
Bijlage 3: omschrijving verplichte certificering in ‘Geen Tweederangsburgers’ 

Een sluitend systeem waarin alleen bonafide uitzendbureaus een kans maken 

De uitzendsector moet beter beheerst worden, zodat malafide uitzendbureaus effectief van de 
markt kunnen worden geweerd. Dat is volgens het Aanjaagteam één van de belangrijkste 
manieren om arbeidsmigranten beter te beschermen en hun positie op de Nederlandse 
arbeidsmarkt te versterken. Uitzendbureaus zijn vaak de centrale speler in alles wat met 
arbeidsmigranten van doen heeft. Het beter beheersen van de uitzendsector is in het belang van 
de uitzendsector, de inlenende bedrijven en in het belang van de arbeidsmigrant. Aanpassing van 
wet- en regelgeving is nodig om de uitzendsector te ontdoen van de malafide uitzendbureaus en 
een gelijk speelveld te bewerkstelligen. Bonafide uitzenders, die al aan veel van de eisen voldoen, 
krijgen door een betere beheersing van de uitzend-sector meer en eerlijker kansen voor nieuwe 
opdrachten.  

Het Aanjaagteam doet voorstellen die samen tot een sluitend systeem moeten leiden.  De kern 
van het voorstel is een verplichte certificering voor elk uitzendbureau om op de Nederlandse markt 
te kunnen opereren. Dit telt niet alleen voor uitzendbureaus, maar voor alle partijen die 
bemiddelen in arbeid, zoals payrolbedrijven. De verplichte certificering moet ingebed zijn in een 
stelsel van toezicht van private en publieke partijen; waarover meer in het hoofdstuk over toezicht 
en handhaving. Naast de verplichte certificering is het nodig dat aanvullende voorwaarden worden 
gesteld aan beginnende en bestaande uitzenders. Inleners mogen alleen met gecertificeerde 
uitzendbureaus werken op straffe van een boete. Tot slot stellen we voor handhavende partijen 
meer instrumenten te geven om malafide bedrijven aan te pakken, onder andere door een 
bestuursrechtelijk bestuursverbod. 

Aanbeveling 2.1 - Verplicht certificering van uitzendbureaus 

De belangrijkste manier om ervoor te zorgen dat alle uitzendbureaus op de Nederlandse markt 
zich gedragen naar de regels van goed werkgeverschap en malafide uitzendbureaus van de markt 
te weren, is door de eisen aan te scherpen om als uitzendbureau te mogen opereren. Het 
Aanjaagteam stelt voor om dit met een uitgebreide en verplichte certificering te regelen. Een 
certificeringssysteem met structurele toetsing, zorgt voor een soort APK-keuring van 
uitzendbureaus, waardoor malafide ondernemingen minder makkelijk op de Nederlandse 
arbeidsmarkt kunnen opereren. De bestaande praktijk van certificering moet worden versterkt en 
verplicht voor elk uitzendbureau. 

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) zou moeten worden aangepast zodat 
alle uitzendbureaus gecertificeerd worden door een certificeringsinstantie die geaccrediteerd is 
voor uitzendwerk door de Raad voor Accreditatie. Dit moet ook gelden voor uitzendbureaus die 
buiten Nederland zijn gevestigd en uitzendkrachten in Nederland ter beschikking stellen, via de 
route van dezelfde eisen die aan de in Nederland verplicht aanwezige administratie wordt gesteld. 
Daarmee kan ook worden voorkomen dat Nederlandse eisen aan het werken via een 
uitzendbureau worden omzeild door het opzetten van een constructie in het buitenland. Hieruit 
volgt ook dat de grensoverschrijdende samenwerking in het toezicht versterkt zal moeten worden 
(zie ook aanbeveling 6.1.D). 

De Kamer van Koophandel dient te toetsen bij de verstrekker van het certificaat of certificering 
aanwezig is als voorwaarde voor inschrijving voor arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus, 
uitleenbureaus, banenpools of payrolling (personeelsbeheer) (SBI-code beginnend met 78). 
Startende uitzendbureaus dienen zich eerst aan te melden bij de certificerende instelling waar 
getoetst wordt of aan de startvoorwaarden (o.a. kennis van wet- en regelgeving, adequaat 
ingerichte administratie, etc.) is voldaan. Bij voldoende voorbereiding van het startende 
uitzendbureau wordt een tijdelijk certificaat verstrekt en vanaf dat moment gaat de proefperiode 
voor het startende uitzendbureau in. Deze proefperiode duurt 3 maanden met een mogelijke 
verlenging van maximaal 2 maanden. Het startende uitzendbureau kan zich met toewijzing van de 
voorlopige certificering inschrijven bij de KvK voor een termijn van 3 maanden, zodat zeker 2 maal 
loonbetaling heeft plaatsgevonden, hetgeen een voorwaarde is voor de certificerende instelling om 
te kunnen toetsen. Een verlenging met 2 maanden kan éénmalig worden gegeven door de 
certificerende instelling om de certificering alsnog te behalen. Indien het startende uitzendbureau 
geen certificering krijgt, zal de KvK deze uitschrijven voor uitzendwerk. Hier zal echter nog wel een 



wettelijke grondslag voor moeten worden gecreëerd. De verstrekker van de certificaten kan 
vervolgens een signaal richting Inspectie SZW en de Belastingdienst afgeven. 

 

Om tot een volwaardige verplichte certificering te kunnen komen dienen de reeds bestaan-de eisen 
uit bestaande keurmerken (zoals bijv. de Stichting Normering Arbeid (SNA)) uitgebreid te worden 
met een toets op de volgende punten: 

− Naleving van de in de betreffende sector geldende algemeen verbindend verklaarde cao in 
het algemeen en de loonbetaling in het bijzonder; 

− De aanwezigheid van goedkeurende controleverklaring door een accountant; 
− Controleer of de RI&E van de inlener beschikbaar wordt gesteld aan de uitzendkrachten en 

of de uitzendkrachten actief worden geïnformeerd bij welke arbodienst(en) ze terecht 
kunnen met werk-gerelateerde gezondheidsklachten;  

− Actief invulling geven aan de zorgplicht om te bewerkstelligen dat buitenlandse 
uitzendkrachten correct met actueel Nederlands verblijfsadres en contactgegevens staan 
ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) (zie ook hoofdstuk registratie); 

− Alle uitzendkrachten waarvoor een zorgpremie wordt afgedragen ontvangen een zorgpas 
en/of de zorgpolis binnen een redelijke termijn en gericht aan hun eigen woon- of 
verblijfadres in Nederland of aan het e-mailadres; 

− Er mag geen sprake zijn van een bestuursverbod bij één van de bestuurders of feitelijk 
leidinggevenden; 

− Indien er huisvesting wordt aangeboden en/of huisvestingskosten worden ingehouden op 
het loon, is de huisvesting gecertificeerd door het SNF- of AKF-keurmerk; 

− Er is een waarborgsom gestort (zie aanbeveling 2.1.C) en aangevuld indien nodig; 
− Er wordt gebruik gemaakt van een g-rekening (zie aanbeveling 2.1.B) 
− Een onherroepelijke boete van Inspectie SZW, Belastingdienst of een strafrechtelijke 

sanctie kan leiden tot het intrekken van een certificaat. 


