ondertekenen.

Vormvoorschriften van auditieve registratie naar schriftelijke verklaring (zie ook paragraaf 4.9)
Wijze van uitwerking bij overtreder en getuige een letterlijke weergave van het gesprek 
(vraag/antwoord). Op onderdelen zakelijk weergegeven wanneer het niet relevant is en dit 
ook als zodanig benoemen. Je moet de verklaring namelijk zoveel mogelijk in de eigen

Voor wat betreft de verslaglegging van het verhoor van de overtreder wordt aansluiting gezocht bij 
de bepalingen over het verhoor van de verdachte in het strafrecht. Dat betekent in ieder geval voor 
de verklaringen, opgenomen tijdens een bestuursrechtelijk onderzoek:

de verklaring bevat het tijdstip aanvangen beëindiging verhoor;
de verklaring is zo veel mogelijk in de eigen woorden van de verhoorde uitgewerkt.
de verklaring in vraag-en antwoordvorm uitgewerkt wordt;
Indien de verdachte (en dus de overtreder) met de weergave van zijn verklaring instemt, 
ondertekent hij deze.
Vermeld naast het tijdstip einde verhoor eventueel het tijdstip ondertekening, wanneer er 
teveel tijdsruimte tussen beiden zit.
In de verklaring vermelden als de cautie is gegeven.

Vanwege de algemene zorgvuldigheidseisen uit de Awb is binnen de Inspectie SZW afgesproken dat 
de eisen die gelden ten aanzien van de verklaringen van overtreders eveneens gelden voor 
verklaringen van getuigen.

Indien van toepassing:
Noteerde reden van niet-ondertekenen
Zie paragraaf4.9
Spreek direct na afloop van het verhoor de volgende tekst in:

Het is nu [dag, datum, tijd];
Het verhoor van [naamgetuige, overtreder] is beëindigd 

Zorg ervoor dat het uitgewerkte verhoor wordt opgenomen in iNet.
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In situaties waarin de aanmerkelijk kans aanwezig is dat de gehoorde na het verhoor uit beeld 
verdwijnt, bijvoorbeeld bij de Wav, is het wenselijker om een auditieve registratie te hebben van het 
verhoor, of ter plekke te laten ondertekenen, dan later (via e-mail) om ondertekening door de 
getuige te vragen. Om toch een vorm van akkoord te verkrijgen van de gehoorde is het noodzakelijk 
dattijdens het verhoor het verklaarde regelmatig wordt samengevat en aan gehoorde wordt 
voorgelegd en controlevragen worden gesteld (toetsen). Doortijdens het verhoor het verklaarde 
samen te vattenen controlevragente stellen (toetsen), zoals in de ABC-methodiek is uitgeleerd, 
voldoe je aan de eisen van akkoord. Het akkoord wordt dan tijdens het verhoor al gegeven. Inde 
schriftelijke weergave van het verhoor kan dan mogelijk worden opgenomen dat gehoorde niet kon 
ondertekenen nu deze is 'verdwenen', maartijdens het verhoor de gehoorde steeds is

bewoordingen van de getuige/overtreder uitwerken. Indien de verklaring een bekentenis 
van schuld van de overtreder inhoudt, geldt het voorgaande zeker.
In paragraaf4.9 is opgenomen dat voor wat betreft de verslaglegging van het verhoor van 
de overtreder aansluiting wordtgezocht bij de bepalingen over het verhoor van de 
verdachte, waaronderde bepaling dat de verklaring van de verdachte zo volledig mogelijk en 
voor zoveel mogelijk in vraag-en antwoordvorm wordt weergegeven.
In de schriftelijke verklaring moetje zoveel mogelijk uitdrukkelijk de redenen van 
wetenschap vermelden.
In het strafrecht moet de getuige, nadat deze zijn verklaring heeft gelezen of je deze aan 
hem hebt voorgelezen, en hij heeft verklaard daarin te volharden, deze ondertekenen. Bij 
gebreke van ondertekening moetje de weigering van de getuigeof de andere oorzaak 
daarvan in de schriftelijke verklaring vermelden, zie 4.9.
Uit de schriftelijke verklaring moet blijken waar het verhoor heeft plaatsgevonden, wie de 
verhoorders waren en wanneer het is aangevangen, onderbroken en beëindigd.
Uit de schriftelijke verklaring moet blijken welke handelingen tijdens het verhoor zijn 
verricht, zoals het maken van een situatieschets, tonen van foto's of voorwerpen, laten 
horen van geluidsfragementen, etc.

Aandachtspunten bij auditief registreren
Indien eenmaal het verhoor auditief is geregistreerd, moet het verhoor van de 
desbetreffende persoon steeds op deze wijze plaatsvinden.
Er kan worden volstaan om op onderdelen een zakelijke vastlegging van het verhoor op te 
nemen. Het is wel van belang om passages die belangrijk zijn voor een zorgvuldig proces 
letterlijk in de verklaring uit te werken. Waarer op onderdelen zakelijk wordt weergegeven, 
dient wel in de rapportage uitdrukkelijk benoemd te worden. Bijvoorbeeld: "hieronder volgt 
een zakelijke weergave van dit deel van het gesprek."
Het is wenselijk om de uitgewerkte verklaring van getuigen en overtreders na door te laten 
lezen en te laten ondertekenen. Dat kan met name in geval van Arbo ook op een later 
moment via e-mail. Als na twee weken geen reactie is ontvangen, mag akkoord worden 
verondersteld (wel als zodanig in de aanbieding van het verhoor vermelden).
Indien de registratie wordt gebruikt voor leerdoeleinden, moeten hiervoor waarborgen 
ingebouwd worden. Bijvoorbeeld toestemming van de verhoorder, zorgvuldig omgaan met 
het bespreken van imperfecties van collega'setc.
Restricties aan hetterugluisteren van de registratie. Terugluisteren vaneen opname door 
anderen dan de inspecteur zelf is alleen toegestaan voor werkinhoudelijke doelen.
De auditieve registratie mag niet uit iNet worden verwijderd.
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5.5 Afwijkende verklaringen
Het kan voorkomen dat een overtreder of getuige na het lezen van de verklaring van mening is dat 
de verklaring onjuist is weergegeven. Deze wijziging, een latere afwijkende verklaring, moet in het

verklaring hoeft niet boven de eerdere verklaring te worden gesteld. Het is dan ook van belang dat 
eerdere verklaringen niet door de latere verklaringen worden vervangen. Het is de bedoeling dat de 
latere afwijkende verklaring als aanvullende verklaring wordt opgenomen. Dit afgezien van evidente 
fouten, zoals eenfout gespelde naam. Voorgaande gaat ook op voor wijzigen van de verklaring 
binnen hetzelfde verhoor. De beboete overtreder zal moeten aantonen daten waarom niet van een 
eerderafgelegde verklaring mag worden uitgegaan.

In stap A laatje de getuige het eigen verhaal doen, zonder onderbreking door verdiepende 
vraagstelling van de inspecteur. Op deze wijze wordt de getuige zo min mogelijk beïnvloed. 
In stap B vindt die verdiepende vraagstelling uitsluitend plaats op de onderwerpen die de getuige in 
A benoemd heeft. Zo wordt maximaal aangesloten bij het referent ie ka der van de ANDER, zonder in 
de valkuil te gaanstaanvan beïnvloeding door "het eigen referentiekader bevestigd willen zien". 
Ook vindt er in deze stap TOETSING van de informatie plaats. Erwordt nagegaanof de getuigeeen 
bodem kan leggen onder de gegeven informatie door telkens de vraag te stellen HOE de getuige aan 
zijn informatie komt. Deze toetsing draagt bij aan de betrouwbaarheid van de gegeven informatie. 
In stap C stel je onderwerpen aan de orde waarde getuige zelf niet over begonnen is maardie wel 
van belang zijn voor het uiteindelijke boeterapport, bv. de matigingsgronden. Vanuitje EIGEN 
referentiekader bevraag je deze onderwerpen, eventueel met behulp van een verhoorplan.
Op deze wijze, door de informatie van de ANDER centraalte stellen en de eigen beïnvloeding tot een 
minimum te beperken en deze informatie van die andertelkens te laten onderbouwen door die 
ander, is er sprake van maximaal objectieve en betrouwbare waarheidsvinding.

6.1 ABC methode in het kort
De ABC methodiek is in feite een omkering van de veel voorkomende huidige werkwijze die je 
toepast als je voorkennis draagt omtrent een artikel en/of de voorliggende casus. Oftewel: als je 
denkt al te weten wat je nog aan de weet moet komen. De ABC methodiek levert meer objectieve en 
betrouwbaregetuigenverklaringenop dan de huidige werkwijze.

geconfronteerd met de belangrijkste punten van het verhoor en deze punten werden bevestigd, dan 
wel werden becommentarieerd, dan wel dat dit reeds uit de weergave blijkt.

23 ECLI:NL:RVS:2O17:1819 en ECLI:NL:RVS:2017:1818; 4.1.1conclusieAG.
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6 Verhooraanpak getuige middels de ABC methode
Werken volgens de ABC-methodiek24 is de gekozen generieke aanpakvoor het horen van getuigen. 
De methodiek komt kort gezegd neer op het doelbewust en stelselmatig uitvragen van het 
referentiekadervan de ander, zonder daarbij teveel last te hebben van je eigen referentiekader. 
De ABC methode is eenvoudig te begrijpen aanpak die, mits consequent toegepast, voor optimaal 
objectief hoor - resultaat zorgt. Daarbij wordt dan vooral gebruikgemaakt van verhoordoelen, in 
plaats van gerichte vragen met betrekking tot bepaalde onderwerpen.
NB: het horen van overtreders zal in de training Professioneel horen in de ISZW praktijk, module 
Overtreder/Verdachte Verdieping, gegevendoor dezelfde opleider, aan bod komen.

kader van het opleggen van het boetebesluit worden meegenomen.23

5.1,2,E
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In de huidige werkwijze wordt veelal begonnen met het systematisch doorlopen van het 
(uitgebreide) verhoorplan, dus met stap C, waardoor er veel meer sprake is van beïnvloeding. Het op 
zich uitstekende plan wordt daardoor teveel als doel op zich gebruikt in plaats van het hulpmiddel 
dat hetdient te zijn om niets te vergeten wat van belang is om op te nemen in het boeterapport. 
Bovendien kost het systematisch doorlopen van hetverhoorplan veeltijd.

6.4 Implementatie ABC methode
Voor een goede ondersteuning van de nieuwe methodiek, zowel tijdens de trainingen als op de 
werkvloer, is het noodzakelijk dat er gewerkt wordt met voldoende ambassadeurs, waarvan er 
minimaal één is opgeleid tot verhoorcoach.

6.4.1 Ambassadeurs/ABC-coaches
De ambassadeur wordt ingezet bij de training om de methodiek via casuïstiek uit te leggenen toe te 
passen. Daarnaast zorgt hij voor een olievlekwerking op de eigen werkvloer door de methode toe te 
passen binnen de eigen onderzoeken. Een ambassadeur heeft derhalve een dubbele 
voorbeeldfunctie.

6.2 Voorbereiding van het verhoor met de ABC methode
Aangezien het referent ie ka der van de ander, dat wil zeggen de getuige, in stap A en B centraal staat, 
is voor het doorlopen van die stappen in feite geen voorbereiding nodig. Op deze manier wordt 
voorkomen dat het met die voorbereiding gevulde referentiekadervan de inspecteur het objectief 
bevragen van de getuige in de weg zal staan. Pas in stap C, waar die onderwerpen aan de orde 
dienen te komen die noodzakelijk in het boeterapport dienen te worden opgenomen, komt het 
referentiekadervan de inspecteur aan bod. Al dan niet ondersteund door het gebruik van een 
(maatwerk) verhoorplan. Dit verhoorplan dient als middel en zal niet als doel op zich gebruikt 
worden. Op die manier gebruikt, is het een goede "spiekbrief' om nietstevergeten wat wel 
gevraagd had moeten worden omtoteen goed onderbouwd boeterapportte komen. Een goed 
alternatiefom het verhoorplan als middel te benutten, is de mindmap-vormgeving ervan (zie ook 
hoofdstuk 7). Een ervaren inspecteur heeft wellicht genoeg aan een plan in mindmap-vorm op 
onderwerp-niveau. Voor een minder ervaren inspecteur vormt de meest uitgeklapte mindmap- 
versie in feite het complete verhoorplan, zoalsArbo dat nu gebruikt.

6.3 Training professioneel horen
In de opleiding 'Professioneel horen in de ISZW praktijk, module Getuige' leren inspecteurs volgens 
de ABC methodiek te werken. Daarnaast worden er in de training aanbevelingen gedaan om deze 
wijze van werken te ondersteunen door middel van het opnemen van verhoren, de wijze van 
uitwerken en/of gebruik van de mindmap als werkbare versie van het verhoorplan. Deze 
ondersteuning nodigt maximaal uit om de nieuwe methodiek daadwerkelijkte gaantoepassen. 
Echter, ook zonder opnamemogelijkheden en zonder verhoorplan, al dan niet in mindmap-vorm, 
blijft het de taakvan de inspecteur om zoobjectief en betrouwbaar mogelijk te horen. In die zin 
kunnen methodiek en middelen los van elkaar worden gezien.

Van alle ambassadeurs wordt het volgende verwacht:
moet eerstzelf de training volgen om pas daarna eventueel hiervoor 
gevraagd te worden;
kan zich in het uitgeleerde model vinden;
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Het is op voorhand lastig aante geven hoeveel extra uur het ambassadeurswerk zal kosten, omdat 
het voor een groot deel ook hoort bij het collegiaal samenwerken. De rol kan qua omvang 
vergeleken worden met de gebruikersgroep iNet. Uitgangspunt daarbij is dat hettijdsbeslag van 
zowel de ambassadeur als de coach nooit meer bedraagt dan de helft van de beschikbare werktijd 
voor programma'szodatzevoldoende feeling blijven houden met het werkzelf.

6.4.2 Samenstelling groep ambassadeurs
Er wordt gestreefd naarminimaal 1 ambassadeur perteam. Daarnaast iser per vakgroep een 
verhoorcoach. Een verhoorcoach is extern opgeleid tot professioneel verhoorder en coachen 
derhalve veel intensiever/beter opgeleid dan de ambassadeur. De coach kan de ambassadeur 
danwel de inspecteur bijstaan bij ingewikkelde zaken. Zaken kunnen inhoudelijk ingewikkeld zijn, 
dan wel qua toepassing van de methodiek bij ingewikkelde gesprekspartners. Een verhoorcoach zal 
vanuit het te volgen scholingstraject een netwerk opbouwen dat bij ingewikkelde zaken 
geraadpleegd kan worden.

De coach en de ambassadeurs zullen in periodieke bijeenkomsten en intervisie-momenten 
ondersteund worden in hun rol. De werkzaamheden van de ambassadeur en coach worden gezien 
alstaakaccentendan wel rollen binnen de functie van de inspecteur. Net zoals daarzijn: 
praktijkbegeleider, mentor, enzovoort. Erstaatgeen structurele extra beloning tegenover.

De rol van de ambassadeur binnen het team is meer coachend. Niet alle ambassadeurs zullen een rol 
invullen bij de trainingen. Het uitdragen van de methode binnen het werkzal bestaan uit;

Beschikbaarzijn als vraagbaak;
Ondersteuning bieden bij verhoren en dergelijke;
Promoten van toepassen van de ABC methode;
Ondersteuning bieden bij het gebruik hulpmiddelen zoals de MIA opnameapp, mindmap bij 
voor-structureren;
Communiceren over methode;
Toelichten van de handleiding verhoor;
Coachen van collega's;
Signaleren van knelpunten en wensen vanuit het team.

7. Hulpmiddelen
In de hoofdstuk worden de hulpmiddelen voor het voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van het 
verhoor besproken. Op dit moment zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar: de MIAopname- 
app, de verklaringenappen verhoorplan/mindmap.

heeft draagvlak in de eigen organisatie;
kan, wil en durft bovengenoemde taken uit te voeren.

Van enkele ambassadeurs wordt gevraagd een rol te spelen bij de trainingen. Van hen wordt het 
volgende verwacht:
Deze ambassadeur speelt een actieve rol spelen bij de trainingen (uitspelen Script, de vertaalslag 
maken van het generieke model naarmaatwerktoepassingenop de eigen werkvloer, het verzorgen 
van een presentatie waarin deze vertaalslag getoond wordt, e.d.). Hiervoor is een doelbewuste en 
stelselmatige toepassing van het geleerde nodig, vooral ook op metaniveau.



In een schema ziet dit er als volgt uit (volgende bladzijde):
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7.3 Verhoorplan en mindmap
Herhaling model getuigenverhoor:
In de voorbereiding van een getuigenverhoor formuleren inspecteurs onderwerpen met de daarbij 
behorende verhoordoelen die mogelijk bij die (specifieke) getuigeaan bod kunnen komen.
Hoe zat het ook al weer met het ABC(D)-model?
Na een voorstructurering, komt de vraag aan de getuige: "Wat kunt u vertellen over het ongeval?". 
Dit is het vrije verhaal (A). De onderwerpen die getuige dan verteld zijn nog niet beïnvloed door ons 
(B). Hierop wordt doorgevraagd (getrechterd). Daarna gaat de inspecteur door op onderwerpen die 
van belang zijn voor het onderzoek maar nog niet door de getuige zijn genoemd (C-onderwerpen). 
Als die onderwerpen besproken zijn worden eventuele onduidelijkheden/tegenstrijdigheden  
benoemd (confrontatiefase). Foto's van de ongevalslocatie worden als laatste getoond.

7.2 Verklaringen-app
Voor het uitwerken van de verklaring kan de verklaringen-app worden gebruikt. Op dit moment is 
een ABC-module voor verklaringen-app in ontwikkeling. Deze wordt nog getest door de 
ambassadeurs. Zodra de ABC-module beschikbaar is, kan dezeterondersteuning bij de ABC 
methode worden gebruikt.

7.1 MIA-app
Voor het opnemen van verklaringen moet opnamefaciliteit in de MIA-app worden gebruikt. Voor het 
gebruik van deze app is een Instructie opnemen verhoor met Ml A gemaakt.
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Figure 1 Schematische weergave ABC{D) model
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De bovenstaande mindmap kan ook worden gebruikt tijdens het verhoor. In het vrije verhaal kan 
eenvoudig bij de voorbereide thema's een letter B worden geschreven zodat er een samenvatting 
kan worden gegevendoor die B-thema'ste benoemen.

i"a= »
EFPF

#a 
hH

=E
-

8 Tot slot
In deze handleiding is veel informatie opgenomen over het verhoor, zoweltheoretisch als praktisch. 
Er zijn veel vragen beantwoord, maar het zal ook nog vragen oproepen.
Voor vragen over de ABC methode kun je de ambassadeur benaderen.
Voor juridische vragen over de Awb of bevoegdheden, Postbus Inspectie SZW Arbo Handhaving of in 
specifieke gevallende Postbus Inspectie SZW APS Handhaving Helpdesk Opsporing of Postbus 
Inspectie SZW APS Gegevensuitwisseling.

Q Mat WM = -em-= [-Ln
■ i r k f ■ |



naarde juiste betrokkene(n).
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Tot slot willen we benadrukken dat dit een eerste versie betreft van deze handleiding. De volgende 
fase en het gebruik in de praktijk zullen aanvullingen en wijzigingen met zich meebrengen.

Voor vragen over het verhoor van kwetsbare personen, benader de gecertificeerd verhoorder 
(VKV). De specialisatie VKV is ondergebracht bij de directie Opsporing. Neem hiervoor contact op via 
het contactadres:
Vragen over de MIAapp kunnen gesteld worden aan
Voor vragen kunnen jullie ook de werkgroep Horen als Professie benaderen via

Je vraag wordt dan zonodig doorgeleid

5.1,2,I

5.1,2,I

5.1,2,I



Werkinstructie: Omschrijven vermoeden van arbeid

: Omschrijven vermoeden van arbeid
Algemeen/Project : Algemeen, Niet project en/of programma gebonden.
Bovenliggende

InspectieSZW / Directie mens & middelen / IKC

22 mei 2015 (input ) nav H HO 7/5/15)

: Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Inhoudsopgave:

Colofon:
Onderwerp

Toepassingsgebied :
Kennisniveau :

4
5
6

Proceseigenaar 
Datum akkoord 
Laatste wijziging 
Auteur (laatste 
wijziging) 
Wettelijke 
grondslag

1
2
3

2. Waar gaat het over?
Bij werkplekcontroles kan het voorkomen datje een persoon aantreft in de onderneming, maar dat 
die op dat moment geen daadwerkelijke arbeid verricht. Bijvoorbeeld omdat er op dat moment geen

3.1 Verklaring vreemdeling
3.2 Dragen van bedrijfskleding
3.3 Voorhanden hebben van gereedschappen, materialen, producten
3.4 Aanwezigheid in bedrijfsruimte
3.5 Even meehelpen
3.6 Beschikken over toegangspas, sleutel of administratieve aanwijzingen
3.7 Administratieve aanwijzingen
3.8 Vreemdeling is eerder al eens werkend aangetroffen
3.9 Observatie (voorafgaand aan controle)
3.10Verklaring andere personen
3.11 Bedrijfsauto
3.12 Handen/kleding/schoeisel

Inleiding
Waar gaat het over?
Hoe handel je tijdens de onderzoeksfase?

Wanneer stel je een boeterapport op?
Relevante wet- en regelgeving
In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?

1 Inleiding
Bij werkplekbezoeken in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kunnen inspecteurs 
personen aantreffen die op dat moment niet daadwerkelijk arbeid verrichten. De inspecteur heeft 
wellicht toch de overtuiging dat ze arbeid aan het verrichten waren en er sprake is van overtreding 
van de Wav. In deze werkinstructie lees je wanneer er voldoende redenen en gronden zijn voor nader 
onderzoek.

.............. : Procesbeschrijvingprocesbeschrijving

5.1,2,E

5.1,2,E
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Hieronder staan diverse aanwijzingen die een argument kunnen zijn voor (nader) onderzoek:

4.

7.

10.

11.

12.

5.
6.

8.
9.

1.
2.
3.

3.2 Dragen van bedrijfskleding
Bedrijfskleding wordt normaliter alleen door personeel van de betreffende onderneming gedragen (of 
door de onderneming ingeleend personeel). Vaak is deze kleding in de 'huiskleuren' en staat er de

klanten aanwezig zijn in de onderneming. Je kunt toch het sterke vermoeden hebben dat de 
aangetroffen persoon tewerkgesteld wordt in de onderneming.

In deze werkinstructie lees je aanwijzingen om de situatie nader te onderzoeken als er sprake is van 
een vreemdeling waarvoor een tewerkstellingsvergunning vereist is. En je kunt een beoordeling 
maken of de vreemdeling er (hoogstwaarschijnlijk) wel/niet arbeid verricht.
Als je kunt onderbouwen dat de vreemdeling toch arbeid verricht (heeft) voor de werkgever, dan kun 
je een boeterapport Wav opmaken.

