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Hoe werkt dat precies?

CAO-controle op locatie bij uw onderneming

Hoe werkt dat precies?
De SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten) heeft op basis van de door u aangeleverde
gegevens een gegrond vermoeden dat CAO-regels niet correct zijn nageleefd. Om te bepalen of
dit inderdaad zo is, wordt bij uw onderneming een controle ter plaatse verricht. Wij leggen u
graag uit wat u hiervan kunt verwachten.
Wat gaat er gebeuren?
Een controle-instelling maakt een afspraak voor
de CAO-controle bij u op locatie. De controleinstelling moet volledige toegang hebben tot uw
administratie die direct of indirect samenhangt met
naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Tijdens
het controlebezoek moeten documenten die de
controle-instelling opvraagt, getoond worden. Wij
adviseren om op de dag van de controle hiervoor
een extra persoon beschikbaar te houden.

Wat is het resultaat van dit bezoek?
Uit de controle ter plaatse moet blijken
of terecht een gegrond vermoeden van
het niet naleven van de CAO is vastgesteld.
Deze bevindingen worden door de controleinstelling vastgelegd in een rapport. Als blijkt
dat de cao juist is nageleefd, dan wordt dit
als zodanig ook gerapporteerd.

Alleen nú recht op hoor en wederhoor!

Blijkt echter dat de CAO niet correct is nageleefd, dan wordt in het rapport aangegeven welke
CAO-artikelen zijn overtreden en op welke wijze. De SNCU maakt daarbij onderscheid tussen:
1. Immateriële overtredingen:
Overtredingen die puur administratieve fouten betreffen zonder
dat uitzendkrachten daardoor financieel zijn benadeeld.

a) materiële benadeling uitgedrukt in geld:
SNCU stelt een indicatief schadebedrag vast
dat moet worden nabetaald.

2.	Materiële overtredingen:
Overtredingen waardoor aan uitzendkrachten te weinig is
betaald en er dus sprake is van materiële benadeling. Hier kan
onderscheid worden gemaakt tussen:

b) materiële benadeling die niet in geld is
uitgedrukt (een zogenaamde PM–post):
Concrete vaststelling schadelast door SNCU is vanwege
ontbrekende gegevens en/of complexiteit van de berekening
niet mogelijk. Het is aan de uitzendonderneming om het na te
betalen schadebedrag te onderbouwen.

Een belangrijk onderdeel van de CAO-controle ter
plaatse is uw recht op hoor en wederhoor. U mag
op de uitkomsten van het onderzoek inhoudelijk
reageren. De controle-instelling stelt u hiertoe in de
gelegenheid.
Hoe? Na de controle ontvangt u de conceptrapportage. Hierop kunt u binnen 14 kalenderdagen
reageren.
Let op! Na het verstrijken van deze termijn kan uw
reactie helaas niet meer worden meegenomen.
Reageer dus op tijd!

Vaststelling van materiële overtredingen gaat dus altijd
gepaard met het laten verrichten van nabetalingen. De in
de controlerapportage vermelde indicatieve schadelast is
het (bruto) bedrag dat moet worden nabetaald aan alle
uitzendkrachten die gedurende de controleperiode bij u

Uw eventuele reactie op de conceptrapportage
(inclusief onderbouwing) wordt beoordeeld door de
controle-instelling en opgenomen in de rapportage.
Als naar het oordeel van de controle-instelling
uw reactie aanleiding geeft tot aanpassing van de
rapportage, dan wordt die aanpassing verwerkt in de
definitieve rapportage. Ook de definitieve rapportage

in dienst zijn geweest.

krijgt u toegestuurd.

De uitkomst van de CAO-controle wordt
voorgelegd aan de Commissie Naleving CAO voor
Uitzendkrachten (CNCU). Deze onafhankelijke
commissie toetst of alles volgens de regels is
vastgesteld.
Wat als er fouten zijn gemaakt?
Als de controle ter plaatse aantoont dat er CAOovertredingen zijn gemaakt, krijgt u de gelegenheid
deze te herstellen. Wij informeren u op dat moment
over de wijze waarop dit kan.