3.1 Verklaring vreemdeling
De aangetroffen vreemdeling kan spontaan iets zeggen over zijn aanwezigheid. Neem die verklaring 
dan meteen op en laat de vreemdeling daarvoor tekenen. Je kunt de vreemdeling ook om een 
verklaring van zijn aanwezigheid vragen. Verifieer wel, en neem dat op in de verklaring, of de 
vreemdeling heeft begrepen wat je hem hebt gevraagd en of hij de taal machtig was (met of zonder 
tolk). Zo'n verklaring is belangrijk voor de beoordeling of er een boeterapport opgemaakt kan 
worden:

Waarom was hij daar? Had hij opdracht om daar te zijn? Of had hij dat met iemand afgesproken? Zou 
hij een vergoeding krijgen? Was hij daarvoor het eerst of was hij daar al eerder geweest?

3. Hoe handel je tijdens de onderzoeksfase?
Je hebt na het betreden van de onderneming een vreemdeling aangetroffen waarvan uit feiten en 
omstandigheden bleek dat hij in de onderneming arbeid aan het verrichten was, maarje hebt de 
feitelijke arbeid niet waargenomen. Als je het vermoeden kunt concretiseren en voorlopig kunt 
onderbouwen, dan ga je een (nader) onderzoek instellen.

De vreemdeling verklaart over zijn aanwezigheid of werkzaamheden;
De vreemdeling draagt bedrijfskleding of dezelfde kleding als het aanwezige personeel;
De vreemdeling draagt gereedschappen of materialen bij zich die in de onderneming gebruikt 
worden; >
De vreemdeling bevindt zich in niet voor het publiek toegankelijke ruimtes van de 
onderneming;
De vreemdeling deelt mede dat hij aan het meehelpen was in de onderneming;
De vreemdeling beschikt over een toegangspas voor of sleutel die toegang geeft tot de 
onderneming;
Aanwijzingen of bewijs uit administratieve bescheiden dat de vreemdeling arbeid heeft 
verricht, bijvoorbeeld klokkaarten, aantekeningen waarop zijn naam voorkomt;
De vreemdeling is bij een eerdere controle ook werkend aangetroffen in de onderneming;
Bij voorgaande observaties is gezien dat de vreemdeling arbeid (heeft) verricht op deze 
locatie en/of bij deze werkgever (N.B. dit moet wel deugdelijk beschreven kunnen worden); 
Een andere aanwezige (of zelfs meer aanwezigen) verklaren dat de vreemdeling arbeid (heeft) 
verricht in de onderneming;
Een mededeling of waarneming dat de vreemdeling met een bedrijfsauto opgehaald is en 
naar de onderneming gebracht is;
De handen, kleding en/of het schoeisel van de vreemdeling is besmeurd met in de 
onderneming verwerkte grondstoffen, materialen of hulpstoffen.



3.4 Aanwezigheid in bedrijfsruimte

Beschrijf de aangetroffen situatie zo uitgebreid mogelijk in het rapport.

3.3 Voorhanden hebben van gereedschappen, materialen, producten
In veel bedrijven/beroepen is het gebruik van gereedschappen voor de hand liggend, denk aan de 
slager met mes, timmerman met hamer, metselaar met troffel. Personeel werkzaam in de bouw zal 
vaak ook kleine materialen als spijkers, schroeven of touw bij zich dragen. Het is niet gebruikelijk dat 
bezoekers die zaken bij zich dragen, tenzij ze ter plekke aanwezig zijn om arbeid te verrichten.

3.5 Even meehelpen
Werkgevers willen het soms doen voorkomen dat personen (zelfs ongevraagd) gaan helpen bij grote 
drukte in de zaak of dat zij een persoon toegestaan hebben om voor zichzelf wat eten te maken. 
Daarbij wordt verwezen naar eigen (allochtone) cultuur. Zie ook het vorige punt.

naam en/of het logo van de onderneming op. Als je ziet dat een vreemdeling bedrijfskleding draagt of 
dat de vreemdeling kleding draagt die gelijk is aan de kleding die door het personeel gedragen wordt, 
is dat een aanwijzing dat iemand werkzaamheden verricht voor deze onderneming.

3.6 Beschikken over toegangspas, sleutel of administratieve aanwijzingen
Bedrijven verstrekken toegangspassen of sleutels die toegang geven tot het bedrijf of een 
bedrijfsruimte aan personeel. Het is niet gebruikelijk dat bezoekers vrije toegang hebben tot die 
ruimtes. Als je dus iemand aantreft die de beschikking heeft over zo'n toegangspas of sleutel dan is 
dat (behoudens gevallen van diefstal en vermissing) een indicatie dat de ondernemer de betreffende 
persoon (vrije) toegang tot de onderneming heeft gegeven. Vraag de vreemdeling hoe hij aan deze 
pas of sleutel gekomen is.

3.7 Administratieve aanwijzingen
Als er klokkaarten (tijdregistratie) gebruikt worden, kijk dan voor wie er allemaal zo'n kaart

Let op! In sommige bedrijfstakken (bijv, in de vleesverwerking of voedingsbereiding) is het dragen van 
speciale kleding verplicht vanwege hygiëneregels. Het dragen van die kleding is dan niet zonder meer 
een indicatie dat iemand werkzaamheden verricht in de onderneming. Ook bezoekers worden 
verplicht die kleding te dragen, maar die kan bijv, een afwijkende kleur hebben. N.B. Personen 
waarvan zonder meer duidelijk is dat zij als bezoekers in het bedrijf aanwezig zijn, worden ook als 
zodanig behandeld.

5.1,2,D



Een aangetroffen vreemdeling, waarvan de arbeid niet daadwerkelijk is waargenomen, moet tijdens 
het verhoor goed bevraagd worden met betrekking tot hun verklaring voor jouw bevindingen en

Ook briefjes op een prikbord/mededelingenbord met namen van personeel en telefoonnummers kan, 
in combinatie met andere beschreven factoren, aanleiding zijn voor nader onderzoek en het opmaken 
van een boeterapport.

voorhanden is. Komt de naam van een aangetroffen vreemdeling hierop voor? Hetzelfde geldt als er 
productielijstjes (stuksproductie) bijgehouden worden.

3.9 Observatie (voorafgaand aan controle)
Bij de voorbereiding van de controle kan de locatie al geobserveerd worden. Daarbij kunnen ook 
werkzame personen waargenomen worden en kunnen (oppervlakkige) kenmerken van deze personen 
vastgelegd worden. Deze waarnemingen kunnen gecombineerd worden met de waarnemingen van de 
werkplekcontrole als aangetroffen personen refereren aan het feit dat ze pas de 1e keer ter plaatse 
zijn. Zie voor specifieke voorobservaties in de horeca en detailhandel de Werkinstructie 
Voorobservatie in Horeca- en Detailhandelsondernemingen.

3.10 Verklaring andere personen
Bij het horen van werknemers mag je ook vragen stellen over de taakverdeling bij de werkzaamheden 
en met wie samengewerkt wordt in de onderneming (en ook hoe lang dat al zo is). Dit kan belangrijke 
informatie opleveren voor een juiste beoordeling van de situatie in de onderneming en bewijs leveren 
over de illegale tewerkstelling. Andere aanwezige personen (bezoekers?) kunnen ook iets zeggen over 
door wie ze te woord gestaan zijn in de onderneming of wat ze gezien hebben.

3.12 Handen/kleding/schoeisel
De werkomstandigheden in de onderneming kunnen leiden tot het besmeuren van lijf, kleding en 
schoeisel. Denk aan vuile handen bij het werken in de tuinbouw, of het meel aan de handen van de 
bakker, de kalk aan de schoenen van de stukadoor. Als je dit ziet, beschrijf dat dan goed in je 
boeterapport, zodat duidelijk is dat het bijv, geen toevallige vlek op de kleding is. Maar juist dat het 
een gevolg is van de werkzaamheden van de vreemdeling.

In de administratie van de onderneming kunnen boekingen of boekingsstukken zitten die verwijzen 
naar personeelsleden of mensen die betaald worden door de onderneming. Kijk ook naar 
kasbetalingen en kwitanties: wie wordt waarom betaald?

3.11 Bedrijfsauto
Vervoer naar de onderneming met een bedrijfsauto (als passagier of bestuurder) kan een aanwijzing 
opleveren voor de tewerkstelling door de onderneming. Als er een indicatie is van vervoer door of 
vanwege de werkgever, vraag dan hoe dat geregeld is, of er voor betaald wordt etc. Ook het gebruik 
(mogen) maken van een bedrijfsauto geeft een indicatie voor een relatie met de betreffende 
onderneming/werkgever.

4. Wanneer maak je een boeterapport op
Wanneer op basis van de aanwijzingen illegale tewerkstelling onderbouwd kan worden, dan kun je 
een boeterapport opstellen. De controlebevindingen moeten zeer zorgvuldig, nauwkeurig en liefst 
uitgebreid in het boeterapport beschreven moeten worden.

3.8 Vreemdeling is eerder al eens werkend aangetroffen
Bij een controle tref je een persoon aan die beweert niet aan het werk te zijn. Ook bij een vorig bezoek 
aan deze onderneming is hij werkend aangetroffen. Daarmee is het zeerwel mogelijk dat betrokkene 
nog steeds werkzaam is voor de onderneming.



waarnemingen. Doorvragen is essentieel, je hebt immers geen waarneming van de arbeid.

5. Relevante wet- en regelgeving

massageruimtes. Gebleken is dat haar handtas in (defecte) koelkast had staan. Eiseres heeft
gesteld dat een goede bekende en een klant van eiseres was. was bij de binnenkomst van de
inspecteurs slechts behulpzaam door hen naar de massagevertrekken te verwijzen en als vaste klant
was het gebruikelijk dat haar tas in de (defecte) koelkast legde. De rechtbank overweegt dat de
feiten, zijnde de aanwezigheid van werkend aan een laptop, als enige op dat moment in de

Rechtbank Maastricht, 29 juli 2014 n.a.v. i-Net zaak
Vreemdeling is in massagesalon aangetroffen terwijl ze aan een laptop zat te werken. Zij heeft de 
inspecteurs binnengelaten, het woord "massage" gezegd en met haar arm gewezen richting de

onderneming, het binnenlaten van de beide inspecteurs en de doorverwijzing naar de 
massageruimten, op meer dan het enkel behulpzaam zijn duiden. Verweerder kon derhalve tot het 
door hem ingenomen standpunt komen, waarbij de boete - naar het oordeel van de rechtbank 
terecht, omdat structurele arbeid niet uit de feiten kan worden afgeleid - is verminderd met 50%.

Algemene wet bestuursrecht
Artikel 5:16 en 5:20 Awb

Rechtbank Alkmaar, 26 januari 2012 n.a.v. i-Net zaak
Twee Chinese vreemdelingen zijn tijdens de werkplekcontrole in de onderneming aangetroffen: een 
vreemdeling zat verstopt in een voormalige doucheruimte, de ander stond op een buitenplaatsje 
achter een deur. Er is niet waargenomen dat de vreemdelingen arbeid verrichtten. Ten aanzien van 
vreemdeling A is voldoende grond voor de conclusie dat hij ten behoeve van de onderneming arbeid 
heeft verricht: hij heeft zelfverklaard dat hij werkzaamheden heeft verricht bestaande uit afwassen, 
groente snijden, bakken en schoonmaken en dat hij ten tijde van de controle rode paprika aan het 
snijden was. Een van de vennoten heeft dit in zijn verklaring bevestigd. Ten aanzien van de 
vreemdeling B kan geen arbeid worden vastgesteld. Hij is niet werkend aangetroffen, heeft verklaard 
dat hij op bezoek was, op een van de vennoten wachtte en buiten op het plaatsje was om een sigaret 
te roken. Vreemdeling A heeft weliswaar verklaard vreemdeling B te kennen en samen met hem te 
hebben gewerkt, maar dit tast de aannemelijkheid van de verklaring van vreemdeling B niet aan, 
omdat deze nimmer heeft ontkend ooit voor de onderneming (met twv) te hebben gewerkt. 
Vreemdeling A heeft ook niet verklaard dat vreemdeling B ten tijde van de controle aan het werk was. 
De omstandigheid dat buiten een schort lag dat, net als vreemdeling B, nog niet helemaal 
natgeregend was, is onvoldoende bewijs, omdat vreemdeling B dit schort niet droeg en hiermee niet 
is aangetoond dat hij die dag heeft gedragen en werkzaamheden in de keuken van de onderneming 
heeft verricht. De bewijsvoering ten aanzien van vreemdeling B slaagt niet.

Wetboek van Strafrecht
Artikel 184WvSr.

Jurisprudentie
In de praktijk is het al vaker voorgekomen dat vermoedens van arbeid leidden tot het opmaken van 
een boeterapport voor overtreding van de Wav. Ook rechtbanken en de Raad van State hebben al 
geoordeeld over situaties waarbij het bewijs van de overtreding (mede) kwam uit de in deze 
werkinstructie beschreven omstandigheden. Als voorbeeld worden enkele uitspraken samengevat 
weergegeven.

Besluit MT AMF
Het MT AMF heeft een besluit genomen met betrekking tot werknemers aan wie door de inspecteurs 
inlichtingen worden gevraagd over (andere) werknemers of over andere aangelegenheden aangaande
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de werkzaamheden en die weigerachtig zijn.
Er is besloten dat van deze werknemers In beginsel deze inlichtingen niet zullen worden gevorderd. Het 
is evident dat het belang van de werknemer tot behoud van zijn werk en goede werkrelatie de voorkeur 
heeft boven het belang dat de inspecteurs nastreven.
Dit geldt niet als het om een werknemer gaat die een leidinggevende functie heeft in de onderneming 
(bijvoorbeeld een bedrijfsleider). Als de leidinggevende werknemer weigerachtig is, worden de 
inlichtingen op basis van artikel 5:16 en 5:20 Awb van hem gevorderd. Wanneer niet wordt voldaan 
aan deze vordering, wordt over gegaan tot aanhouding van de weigerachtige leidinggevende 
werknemer en wordt proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van artikel 184 van het Wetboek 
van Strafrecht.

6. In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?
Deze werkinstructie beschrijft geen formele regels (die de grenzen afbakenen), maar beoogt een 
hulpmiddel te zijn bij het exploreren van de onderzoeksmogelijkheden als er geen feitelijke 
waarneming van de arbeid heeft plaatsgevonden. Het is de bedoeling datje bij het ontbreken van een 
feitelijke waarneming de mogelijkheden uit deze werkinstructie zo veel mogelijk volgt. Uiteraard mag 
je een andere aanpak kiezen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Leg deze 
omstandigheden dan vast in een notitie in i-Net.
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De Nederlandse Arbeidsinspectie is onder andere belast met het toezicht op de Wet Minimumloon en 
Minimumvakantiebijslag (WML), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet allocatie 
arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), de Arbeidstijdenwet (Atw) en de Wet arbeidsvoorwaarden 
gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Om dit toezicht te kunnen uitvoeren 
worden er controles gehouden bij ondernemingen en/of locaties waar gewerkt wordt. Deze controles 
kunnen ook bij particulieren plaatsvinden waarbij mogelijk sprake van is van werkgever- of 
opdrachtgeverschap.
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2. Soorten inspecties

De inspecties worden uitgevoerd op grond van:

3. Werkwijze tijdens inspecties

3.1. Werkwijze bij een werkplekonderzoek

Een inspectie start vaak met een onderzoek op de werkplek. Daarna volgt meestal een onderzoek in 
de administratie. De werkplekcontrole en het onderzoek in de administratie kunnen kort na elkaar en 
zelfs in enkele gevallen tegelijkertijd plaats vinden bijvoorbeeld bij een grote (multidisciplinaire) 
controle. Er kan ook voor gekozen worden om eerst een administratief onderzoek te verrichten.

Na binnenkomst in een onderneming legitimeren inspecteurs zich altijd (als toezichthouder en/of 
zo nodig als opsporingsambtenaar) en delen de reden van hun komst mede. Er wordt geprobeerd zo 
snel mogelijk contact te krijgen met de eigenaar, werkgever of bedrijfsleider. De eigenaar, werkgever 
of bedrijfsleider is verplicht om mee te werken aan het onderzoek van de inspecteur.
De algemene regel voor een werkplekonderzoek is dat van alle aangetroffen personen de identiteit 
wordt gecontroleerd en vragen worden gesteld over het loon en de werktijden. Indien het fysiek niet 
mogelijk is om alle aangetroffen personen te controleren dan wordt zoveel mogelijk van te voren

Een inspectie zal veelal niet van tevoren aangekondigd worden, maar een projectleider kan ervoor 
kiezen om hiervan af te wijken.
Een inspectie wordt door ten minste twee inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie 
uitgevoerd, behalve als het een gezamenlijke inspectie betreft met een andere instantie. Denk 
bijvoorbeeld aan ambtenaren van de (vreemdelingen)politie. Bij inspecties van interventieteams of 
samenwerkingsverbanden kunnen ook opsporingsambtenaren van de KMar of Douane, 
toezichthouders van andere inspectiediensten of werknemers van de Belastingdienst, het UWV of 
gemeenten deelnemen.

Bij onderzoeken naar aanleiding van een melding van derden richt het onderzoek zich op de naleving 
van de wet waarop de melding betrekking heeft. In een programma kunnen daarover andere 
afspraken gemaakt worden.
Dat staat niet in de weg aan het door inspecteurs tevens onderzoeken van de andere arbeidswetten 
als daartoe aanleiding bestaat. De inspecteurs leggen de aanleiding voor het uitbreiden naar een of 
meer andere wetten schriftelijk en geobjectiveerd vast.

In principe controleren wij op alle wetten op het terrein van 'eerlijk werken' (arbeidsmarktfraude). Dit 
zijn de volgende wetten:
- Wav;
- WML;
- Waadi;
- Atw en
- WagwEU.
In projectplannen kan hiervan worden afgeweken.

• Programma's of projecten;
• Meldingen van derden;
• Eerdere inspectie (hercontrole);
• Op eigen initiatief.



3.2. Werkwijze bij een administratief onderzoek

3.3. Afloop inspectie

4. Bevoegdheden

5. In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?

De inspecteurs kunnen gebruik maken van bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht en 
uit de eerder genoemde wetten (wanneer de naleving van die wet onderzocht is of wordt).

Na afloop van een inspectie wordt de eigenaar, werkgever of bedrijfsleider - indien aanwezig - direct 
medegedeeld of het onderzoek is afgerond of dat nog nader onderzoek wordt gedaan en hij hierover 
nog benaderd wordt. Indien het onderzoek is afgerond wordt hem medegedeeld wat de bevindingen 
van de inspectie zijn, welke mogelijke gevolgen dat heeft en welke eventuele verplichtingen hij heeft. 
Een van de inspecteurs overhandigt zijn of haar contactgegevens, zodat naderhand nog contact 
opgenomen kan worden.

bepaald - op basis van objectieve criteria - welke doelgroep wordt onderzocht. Alle aangetroffen 
personen worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan 
(artikel 1 Grondwet).
De identiteitsgegevens en gegevens met betrekking tot het loon en de werktijden worden genoteerd 
door de inspecteurs. Ook worden er aanvullende vragen gesteld als daartoe op basis van onderzoek 
of de gegeven antwoorden aanleiding toe is. Daartoe kunnen interviews worden afgenomen.

Ook bij een onderzoek in de administratie legitimeren inspecteurs zich en delen zij de reden van hun 
komst mede. Het onderzoek in de administratie betreft over het algemeen de WID-administratie en 
de loonadministratie over een bepaalde periode. De inspecteurs zijn ook bevoegd andere 
administraties in te zien. Als het een grote onderneming betreft met veel werknemers, wordt een 
steekproef gehouden. Voor het toezicht op de naleving WML is hiervoor de werkinstructie "onderzoek 
bij grote ondernemingen" leidend.

Getracht wordt om het productieproces zo min mogelijk te verstoren. Voor de handhaving van de 
bovengenoemde wetten is het noodzakelijk om werknemers te interviewen aan de hand van een 
vragenlijst. Bij inspecties waar veel werknemers aanwezig zijn, kan ervoor gekozen worden om alle 
werknemers op een centrale plaats (bijvoorbeeld de kantine) te interviewen. Over het algemeen 
gebeurt dit in overleg met de eigenaar, werkgever of bedrijfsleider. De werknemer die gecontroleerd 
en geïnterviewd is kan weer aan het werk, mits deze niet illegaal in Nederland verblijft of illegaal 
tewerkgesteld is.

De steekproef kan een bepaalde groep werknemers betreffen, maar bijvoorbeeld ook alle werknemers 
waarvan de achternaam begint met de letters A tot en met E. De inspecteurs mogen dat zelf bepalen. 
De steekproef moet wel gebaseerd zijn op objectieve criteria of voorgeschreven zijn in een 
programma- of projectplan (bijvoorbeeld alleen de productiemedewerkers van een onderneming en 
niet het kantoorpersoneel).



Je mag niet afwijken van deze werkinstructie tenzij in het projectplan anders is afgesproken en dit 
met het management is afgestemd.
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Toezicht en handhaving zijn belangrijke elementen voor de bevordering van eerlijk werken. Het IG- 
team heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat dit risicogericht gebeurt. Inspecties behoren zich te 
richten op werkgevers die de wetgeving bij herhaling overtreden om zo de ergste overtreders aan te
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2. De escalatieladder

<gever een trede omhoog op de escalatieladder. Schematisch ziet dat er als volgt uit.een wer

Boeterapport

(*) Bij de selectie van te controleren werkgevers kan gebruik worden gemaakt van de analyse van

2

Werkgevers die de wet- en regelgeving blijven overtreden, krijgen een steeds intensievere aandacht 
van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In het geval van eenzelfde of soortgelijke overtreding schuift

Naar inzicht 
programma

Boeterapport 
+ maatwerk)

Herinspectie 
tenminste op de 
overtreden wet)

Naast de escalatieladder regelt deze werkinstructie de wijze van selecteren van herinspecties. Zowel 
herinspecties in verband met de escalatieladder als herinspecties buiten de escalatieladder om..

100% van 
dezelfde of 
soortgelijke 
overtredingen 
uit trede 2

100% van 
dezelfde of 
soortgelijke 
overtredingen 
uit trede 3

Verplichting 
inspectie

Gemiddeld of 
verwacht 
resultaat

Initiële 
inspectief*)

pakken. Werkgevers die het goed doen worden met rust gelaten. In die context is het ook volstrekt 
redelijk dat overtredingen hard worden aangepakt en dat de ergste overtreders net zo lang worden 
gevolgd tot ze op orde zijn en de overtreders zijn gestopt. Om dit te bereiken is de escalatieladder 
ontwikkeld. De escalatielader komt voort uit- en geeft uitvoering aan de Wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (WAHHS). De escalatieladder waarborgt de 
aanscherping van de sanctiemogelijkheden en leidt de weg naar een preventieve stillegging. Deze 
werkinstructie geeft de beleidslijn en de minimale verplichting voor programma's weer. Deze 
werkinstructie is bedoeld voor programmamanagers, projectleiders en arbeidsinspecteurs.

Belangrijke notie is dat deze werkinstructie alleen de kaders aangeeft. Per programma kunnen binnen 
deze kaders aanvullende maatwerkafspraken gemaakt worden die aansluiten bij de preferente 
werkwijze van het programma en de gemaakte strategische en tactische keuzen binnen het 
programma. Deze worden vastgelegd in het programmaplan, PWP of projectplan.

Ten minste 20 
% (*1)van 
dezelfde of 
soortgelijke 
overtredingen 
uit trede 1

Operationele 
fase

Boeterapport 
+ bevel 
preventieve 
stillegging
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2
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3

Notoire controle 
(op alle 
wetten*2)

Niet-
naleverscontrole 
op alle wetten*2)

Trede 
4

Trede 
1

Boeterapport 
+ 
waarschuwing 
preventieve 
stillegging



2.1 Soortgelijke overtreding

Wetgeving

De artikelen 2, eerste lid, 15a WavWav

Wml

Zie het handhavingsbeleid ATWAtw

2.2 Locatiebeginsel

3

Bij de beoordeling of er sprake is van dezelfde of soortgelijke overtredingen moet rekening worden 
gehouden met het locatiebeginsel. Dit betekent dat bij de vaststelling of er sprake is van een eerdere

Een soortgelijke overtreding volgens de WAHHS, kan tevens een ernstige overtreding inhouden. In dat 
geval wordt de eerste trede van de escalatieladder overgeslagen, er volgt dan meteen een 
waarschuwing preventieve stillegging.

Uit de Fraudewet volgt dat er voor de toepassing van de escalatieladder sprake moet zijn van dezelfde 
overtredingen of die soortgelijk zijn aan elkaar en waarvoor er een boeterapport is opgemaakt. Niet 
iedere overtreding waarvoor een boeterapport is opgemaakt houdt een overtreding in voor de 
escalatieladder. In het geval van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (Wml) is 
bijvoorbeeld een boeterapport in verband met contante betaling uitgesloten van de escalatieladder. 
In de meeste gevallen waarbij een boeterapport is opgemaakt, is er echter wel sprake van dezelfde of 
een soortgelijke overtreding. Zie hiervoor het onderstaande overzicht.

De artikelen 7, 13,13a, 15 en 18b, tweede lid
Wml

Een nadere duiding van de toepasselijke 'soortgelijke overtredingen' en 'ernstige overtredingen' staan 
uitgewerkt als bijlage bij deze werkwijzer opgenomen. De Waadi kent maar één overtreding voor 
toepassing van de escalatieladder. Let op: Een soortgelijke overtreding voor de ene wet houdt geen 
soortgelijke overtreding voor de andere wet in. De escalatieladder stopt of vangt niet aan indien er 
geen sprake is van een zelfde of een soortgelijke overtreding.
Let op: Er zijn overtredingen waarvoor een boeterapport kan worden opgemaakt maar die geen 
soortgelijke of ernstige overtreding inhouden. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen 2a en 15 Wav en 
7a Wml.

Soortgelijke overtredingen voor 
toepassing van de WAHHS

O&A.
(*1) Deze 20% valt uiteen in 10% selecte herinspecties en 10% aselecte herinspecties. In het 
Programmawerkplan(PWP) of projectplan kan een programmamanager of projectleider aangeven dat 
hiervan wordt afgeweken en dat er bijvoorbeeld 20% van de herinspecties zelf geselecteerd wordt.
(*2) In het PWP of projectplan kan gemotiveerd worden afgeweken van de controle op alle wetten.



2.3 Termijnen voor herinspecties in verband met de escalatieladder

2.4 Preventieve stillegging

4

De werking van de escalatieladder ziet op alle dezelfde of soortgelijke overtredingen binnen een 
periode van uiterlijk 5 jaar volgend op de datum constatering overtreding zoals vermeld is in het 
boeterapport. Overtredingen van vóór deze termijn tellen niet mee voor de escalatieladder.
Ernstige overtredingen vormen hierop de uitzondering. Daarvoor is de termijn gesteld op 10 jaar 
volgend op de datum constatering overtreding zoals vermeld is in het boeterapport. Voor het 
uitvoeren van herinspecties geldt een algemene termijn van 6 maanden na het afsluiten van de 
voorliggende zaak. Deze termijn kan echter worden vervroegd of verlaat naar het oordeel van de 
arbeidsinspecteur in overleg met zijn of haar projectleider en valt binnen de grenzen van de 
programmaverantwoordelijkheid. Hierbij is in beginsel een maximale termijn van 12 maanden na 
het inzenden van het voorliggende boeterapport toelaatbaar. Er kunnen gegronde redenen zijn om 
deze termijn nog langer op te rekken omdat bijvoorbeeld eerst meer duidelijkheid moet worden 
verkregen omtrent een (onherroepelijke) boete. Een reden om de herinspectietermijn te 
vervroegen kan zijn in verband met vluchtig werkgeverschap, zoals in de bouw. Bij het afsluiten 
van de zaak in Inet kan de arbeidsinspecteur op voorhand de termijn voor de herinspectie 
aanpassen, maar alleen als dat voor het betreffende project aangezet is, anders is dit niet mogelijk 
Bij de toekomstige beoordeling van de herinspectie kan zo nodig gemotiveerd worden besloten de 
herinspectie voor langere tijd aan te houden, dit ter beoordeling van het programma.

Van een zelfstandig opererende nevenvestiging is alleen sprake indien binnen deze nevenvestiging 
structureel is voorzien in leiding en gezag. Er dient sprake te zijn van een eigen bevoegdheid tot het 
aansturen van personeel voor die vestiging en/of het uitvoeren van personeelsbeleid.

Wordt dezelfde of soortgelijke overtreding geconstateerd in een andere zelfstandig opererende 
vestiging (dan de vestiging waar eerder een overtreding is geconstateerd) dan wordt er, vanwege het 
locatiebeginsel, niet volgens de volgende trede van de escalatieladder toezicht gehouden.

Wanneer een zelfstandig opererende nevenvestiging binnen de recidive termijn opnieuw dezelfde of 
soortgelijke overtreding pleegt, treedt voor die vestiging de escalatieladder in werking.

De IG kan besluiten (werkzaamheden van) een bedrijf dat meerdere keren één van de arbeidswetten 
overtreedt stil te leggen. Een preventieve stillegging kan worden opgelegd wanneer voor de derde 
keer een boete wordt opgelegd voor dezelfde of een soortgelijke overtreding (trede 3). Bij de tweede 
overtreding (trede 2) is dan al een waarschuwing preventieve stillegging opgelegd. Bij ernstige 
overtredingen (zie bijlage) wordt al bij de eerste boete (trede 1) de waarschuwing preventieve 
stillegging afgegeven. Een preventieve stillegging duurt minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. 
De stillegging wordt niet opgeheven als de overtreding is gestopt, maar duurt altijd de periode

Het locatiebeginsel staat beschreven in de beleidsregel boeteoplegging van de relevante 
arbeidswetten op het domein van eerlijk werk.

zelfde of soortgelijke overtreding wordt gekeken of er sprake is van een zelfstandig opererende 
onderneming.

• Artikel 8 Beleidsregel boeteoplegging Wav 2020;
• Artikel 11 Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wml 2018;
• Artikel 2 lid 2 Beleidsregel boeteoplegging WagwEU 2020;
• Artikel 7 Beleidsregel boeteoplegging Waadi 2014;
• Artikel 5 van de Beleidsregel preventieve stillegging in verband met recidive.



Naar boven

3. Geen overtreding, toch een herinspectie buiten de escalatieladder

4. Misstanden
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waarvoor hij is opgelegd. Niet naleven van de preventieve stillegging is een strafbaar feit waarvoor 
altijd proces-verbaal wordt opgemaakt. Niet naleven wordt volgens artikel 1 onder 1° van de Wet op 
de economische Delicten (WED) gekwalificeerd als een overtreding. Indien opzettelijk niet wordt 
nageleefd, dan wordt het volgens artikel 1 onder 1° jo artikel 2 WED gekwalificeerd als een misdrijf.

Het besluit om niet preventief stil te leggen staat de verdere werking van de escalatieladder niet in de 
weg. Een nadere instructie over hoe om te gaan met een preventieve stillegging kan hier worden 
gevonden.

De ergste overtreders kunnen zich manifesteren buiten de scope van de escalatieladder om. We 
noemen dat misstanden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan malafide doorstarters. Dit zijn 
ondernemers die na een overtreding bewust op een faillissement/turbo liquidatie/zelf staken 
onderneming hebben aangestuurd, om vervolgens met een schone lei weereen nieuwe onderneming

Let op: Indien na een dergelijke herinspectie toch een boeterapport wordt opgemaakt voor een 
soortgelijke overtreding volgens de WAHHS, wordt dit als een eerste inspectie gezien volgens deze 
escalatieladder.

Na constateren van dezelfde of een soortgelijke overtreding, terwijl eerder een waarschuwing 
preventieve stillegging is afgegeven, neemt de arbeidsinspecteur of projectleider dezelfde 
dag of daags daarna contact op met BDI om de casus voor te leggen en het vervolgtraject af 
te stemmen. Het boeterapport wordt met voorrang afgewerkt.
BDI zal haar advies of er moet worden stilgelegd of niet, zo ja voor welke duur en voor welke 
werkzaamheden voorleggen aan de directeur Toezicht. Zo nodig wordt het advies in het IG 
team besproken.
Na uitvaardigen van het bevel preventieve stillegging ziet het betreffende programma, al dan 
niet in samenwerking met ketenpartners zoals de politie, erop toe dat er regelmatig wordt 
gecontroleerd of de opgelegde preventieve stillegging ook daadwerkelijk wordt nageleefd. 
Hiertoe zijn middelen beschikbaar bij Fimo, te denken aan afzetlint en dergelijke.

Na een (initiële) inspectie kan het zo zijn dat er naar het professioneel oordeel van de 
arbeidsinspecteur wél sprake was van onregelmatigheden, maar dat die onregelmatigheden om 
uiteenlopende redenen niet hebben geleid tot vaststelling van een overtreding. Enkele voorbeelden 
hiervan kunnen zijn:

• Tijdens de inspectie is er onvoldoende arbeid waargenomen om een overtreding te kunnen 
vaststellen.

• Uit verklaringen van werknemers blijkt dat een inspectie op een ander moment in tijd had 
moeten plaatsvinden.

• Algehele indruk van de onderneming wordt omschreven als zeer hoog risicodragend.
• Er wordt een waarschuwing voor de Atw, Wml of de Wav gegeven.



5. Selectie van herinspecties l-net

5.2. Selectie van herinspecties buiten de escalatieladder om

Naar boven

6. In hoeverre mag je afwijken van deze werkwijzer
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Er mag niet afgeweken worden van de werkwijzer. Er is wel een mogelijkheid om niet "volledig te 
escaleren", maar die zit in het proces verankerd: de programma's kunnen een afwijking van de 
werkwijzer voorstellen. Zo'n afwijking moet geaccordeerd worden door het HHO AMF en/of ATW.

Indien bij het inspectieresultaat staat opgenomen dat er geen boeterapport is opgemaakt, is de 
escalatieladder niet van toepassing. De arbeidsinspecteur kan echter van mening zijn dat er sprake is 
van onregelmatigheden waardoor een herinspectie is gewenst (zie alinea 3). geeft dit in l-net aan bij 
het opmerkingenveld. In dat geval motiveert de arbeidsinspecteur geobjectiveerd in een notitie in Inet 
zijn beweegredenen. Zo kan in een later stadium worden beoordeeld of er al dan niet daadwerkelijk 
een herinspectie moet plaatsvinden.

De selectie om te komen tot daadwerkelijk te verrichten herinspecties is een 
programmaverantwoordelijkheid. Minimaal moet er in 20% van de gevallen een herinspectie worden 
uitgevoerd. 100% is toegestaan. Herinspecties in trede 3 en 4 van de escalatieladder zijn verplichte 
herinspecties die niet vallen onder de eerdergenoemde 20% verplichting.

op te starten en met die nieuwe onderneming opnieuw overtredingen begaan. Dergelijke misstanden 
kunnen niet worden aangepakt via de methodiek van de escalatieladder. Er zijn meerdere 
voorbeelden denkbaar. Misstanden beperken zich niet alleen tot een vorm van daderschap. Ook 
constructies of vormen van werkgeverschap om overtredingen te begaan, te maskeren of 
boeteoplegging te ontduiken, kunnen door een programma worden betiteld als een misstand, leder 
programma definieert zijn programma specifieke misstanden in het PWP en formuleert daartoe 
handhavingsdoelen met het oog op handhaving en effect.

Aan de hand van de resultaten van een voorliggend jaar, valt een inschatting te maken van te 
reserveren uren voor een komend jaar. Het programma reserveert tijd voor herinspecties in het PWP.

5.1. Selectie van herinspecties volgens de escalatieladder
Indien bij het inspectieresultaat staat opgenomen dat er een boeterapport is opgemaakt voor een 
zelfde of een soortgelijke overtreding volgens de WAHHS, volgt altijd de escalatieladder. De 
arbeidsinspecteur kan echter van mening zijn dat het boeterapport vermoedelijk zal leiden tot het 
gewenste effect. In die gevallen zal deze zaak in Inet niet op de lijst van herinspecties komen. 
Anderzijds kan de arbeidsinspecteur van mening zijn dat er sprake is van gerede twijfel of dat een 
herinspectie is gewenst..



Ernstige overtreding Vindplaats

Wav

WML

Handhavingsbeleid ATWAtw

Waadi geen

WagwEU
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Soortgelijke 
verplichtingen 
en verboden

art. 5 Besluit 
gedetacheerde 
werknemers in de 
Europese Unie

de overtreding 
waarbij ten minste 
20 werkenden zijn 
betrokken

art. 10.2 en 10.3 Besluit 
uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen

Bijlage: Overzicht (per wet) van de begrippen "ernstige overtreding" en "soortgelijke 
verplichtingen en verboden"

de overtredingen 
van de informatie
verplichting, 
bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, van de 
wet en van de

art. 3 en 6 Besluit 
minimumloon en 
minimumvakantiebij slag

art. 3:1 Besluit allocatie 
arbeidskrachten door 
intermediairs

de overtreding 
waarbij:
a. ten minste 20 
werknemers zijn 
betrokken en de 
onderbetaling ten 
minste 25 procent 
bedraagt;
b. de onderbetaling 
ten minste 50 
procent bedraagt; of 
c. artikel 18b, 
tweede lid, van de 
wet niet is 
nageleefd.

de informatie-
en 
administratieve 
verplichtingen 
op grond van 
artikel 6, eerste

de overtreding 
waarbij ten minste 
20 ter beschikking 
gestelde 
arbeidskrachten zijn 
betrokken

het door de 
werkgever niet 
of 
onvoldoende 
nakomen van 
de op hem op 
grond van de 
artikelen 7, 13, 
13a, 15,16 en 
18b, tweede 
lid, van de wet 
rustende 
verplichtingen

de 
verplichtingen 
en verboden op 
grond van de 
artikelen 2, 
eerste lid, 15a 
en 18, tweede 
lid, zoals dat 
artikel luidde 
op 30 juni 
2015, van de 
wet 1)



Naar boven
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lid, en tweede 
lid, 8, eerste, 
derde en zesde 
lid, 9, eerste 
tot en met 
derde lid, van 
de wet en de 
verplichting op 
grond van 
artikel 2a van 
de Wet arbeid 
vreemdelingen

administratieve 
eisen en
control emaatregel en, 
bedoeld in de 
artikelen 8, eerste en 
zesde lid en van de 
administratieve 
eisen en
control emaatregel en, 
bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, van de 
wet, waarbij 
tenminste twintig 
gedetacheerde 
werknemers 
betrokken zijn

1) Artikel 18, tweede lid Wav per 30 juni 2015:
Als overtreding wordt tevens aangemerkt het door de werkgever niet naleven van artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht voor zover het betreft het door de toezichthouder uitoefenen van 
bevoegdheden ter vaststelling van de identiteit van degene die voor de werkgever arbeid verricht of 
heeft verricht.
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1. Inleiding

2. WML onderzoek in grote ondernemingen

De voordelen van deze werkwijze zijn dat:

2.1 Stel de doelgroep vast

Bij deze eerste stap probeer je antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Bij een onderneming met meer dan 10 werknemers betrekken we maximaal 30 werknemers in het 
onderzoek. Van deze 30 werknemers onderzoekje of je een onderbetaling kan vaststellen. Je 
selecteert dus eerst je doelgroep. Daarna stel je vast of er binnen de doelgroep overtredingen zijn. Als 
je geen overtreding binnen de doelgroep hebt geconstateerd is het niet toegestaan werknemers in de 
doelgroep te vervangen voor andere werknemers, teneinde een overtreding te kunnen vaststellen.

Het onderzoek bestaat in totaal uit negen stappen (2.1 t/m 2.9). Hieronder lees je per stap wat precies 
de bedoeling is.

Deze werkinstructie beschrijft hoe je een WML-onderzoek in een grotere onderneming uitvoert en 
hoeveel werknemers je dan controleert. De intentie van deze werkinstructie is om een werkgever, die 
bereid is zijn medewerking te verlenen, naast de geconstateerde onderbetalingen direct alle overige 
onderbetalingen in zijn onderneming ongedaan te laten maken.

Er kan een capaciteitsprobleem ontstaan als we alle werknemers in een grote onderneming 
controleren. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld over het aantal werknemers dat we in 
onderzoek nemen. Bij bedrijven met maximaal tien werknemers betrekken we alle werknemers in het 
onderzoek. Bij bedrijven met meer dan tien werknemers stellen we een onderzoek in onder een deel 
van de werknemers. De werkgever krijgt de gelegenheid onderbetalingen en andere Wml 
overtredingen van niet-onderzochte werknemers binnen een bepaalde periode te herstellen. Of hij 
daaraan heeft voldaan controleer je bij een tweede controle.

• het nieuwe inspecteren goed tot zijn recht komt: 'zacht waar het kan en hard waar het moet';
• door de werkgever positief te benaderen en actief te laten deelnemen een hoger 

acceptatieniveau van de handhaving onstaat;
• de onderzoekslast bij grote bedrijven wordt ingeperkt;
• bedrijven actief de kans krijgen om tussentijds orde op zaken te stellen en zij kunnen zo een 

excessieve boete ontlopen;
• er meer ondernemingen kunnen worden gecontroleerd.

• Hoeveel werknemers heeft de werkgever in dienst?
• Binnen welke groep of groepen werknemers vindt de mogelijke onderbetaling plaats?
• Wat is (ongeveer) de grootte van die doelgroep?



2.1.1 Stel vast hoeveel werknemers er in dienst zijn

2.1.2 Kies de doelgroep

2.2 Stel de doelgroep vast

2.2.1 Doe onderzoek in de administratie en op de werkplek

De werkgever kan je vertellen of het aantal in dienst zijnde werknemers een vast aantal is of juist sterk 
schommelt. Als het een vast aantal is, kijkje naar de jongst afgesloten betaalperiode of een relevante 
betaalperiode. Je telt alle uitbetaalde werknemers bij elkaar op: fulltimers, parttimers en 
oproepkrachten. Dat neem je als aantal in dienst zijnde werknemers. Als het aantal in dienst zijnde 
werknemer sterk schommelt kan de verzamelloonstaat van de onderzoeksperiode uitkomst bieden.

Tijdens deze tweede stap bepaal je welke werknemers je nader gaat onderzoeken. Daarna bekijk je de 
administratie en doe je onderzoek op de werkplek naar deze werknemers.

Voorbeeld 1:
Je doet onderzoek in maart 2019. Betaling vindt per maand plaats. De jongst afgesloten 
betaalperiode is februari 2019. In februari 2019 waren tien werknemers werkzaam en in januari 2019 
vijftig werknemers. Voor het bepalen van het totaal aantal werknemers dat de werkgever in dienst 
heeft, mag je uitgaan van het maximum in dienst zijnde werknemers in de onderzoeksperiode, dus de 
vijftig van januari 2019.

Voorbeeld 2:
Je doet naar aanleiding van een melding onderzoek in november 2018 naar de aspergeteelt. Betaling 
vindt per maand plaats. De relevante betaalperiode isjuni 2018. Dan neem je als uitgangspunt het 
aantal werknemers dat in die periode is uitbetaald.
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Werknemers uit de doelgroep kun je als volgt selecteren:

De volgende voorbeelden laten zien op welke wijze de selectie plaats kan vinden.

2.2.2 Voer je onderzoek uit (deelwaarneming)

Het aantal werknemers dat je onderzoekt rond je naar boven af met een maximum van dertig. 
Bijvoorbeeld 25% van 115 werknemers (totale personeelsbestand) is 28,75 werknemers. Dat betekent 
datje 29 werknemers onderzoekt.

Je selecteert eerst de werknemers en onderzoekt daarna bij die afgebakende groep de eventuele 
onderbetaling van die werknemers. Het is dus niet de bedoeling datje eerst de onderbetaling van alle 
werknemers in de doelgroep berekent en daarna deze onderbetaalde werknemers als geselecteerde 
werknemers neemt.

Voorbeeld 1:
De onderneming heeft 40 werknemers in dienst. Je onderzoekt 25% van die veertig, dus in dit geval 
tien werknemers. De doelgroep die je wilt controleren zijn de productiemedewerkers. De tien 
werknemers mogen zich allen binnen de productiemedewerkers. Je selecteert de te onderzoeken 
werknemers en onderzoekt deze. Als je bij acht van deze werknemers onderbetaling constateert 
waarvoor een boete wordt opgelegd, maak je voor die acht werknemers een boeterapport op. Je 
breidt het onderzoek niet uit om het aantal onderbetaalde werknemers op tien te krijgen.

Het onderzoek begint bij de jongst afgesloten (of andere relevante) betaalperiode. De te onderzoeken 
periode voor het loon is een halfjaar. Voor de vakantiebijslag is dat maximaal een jaar, afhankelijk van 
de opeisbare periode.

Controleer uit de doelgroep 25% van het totale personeelsbestand van de gehele onderneming met 
een minimum van tien en een maximum van dertig werknemers. Dat zijn je geselecteerde 
werknemers.

Voorbeeld 3:
Je hebt een werkplekcontrole gedaan en 10 werknemers van de productieafdeling gehoord. Uit deze 
verhoren komt onderbetaling op de productieafdeling naar voren. Je neemt 25% van de in dienst 
zijnde werknemers mee in de te onderzoeken doelgroep, inclusief deze tien werknemers. De overige 
werknemers selecteer je op een andere wijze, zie voorbeeld 1 of 2.

Voorbeeld 2:
De werkgever heeft 200 werknemers in dienst. Er zijn twee doelgroepen (bijvoorbeeld Poolse 
werknemers en jeugdigen) waar de mogelijke onderbetaling plaatsvindt. Je selecteert in totaal dertig 
werknemers uit deze twee doelgroepen, bijvoorbeeld vijftien uit de groep Polen en vijftien uit de 
groep jeugdigen. Deze dertig werknemers worden onderzocht. Stel je bij acht Polen en tien jeugdigen 
onderbetaling vast, dan krijgt de werkgever voor die achttien werknemers een boeterapport. Ook hier 
geldt datje het onderzoek niet uitbreidt om het aantal onderbetaalde werknemers op dertig (of in 
elke doelgroep op vijftien) te krijgen.

• Op basis van de werkplekcontrole, de werknemers die je aantreft en/of een verhoor af neemt 
of

• Op basis van het alfabet en beginnend bij de letter A, of
• Op basis van de geboortedatum, beginnend bij 1 januari.



2.3 In gesprek met de werkgever (eerste verhoor)

2.3.1 In gesprek met de werkgever (eerste verhoor)

Tijdens het eerste verhoor bespreek je met de werkgever:

2.4 Bereken de onderbetalingen, stel niet-girale betaling vast en verhoor 
de werknemers

Werknemers waarvan onderbetaling is vastgesteld hoor je zo uitgebreid en spoedig mogelijk. Je 
bepaalt zelf de volgorde waarin je het onderzoek doet: eerst het administratieve onderzoek en daarna 
het horen van de werknemer, of juist andersom. Je verzamelt relevante onderzoeksgegevens en 
probeert te achterhalen wat de oorzaak is van de onderbetaling.

Je gaat zo spoedig mogelijk na de voorlopige vaststelling van de onderbetaling in de doelgroep in 
gesprek met de werkgever. De werkgever krijgt dan direct de cautie. Dit is nog niet het feitelijke 
verhoor van de werkgever maar een eerste aanzet daartoe. In het gesprek maak je afspraken over hoe 
de werkgever de onderbetaling van de onderzochte werknemers en de onderbetaling van de niet- 
onderzochte werknemers ongedaan gaat maken. De werkgever kan dan al aan de slag om eventuele 
onderbetaling ongedaan te maken en hoeft niet te wachten op de werkgevers brief met een termijn 
van vier weken.

Als je onderbetaling vaststelt, verhoorje zoveel mogelijk de werknemers die je in de werkgeversbrief 
meeneemt. Daarnaast maakje de berekeningen van onderbetaling.

• Welke doelgroep je hebt onderzocht (namen van werknemers noemen);
• Hoeveel voorlopig vastgestelde overtredingen je hebt geconstateerd;
• Dat er een boeterapport/waarschuwingsbrief wordt opgemaakt voor de vastgestelde 

overtredingen, die tijdens je onderzoek hebt geconstateerd of zult constateren;
• Dat de werkgever alle onderbetalingen binnen vier weken na het versturen van de 

werkgeversbrief ongedaan moet maken; zowel de onderbetalingen die je hebt geconstateerd 
bij de onderzochte doelgroep als de eventuele onderbetaling van werknemers die je nog niet 
in dat onderzoek hebt betrokken;

• De wijze waarop de werkgever alle onderbetalingen ongedaan maakt;
• Dat er een nieuwe tweede controle kan worden ingesteld na afloop van de periode van vier 

weken en eventueel ook hoe die wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld datje zelf een steekproef 
doet in de administratie of datje de gegevens laat aanleveren door de werkgever);

• Dat het lopende onderzoek beperkt blijft tot en met de tweede controle als de werkgever de 
afspraken over de nabetalingen volledig nakomt.

Je beantwoordt bij dit eerste onderzoek van de geselecteerde werknemers (de deelwaarneming) de 
onderstaande vragen:

• Is er onderbetaling in die periode en voor welke werknemers?
• Wat is de hoogte van onderbetaling (boeterapport/waarschuwing)?
• Wat is de oorzaak van de onderbetaling?
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2.5 Hoor de werkgever als overtreder en zeg het boeterapport aan

2.6 Verstuur de werkgevers- en werknemersbrief

2.7 Maak het boeterapport op over de eerste controle

2.9 Wat doe je na de tweede controle

2.8 Controleer of de werkgever alle overige onderbetalingen ongedaan 
heeft gemaakt

Als je de onderbetaling en/of niet girale betaling definitief hebt vastgesteld, de overtreder hebt 
gehoord en klaar bent met je onderzoek, verzend je de werkgevers- en werknemersbrief. Indien er 
alleen sprake is van niet girale betaling verstuur je geen werknemersbrief.

Je maakt het boeterapport op. Je vermeldt in het boeterapport of de werkgever wel of niet heeft 
voldaan aan de nabetalingsverplichting. Wacht niet op de nieuwe controle met het inzenden van het 
boeterapport. Als je in de nieuwe controle weer overtredingen van de WML constateert, vermeld je 
die in een nieuw boeterapport.

Bij een tweede controle onderzoekje opnieuw 25% (minimaal tien en maximaal dertig) van de 
werknemers. Je bepaalt voor onderzoek van het loon en de vakantiebijslag zelf de relevante 
onderzoeksperiode voor die nieuwe controle. Deze periode mag dezelfde zijn als bij de eerste 
controle, maar je mag ook een andere relevante onderzoeksperiode kiezen. Constateerje 
onderbetaling? Dan maakje een nieuw boeterapport. Als redelijke termijn waarna de nieuwe controle 
zal plaatsvinden houd je vier weken aan. Leidend daarbij is de datum waarop je de werkgeversbrief 
verstuurt. Stel je vast dat er geen onderbetaling meer plaatsvindt of dat het WML loon giraal wordt 
betaald? Dan betekent dat het einde van je onderzoek.

Nadat je binnen de doelgroep onderbetaling of niet girale betaling hebt geconstateerd en de 
onderbetaling hebt berekend, kan het verhoor van de overtreder volgen. Aan de overtreder deel je 
mee dat hij nu nog de gelegenheid krijgt om eventuele onderbetalingen van al zijn werknemers 
ongedaan te maken, maar dat er bij de volgende controle bij alle onderbetalingen (ook geringe) een 
boeterapport wordt opgemaakt. Deze mededeling neem je op in één van de verhoren van de 
werkgever/overtreder.

Om te controleren of de werkgever alle overige onderbetalingen ongedaan heeft gemaakt volgt er na 
de eerste deelwaarneming(en) altijd een tweede, nieuwe controle. Het gaat hierbij om de 
nabetalingen van onderbetaling van niet in de werkgeversbrief genoemde werknemers en perioden. 
Als je een tweede nieuwe controle doet in verband met niet girale betaling van het WML loon 
dan neem je voor de onderzoeksperiode van die niet girale betaling een onderzoeksperiode die ligt 
na de onderzoeksperiode van de eerste controle (Besluit MT AMF, 9 juni 2017).



3. Bijzondere situaties

3.1 Uitzendbureau

4. Relevante wet- en regelgeving

3.2 Er kunnen geen twee Wml onderzoeken bij één werkgever tegelijk 
plaats vinden

De Nederlandse Arbeidsinspectie stelt, bij constatering van onderbetalingen de werkgever in de 
gelegenheid om alle nabetalingen van onderbetalingen ongedaan te maken. De werkgever krijgt aan 
het einde van het WML onderzoek een werkgeversbrief met de verplichting om de vastgestelde 
onderbetalingen ongedaan te maken. Hij krijgt in de periode van vier weken ook de gelegenheid om 
alle andere overtredingen van de WML, ook van niet onderzochte werknemers en niet onderzochte 
loonbetaalperiodes, nog ongedaan te maken. Daarom kunnen er niet gelijktijdig twee Wml 
onderzoeken bij dezelfde werkgever lopen. Zie ook werkinstructie Handhaving algemeen.

Begint je WML-controle bij een inlener en tref je werknemers aan van een uitzendbureau (uitlener)? En 
vang je signalen op van onderbetaling van die uitzendkrachten? Dan breid je het onderzoek uit naar 
het uitzendbureau. Je volgt dan de werkwijze volgens het hierboven beschreven stappenplan. Het 
aantal te onderzoeken werknemers is afhankelijk van het aantal werknemers dat bij het uitzendbureau 
in dienst is.

Een werkgever die na een tweede controle de WML nog steeds overtreedt, kan opnieuw een 
deelcontrole van 25 % (minimaal tien en maximaal dertig) van zijn werknemers tegemoet zien. Dit 
herhaal je tot is voldaan aan de WML verplichtingen en geen overtredingen meer worden 
waargenomen. Bij het steeds opnieuw vaststellen van Wml overtredingen bij dezelfde werkgever 
kunnen controles worden herhaald met als doel dat ook niet meewerkende werkgevers de Wml gaan 
naleven.

Wet Minimumloon en minimumvakantiebijslag
Beleidsregels WML
Werkinstructies over de WML
Besluiten van het MT AMF uit 2010: In 2010 heeft het MT AMF besloten datje:

• 25% van het totale personeelsbestand van de onderneming controleert met een minimum 
van tien en een maximum van dertig;

• de werknemers uit de doelgroep selecteert zoals beschreven in stap 2 van paragraaf 2.2.;
• na de eerste deelcontrole en bij vaststelling van een WML overtreding altijd een nieuwe, 

tweede controle uitvoert. Bij deze controle ga je na of de werkgever zijn 
nabetalingsverplichtingen is nagekomen, ook wat betreft de nabetalingen van niet in de 
werkgeversbrief genoemde werknemers. Indien je daarna opnieuw onderbetaling constateert, 
doe je weer een deelcontrole (stap 2.9).



5. In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?
Je mag het onderzoek op een andere wijze uitvoeren dan beschreven in de stappen 2.1 en 2.3.
N.b. In het project waaraan je deelneemt kan er sprake zijn van een afwijkende werkwijze. Raadpleeg 
daarom altijd het projectplan.
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Toezicht en handhaving zijn belangrijke elementen voor de bevordering van eerlijk werken. Het IG- 
team heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat dit risicogericht gebeurt. Inspecties behoren zich te 
richten op werkgevers die de wetgeving bij herhaling overtreden om zo de ergste overtreders aan te
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2. De escalatieladder

<gever een trede omhoog op de escalatieladder. Schematisch ziet dat er als volgt uit.een wer

Boeterapport

(*) Bij de selectie van te controleren werkgevers kan gebruik worden gemaakt van de analyse van

Werkgevers die de wet- en regelgeving blijven overtreden, krijgen een steeds intensievere aandacht 
van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In het geval van eenzelfde of soortgelijke overtreding schuift

Naar inzicht 
programma

Boeterapport 
+ maatwerk)

Notoire controle 
(op alle wetten*2)

Herinspectie 
tenminste op de 
overtreden wet)

Naast de escalatieladder regelt deze werkinstructie de wijze van selecteren van herinspecties. Zowel 
herinspecties in verband met de escalatieladder als herinspecties buiten de escalatieladder om..

100% van 
dezelfde of 
soortgelijke 
overtredingen 
uit trede 2

100% van 
dezelfde of 
soortgelijke 
overtredingen 
uit trede 3

Verplichting 
inspectie

Gemiddeld of 
verwacht 
resultaat

Initiële 
inspectie(*)

pakken. Werkgevers die het goed doen worden met rust gelaten. In die context is het ook volstrekt 
redelijk dat overtredingen hard worden aangepakt en dat de ergste overtreders net zo lang worden 
gevolgd tot ze op orde zijn en de overtreders zijn gestopt. Om dit te bereiken is de escalatieladder 
ontwikkeld. De escalatielader komt voort uit- en geeft uitvoering aan de Wet aanscherping 
handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (WAHHS). De escalatieladder waarborgt de 
aanscherping van de sanctiemogelijkheden en leidt de weg naar een preventieve stillegging. Deze 
werkinstructie geeft de beleidslijn en de minimale verplichting voor programma's weer. Deze 
werkinstructie is bedoeld voor programmamanagers, projectleiders en arbeidsinspecteurs.

Belangrijke notie is dat deze werkinstructie alleen de kaders aangeeft. Per programma kunnen binnen 
deze kaders aanvullende maatwerkafspraken gemaakt worden die aansluiten bij de preferente 
werkwijze van het programma en de gemaakte strategische en tactische keuzen binnen het 
programma. Deze worden vastgelegd in het programmaplan, PWP of projectplan.

Operationele 
fase

Ten minste 20 
% (*1)van 
dezelfde of 
soortgelijke 
overtredingen 
uit trede 1

Boeterapport 
+ bevel 
preventieve 
stillegging

Trede
2

Trede
3

Niet-
naleverscontrole 
op alle wetten*2)

Trede 
4

Trede 
1

Boeterapport 
+ 
waarschuwing 
preventieve 
stillegging



2.1 Soortgelijke overtreding

Wetgeving

De artikelen 2, eerste lid, 15a WavWav

Wml

Zie het handhavingsbeleid ATWAtw

2.2 Locatiebeginsel

Bij de beoordeling of er sprake is van dezelfde of soortgelijke overtredingen moet rekening worden 
gehouden met het locatiebeginsel. Dit betekent dat bij de vaststelling of er sprake is van een eerdere

Een soortgelijke overtreding volgens de WAHHS, kan tevens een ernstige overtreding inhouden. In dat 
geval wordt de eerste trede van de escalatieladder overgeslagen, er volgt dan meteen een 
waarschuwing preventieve stillegging.

Uit de Fraudewet volgt dat er voor de toepassing van de escalatieladder sprake moet zijn van dezelfde 
overtredingen of die soortgelijk zijn aan elkaar en waarvoor er een boeterapport is opgemaakt. Niet 
iedere overtreding waarvoor een boeterapport is opgemaakt houdt een overtreding in voor de 
escalatieladder. In het geval van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (Wml) is 
bijvoorbeeld een boeterapport in verband met contante betaling uitgesloten van de escalatieladder. 
In de meeste gevallen waarbij een boeterapport is opgemaakt, is er echter wel sprake van dezelfde of 
een soortgelijke overtreding. Zie hiervoor het onderstaande overzicht.

De artikelen 7, 13,13a, 15 en 18b, tweede lid
Wml

Een nadere duiding van de toepasselijke 'soortgelijke overtredingen' en 'ernstige overtredingen' staan 
uitgewerkt als bijlage bij deze werkwijzer opgenomen. De Waadi kent maar één overtreding voor 
toepassing van de escalatieladder. Let op: Een soortgelijke overtreding voor de ene wet houdt geen 
soortgelijke overtreding voor de andere wet in. De escalatieladder stopt of vangt niet aan indien er 
geen sprake is van een zelfde of een soortgelijke overtreding.
Let op: Er zijn overtredingen waarvoor een boeterapport kan worden opgemaakt maar die geen 
soortgelijke of ernstige overtreding inhouden. Voorbeelden hiervan zijn de artikelen 2a en 15 Wav en 
7a Wml.

Soortgelijke overtredingen voor 
toepassing van de WAHHS

O&A.
(*1) Deze 20% valt uiteen in 10% selecte herinspecties en 10% aselecte herinspecties. In het 
Programmawerkplan(PWP) of projectplan kan een programmamanager of projectleider aangeven dat 
hiervan wordt afgeweken en dat er bijvoorbeeld 20% van de herinspecties zelf geselecteerd wordt.
(*2) In het PWP of projectplan kan gemotiveerd worden afgeweken van de controle op alle wetten.



2.3 Termijnen voor herinspecties in verband met de escalatieladder

2.4 Preventieve stillegging

De werking van de escalatieladder ziet op alle dezelfde of soortgelijke overtredingen binnen een 
periode van uiterlijk 5 jaar volgend op de datum constatering overtreding zoals vermeld is in het 
boeterapport. Overtredingen van vóór deze termijn tellen niet mee voor de escalatieladder.
Ernstige overtredingen vormen hierop de uitzondering. Daarvoor is de termijn gesteld op 10 jaar 
volgend op de datum constatering overtreding zoals vermeld is in het boeterapport. Voor het 
uitvoeren van herinspecties geldt een algemene termijn van 6 maanden na het afsluiten van de 
voorliggende zaak. Deze termijn kan echter worden vervroegd of verlaat naar het oordeel van de 
arbeidsinspecteur in overleg met zijn of haar projectleider en valt binnen de grenzen van de 
programmaverantwoordelijkheid. Hierbij is in beginsel een maximale termijn van 12 maanden na 
het inzenden van het voorliggende boeterapport toelaatbaar. Er kunnen gegronde redenen zijn om 
deze termijn nog langer op te rekken omdat bijvoorbeeld eerst meer duidelijkheid moet worden 
verkregen omtrent een (onherroepelijke) boete. Een reden om de herinspectietermijn te 
vervroegen kan zijn in verband met vluchtig werkgeverschap, zoals in de bouw. Bij het afsluiten 
van de zaak in Inet kan de arbeidsinspecteur op voorhand de termijn voor de herinspectie 
aanpassen, maar alleen als dat voor het betreffende project aangezet is, anders is dit niet mogelijk 
Bij de toekomstige beoordeling van de herinspectie kan zo nodig gemotiveerd worden besloten de 
herinspectie voor langere tijd aan te houden, dit ter beoordeling van het programma.

Van een zelfstandig opererende nevenvestiging is alleen sprake indien binnen deze nevenvestiging 
structureel is voorzien in leiding en gezag. Er dient sprake te zijn van een eigen bevoegdheid tot het 
aansturen van personeel voor die vestiging en/of het uitvoeren van personeelsbeleid.

Wordt dezelfde of soortgelijke overtreding geconstateerd in een andere zelfstandig opererende 
vestiging (dan de vestiging waar eerder een overtreding is geconstateerd) dan wordt er, vanwege het 
locatiebeginsel, niet volgens de volgende trede van de escalatieladder toezicht gehouden.

Wanneer een zelfstandig opererende nevenvestiging binnen de recidive termijn opnieuw dezelfde of 
soortgelijke overtreding pleegt, treedt voor die vestiging de escalatieladder in werking.

De IG kan besluiten (werkzaamheden van) een bedrijf dat meerdere keren één van de arbeidswetten 
overtreedt stil te leggen. Een preventieve stillegging kan worden opgelegd wanneer voor de derde 
keer een boete wordt opgelegd voor dezelfde of een soortgelijke overtreding (trede 3). Bij de tweede 
overtreding (trede 2) is dan al een waarschuwing preventieve stillegging opgelegd. Bij ernstige 
overtredingen (zie bijlage) wordt al bij de eerste boete (trede 1) de waarschuwing preventieve 
stillegging afgegeven. Een preventieve stillegging duurt minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. 
De stillegging wordt niet opgeheven als de overtreding is gestopt, maar duurt altijd de periode

Het locatiebeginsel staat beschreven in de beleidsregel boeteoplegging van de relevante 
arbeidswetten op het domein van eerlijk werk.

zelfde of soortgelijke overtreding wordt gekeken of er sprake is van een zelfstandig opererende 
onderneming.

• Artikel 8 Beleidsregel boeteoplegging Wav 2020;
• Artikel 11 Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wml 2018;
• Artikel 2 lid 2 Beleidsregel boeteoplegging WagwEU 2020;
• Artikel 7 Beleidsregel boeteoplegging Waadi 2014;
• Artikel 5 van de Beleidsregel preventieve stillegging in verband met recidive.



Naar boven

3. Geen overtreding, toch een herinspectie buiten de escalatieladder

4. Misstanden

waarvoor hij is opgelegd. Niet naleven van de preventieve stillegging is een strafbaar feit waarvoor 
altijd proces-verbaal wordt opgemaakt. Niet naleven wordt volgens artikel 1 onder 1° van de Wet op 
de economische Delicten (WED) gekwalificeerd als een overtreding. Indien opzettelijk niet wordt 
nageleefd, dan wordt het volgens artikel 1 onder 1° jo artikel 2 WED gekwalificeerd als een misdrijf.

Het besluit om niet preventief stil te leggen staat de verdere werking van de escalatieladder niet in de 
weg. Een nadere instructie over hoe om te gaan met een preventieve stillegging kan hier worden 
gevonden.

De ergste overtreders kunnen zich manifesteren buiten de scope van de escalatieladder om. We 
noemen dat misstanden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan malafide doorstarters. Dit zijn 
ondernemers die na een overtreding bewust op een faillissement/turbo liquidatie/zelf staken 
onderneming hebben aangestuurd, om vervolgens met een schone lei weereen nieuwe onderneming

Let op: Indien na een dergelijke herinspectie toch een boeterapport wordt opgemaakt voor een 
soortgelijke overtreding volgens de WAHHS, wordt dit als een eerste inspectie gezien volgens deze 
escalatieladder.

Na constateren van dezelfde of een soortgelijke overtreding, terwijl eerder een waarschuwing 
preventieve stillegging is afgegeven, neemt de arbeidsinspecteur of projectleider dezelfde 
dag of daags daarna contact op met BDI om de casus voor te leggen en het vervolgtraject af 
te stemmen. Het boeterapport wordt met voorrang afgewerkt.
BDI zal haar advies of er moet worden stilgelegd of niet, zo ja voor welke duur en voor welke 
werkzaamheden voorleggen aan de directeur Toezicht. Zo nodig wordt het advies in het IG 
team besproken.
Na uitvaardigen van het bevel preventieve stillegging ziet het betreffende programma, al dan 
niet in samenwerking met ketenpartners zoals de politie, erop toe dat er regelmatig wordt 
gecontroleerd of de opgelegde preventieve stillegging ook daadwerkelijk wordt nageleefd. 
Hiertoe zijn middelen beschikbaar bij Fimo, te denken aan afzetlint en dergelijke.

Na een (initiële) inspectie kan het zo zijn dat er naar het professioneel oordeel van de 
arbeidsinspecteur wél sprake was van onregelmatigheden, maar dat die onregelmatigheden om 
uiteenlopende redenen niet hebben geleid tot vaststelling van een overtreding. Enkele voorbeelden 
hiervan kunnen zijn:

• Tijdens de inspectie is er onvoldoende arbeid waargenomen om een overtreding te kunnen 
vaststellen.

• Uit verklaringen van werknemers blijkt dat een inspectie op een ander moment in tijd had 
moeten plaatsvinden.

• Algehele indruk van de onderneming wordt omschreven als zeer hoog risicodragend.
• Er wordt een waarschuwing voor de Atw, Wml of de Wav gegeven.



5. Selectie van herinspecties l-net

5.2. Selectie van herinspecties buiten de escalatieladder om

Naar boven

6. In hoeverre mag je afwijken van deze werkwijzer

Er mag niet afgeweken worden van de werkwijzer. Er is wel een mogelijkheid om niet "volledig te 
escaleren", maar die zit in het proces verankerd: de programma's kunnen een afwijking van de 
werkwijzer voorstellen. Zo'n afwijking moet geaccordeerd worden door het HHO AMF en/of ATW.

Indien bij het inspectieresultaat staat opgenomen dat er geen boeterapport is opgemaakt, is de 
escalatieladder niet van toepassing. De arbeidsinspecteur kan echter van mening zijn dat er sprake is 
van onregelmatigheden waardoor een herinspectie is gewenst (zie alinea 3). geeft dit in l-net aan bij 
het opmerkingenveld. In dat geval motiveert de arbeidsinspecteur geobjectiveerd in een notitie in Inet 
zijn beweegredenen. Zo kan in een later stadium worden beoordeeld of er al dan niet daadwerkelijk 
een herinspectie moet plaatsvinden.

De selectie om te komen tot daadwerkelijk te verrichten herinspecties is een 
programmaverantwoordelijkheid. Minimaal moet er in 20% van de gevallen een herinspectie worden 
uitgevoerd. 100% is toegestaan. Herinspecties in trede 3 en 4 van de escalatieladder zijn verplichte 
herinspecties die niet vallen onder de eerdergenoemde 20% verplichting.

op te starten en met die nieuwe onderneming opnieuw overtredingen begaan. Dergelijke misstanden 
kunnen niet worden aangepakt via de methodiek van de escalatieladder. Er zijn meerdere 
voorbeelden denkbaar. Misstanden beperken zich niet alleen tot een vorm van daderschap. Ook 
constructies of vormen van werkgeverschap om overtredingen te begaan, te maskeren of 
boeteoplegging te ontduiken, kunnen door een programma worden betiteld als een misstand, leder 
programma definieert zijn programma specifieke misstanden in het PWP en formuleert daartoe 
handhavingsdoelen met het oog op handhaving en effect.

Aan de hand van de resultaten van een voorliggend jaar, valt een inschatting te maken van te 
reserveren uren voor een komend jaar. Het programma reserveert tijd voor herinspecties in het PWP.

5.1. Selectie van herinspecties volgens de escalatieladder
Indien bij het inspectieresultaat staat opgenomen dat er een boeterapport is opgemaakt voor een 
zelfde of een soortgelijke overtreding volgens de WAHHS, volgt altijd de escalatieladder. De 
arbeidsinspecteur kan echter van mening zijn dat het boeterapport vermoedelijk zal leiden tot het 
gewenste effect. In die gevallen zal deze zaak in Inet niet op de lijst van herinspecties komen. 
Anderzijds kan de arbeidsinspecteur van mening zijn dat er sprake is van gerede twijfel of dat een 
herinspectie is gewenst..



Ernstige overtreding Vindplaats

Wav

WML

Handhavingsbeleid ATWAtw

Waadi geen

WagwEU

Soortgelijke 
verplichtingen 
en verboden

art. 5 Besluit 
gedetacheerde 
werknemers in de 
Europese Unie

de overtreding 
waarbij ten minste 
20 werkenden zijn 
betrokken

art. 10.2 en 10.3 Besluit 
uitvoering Wet arbeid 
vreemdelingen

Bijlage: Overzicht (per wet) van de begrippen "ernstige overtreding" en "soortgelijke 
verplichtingen en verboden"

de overtredingen 
van de informatie
verplichting, 
bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, van de 
wet en van de

art. 3 en 6 Besluit 
minimumloon en 
minimumvakantiebij slag

art. 3:1 Besluit allocatie 
arbeidskrachten door 
intermediairs

de overtreding 
waarbij:
a. ten minste 20 
werknemers zijn 
betrokken en de 
onderbetaling ten 
minste 25 procent 
bedraagt;
b. de onderbetaling 
ten minste 50 
procent bedraagt; of 
c. artikel 18b, 
tweede lid, van de 
wet niet is 
nageleefd.

de informatie-
en 
administratieve 
verplichtingen 
op grond van 
artikel 6, eerste

de overtreding 
waarbij ten minste 
20 ter beschikking 
gestelde 
arbeidskrachten zijn 
betrokken

het door de 
werkgever niet 
of 
onvoldoende 
nakomen van 
de op hem op 
grond van de 
artikelen 7, 13, 
13a, 15,16 en 
18b, tweede 
lid, van de wet 
rustende 
verplichtingen

de 
verplichtingen 
en verboden op 
grond van de 
artikelen 2, 
eerste lid, 15a 
en 18, tweede 
lid, zoals dat 
artikel luidde 
op 30 juni 
2015, van de 
wet 1)



lid, en tweede 
lid, 8, eerste, 
derde en zesde 
lid, 9, eerste 
tot en met 
derde lid, van 
de wet en de 
verplichting op 
grond van 
artikel 2a van 
de Wet arbeid 
vreemdelingen

administratieve 
eisen en
control emaatregel en, 
bedoeld in de 
artikelen 8, eerste en 
zesde lid en van de 
administratieve 
eisen en
control emaatregel en, 
bedoeld in artikel 9, 
eerste lid, van de 
wet, waarbij 
tenminste twintig 
gedetacheerde 
werknemers 
betrokken zijn

1) Artikel 18, tweede lid Wav per 30 juni 2015:
Als overtreding wordt tevens aangemerkt het door de werkgever niet naleven van artikel 5:20 van de 
Algemene wet bestuursrecht voor zover het betreft het door de toezichthouder uitoefenen van 
bevoegdheden ter vaststelling van de identiteit van degene die voor de werkgever arbeid verricht of 
heeft verricht.



Werkinstructie: Waarschuwing WML

: Waarschuwing WML
Algemeen/Projeet : Algemeen, Niet project en/of programma gebonden.
Bovenliggende

Proceseigenaar

: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Inhoudsopgave:

3

3.1.2

3.2.2

3.2.3

4.1

Colofon:
Onderwerp

3.3
3.4
4

3.1
3.1.1

3.2
3.2.1

4.2 
5
5.1
5.2

1
2
2.1

Datum akkoord 
Laatste wijziging 
Auteur (laatste 
wijziging) 
Wettelijke 
grondslag
Toepassingsgebied: 
Kennisniveau

Inleiding
Welke waarschuwingen kent de WML
Waardoor ontstaat onderbetaling
Geringe onderbetaling van loon en/of onderbetaling door verrekening van kosten of 
vakantiebijslag
Wanneer moet je een waarschuwing opmaken bij onderbetaling?
€ 50 of minder leidt tot waarschuwing (bezien over hele onderzoeksperiode)
De werkgever voldoet aan de voorwaarden voor een waarschuwing van geringe 
onderbetaling
Eerste controle
Je constateert uitsluitend geringe onderbetalingen loon en/of vakantiebijslag
De werkgever krijgt voor dezelfde werknemer zowel een waarschuwing als een boete 
voor onderbetaling van loon en vakantiebijslag
De werkgever krijgt voor verschillende werknemers zowel een waarschuwing als een 
boete voor onderbetaling van loon en/of vakantiebijslag
Tweede controle
Volgende controle/s)
De werkgever heeft een gering deel van het minimumloon niet giraal voldaan.
Wat zijn de voorwaarden voor een waarschuwing bij niet girale voldoening 
minimumloon
Geen verplichting tot nabetalen bij niet girale voldoening van het minimumloon
De werkgever heeft teveel betaald loon verrekend met het minimumloon 
Voorwaarden om teveel betaald loon te mogen verrekenen met het minimumloon
De nabetalingsverplichting bij verrekening van teveel betaald loon

, .... : Procesbeschrijving procesbeschnjving
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1 Inleiding

2. Welke waarschuwingen kent de WML

2.1 Waardoor ontstaat onderbetaling?

6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.3
6.4
7
8
9

Deze werkinstructiewijzer beschrijft in welke gevallen je de werkgever bij onderbetaling, bij 
niet girale voldoening van het loon en bij verrekening van teveel betaald loon een 
waarschuwing oplegt.

De WML kent de volgende waarschuwingen:
• Geringe onderbetaling van loon en/of door verrekening van kosten of 
vakantiebijslag (Paragraaf 3);
• Het niet giraal voldoen van een gering deel van het minimumloon (Paragraaf 4);
• Teveel betaald loon verrekend met het WML loon (Paragraaf 5);;
• Te late betaling minimumloon en/of minimumvakantiebijslag, maar voor aanvang 
onderzoek (Paragraaf 6);

Onderbetaling kan ontstaan door
• Onvoldoende brutoloon uitbetalen;
• Teveel kosten verrekenen met of inhouden op het WML loon;
• Teveel betaald loon verrekenen met het WML loon zonder dat is voldaan aan de 
voorwaarden;
• Voorschotten verrekenen met het WML loon zonder dat is voldaan aan de voorwaarden;
• Een deel van het bruto WML netto niet uitbetalen.
• Het niet tijdig uitbetalen van het Wml loon en/of de vakantiebijslag.

Naar boven

De werkgever heeft te laat betaald, maar voor aanvang onderzoek
Wanneer is er sprake van te laat betaald minimumloon en/of minimumvakantiebijslag?
Wanneer is het minimumloon te laat betaald?
Wanneer is de (minimumjvakantiebij slag te laat betaald?
Wanneer mak je een waarschuwing op?
Wanneer is het onderzoek aangevangen?
Geen nabetalingsverplichting bij te laat betaald minimumloon en/of vakantiebijslag
De feitenlij st bij de werkgeversbrief en de waarschuwing
Relevante wet- en regelgeving
In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?



3.1 Wanneer moetje een waarschuwing opmaken bij onderbetaling?

3.1.1 € 50 of minder leidt tot waarschuwing (bezien over hele onderzoeksperiode)

én

3. Geringe onderbetaling van loon en/of onderbetaling 
door verrekening van kosten of vakantiebijslag

3.1.2 De werkgever voldoet aan de voorwaarden voor een waarschuwing van geringe 
onderbetaling

Als de werkgever een werknemer gering onderbetaalt, krijgt hij een waarschuwing als hij: 
• in de periode van 5 jaar voorafgaand aan de constatering van de overtreding geen 
soortgelijke overtreding heeft begaan;

Voorbeeld:
Onderzoeksperiode januari 2018 tot en met juni 2018. Zes maandbetalingen die opgeteld 
leiden tot een bruto onderbetaling van € 49,- leidt tot een waarschuwing.

De werkgever krijgt bij een eerste geringe onderbetaling van het loon en/of onderbetaling 
door verrekening met of inhouding van kosten op het minimumloon, of van de 
vakantiebijslag onder voorwaarden niet direct een boeterapport maar een waarschuwing. Aan 
de overtreding is geen ondergrens verbonden. Dit betekent dat de overtreding van € 0,01 al 
tot een waarschuwing leidt. Onderbetaling van loon ontstaat door het te weinig uit betalen 
van brutoloon maar ook door teveel verrekenen met of inhouden van kosten op het 
minimumloon. Als er sprake is van een bruto-onderbetaling van het loon en een 
onderbetaling door verrekeningen en inhoudingen, dan tel je, om te beoordelen of er sprake is 
van een waarschuwing of boete in de onderzoeksperiode, per werknemer het brutobedrag en 
nettobedrag bij elkaar op.

Op 11 oktober 2017 is de nieuwe beleidsregel in werking getreden. De percentages voor de 
waarschuwing zijn daaruit geschreven en alleen het bedrag van € 50 is leidend. Als het totale 
bedrag van onderbetaling per werknemer in de onderzoeksperiode minder is dan € 50,- leidt 
dit tot een waarschuwing. Indien de onderbetalingen in de onderzoeksperiode bij elkaar 
opgeteld € 50,- of meer bedragen leidt dit tot het opmaken van een boeterapport.

Je maakt een waarschuwing op als de werkgever één of meerdere van zijn werknemers gering 
onderbetaalt. De werkgever moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je hoeft 
misschien niet alle onderbetaalde werknemers in jouw onderzoek te betrekken. In paragraaf 
4 lees je daar meer over.



3.2 Eerste controle

3.2.1 Je constateert uitsluitend geringe onderbetalingen loon en/of vakantiebijslag

• de onderbetaling ongedaan maakt binnen de nabetalingstermijn van vier weken, nadat hij 
van die onderbetaling in kennis is gesteld. Let op: De nabetaling van de bruto-onderbetaling 
van loon of netto-onderbetaling door verrekening met of inhouding op het loon moet vanaf 1 
januari 2016 giraal worden voldaan. Betaalt de werkgever de waarschuwing onderbetaling 
loon (artikel 7/13) per kas, dan overtreedt hij nog steeds artikel 7 en/of 13 van de WML.

Tijdens de onderzoeksfase kun je bij de werkgever meerdere varianten van onderbetaling 
tegenkomen. In een aantal gevallen moetje een waarschuwing geven. Hieronder lees je hoe 
je in die situaties moet handelen.

Je maakt direct een boeterapport op als de werkgever niet aan deze voorwaarden heeft 
voldaan.

Onder een soortgelijke overtreding verstaan we een overtreding van
• artikel 7;
• artikel 13 met uitzondering van het hebben voldaan van een bedrag aan een derde met 
volmacht van de werknemer (art 6, lid 2 onder b Besluit minimumloon en 
minimumvakantiebij slag)
• artikel 13a met uitzondering van lid 3
• artikel 15;
• artikel 18b, lid 2.

Naar boven

Je constateert dat de werkgever één of meerdere werknemers gering onderbetaalt. Je werkt de 
onderbetaling van één werknemer uit op de spreadsheet gedurende de gehele 
onderzoeksperiode. Voor de onderbetaling van het loon is die onderzoeksperiode maximaal 
een halfjaar, voor de vakantiebijslag maximaal een jaar. Je hoort de werkgever als 
overtreder. Daarna stuur je de werkgever een werkgeversbrief met spreadsheet, feitenlij st en 
berekeningsmethoden. Je voegt de feitenlij st alleen bij als er sprake is van een waarschuwing.

Je geeft de werkgever voor die ene werknemer bij geringe onderbetaling van zowel het loon 
als de vakantiebijslag voor beide feiten een waarschuwing.

Het onderzoek eindigt als de werkgever tijdig de onderbetaling ongedaan maakt. De 
waarschuwing zetje om in een boeterapport als de werkgever de onderbetaling niet, niet 
volledig of niet tijdig ongedaan heeft gemaakt. De nabetaling van het geringe bedrag aan loon 
waarvoor een waarschuwing is gegeven, dient giraal te geschieden. Vindt deze nabetaling 
contant plaats dan leidt dit tot overtreding van artikel 7, immers er is niet voldaan aan de 
voorwaarde dat de nabetaling giraal dient te geschieden. Daarna voer je een tweede controle 
uit, zoals in paragraaf 3,3 is beschreven.



3.2.2 De werkgever krijgt voor dezelfde werknemer zowel een waarschuwing als een 
boete voor onderbetaling van loon en vakantiebijslag

3.2.3 De werkgever krijgt voor verschillende werknemers zowel een waarschuwing als 
een boete voor onderbetaling van loon en/of vakantiebijslag

Het onderzoek naar de werknemer waarvoor de werkgever een waarschuwing heeft gekregen, 
eindigt als de werkgever de onderbetaling tijdig ongedaan maakt. De waarschuwing zetje om 
in een boeterapport als de werkgever de onderbetaling niet, niet volledig of niet tijdig

Je constateert bij één of meerdere werknemers onderbetaling waarvoor je uitsluitend een 
boeterapport opmaakt. Je constateert eveneens bij één of meer andere werknemers een 
geringe onderbetaling. Je werkt de onderbetaling van werknemers waarvoor de werkgever 
uitsluitend een boeterapport krijgt én de geringe onderbetaling van één van deze andere 
werknemers uit op de spreadsheet gedurende de gehele onderzoeksperiode. Voor de 
onderbetaling van het loon is die onderzoeksperiode maximaal een halfjaar, voor de 
vakantiebijslag maximaal een jaar. Je geeft de werkgever voor beide feiten een waarschuwing 
als hij de werknemer gering onderbetaalt voor zowel het loon als de vakantiebijslag. Je hoort 
de werkgever als overtreder. Daarna stuur je de werkgever een werkgeversbrief inclusief 
bijlagen, waaronder de spreadsheets van de werknemers van wie je de onderbetaling hebt 
berekend.

Je constateert dat de werkgever gedurende de gehele onderzoeksperiode één en dezelfde 
werknemer onderbetaalt waarvoor hij zowel een waarschuwing krijgt als een boeterapport. 
Dat is bijvoorbeeld het geval als voor onderbetaling van het loon een boeterapport wordt 
opgemaakt en voor onderbetaling van de vakantiebijslag een waarschuwing wordt gegeven. 
Je berekent de onderbetaling van alle werknemers die in het onderzoek zijn betrokken. Voor 
de onderbetaling van het loon is die onderzoeksperiode maximaal een halfjaar, voor de 
vakantiebijslag maximaal een jaar.

Je geeft de werkgever bij geringe onderbetaling van zowel het loon als de vakantiebijslag 
voor beide feiten een waarschuwing.

Je laat de onderbetaalde werknemers waarvoor de werkgever uitsluitend een waarschuwing 
krijgt buiten het onderzoek. In je onderzoek neem je de onderbetaalde werknemers mee 
waarvoor de werkgever een boeterapport of zowel een waarschuwing als een boeterapport 
krijgt.

Je hoort de werkgever als overtreder. Daarna stuur je de werkgever een werkgeversbrief met 
spreadsheet(s), feitenlijst en berekeningsmethoden. Je voegt de feitenlij st alleen bij als er 
sprake is van een waarschuwing. De betaalperiodes waarvoor de werkgever een 
waarschuwing heeft gekregen, laatje vervallen als de werkgever die onderbetaling tijdig 
ongedaan heeft gemaakt. De betaalperiodes waarvoor de werkgever een waarschuwing heeft 
gekregen, zetje alsnog om in een boeterapport als de werkgever die onderbetaling niet, niet 
volledig of niet tijdig ongedaan heeft gemaakt. De nabetaling van het geringe bedrag aan loon 
waarvoor een waarschuwing is gegeven, dient giraal te geschieden. Vindt deze nabetaling 
contant plaats dan leidt dit tot overtreding van artikel 7, immers er is niet voldaan aan de 
voorwaarde dat de nabetaling giraal dient te geschieden. Daarna voer je een tweede controle 
uit, zoals in paragraaf 3,3 beschreven.



3.3 Tweede controle

3.4 Volgende controle(s)

Er is sprake van een gering minimumloonbedrag dat niet giraal is voldaan. Artikel 7a van de 
WML dat gaat over het giraal betalen van het minimumloon is per 1 januari 2016 ingegaan.

4. De werkgever heeft een gering deel van het 
minimumloon niet giraal voldaan

4.1 Wat zijn de voorwaarden voor een waarschuwing bij niet girale 
voldoening minimumloon

Als het totaal bedrag aan minimumloon dat de werkgever niet giraal heeft voldaan in de in de 
onderzoeksperiode minder bedraagt dan € 50,- per werknemer krijgt de werkgever een 
waarschuwing als aan de voorwaarden is voldaan.

ongedaan heeft gemaakt. De nabetaling van het geringe bedrag aan loon waarvoor een 
waarschuwing is gegeven, dient giraal te geschieden. Vindt deze nabetaling contant plaats 
dan leidt dit tot overtreding van artikel 7, immers er is niet voldaan aan de voorwaarde dat de 
nabetaling giraal dient te geschieden. Heb je van meer werknemers uitsluitend een geringe 
onderbetaling vastgesteld dan kun je die meenemen bij de tweede controle, zoals in paragraaf 
3.3 beschreven.

Als de werkgever niet aan de bepalingen van de WML voldoet, kun je bij een volgende 
controle paragraaf 3,3 steeds herhalen.

Naar boven

Je stelt een tweede controle in nadat de in de werkgeversbrief genoemde nabetalingstermijn 
van vier weken is verstreken. Je bepaalt voor onderzoek naar onderbetaling van loon en 
vakantiebijslag zelf de relevante onderzoeksperiode voor die tweede controle. Dit betekent 
dat dit dezelfde periode mag zijn als bij de eerste controle, maar ook een andere. Als het een 
tweede controle betreft naar girale betaling van het WML loon, dan neem je een 
onderzoeksperiode die ligt na de onderzoeksperiode van het eerste onderzoek. (Besluit MT 
AMF 9 juni 2017). Je bepaalt ook zelf welke werknemers je in het onderzoek betrekt. Dit 
mogen dus dezelfde werknemers zijn als bij de eerste controle en waarbij je al een geringe 
onderbetaling had vastgesteld, maar het mogen ook andere werknemers zijn. Als je 
onderbetaling vaststelt, maak je direct een boeterapport op. Is er sprake van een grote 
onderneming? Raadpleeg dan de werkinstructie WML onderzoek IN 
grote ondernemingen en het Programmaplan van het programma waarbinnen je het 
onderzoek uitvoert.



52 De nabetalingsverplichting bij verrekening van teveel betaald loon

Indien de werkgever in voorgaande betaalperiodes teveel loon heeft uitbetaald aan de 
werknemer dan mag hij dat onder voorwaarden verrekenen met het minimumloon.

5. De werkgever heeft teveel betaald loon verrekend met 
het minimumloon

Je maakt direct een boeterapport op als de werkgever niet aan deze voorwaarden heeft 
voldaan. Onder een soortgelijke overtreding verstaan we hier de overtreding van artikel 7a.

5.1 Voorwaarden om teveel betaald loon te mogen verrekenen met het 
minimumloon

4.2 Geen verplichting tot nabetalen bij niet girale voldoening van het 
minimumloon

De voorwaarden om teveel betaald loon te mogen verrekenen met het WML loon zijn:

• het was voor de werknemer kenbaar dat er teveel loon is uitbetaald;
• het niet meer bedraagt dan 10% van het minimumloon (van de betaalperiode);
• tot uiterlijk zes maanden vanaf de datum van teveel betaald loon;
• er geen sprake is van andere WML overtreding bij deze werknemer;
• de overtreding van teveel betaald loon verrekenen de eerste keer was.

Voldoet de werkgever niet aan deze voorwaarden dan geef je een waarschuwing voor de 
verrekening van teveel betaald loon. Je maakt direct een boeterapport op als het verrekenen 
van teveel betaald loon eerder ten aanzien van die werknemer heeft plaats gevonden.

Als de werkgever het minimumloon van de werknemer niet giraal heeft voldaan, krijgt hij 
een waarschuwing als:

• het totale bedrag aan minimumloon in de onderzoeksperiode dat niet giraal is voldaan 
minder bedraagt dan €50,-; en
• de werkgever in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de constatering van de overtreding 
geen soortgelijke overtreding heeft begaan.

Je legt geen nabetalingsverplichting op aan de werkgever. De werkgever heeft het loon 
immers al betaald maar heeft verzuimd dit (deels) giraal te voldoen.

Naar boven



6.1.1. Wanneer is het minimumloon te laat betaald?

6.1.2. Wanneer is de minimumvakantiebijslag te laat betaald?

Uit het tweede lid van dit artikel volgt dat bij publiekrechtelijke regeling of schriftelijke

6. De werkgever heeft te laat betaald, maar voor aanvang 
onderzoek

6.1 Wanneer is er sprake van te laat betaald minimumloon en/of 
minimumvakantiebijslag?

Op grond van artikel 7 lid 6 van de Wml is de werkgever met toepassing van artikel 7:623 
BW verplicht het minimumloon tijdig te voldoen. Dit houdt in dat het loon moet worden 
betaald direct na afloop van de betaalperiode waarin de uren gewerkt zijn. In de schriftelijke 
overeenkomst tussen werkgever en werknemer kan hiervan worden afgeweken. In de 
toelichting op de Wml wettekst over artikel 7 lid 6 van de Wml lees je hierover meer.

Je legt geen nabetalingsverplichting op aan de werkgever. De werkgever heeft het loon 
immers al betaald maar heeft het verrekend met het minimumloon zonder dat aan de 
voorwaarden is voldaan.

Indien een werkgever het aan de werknemer uit te betalen minimumloon en/of 
minimumvakantiebijslag niet tijdig heeft voldaan, maar heeft betaald voordat de Nederlandse 
Arbeidsinspectie een onderzoek instelt, wordt volstaan met het geven van een schriftelijke 
waarschuwing. Dit geldt ook als de niet girale betaling is hersteld voordat het onderzoek is 
gestart.

Voor het vaststellen of sprake is van te late betaling van de vakantiebijslag is het tijdstip van 
uitbetaling van de vakantiebijslag bepalend. Op grond van artikel 17 lid 1 van de Wml dient 
de vakantiebijslag in de maand juni te worden uitbetaald. Wordt de vakantiebijslag op een 
later tijdstip uitbetaald, dan is dit te laat.

Dit volgt uit het gewijzigde artikel 10 van de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving 
Wml 2018 (Beleidsregel Wml) dat op 12 juni 2021 in werking is getreden. Wanneer je een 
schriftelijke waarschuwing kan opleggen lees je onder 6.2.

Als sprake is van een overeengekomen arbeidsduur dan dienen de uren meer dan de 
overeengekomen arbeidsduur uiterlijk in de betaalperiode volgend op die waarin de uren 
gemaakt zijn, te worden uitbetaald (artikel 13a lid 1 Wml). Als tijd voor tijd mag worden 
toegepast gelden afwijkende bepalingen. Zie daarvoor de werkinstructie Wml Berekenen 
onderbetaling loon, hoofdstuk 4,1,3 t/m 4,1,3.3.



6.2. Wanneer maak je een waarschuwing op?

Dit betekent voor de handhaving van de Wml het volgende:

O

o

In een schriftelijke arbeidsovereenkomst kan bijvoorbeeld zijn overeengekomen dat de 
vakantiebijslag iedere betaalperiode gelijktijdig met het loon wordt uitbetaald, de zgn. 
periodieke opeisbaarheid. Ook met betrekking tot de jaarlijkse opeisbaarheid kan er een 
afwijkend tijdstip van uitbetaling zijn afgesproken.

Deze waarschuwing geldt voor de artikelen 7, 7a, 13, 13a, 15 van de Wml. Indien de 
werkgever eerder een eenzelfde of soortgelijke overtreding heeft begaan, binnen een periode 
van 5 jaar voorafgaand aan de constatering van de overtreding, wordt hem per werknemer ten 
aanzien van wie die overtreding is begaan een bestuurlijke boete opgelegd.

Daarnaast kunnen in cao's afwijkende tijdstippen van uitbetaling van de vakantiebijslag zijn 
overeengekomen.

overeenkomst kan worden afgeweken van het tijdstip van uitbetalen, mits de uitbetaling ten 
minste eenmaal per kalenderjaar geschiedt.

Bij maandbetaling - vanaf de betaalperiode juli 2021 is;
Bij een 4-wekenloon - vanaf de dag waarop de nieuwe vierweken periode na 
12 juni 2021 ingaat. De vierwekenperiode kan per werkgever verschillen;

De bepaling in de Beleidsregel Wml die deze waarschuwing regelt is op 12 juni 2021 in 
werking getreden. Dit betekent datje een werkgever een schriftelijke waarschuwing kan 
geven voor te late betaling van het minimumloon over betaalperioden, die gelegen zijn na 12 
juni 2021. Deze datum kan middenin de betaalperiode vallen. Daarom is voor de handhaving 
afgesproken dat de eerste mogelijkheid om een waarschuwing op te leggen voor te late 
betaling:

NB: Het geven van een waarschuwing voor het te laat betalen van het minimumloon en/of 
vakantiebijslag moet geen doel op zich zijn. Denk daarbij aan een werkgever die werkt 
volgens een bestendige gedragslijn waarbij hij steeds op dezelfde wijze slechts enkele dagen 
te laat betaalt, maar wel steeds voldoende.

• Is sprake van te laat betaald minimumloon en/of vakantiebijslag en heeft de 
werkgever het (minimum)loon en/of vakantiebijslag uit eigen beweging betaald 
voordat je een onderzoek bent gestart naar de onderneming? Dan leg je 
een waarschuwing op.

• Is sprake van te laat betaald minimumloon en/of vakantiebijslag en heeft de 
werkgever het (minimum)loon en/of de vakantiebijslag uit eigen beweging betaald 
voordat je een onderzoek bent gestart naar de onderneming, maar heeft de werkgever 
binnen 5 jaar voorafgaand aan de constatering van de overtreding een soortgelijke 
overtreding begaan? Dan maak je een boeterapport op.

• Is er sprake van te laat betaald minimumloon en/of vakantiebijslag en heeft de 
werkgever het (minimum)loon en/of vakantiebijslag betaald nadat je een onderzoek 
bent gestart naar de onderneming, dan maak je een boeterapport op.



o

6.3 Wanneer is het onderzoek aangevangen?

Voorbeelden:

Naar boven

6.4 Geen nabetalingsverplichting bij te laat betaald loon en/of 
vakantiebijslag

1. Je bent op 22 juli 2021 een administratief onderzoek gestart bij een werkgever. Je 
onderzoek heeft betrekking op de periode van januari 2021 tot en met juni 2021. Je 
constateert dat de werkgever het loon van de maand juni 2021 van 2 werknemers niet heeft 
uitbetaald. Een week later, op 29 juli 2021, ontvang je een mail van de werkgever waarin hij 
mededeelt dat hij deze 2 werknemers alsnog heeft betaald. Een afschrift van de betreffende 
bankbetaling is als bijlage toegevoegd. Het minimumloon is in casu betaald nadat je een 
onderzoek bent gestart bij de werkgever. Je maakt in dit geval een boeterapport op.

Van aanvang van een onderzoek is bijvoorbeeld sprake als je een administratief onderzoek 
bent gestart bij de werkgever of als je een getuige hebt gehoord. Het gaat erom dat de 
werkgever uit eigen beweging heeft voldaan aan de op hem rustende verplichting het 
minimumloon tijdig en giraal te voldoen en de vakantiebijslag tijdig te voldoen zonder dat de 
Nederlandse Arbeidsinspectie hierbij betrokken was.

Je legt geen nabetalingsverplichting op aan de werkgever. De werkgever heeft het loon 
immers al betaald, maar heeft verzuimd het minimumloon tijdig te voldoen.

Voor te late betaling van het minimumloon en/of minimumvakantiebijslag die betrekking 
heeft op betaalperioden, die liggen voor bovengenoemde perioden, geldt het 'oude' beleid dat 
de Arbeidsinspectie hierop niet handhaaft als de werkgever het minimumloon en/of 
minimumvakantiebijslag heeft betaald voor aanvang van het onderzoek.

2. Je start op 25 oktober 2021 een onderzoek door een werknemer te horen als getuige. Je 
onderzoek heeft betrekking op de periode van 1 april 2021 tot en met 30 september 2021. De 
werknemer verklaart dat hij het loon over de maand juli 2021 pas op 10 september 2021 heeft 
ontvangen van de werkgever. Dit blijkt ook uit de administratie van de werkgever. Het 
minimumloon is in casu (na)betaald voordat je een onderzoek bent gestart bij de werkgever. 
In dit geval maak je een schriftelijk waarschuwing op.

NB: Aangezien de waarschuwing pas na inwerkingtreding van de Beleidsregel Wml kan 
worden opgelegd, zijn in bovenstaande voorbeelden toekomstige data gebruikt.

Bij weekbetaling - vanaf de eerste dag van het ingaan van een nieuwe week 
gelegen na 12 juni 2021.



7. De feitenlijst bij de werkgeversbrief en de waarschuwing

8. Relevante wet- en regelgeving

9. In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie

Beleidsregels bestuurlijke handhaving WML
Artikel 5, lid 5 en 6: waarschuwing bij verrekening van teveel betaald loon
Artikel 10: waarschuwing bij onderbetaling en niet girale betaling van het WML loon.

Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel 6, lid 1: soortgelijke overtredingen.

Je mag, zoals beschreven in paragraaf 3.3 en 3.4 zelf bepalen welke onderzoeksperiode je bij de 
tweede of volgende controle hanteert en welke werknemers je in het onderzoek betrekt.

De feitenlijst dient als bijlage bij de werkgeversbrief te worden verstuurd als er sprake is van een 
waarschuwing. Als er voor zelfde overtredingen ook een boeterapport wordt opgemaakt voeg je de 
feitenlijst niet bij. De feitenlijst is te vinden op de kennisbank onder "Formulieren" en dient aan jouw 
onderzoek te worden aangepast.



Werkinstructie: WML handhaving algemeen

: WML handhaving algemeen
Algemeen/Project : Algemeen, Niet project en/of programma gebonden.
Bovenliggende

: Nederlandse Arbeidsinspectie / Directie mens & middelen /Proceseigenaar

: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML)

Inhoudsopgave:

4.1 Bij de werkgever is geen lopend WML onderzoek

Colofon:
Onderwerp

4.2
5
6
7

3
4

Datum akkoord 
Laatste wijziging 
Auteur (laatste 
wijziging) 
Wettelijke 
grondslag
Toepassingsgebied :
Kennisniveau :

1
2

Inleiding
Wanneer onderzoek je de WML?

: September 2018 
: 14 juli 2021

Bij de werkgever loopt al een WML onderzoek
Tijdstip van uitbetalen loon
Wanneer maak je een boeterapport op?
Bijzondere situatie

2.1 Gecombineerde onderzoeken
2.2 Een WML-onderzoek bij illegale tewerkstelling
2.3 Een WML-onderzoek 7/13,13a en/of 15/16, 7a, of artikel 18b lid 2
2.4 Samenloop van artikel 7a met artikel 7,13, 13a en/of 18b lid 2

7.1 All-in loon
7.2 Werkgever betaalt niet het gehele nettoloon bedrag van de loonstrook uit
7.3 WML en familie
7.4 Verplichte aanwezigheid van de werknemer
7.5 Vrijwilligers of afzien van loon
7.6 In het buitenland gevestigde werkgevers
7.7 WML en de welvaartssfeer>/a>
7.8 Wegtransport
7.9 Scheepvaart
7.9.1 Zeevaart
7.9.2 Binnenvaart
7.10 Daggeldvergoeding

Meer werken
Hoe handel je bij een WML-onderzoek?

.............. : Procesbeschrijvingprocesbeschrijving

5.1,2,E

5.1,2,E

Doc7

5.1.2E5.1.2E



7.11 Stage en werkervaringsplaatsen

7.12

1. Inleiding

Voor de volgende onderwerpen zijn nieuwe werkinstructies gemaakt:

2. Wanneer onderzoekje de WML?

2.1 Gecombineerde onderzoeken

In projectplannen kan hiervan worden afgeweken.

7.13 
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
10

WAV;
WagwEU 
WML;
Waadi;
ATW.

• Meer werken;
• Vakantiedagen.

De werkgever betaalt minder gewerkte uren uit dan in de arbeidsovereenkomst is 
overeengekomen
WML en de zelfstandige (o.a. OVO)
Melden van vermoeden van overtreding van de CAO door de werkgever
Wanneer kun je een melding naar de Stichting van de Arbeid doen:
Waarom doen we een melding naar de Stichting van de Arbeid:
Welke gegevens verstrek je aan de Stichting van de Arbeid:
Hoe bereken je het percentage WML:
Hoe doe je de melding aan de Stichting van de Arbeid:
Relevante wet- en regelgeving
In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?

Deze werkinstructie beschrijft de algemene handhavingsrichtlijnen voor de WML. Specifieke 
onderwerpen over de WML zijn beschreven in afzonderlijke werkinstructies. Dit zijn de volgende 
onderwerpen:

Stel je een onderzoek in bij een onderneming of een particulier? Dan controleer je alle wetten op het 
terrein van Arbeidsmarktfraude. Dit zijn de volgende wetten:

• -2 Artikel 18b, lid 2;
• Inhouding en verrekening van kosten;
• Vakantiebijslag;
• Stukloon;
• Berekenen onderbetaling loon;
• Waarschuwing;
• Grote ondernemingen.



2.2 Een WML-onderzoek bij illegale tewerkstelling

2.3 Een WML-onderzoek artikel 7,13,13a, en/of 15/16, 7a of artikel 18b, lid 2

2.4 Samenloop artikel 7a met artikel 7, 13,13a en/of 18b, lid 2

Stel je voor de WAV illegale tewerkstelling vast dan onderzoekje ook of de illegaal tewerkgestelde 
wordt onderbetaald. En je onderzoekt of legale werknemers worden onderbetaald. Blijkt 
onderbetaling, waarvoor de werkgever een boete opgelegd krijgt? Je maakt dan tegen de werkgever 
twee boeterapporten op: één voor de WAV en één voor de WML

Voorbeeld van samenloop met artikel 18b lid 2:
Je stelt vast dat er in een bepaalde periode mogelijk sprake is van onderbetaling maarje bent niet in 
staat de onderbetaling te berekenen omdat de gewerkte uren niet kloppen. Het nettoloon op de

Voorbeeld van samenloop met artikel 13:
Je stelt vast dat er in een bepaalde betaalperiode sprake is van een netto onderbetaling van € 100 
door verrekening of inhouding van kosten. De werkgever heeft het overige netto uit te betalen 
minimumloon per kas voldaan. De werkgever krijgt een boeterapport artikel 13 voor onderbetaling 
van € 100 netto. Hij krijgt alleen een boeterapport artikel 7a voor het deel van het minimumloon dat 
per kas is voldaan, niet voor die € 100 netto onderbetaling. Voor die € 100 krijgt de werkgever een 
nabetalingsverplichting. Wordt die € 100 dan per kas nabetaald, dan ontstaat een nieuwe overtreding 
en volgt een nieuw boeterapport voor artikel 7a.

Je onderzoekt eerst of er een onderbetaling is van het bruto loon en/of onderbetaling door 
inhoudingen en/of verrekening van kosten. Vanaf 1 januari 2018 dient de werkgever ieder gewerkt uur 
conform WML te verlonen.
Met betrekking tot de verrekening van kosten en inhoudingen op het WML loon zijn er twee 
werkinstructies. Een heeft betrekking op onderzoeksperiodes voor 1 januari 2017 en de andere op 
onderzoeksperiodes vanaf 1 januari 2017.
Je handhaaft voor de vakantiebijslag 8% van het WML loon waar de werknemer recht op heeft. Heeft 
de werknemer recht op meer vakantiebijslag? Dan kun je de werknemer verwijzen naar de civiele 
rechter.
Op het moment datje hebt vastgesteld op welk minimumloon de werknemer recht heeft en heeft 
ontvangen, onderzoekje of het minimumloon giraal is voldaan. Artikel 7a is op 1 januari 2016 
ingegaan en heeft geen terugwerkende kracht. Heb je alle onderzoeksmogelijkheden benut en je kunt 
de onderbetaling niet berekenen en/of girale betaling van het minimumloon vast stellen? Maak dan 
een boeterapport artikel 18b lid 2 op.

Voor artikel 7a wordt geen boeterapport opgemaakt als er sprake is van samenloop met art 7,13, 13a 
of 18b lid 2.
Voorbeeld van samenloop met artikel 7 en/of 13a:
Je stelt vast dat er in een bepaalde betaalperiode sprake is van onderbetaling van € 100 brutoloon. 
De werkgever heeft het overige netto uit te betalen minimumloon per kas voldaan. De werkgever 
krijgt een boeterapport artikel 7 en/of 13a voor onderbetaling van € 100 bruto. Hij krijgt alleen een 
boeterapport artikel 7a voor het deel van het minimumloon dat per kas is voldaan, niet voor die € 100 
bruto onderbetaling. Voor die € 100 krijgt de werkgever een nabetalingsverplichting. Wordt die € 100 
dan per kas nabetaald, dan ontstaat een nieuwe overtreding en volgt een nieuw (tweede) 
boeterapport voor artikel 7a.



Naar boven

3. Meer werken

4. Hoe handel je bij een WML-onderzoek

4.1 Bij de werkgever is geen lopend WML onderzoek

Je doet onderzoek in de administratie van de werkgever. Je vraagt/vordert inzage van onder andere 
de volgende bescheiden:

loonstrook is per kas voldaan. Je maakt voor die betaalperiode een boeterapport 18b lid 2 op en niet 
voor artikel 7a.

Ga je een WML-onderzoek instellen bij een werkgever? Hou dan eerst een algemeen gesprek met de 
werkgever en probeer antwoord te krijgen op de volgende onderwerpen:

In een arbeidsovereenkomst worden afspraken omtrent de te werken uren vastgelegd. Er kan sprake 
zijn van een overeengekomen arbeidsduur en een niet overeengekomen arbeidsduur.
Bij een overeengekomen arbeidsduur zijn er afspraken gemaakt over het aantal te werken uren per 
periode. Een minimum-maximum afspraak over de te werken uren wordt beschouwd als een 
overeengekomen arbeidsduur.
Bij een niet overeengekomen arbeidsduur zijn de uren die de werknemer per periode werkt wisselend. 
Deze uren staan dus niet vast en er is geen minimum of maximum aantal uren overeengekomen.
Sinds 1 januari 2018 dienen alle gewerkte uren uitbetaald te worden conform WML. In de 
werkinstructie ^l_Berekenen onderbetaling loon lees je hier meer over.

Is er sprake van een grote onderneming? Dan handel je conform de werkinstructie WML onderzoek 
bij grote ondernemingen.

Loonspecificaties;
Arbeidsovereenkomsten;
Urenregistratie;
Kas/bankboek;
Volmachten;
Huurovereenkomsten;
Polis zorgverzekering;

• De grootte van de onderneming;
• De betaalperiode;
• De functie(s) van de werknemers die in de laagste loonschalen zitten;
• De van toepassing zijnde CAO of geawde CAO;
• De normale arbeidsduur;
• Meer werken dan de normale arbeidsduur en overwerk;
• De uitbetaling en opeisbaarheid van de vakantiebijslag;
• Stukloon
• Tijd voor tijd-uren
. Enz.



Naar boven

I

Je vraagt deze bescheiden vanaf de laatste afgesloten betaalperiode of relevante betaalperiode. Je 
geeft daarbij aan over welke periode je inzage wilt hebben. Aan de werkgever kan een vordering 
uitvraag artikel 18b lid 2 worden gedaan. Hierover staat meer in de werkinstructie ^l_Artikel 18b lid 2.

Je leest in de werkinstructie ^1_WML berekening onderbetaling loon hoe je de normale arbeidsduur en 
de onderbetaling van het loon vaststelt.

Je leest in de werkinstructie '^1WML vakantiebijslag handhaving en berekening onderbetaling hoe je de 
onderzoeksperiode en de onderbetaling van vakantiebijslag vaststelt.

Van een relevante betaalperiode is bijvoorbeeld sprake als de melding over onderbetaling betrekking 
heeft op een specifieke loonperiode. Maar ook onderzoeken in de aspergeteelt en het aardbeien 
plukken, kennen een relevante periode waarin de arbeid wordt verricht. Soms is het voor het 
onderzoek nodig om de dag van controle ook mee te nemen. Dit is het bijvoorbeeld het geval als je 
wilt vaststellen of de juiste gewerkte uren worden geregistreerd. Dan is de onderzoeksperiode vanaf 
die dag maximaal een halfjaar terug. Voor de periode, (de dag van de controle tot aan de laatste 
betaalperiode) kan je echter nog geen onderbetaling vaststellen aangezien deze betalingsperiode 
nog, niet afgesloten is en de werkgever het loon nog kan uitbetalen.

Wat is de laatst afgesloten betaalperiode?
De laatste afgesloten betaalperiode is de betaalperiode die voorafgaat aan de datum van aanvang van 
het WML-onderzoek of de melding. (Bijv, in de maand maart start je een WML onderzoek, dan is bij 
maandbetaling februari de laatst afgesloten betaalperiode.) Als je de betaling van het loon van de 
laatste afgesloten betaalperiode wil controleren, bijvoorbeeld de maand februari, waarbij de betaling 
van het loon in maart is gedaan, dan blijft de onderzoeksperiode voor de WML tot en met februari. 
Wil je de betaling van februari die in maart is gedaan controleren en je hebt een vordering uitvraag 
18b, lid 2 WML gedaan aan de werkgever, dan moet de werkgever ook de gegevens over de betaling 
van het loon van februari, gedaan in maart, aan jou verstrekken. De onderzoeksperiode breidt je niet 
uit naar maximaal 7 maanden.

• Schriftelijke overeenkomsten mbt voorschot(ten);
• Schriftelijke overeenkomst mbt stukloon;
• Omvang productie werknemer gesplitst per stukloonnorm;
• Registraties van tijd voor tijd uren en teruggave daarvan;
. Enz.

Hoe handel je als de werknemer is begonnen in de lopende betaalperiode of net afgesloten 
betaalperiode?
Werkt de werknemer nog maar korte tijd voor de werkgever en is er nog geen afgesloten 
betaalperiode?
Bekijk dan de lopende betaalperiode. Hoor de werknemer over zijn gewerkte uren en kijk of de 
gewerkte uren door de werkgever/werknemer bijgehouden worden.
Als er over deze periode onduidelijkheden zijn over de loonbetaling, licht dan de werkgever in dat hij 
moet voldoen aan de bepalingen van de WML. Als de werkgever betwist dat er sprake is van een 
dienstbetrekking dan stel je direct een nader onderzoek in naar de dienstbetrekking en de gewerkte 
uren. Je kunt dan nog geen onderzoek doen naar de uitbetaling van het loon.

5.1,2,D

5.1,2,D
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Vaststellen onderzoeksperiode loon; getrapt onderzoek (geen melding).
Van de werknemers die je in onderzoek neemt, controleer je eerst de laatst afgesloten betaalperiode 
of de relevante betaalperiode. Als je in de laatst afgesloten betaalperiode of relevante betaalperiode 
geen onderbetaling hebt vastgesteld, kun je ook de voorliggende betaalperiodes van die periode van 
zes maanden nog onderzoeken. Stel je geen onderbetaling vast? Dan eindigt hier jouw WML- 
onderzoek. Stel je onderbetaling vast? Dan onderzoekje voor het loon die periode van zes maanden. 
Betaalt de werkgever het loon per 4 weken? Dan onderzoekje maximaal 24 weken. Het gaat om een 
periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden binnen één jaar voor onderzoeken onderbetaling 
loon, te rekenen vanaf de laatst afgesloten betaalperiode.

De datum van constatering van de WML-overtreding
De datum van constatering van de WML-overtreding is belangrijk voor het vaststellen van recidive en 
de preventieve stillegging. De gang van het onderzoek bepaalt wanneer je de WML-overtreding hebt

Als je de lopende periode wil onderzoeken of er voldoende loon is betaald dan kun je na afloop van 
de betaalperiode terug gaan voor een nieuwe controle. Licht ook in dit geval de werkgever in datje 
kunt terugkomen voor een nieuwe controle met betrekking tot die periode.

Het horen van de werkgever
Heb je onderbetaling vastgesteld? Dan hoor je de werkgever als overtreder. Dit doe je ook als je de 
werkgever alleen een waarschuwing geeft.

Het horen van de werknemers
Je kunt de werknemers van wie je onderbetaling hebt vastgesteld als getuige horen. Ben je niet in 
staat om de werknemer te horen? Dan stuur je hem de werknemersbrief (inclusief de spreadsheet) 
over de vastgestelde onderbetaling en je voegt daar het inlichtingenformulier als bijlage bij. Het 
inlichtingenformulier voeg je alleen bij als je de werknemer had willen horen en dit onmogelijk was. In 
het boeterapport dat wordt opgemaakt vermeld je waarom het niet mogelijk was de werknemer te 
horen.

Vaststellen onderzoeksperiode loon bij melding:
Voor het vaststellen van de onderzoeksperiode voor de werknemer waarvan je een melding hebt 
gekregen is het moment waarop de melding bij de Arbeidsinspectie binnen is gekomen leidend. Je 
onderzoekt de laatst afgesloten betaalperiode of relevante betaalperiode voor dat moment van 
binnenkomst van die melding. Als je in de laatst afgesloten betaalperiode of relevante betaalperiode 
geen onderbetaling hebt vastgesteld, kun je ook de voorliggende betaalperiodes tot zes maanden 
nog onderzoeken. De melding kan ook gaan over een andere relevante periode van mogelijke 
overtredingen. Als die periode ligt binnen de periode waarin de Arbeidsinspectie nog onderzoek doet, 
dan kun je die als relevante onderzoeksperiode nemen. (Zie werkinstructie êAfbakenen 
administratieve onderzoeken, hoofdstuk 2). Ook voor de overige werknemers die je moet 
onderzoeken (overeenkomstig de werkinstructie Grote Ondernemingen) neem je dezelfde 
onderzoeksperiode.

5.1,2,D



Naar boven

4.2 Bij de werkgever loopt al een WML onderzoek

Verzending werkgeversbrief met bijlagen, o.a. feitenlijst
Na het verhoor van de werkgever verzend je zo spoedig mogelijk de werkgeversbrief. Is er sprake van 
overtreding van artikel 7/13,13a en/of 15/16? Dan voeg je de spreadsheet over de onderbetaling bij. Is 
er eveneens sprake van een waarschuwing? Dan voeg je de feitenlijst bij. Die feitenlijst voeg je alleen 
bij als er geen boeterapport wordt opgemaakt voor het feit waarvoor je een waarschuwing oplegt. In 
het boeterapport wordt namelijk uitgelegd wat het beboetbare feit inhoudt. Dit betekent datje de 
spreadsheet en de feitenlijst niet bijvoegt als de werkgever alleen artikel 18b lid 2 overtreedt.

In dit geval stel je niet een nieuw onderzoek in en neem je contact op met de inspecteur van het reeds 
lopende onderzoek. Je bespreekt jouw bevindingen met die inspecteur en indien nodig kan de 
specialist WML jullie van advies dienen. Datje niet gelijktijdig een tweede onderzoek kunt instellen 
heeft te maken met het volgende. De werkgever krijgt aan het einde van het eerste WML onderzoek 
een werkgeversbrief met de verplichting om de vastgestelde onderbetalingen ongedaan te maken. Hij 
krijgt in de periode van vier weken ook de gelegenheid om alle andere overtredingen van de WML, 
ook van niet onderzochte werknemers en niet onderzochte loonbetaalperiodes, nog ongedaan te 
maken.

vastgesteld. Meestal is dit niet later dan de datum waarop je de werkgever hebt uitgenodigd voor 
verhoor. Dit wordt een later moment als je bijvoorbeeld na het verhoor van de werkgever nog nader 
onderzoek moet doen.

Verzending werknemersbrief met bijlagen
Is sprake van overtreding van artikel 7/13,13a en/of 15/16? Dan verzend je gelijktijdig met de 
werkgeversbrief ook de werknemersbrief. Je voegt de spreadsheet als bijlage bij en, zo nodig, het 
inlichtingenformulier.

Bij overtreding van artikel 18b lid 2 is de datum van constatering de dag na het verstrijken van de 
termijn genoemd in de vordering waarop de werkgever niet of niet volledig voldoet aan de vordering 
de betreffende bescheiden te verstrekken.

Schematisch
Lopend Onderzoek -> Wml overtredingen vastgesteld -> werkgeversbrief versturen -> termijn van 
vier weken -> Daarna tweede controle.
Nieuwe onderzoek -> er loopt al een onderzoek -> overleg met collega-inspecteur over lopend 
onderzoek -> twee mogelijkheden:

1. Werkgeversbrief lopend onderzoek is nog niet verstuurd of vier weken na het versturen zijn 
niet verstreken -> collega-inspecteur controleert ongedaan maken van de overtredingen bij de 
tweede controle.

2. Werkgeversbrief is verstuurd en vier weken na versturen van brief zijn verstreken -> Je kunt een 
nieuwe controle doen maar neem wel contact op met de collega-inspecteur



5. Tijdstip van uitbetalen van het loon

6. Wanneer maakje een boeterapport op?

Je maakt in de volgende gevallen voor de WML een boeterapport op:

Naar boven

Je verwerkt alle WML overtredingen waarvoor de werkgever wordt beboet in één boeterapport. Je 
voegt alle relevante administratieve bescheiden als bijlage bij het rapport.

Loon moet worden betaald direct na afloop van de betaalperiode waarin de uren gewerkt zijn. In de 
schriftelijke overeenkomst tussen werkgever en werknemer kan hiervan worden afgeweken. In de 
toelichting op de wet Wml over artikel 7 lid 6 van de WML lees je hierover meer.

Bij overtreding van artikel 7,13, 13a en/of 15/16 krijgt de werkgever een nabetalingsverplichting 
opgelegd. Dit staat in de werkgeversbrief. Hij krijgt dan de gelegenheid om de onderbetaling binnen 
4 weken na dagtekening van de werkgeversbrief ongedaan te maken. Heeft de werkgever volledig 
voldaan aan de nabetalingsverplichting? Dan vermeld je dit in het boeterapport, maar je voegt de 
bescheiden waar dat uit blijkt, niet bij het boeterapport. Heeft de werkgever niet of niet volledig 
voldaan aan de nabetalingsverplichting? Dan vermeld je dit in het boeterapport en voeg je relevante 
correspondentie en/of bescheiden wel als bijlage bij het boeterapport. Indien er een onderbetaling 
ontstaat, in strijd met artikel 13 door verrekening van teveel betaald loon dan wel door verrekening 
van niet giraal betaalde voorschotten met het minimumloon wordt er geen nabetalingsverplichting 
opgelegd. Ook dit staat in de werkgeversbrief.

Bij onderbetaling van het loon (artikel 7,13 en of 13a) of de vakantiebijslag (artikel 15 of 16) 
én de werkgever voor de onderbetaling van de werknemer in de betaalperiode niet in 
aanmerking komt voor een waarschuwing;
Bij onderbetaling van het loon of de vakantiebijslag als de werkgever niet voldoet aan de 
waarschuwing;
Bij niet girale voldoening van het WML loon (artikel 7a);
Bij niet verstrekken van bescheiden genoemd in artikel 18b lid 2 (let op vangnet artikel);
Bij het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst bij stukloon, (artikel 12b).

Je leest in de werkinstructie ^ÖWML waarschuwing wanneer de werkgever voor de onderbetaling van 
het loon een waarschuwing krijgt.

Als sprake is van een overeengekomen arbeidsduur dan dienen de uren meer dan de 
overeengekomen arbeidsduur uiterlijk in de betaalperiode volgend op die waarin de uren gemaakt 
zijn, te worden uitbetaald (artikel 13a lid 1). Als tijd voor tijd mag worden toegepast gelden afwijkende 
bepalingen. Zie daarvoor de werkinstructie Berekenen onderbetaling loon, hoofdstuk • 
4.1.3t/m 4.1.3.3.



7. Bijzondere situaties

7.1 All-in loon

Onder all-in loon wordt verstaan, één brutobedrag op de loonstrook en de werkgever en/of 
werknemer verklaren dat dit bedrag bestaat uit verschillende componenten, waaronder loon en 
vakantiebijslag (en eventueel nog andere componenten zoals vakantiedagenvergoeding).
Hieronder worden verschillende situaties geschetst waarmee je in de praktijk te maken kunt krijgen en 
hoe je daar mee om gaat. Voor de opeisbaarheid van de vakantiebijslag wordt verwezen naar de 
werkinstructie êWml Vakantiebijslag handhaving en berekening onderbetaling.

All-in loon zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst
Er is sprake van één brutobedrag op de loonstrook. De werkgever en/of werknemer geven aan dat 
mondeling is afgesproken dat er sprake is van een all-in loon inclusief vakantiebijslag (en/of andere 
componenten) Er is geen schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin dit staat. Het gehele bedrag aan 
loon op de loonstrook merkje aan als loon. In dit geval is de vakantiebijslag dus niet uitbetaald.

De werknemer dient in beide gevallen een afschrift van deze herziene loonstrook te ontvangen. 
Wanneer de werkgever geen herziene loonstroken wil maken dan wordt het bedrag loon op de 
loonstrook volledig aangemerkt als loon. Er is dan geen vakantiebijslag uitbetaald.

Aparte bedragen voor loon en vakantiebijslag op de loonstrook
Op de loonstrook zijn afzonderlijke bedragen vermeld voor het loon en vakantiebijslag (en/of andere 
componenten). Dit is geen all-in loon. Je gebruikt de afzonderlijke genoemde bedragen loon en 
vakantiebijslag voor het berekenen van het loon en vakantiebijslag. Het maakt niet uit of er wel of 
geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is.

All-in loon en schriftelijke arbeidsovereenkomst
Er is sprake van één brutobedrag op de loonstrook. Er is een schriftelijke en 
ondertekende arbeidsovereenkomst waarin staat dat er sprake is van all-in loon inclusief 
vakantiebijslag (en/ of andere componenten).
Je geeft de werkgever de gelegenheid om herziene loonstroken te maken waaruit blijkt dat er 
verschillende componenten als loon en vakantiebijslag worden uitbetaald. Wanneer de werkgever dit 
doet, ga je uit van de (herziene) gesplitste bedragen. De herziene loonstroken moeten aansluiten bij 
hetgeen daarover is bepaald in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.
De werkgever kan op de volgende manieren herziene loonstroken maken:
- De werkgever maakt nieuwe loonstroken en splitst het bedrag op in een bedrag voor loon en een 
bedrag voor vakantiebijslag. De werknemer ontvangt een afschrift. Je gaat uit van de gesplitste 
bedragen voor loon en vakantiebijslag.
- De werkgever zet op de loonstrook een aantekening waaruit blijkt hoe het all-in bedrag is 
opgebouwd (bijvoorbeeld in bedragen en percentages). De werknemer ontvangt een afschrift. Ook nu 
ga je uit van de gesplitste bedragen voor loon en vakantiebijslag. Indien de werkgever percentages op 
de loonstrook vermeldt en voldoende duidelijk is hoe het bedrag moet worden opgesplitst kan je 
gebruik maken van de rekenmodule WML splitsing all-in bedrag in loon en vakantiebijslag. Deze 
rekenmodule vind je op de kennisbank.



12 Werkgever betaalt niet het gehele nettoloon bedrag van de loonstrook uit

7.3 WML en familie

7.4 Verplichte aanwezigheid van de werknemer

Bij bloed- en aanverwante familieleden t/m tweede graad (artikel 1:3 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek) 
wordt vaak geen arbeidsovereenkomst aangenomen (familieverhouding overheerst en dus geen 
gezagsverhouding) en hierdoor vallen zij dan niet onder WML. Daarom handhaaft de Arbeidsinspectie 
in beginsel de WML niet voor familieleden van de overtreder tot en met de tweede graad.

Uitzondering om toch te handhaven wanneer de werknemer (familielid) niet is opgenomen in de 
administratie kan zijn dat de werknemer (familielid) zelf melding doet/klacht indient of aangeeft 
conform WML betaald te willen krijgen, omdat hij een dienstbetrekking heeft (of had).

Als een werkgever minder loon heeft uitbetaald dan het bedrag dat op de loonstrook staat vermeld 
kan er sprake zijn van twee situaties.

Als deze familieleden echter zijn opgenomen in de administratie, worden ze wel als werknemer gezien. 
In dat laatste geval dienen zij WML te ontvangen voor de arbeid die zij verrichten (meestal gewerkte 
uren). Opgenomen in de administratie doet zich onder meer voor als de familieleden staan vermeld 
op een urenregistratie, ervoor hun werkzaamheden gefactureerd wordt naar een opdrachtgever. Ook 
kunnen de werkzaamheden op nadere wijze in rekening gebracht worden.

Heeft de werkgever bepaald dat de werknemer, naast zijn werkzame uren, bepaalde uren verplicht in 
de onderneming aanwezig moet zijn? Dan moet de werkgever de verplichte aanwezigheid belonen 
conform WML. Dit betekent datje alle gewerkte - en verplicht aanwezige uren meetelt bij de 
berekening van de onderbetaling.

1. het uitbetaalde brutoloon op de loonstrook is juist en de werkgever heeft met de werknemer 
die brutoloonafspraak gemaakt. In dit geval is er sprake van te weinig uitbetaald nettoloon. 
Indien er sprake is van onderbetaling dient de werkgever het te weinig uitbetaalde nettoloon 
netto na te betalen. Neem contact op met de WML specialist die jou van de juiste spreadsheet 
kan voorzien.

2. Het uitbetaalde brutoloon van de loonstrook is onjuist. In de geval klopt de loonstrook niet 
met de feitelijke situatie. Vaak blijkt er een nettoloon afspraak te zijn, namelijk het 
daadwerkelijke aan de werknemer uitbetaalde nettoloon. Hoor dan de werkgever en 
werknemer over de situatie en vraag aan de werkgever om een nieuwe loonstrook te maken 
met daarop het juiste brutoloon. De werkgever berekent een nieuw brutoloon horend bij het 
daadwerkelijke uitbetaalde nettoloon van de loonstrook. Voor het vaststellen of het juist 
brutoloon is betaald gebruik je het nieuwe brutoloon bedrag. De werknemer dient een afschrift 
te ontvangen van de nieuwe loonstrook.

5.1,2,D
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7.5 Vrijwilligers of afzien van loon

Heb je een specifieke zaak? Raadpleeg dan de WML-specialist.

Naar boven

Bij de WML gaat het om de werknemer die tot de werkgever in dienstbetrekking staat. Volgens het 
Burgerlijk Wetboek is sprake van een dienstbetrekking als wordt voldaan aan de volgende criteria:

Op Kennisbank staan speciale formulieren met vragen die kunnen helpen om de dienstbetrekking of 
enige vorm van beloning aan te tonen. Dit zijn de formulieren F en G. Deze formulieren kunnen 
tezamen met het algemene hoorformulier of de formulieren A, B en C gebruikt worden.

Voor de WML wordt als loon het geldelijk loon aangemerkt. Het loon voor de dienstbetrekking wordt 
ook loon in natura en enkele uitzonderingen op het loonbegrip van artikel 6 van de WML aangemerkt 
als loon. Dit betekent datje de volgende handhavingshandelingen kunt verrichten:

Is niet voldaan aan één van deze bestanddelen? Dan is er geen sprake van een dienstbetrekking en is 
de WML niet van toepassing. In de praktijk kom je regelmatig arbeidskrachten tegen die voldoen aan 
de eerste drie bestanddelen, maar afzien van loon. Kun je niet bewijzen dat de arbeidskracht of de 
vrijwilliger enige vorm van beloning krijgt voor de verrichte arbeid? Dan kun je de dienstbetrekking 
niet bewijzen en is de WML niet van toepassing. Je moet wel alles in het werk stellen om de eventuele 
dienstbetrekking te bewijzen. Heb je het vermoeden dat de werknemer niet geheel vrijwillig van loon 
heeft afgezien, neem dan contact op met de Wml specialist.

• Het verrichten van arbeid;
• Onder gezag van de werkgever werken;
• Gedurende een bepaalde periode arbeid verrichten;
• Tegen loon arbeid verrichten.

• Horen van andere personen dan de werkgever en de arbeidskracht;
• Vragen naar andere beloningen dan geld, bijvoorbeeld de vergoeding in goederen, maaltijden, 

huisvesting of een andere tegenprestatie. Dit zijn voor het aantonen van de dienstbetrekking 
wel looncomponenten, voor het loonbegrip van de WML niet.;

• Onderzoek in de administratie van de werkgever;
• Raadplegen van SUWInet. Doe dit tijdig, zodat je weet wie er zijn aangemeld;
• Onderzoek bij de opdrachtgever als de werkgever opdrachtnemer is;
. Enz.

5.1,2,D



7.6 In het buitenland gevestigde werkgevers

Naar boven

De WML is van toepassing op alle arbeid die op Nederlands grondgebied in dienstbetrekking wordt 
verricht. Dit geldt ook voor in het buitenland gevestigde werkgevers die hun werknemers in 
Nederland arbeid laten verrichten. De WML is van toepassing in de periode dat de werknemer in 
Nederland werkt.

De bevoegdheden van de Awb kun je in Nederland toepassen. Op grond van artikel 5.16 Awb ben je 
bevoegd om inlichtingen te vorderen, zowel mondeling al schriftelijk. Dit kan bijvoorbeeld bij een in 
het buitenland gevestigde boekhouder. Inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden op 
grond van 5.17 Awb is niet mogelijk. Het gaat immers om de inzage, je kan niet op grond van dit 
artikel vorderen dat deze gegevens worden opgestuurd. Mocht de gevorderde op grond van artikel 
5:16 Awb opzettelijk niet voldoen aan de vordering, dan is het overigens niet waarschijnlijk dat er 
strafvervolging plaats zal vinden.

De in het buitenland gevestigde werkgever betaalt het loon in een vreemde valuta
Betaalt de in het buitenland gevestigde werkgever het loon in een vreemde valuta? Dan reken je dit 
loon om naar euro's. Je gebruikt daarvoor de middenkoers van de dag van uitbetaling van het loon. Is 
die dag niet bekend? Dan neem je de laatste werkdag van de betaalperiode. Je gaat naar de website 
van De Nederlandse Bank. Je komt via de link statistiek/wisselkoersen/T10.1 (dag) bij de middenkoers 
van de vreemde valuta.

Toepassing artikel 18b, lid 2 bij de in het buitenland gevestigde werkgever
Heeft de in het buitenland gevestigde werkgever niet of niet tijdig de bescheiden verstrekt of niet 
volledig verstrekt en kan je die gegevens niet op andere wijze verkrijgen? Dan kun je bij die werkgever 
de onderbetaling van het loon en/of de vakantiebijslag niet berekenen. In dat geval pasje artikel 18b 
lid 2 toe. Als je in het buitenland, van een ander dan de werkgever, administratieve bescheiden of 
inlichtingen wilt hebben kun je art 18b lid 2 niet toepassen.

De in het buitenland gevestigde werkgever verstrekt geen bescheiden
Verstrekt de werkgever geen of onvoldoende bescheiden en is die werkgever gevestigd in een land 
dat behoort tot de EER-landen of Zwitserland? Dan mag je de gegevens die je nodig bent voor jouw 
WML-onderzoek, bij de buitenlandse instantie opvragen. In dat geval gebruikje het liaisonbureau als 
intermediair. Zie hiervoor ook de werkinstructie ^Informatieverzoeken internationaal. Let op: gebruik 
de juiste tenaamstelling en vestigingsgegevens van de werkgever. Voeg aan het verzoek aan het 
liaisonbureau zo nodig een afschrift bij van de inschrijving in het buitenlandse Handelsregister.

Administratieve bescheiden van een in het buitenland gevestigde werkgever
Heb je voor je WML-onderzoek administratieve bescheiden nodig van een in het buitenland 
gevestigde werkgever? Dan vraag of vorder je die werkgever in z'n eigen taal om de bescheiden te 
verstrekken, die genoemd zijn in artikel 18b lid 2. Je doet dit schriftelijk of digitaal en je geeft hem 
daarvoor een redelijke termijn. In dit geval is vier weken een redelijke termijn. Indien je dit schriftelijk 
doet, verstuur de brief met de post, eventueel aanvullend per email verzenden. Doe dit niet 
aangetekend. Indien het poststuk niet geaccepteerd, niet opgehaald of retour gezonden wordt, is de 
vordering niet ontvangen. Verstrekt de in het buitenland gevestigde werkgever de gevraagde 
bescheiden? Dan laatje deze bescheiden in het Nederlands vertalen. Als je de werkgever of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger in Nederland aantreft, doe dan de vordering mondeling en bevestig 
deze schriftelijk.



7.7 WML en de welvaartssfeer

7.8 Wegtransport

De doelstelling van de WML is om alle in Nederland werkzame werknemers van een minimumloon en 
een minimumvakantiebijslag te verzekeren, welke gezien de algehele welvaartssituatie als een 
aanvaardbare tegenprestatie voor hun in dienstbetrekking verrichte arbeid kan worden beschouwd.

Rechtbank Den Haag 26 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5188 De rechtbank heeft geoordeeld dat 
werknemers die walverlof hebben genoten wel te maken krijgen met de Nederlandse 
welvaartssituatie. Dan kan er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat werknemers goederen voor de 
persoonlijke verzorging hebben aangeschaft. Daarmee hebben zij te maken gekregen met de 
Nederlandse welvaartssituatie.

Is de werkgever actief in de wegtransport? Dan wordt een onderscheid gemaakt tussen een in NL 
gevestigde werkgever en een in het buitenland gevestigde werkgever.

De transportwerkgever is gevestigd in het buitenland
De WML is van toepassing op alle arbeid die op Nederlands grondgebied in dienstbetrekking wordt 
verricht. Dit geldt ook voor in het buitenland gevestigde transportwerkgevers die hun werknemers in 
Nederland arbeid laten verrichten. Rijdt de transportwerknemer voornamelijk in het buitenland en 
incidenteel in Nederland? Dan onderzoekje de WML niet. Rijdt de transportwerknemer langere tijd in 
Nederland? Dan kun je de WML toepassen in de periode dat die transportwerknemer in Nederland 
werkt. Let op: een binnenlandse rit is niet altijd gelijk aan het verrichten van arbeid in Nederland. 
Voorbeeld van een binnenlandse rit:
Een chauffeur vervoert voor een in het buitenland gevestigde transportwerkgever goederen van 
Maastricht naar Rotterdam. Vervoert die chauffeur de goederen via België? Dan verricht die chauffeur 
in de tijd dat hij door België rijdt, geen arbeid in Nederland. Je kunt het aantal in Nederland gewerkte 
uren in veel gevallen niet vaststellen. Dit betekent datje de onderbetaling niet kunt berekenen.
Verstrekt die werkgever wel bescheiden over het uitbetaalde loon en het aantal gewerkte uren in die 
betaalperiode? Dan kun je ook artikel 18b lid 2 niet toepassen.

Rechtbank Den Haag 13 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:7860 De rechtbank heeft geoordeeld dat 
werknemers aan boord van een schip, gelegen in een Nederlandse haven, die werden onderhouden 
door de kapitein en niet van boord kwamen geen deel uit maken van de Nederlandse welvaartssfeer 
en niet onder de WML vallen.

Met betrekking tot de welvaartssfeer zijn er een drietal gerechtelijke uitspraken; Hoge Raad 30 mei 
1980, NJ, 1980, 634 De Hoge raad heeft in 1980 geoordeeld dat in verband met deze doelstelling een 
werknemer die zijn dienstbetrekking vrij geheel buiten Nederland vervult en uit dien hoofde 
bestendig in het buitenland en dus buiten de Nederlandse welvaartssituatie met de daarbij behorende 
prijsniveau verblijft, niet binnen het Rijk woont en dus niet onder de werking van de WML valt.

Als onvoldoende duidelijk is of de werknemer tot de Nederlandse welvaartsfeer behoort, neem dan 
contact op met een WML specialist.



7.9 Scheepvaart

7.9.1 Zeevaart

7.9.2. Binnenvaart

Onderzoekje de Wml in de scheepvaart? Dan is het onderscheid tussen een zeeschip of een 
binnenvaartschip van belang.

Wie behoort tot de bemanning?
De Wml geeft ook hier geen definitie en verwijst niet naar een bepaalde wet.
Volgens artikel 1 van de Wet Zeevarenden bestaat de bemanning uit de kapitein, de scheepsofficieren, 
de scheepsgezellen en de overige zeevarenden die in de monsterrol worden genoemd.

Wml van toepassing?
In een brief gericht aan de Tweede Kamer (5 maart 2019) is aangegeven dat de Wml niet van 
toepassing is op (alle) internationaal varende schepen, ongeacht of zij een Nederlandse thuishaven 
hebben of niet, die geregeld worden ingezet buiten de territoriale zee en 
waarbij geregeld buitenlandse havens worden aangedaan. Er is geen definitie gegeven van het begrip 
"geregeld". Bij brief van 14 oktober 2019 heeft de Minister zijn eerder ingenomen standpunt over de 
toepassing van de Wml in de zeescheepvaart bevestigd. Mocht je bezig zijn met een onderzoek in de 
zeevaart, neem dan contact op met de Wml-specialist.

Binnenvaartschip
Wat is een binnenvaartschip? Dit begrip is niet nader gedefinieerd in de Wml. In artikel 3, lid 1, Boek 8 
van het Burgerlijk Wetboek is de volgende definitie gegeven: schepen die als binnenschip te boek 
staan in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en

Opletpunten:
Op bemanning die in Nederland woonachtig is en in dienst is van een in Nederland gevestigde 
werkgever, blijft de Wml onverkort van toepassing (artikel 4, lid 2 Wml).
Bij werkzaamheden op/aan een zeeschip in een Nederlandse dok of in een Nederlandse haven 
(Nederlands grondgebied) is het afhankelijk van de situatie of de werknemers onder de Wml 
vallen. Raadpleeg bij dergelijke zaken altijd de Wml-specialist.

Zeeschip
Wat is een zeeschip? Deze definitie staat niet in de Wml en er wordt niet verwezen naar een andere 
wet. Je kunt voor de Wml uitgaan van de volgende definitie: Schepen die als zeeschepen staan 
geregistreerd in de openbare registers, bedoeld in lJ afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 BW, of, als ze 
niet in het register staan, schepen die blijkens hun constructie uitsluitend of in hoofdzaak voor drijven 
in zee zijn bestemd (artikel 2, lid 1, Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek).

De transportwerkgever is gevestigd in Nederland en de transportwerknemer woont in 
Nederland
Is de werkgever in Nederland gevestigd en woont de werknemer in Nederland? Dan pasje de WML 
ook toe als de werknemer de arbeid buiten Nederland verricht.
Voorbeeld:
Een in Nederland wonende chauffeur vervoert voor een in Nederland gevestigde transportwerkgever 
goederen van Maastricht naar Rotterdam. Vervoert die chauffeur de goederen via België? Dan heeft 
de chauffeur ook aanspraak op het WML-loon in de tijd dat hij door België rijdt.



Wie behoort tot de bemanning?
Volgens in artikel 1 van de Binnenvaartwet bestaat de bemanning uit een ieder die zich als schipper, 
stuurman, machinist, volmatroos, matroos-motordrijver, matroos, lichtmatroos, lid van het 
veiligheidspersoneel of deksman aan boord van een schip bevindt

Wanneer het schip geen Nederlandse thuishaven heeft, is de Wml op grond van artikel 4 lid 1 
Wml alleen van toepassing op de in Nederland gewerkte uren.

De factoren die een rol spelen bij de beoordeling van het gewoonlijk werkland en het begrip 
thuishaven worden hierna verder uitgewerkt.

Wanneer is er sprake van Nederland als gewoonlijk werkland?
Factoren die een rol van belang zijn bij de beoordeling of er sprake is van Nederland als gewoonlijk 
werkland zijn onder meer (de opsomming is dus niet limitatief) de volgende:

de schepen die niet te boek staan in die registers en blijkens hun constructie noch uitsluitend noch in 
hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd.

Werkgever in Nederland gevestigd, werknemer bulten Nederland woonachtig maar Nederland als 
gewoonlijk werkland, en het schip heeft een Nederlandse thuishaven
Wanneer de werknemer niet in Nederland woonachtig is, maar Nederland is wel het gewoonlijk 
werkland van een werknemer, is de Wml eveneens van toepassing (zie de artikelen 8 en 9 van de 
Rome 1-verordening, en de arresten C-64/12 Schleckeren C-29/10 Koelzsch). Indien het schip een 
Nederlandse thuishaven heeft dan geldt voor alle gewerkte uren (dus ook buiten Nederlands 
grondgebied) de Wml (artikel 4 lid 4 Wml).

Wanneer heeft een schip de thuishaven in Nederland?
De Wml licht het begrip 'thuishaven' niet toe. Uit de jurisprudentie (ECLI:NL:RVS:2019:1235: - 
Uitspraak 201804415/1 /A3) blijkt dat het begrip 'thuishaven' aan de hand van een feitelijke 
beoordeling dient plaats te vinden waarbij moet worden bezien met welk land het schip de meeste 
aanknopingspunten heeft, een en ander in onderlinge samenhang bezien. De volgende 
aanknopingspunten kunnen hierbij een rol spelen:

Wml van toepassing?
Werkgever en werknemer In Nederland gevestlgd/woonachtlg
Indien de werkgever in Nederland is gevestigd en de werknemer in Nederland woonachtig is, is de 
Wml van toepassing op alle gewerkte uren, dus ook buiten Nederlands grondgebied (artikel 4 lid 2 
Wml).

• Onder welke vlag vaart een schip;
• Waar is de eigenaar van het schip gevestigd;
• Vanuit welke haven vertrekt een schip en komt deze weer binnen;
• Met welke regelmaat wordt dezelfde haven aangedaan;

• in welke staat zich de plaats bevindt van waaruit de werknemer zijn opdrachten verricht, 
instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert;

• de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden;
• in welke plaatsen het vervoer hoofdzakelijk wordt verricht;
• in welke plaatsen de goederen worden gelost;
• en naar welke plaats de werknemer na zijn opdrachten terugkeert;
• het land waar de werknemer belastingen en heffingen op inkomsten uit arbeid betaalt;
• het land waar hij is aangesloten bij de sociale zekerheid en de verschillende pensioen-, 

ziektekostenverzekerings- en invaliditeitsregelingen.



De WagwEU is dus niet van toepassing op zeevarend personeel van koopvaardijondernemingen.

Naar boven

7.10 Daggeldvergoeding

Of er sprake is van een nauwe band met een lidstaat wordt bepaald in het kader van een algehele 
beoordeling van factoren. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn onder meer de volgende:

Of de Wml voor de gedetacheerde werknemer ook geldt voor de gewerkte uren buiten Nederlands 
grondgebied is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk geldt de Wml alleen voor de in 
Nederland gewerkte uren, omdat de detacheringsrichtlijn ziet op de arbeidsvoorwaarden voor het 
werk dat op Nederlands grondgebied wordt verricht en het in strijd kan zijn met het vrij verkeer van 
diensten om de Wml ook op te leggen voor het verrichte werk buiten het Nederlands grondgebied.

Wanneer een schip een Nederlandse thuishaven heeft, kan dit een aanknopingspunt zijn dat er sprake 
is van een voldoende nauwe band met Nederland.

De vlag waaronder het schip vaart en de plaats waar de eigenaar van het schip is gevestigd kunnen 
aanknopingspunten zijn, maar zijn op zichzelf beschouwd niet doorslaggevend voor het bepalen van 
de thuishaven van een schip.

De in het buitenland gevestigde werkgevers verstrekken hun in het buitenland wonende werknemers 
meestal een daggeldvergoeding als zij tijdelijk in Nederland arbeid verrichten. Als de 
daggeldvergoeding wordt verstrekt ter bestrijding van onkosten als bijvoorbeeld:
• dubbele woonlasten,

Gedetacheerde werknemer
De Wml is ook van toepassing, wanneer een werknemer bij een Nederlandse werkgever wordt 
gedetacheerd. Daarvoor moet worden beoordeeld of de gedetacheerde werknemer aan boord van 
een binnenvaartschip valt onder de Detacheringsrichtlijn. Hiervoor is van belang of de arbeid van de 
betreffende gedetacheerde werknemer een nauwe band heeft met de lidsta(a)t(en) waar de arbeid 
(deels) wordt verricht. Indien de arbeid van de gedetacheerde werknemer een nauwe band heeft met 
het grondgebied van een lidstaat, kan de arbeid onder de Richtlijn vallen (zie arresten van het 
Europese Hof: zaak Dobersberger, 19 december 2019, C-16/18 en zaak Van den Bosch Transporten 
BV, 1 december 2020, C-815/18).

Opletpunt:
De Detacheringsrichtlijn (96/71/EG) is niet van toepassing op het 'zeevarend personeel van 
koopvaardijondernemingen'. In de WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in 
de Europese Unie) is deze bepaling overgenomen in artikel 1, lid 2.

• Waar wordt het schip bevoorraad;
• Waar wordt het schip geïnspecteerd; en gerepareerd;
• Waar gaan de bemanningsleden aan boord;
• Waar woont de kapitein.

• de aard van de werkzaamheden die de betrokken werknemer op dat grondgebied verricht;
• de mate waarin de werkzaamheden van die werknemer verband houden met het grondgebied

van (elke) (de) lidstaat waar hij werkzaam is;
• het aandeel van die werkzaamheden op het grondgebied van elke lidstaat in de vervoersdienst 

als geheel.



Je onderzoekt
• waarvoor de werkgever de daggeldvergoeding verstrekt;
• welke voorzieningen de werkgever kosteloos verstrekt (huisvesting, voeding, reiskosten enz);
• welke onkosten door de werknemer zelf worden betaald in verband met de detachering.

Je hoort de werkgever en de werknemer daarover. Je vraagt door als er grote verschillen zitten tussen 
de hoogte van de vergoeding en de onkosten.

Variant 2: De werknemer ontvangt een daggeldvergoeding, maar alle kosten samenhangend met de 
detachering worden al betaald door de werkgever. De daggeldvergoeding is dan verkapt loon, dat tot 
het loon voor de WML gerekend dient te worden.

Wat betekent dit voor de handhaving van de Wml:
Artikel 6 vierde lid gaat over de gedetacheerde werknemer, de werknemer die tijdelijk arbeid verricht 
in een ander land dan waar hij gewoonlijk arbeid verricht of verblijft. Uit de arbeidsvoorwaarden en - 
omstandigheden die van toepassing zijn op de dienstbetrekking van die werknemer moet blijken of, 
en zoja welke, onderdelen van een vergoeding strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten. Als 
dat niet blijkt wordt de volledige vergoeding geacht te zijn betaald als vergoeding in de zin van artikel 
6 eerste lid, onderdeel e. Het gaat daarbij om kosten die deze werknemer heeft te maken in verband 
met het verrichten van arbeid in een ander land dan waar de werknemer gewoonlijk arbeid verricht of 
verblijft. De vergoeding in artikel 6 eerste lid, onderdeel e is de onkostenvergoeding die is

Tussen variant 1 en 2 zit een groot grijs gebied, sommige werknemers maken nagenoeg geen kosten 
maar krijgen de volledige daggeldvergoeding. Sommige werkgevers betalen naast de 
daggeldvergoeding nog een deel van de onkosten. Onderzoeken waarbij onvoldoende duidelijk is of 
de daggeldvergoeding als loon of als onkostenvergoeding dient te worden aangemerkt (zeg maar: de 
daggeldvergoedingen die tot het grijze gebied behoren), leg je voor aan de WML-specialisten. (Besluit 
Handhavingsoverleg d.d. 3 november 2016)

• reiskosten of
• kosten van levensonderhoud,

dan behoort die vergoeding (of een deel daarvan) niet tot het loon. Artikel 6 van de WML zondert 
onkostenvergoedingen uit van het loon.

Nieuw:
Op 30 juli 2020 is de Wml aangepast en is aan artikel 6 een lid 4 toegevoegd. In artikel 6 staat het 
loonbegrip voor de Wml uitgelegd. Het nieuwe lid 4 is toegevoegd naar aanleiding het feit dat de 
herziene detacheringsrichtlijn moest worden geïmplementeerd in de Wml.

Variant 1: De werknemer ontvangt een daggeldvergoeding, maar moet ook alle kosten 
samenhangend met de detachering zelf betalen (denk daarbij aan reiskosten, huisvestingskosten, 
extra kosten voor de voeding). De daggeldvergoeding is dan een onkostenvergoeding en derhalve 
geen loon voor de WML.

De tekst van nieuwe artikel 6 vierde lid Wml luidt als volgt:
4. Indien niet blijkt uit de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die van toepassing zijn op de 
dienstbetrekking van een werknemer die tijdelijk arbeid verricht in een ander land dan waar hij 
gewoonlijk arbeid verricht of verblijft of, en zoja welke, onderdelen van een vergoeding strekken tot 
bestrijding van noodzakelijke kosten, die deze werknemer heeft te maken in verband met het 
verrichten van arbeid in een ander land dan waar hij gewoonlijk arbeid verricht of verblijft, wordt de 
volledige vergoeding aangemerkt als vergoeding in de zin van het eerste lid, onderdeel e.



uitgezonderd van het minimumloon.

Naar boven

7.11 Stage en werkervaringsplaatsen

De WML is van toepassing als er sprake is van een dienstbetrekking. Je leest in artikel 2 van de Wml 
wat daar onder wordt verstaan. In paragraaf 7.5 van deze werkinstructie staat wat het Burgerlijk 
Wetboek onder een dienstbetrekking verstaat. De bestanddelen van een dienstbetrekking kunnen van 
toepassing zijn als de arbeidskracht stage loopt of werkervaring opdoet. Bij stage of

5.1,2,D



7.13 WML en de zelfstandige (o.a. OVO)

Wanneer de opdrachtgever en/of opdrachtnemer niet in het bezit zijn van een goedkeuring, 
onderzoekje en vermeld je in jouw boeterapport aan welke criteria de overeenkomst wel of niet 
voldoet. Je kunt bijvoorbeeld vermelden in je boeterapport dat de OVO'er geen winst maakt of maar 
één opdrachtgever heeft. Kijk voor alle criteria bij de toelichting op art 2, lid 2 van de WML. De WML- 
specialist kan daarbij adviseren. Bovenstaande geldt ook voor de overeenkomsten die op grond van

7.12 De werkgever betaalt minder gewerkte uren uit dan in de arbeidsovereenkomst is 
overeengekomen

Wanneer de opdrachtgever en/of opdrachtnemer in het bezit zijn van een goedkeuring door de 
belastingdienst dat er sprake is van fiscaal ondernemerschap en er ook gewerkt wordt conform de 
overeenkomst dan is de WML niet van toepassing. Je dient dus wel vast te stellen of conform de 
overeenkomst arbeid wordt verricht.

werkervaringsplaats is het leeraspect van belang. Je leest hierover meer in het infodoc '-^Arbeid door 
stagiaires.

Als de werkgever minder gewerkte uren uitbetaalt dan in de arbeidsovereenkomst met de werknemer 
is overeengekomen, kan dit leiden tot onderbetaling WML. Je hebt geconstateerd dat werkgever en 
werknemer een vast aantal te werken uren per week of per betaalperiode zijn overeengekomen. Je 
ziet op de loonspecificatie echter een ander aantal gewerkte uren staan. Je vraagt werkgever en 
werknemer wat de reden is van de afwijking. Als uit het onderzoek blijkt dat het gewijzigde aantal 
uren op de loonspecificatie een aanpassing is van de arbeidsovereenkomst dan volg je die 
aanpassing. Blijkt uit het onderzoek dat de arbeidsovereenkomst niet is gewijzigd dan ga je bij de 
berekening van het minimumloon uit van het aantal gewerkte uren dat in de arbeidsovereenkomst 
staat. Meestal betaalt de werkgever de werknemer, die een arbeidsovereenkomst heeft voor een vast 
aantal uren, uit op basis van een gemiddeld aantal uren per maand met daarbij een vast maandloon. 
Als dit in jouw onderzoek niet het geval is, neem dan contact op met de WML-specialist.

Sinds 1 januari 2018 zijn de Overeenkomst van Opdracht (OVO) en enkele andere overeenkomsten 
onder de WML gebracht tenzij de overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van bedrijf of in de 
zelfstandige uitoefening van beroep. Dit kunnen ook buitenlandse arbeidskrachten zijn die op die 
basis werken. Beroep of bedrijf komt overeen met het ondernemerschap in fiscale zin. De 
Belastingdienst hanteert een aantal criteria op basis waarvan wordt vastgesteld of sprake is van een 
ondernemer/onderneming. Die criteria en andere relevante informatie is te vinden bij de lJtoelichting 
op de WML wet, artikel 2, lid 2.

Voorbeeld:
De werkgever is met de werknemer (schriftelijk) een werkweek van 40 uren overeengekomen. De 
normale arbeidsduur is eveneens 40 uren per week. Stel; Het wettelijk minimumloon bedraagt per 
week bruto € 350. Op de loonstrook van week 6/2016 staan 34 gewerkte uren vermeld waarvoor de 
werknemer een bruto loon uitbetaald heeft gekregen van € 300. Als werkgever en werknemer 
(tijdelijk) een lager aantal gewerkte uren zijn overeengekomen wordt de berekening van het 
minimumloon: 34/40 x 350 = € 297,50. Is de overeengekomen arbeidsduur niet gewijzigd en heeft de 
werknemer steeds een gelijkblijvend loon dan wordt de berekening 40/40 x 350 = € 350 en bedraagt 
de onderbetaling € 50.



8.1 Wanneer kun je een melding naar de Stichting van de Arbeid doen:

Naar boven

8.2 Waarom doen we een melding naar de Stichting van de Arbeid:

8.3 Welke gegevens verstrekje aan de Stichting van de Arbeid:

8. Melden van vermoeden van overtreding van de CAO door de 
werkgever

Er is besloten om alleen op basis van vastgestelde percentages WML loon van de werknemer 
meldingen te doen. Op deze manier kunnen de meldingen gedaan worden, onafhankelijk van de 
vraag of en zo ja welke cao van toepassing is en zonder aanvullend onderzoek. Voordeel is dat alle 
meldingen bij één adres gedaan worden en niet apart naar alle verschillende werknemers- en 
werkgeversorganisaties verstuurd hoeven te worden. Deze werkwijze is tot stand gekomen in overleg 
tussen de Arbeidsinspectie, SZW en de sociale partners.

In de WML is in artikel 18p onder 7 opgenomen dat jou als de toezichthouder de mogelijkheid geeft 
om meldingen dat de CAO vermoedelijk is overtreden door te geven aan CAO-partijen. Hieronder 
staat vermeld hoe daar invulling aan wordt gegeven.

artikel 2, lid 2 3 van de WML onder de WML gebracht zijn. Zie ook daarvoor de toelichting op de wet 
van dit artikel.

Tijdens jouw WML onderzoek doe je als de WML niet overtreden is geen extra uitgebreid onderzoek 
naar de werkingssfeer. Je weet vaak dus niet 100 % zeker welke geldige CAO in jouw onderzoek van 
toepassing is en of CAO bepalingen overtreden zijn. En je weet dan ook niet 100 % zeker aan welke 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers een indicatie kan worden gezonden. WBJA heeft 
de Arbeidsinspectie gewaarschuwd dat bij foutieve adressering (dus een verkeerde CAO partner) de 
kans bestaat op schadeclaims van werkgevers. Dat heeft ertoe geleid dat er afspraken zijn gemaakt 
met de Stichting van de arbeid. Jij legt in alle gevallen jouw signaal neer bij de Stichting van de 
Arbeid. De Stichting van de arbeid zorgt ervoor dat de signalen bij de sociale partners worden 
neergelegd.

• Er is geen overtreding WML geconstateerd dat met een boeterapport wordt afgedaan. Die 
zaken worden namelijk op een andere wijze doorgegeven. Als er sprake is van een 
waarschuwing waarvoor geen boeterapport wordt opgemaakt dan kun je ook geen melding 
doen en;

• Een werknemer wordt exact WML betaald of tot maximaal 110 % van het WML en;
• Je gaat daarbij uit van de laagst betaalde werknemers in jouw onderzoek.
• Andere indicaties met betrekking tot werkgevers meldt je niet.

• Je geeft de naam en vestigingsplaats + postcode van de werkgever door (conform de 
gegevens zoals opgenomen bij de kamer van koophandel) en de locatie waar het onderzoek 
heeft plaatsgevonden en het aantal werknemers dat bij de werkgever in dienstbetrekking is. 
Indien er sprake is van ter beschikking stellen van arbeidskrachten, payrolling of de arbeid 
wordt verricht op basis van art 2 lid 2 Wml (ovo) dan verstrekje de naam en vestigingsplaats 
van de onderneming waar de ter beschikkingstelling plaatsvindt dan wel van de opdrachtgever



Meer gegevens verstrekje niet.

Dus definitie:

Uitbetaald loon art 6 WML (2) - bruto WML loon (1) = bedrag (3)/ bedrag (1) x 100 = percentage +

8.5. Hoe doe je de melding aan de Stichting van de Arbeid?:

9. Relevante wet- en regelgeving

1.
2.
3.

Je maakt een 'collegiale melding' aan in je iNet zaak. Kies als ontvangende instantie : Stichting van de 
Arbeid. De tekst in de melding is alvast voor je ingevuld. De indicatie (onderaan de tekst in de 
melding) is het enige datje aan hoeft te passen.

Besluiten MT AMF
15 november 2007: geen WML-onderzoek bij een aantoonbare familierelatie (vader-zoon, broer-zus).

8.4. Hoe bereken je het percentage WML:
Het percentage bereken je op de voor de WML gebruikelijke manier. Je berekent het bruto WMLIoon 
dat de werknemer minimaal had moeten ontvangen voor de gewerkte uren (1). Vervolgens bereken je 
wat hij heeft ontvangen aan geldelijke looncomponenten die behoren tot het WML loon (art 6 WML) 
en houdt rekening met niet toegestane inhoudingen en verrekeningen met het WML, alsmede het 
niet uitbetaalde netto WML loon (2). Dit is dezelfde berekening die je toepast bij het vaststellen of 
er sprake is van onderbetaling door verrekening of inhouding. Dan verminder je het bedrag (2) 
met het bedrag (1). De uitkomst (3) daarvan deel je door bedrag (1) x 100 = percentage. Bij dit 
percentage tel je 100% op.

Burgerlijk wetboek
-1 Artikel 7:610: de dienstbetrekking

Artikel 7:623: moment van voldoening van het loon

100%
Voorbeeld:
Het WML loon dat der werknemer had moeten ontvangen is bruto € 1500 per maand (zijnde bedrag 
(1)). Hij heeft als brutoloon ontvangen € 1610 (bedrag (2)) en er is geen sprake van inhoudingen of 
verrekeningen. Het netto loon is uitbetaald aan de werknemer. De berekening wordt € 1610- € 1500 
= 110/1500 x 100 = 7,33%. Het uitbetaalde loon is dus 100% + 7,33 % = 107,33% van het WML. Je 
geeft door aan de Stichting van de Arbeid dat het percentage WML loon ligt > 105% Wml, maar < 
110% Wml (meer dan 105% en kleiner of gelijk aan 110%).

100% Wml
> 100% Wml, maar < 105% Wml (meer dan 100% en kleiner of gelijk aan 105%)
> 105% Wml, maar <110% Wml (meer dan 105% en kleiner of gelijk aan 110%)

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
•WML

en het aantal werknemers dat tot deze onderneming dan wel tot de opdrachtgever in 
dienstbetrekking staat.

• Je maakt onderscheid in hoogte van betaling van WML, in drie categorieën, en meldt om welke 
categorie het gaat:



Februari 2015: toepassing van de WML bij verplichte aanwezigheid van de werknemer.

10. In hoeverre mag je afwijken van deze werkinstructie?

Je mag niet afwijken van deze werkinstructie.

Naar boven

Nieuw besluit zie bulletin Editie 7 maart 2017
Je onderzoekt de WML wel als het familielid op de loonlijst van de werkgever staat.
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