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3.6.8.1

12

Versie
1.8 0101-2019

3.1.1
Opdrachtgever: De onderneming
heeft een schriftelijke overeenkomst met
haar opdrachtgever(s) waaruit de aard van
de opdracht blijkt.
De overeenkomst met opdrachtgever bevat
eisen ten aanzien van:

3.1.1.2 Er moet in de overeenkomst staan of
het inschakelen van andere ketenpartijen door
opdrachtnemer al of niet is toegestaan. Zolang
maar duidelijk is dat het is besproken en dat
partijen daar bewust een beslissing over hebben
genomen.

3.1.1.2 Het melden aan opdrachtgever van
het inschakelen van andere ketenpartijen
door opdrachtnemer, (onder)aannemer dan
wel uitlener;

3.1.1.3 Er moet in de overeenkomst staan
hoeveel andere ketenpartijen door
opdrachtnemer ingeschakeld mag worden. Dit is
niet gelimiteerd.

3.1.1.3 Het maximale aantal in te schakelen
andere ketenpartijen door opdrachtnemer,
(onder)aannemer dan wel uitlener lager in de
keten.

Als een opdrachtgever geen interesse heeft om
zijn risico’s te mitigeren, hoef je niet van de
opdrachtnemer te eisen dat hij dat voor hem
doet. Door het als contractbepaling te eisen
voldoet de opdrachtnemer aan zijn zorgplicht.

De volgende sectoren zijn gekwalificeerd als
risicovol:
1. Bouw

Onder de genoemde risicovolle sectoren vallen
onder andere de volgende CAO’s:

PayOK

PayOK

3.6.8

Bijlag
eD

D1

32

Versie
1.8 0101-2019

Ingangsdatum

27-022019

01-052019
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Rail
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Transport
Agrarisch
Pluimvee
Horeca

PayOK norm
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Ingangsdatum

Bouw (Afbouw, Betonproductenindustrie,
Betonmortel, Betonpompbedrijven, Bouw en
infra, Bouw en infra UTA, Dakdekkers/Bikudak,
Schilders, Timmerindustrie)
Metaal (Carrosserie bedrijf, Goud- en
zilvernijverheid, Isolatiebedrijf,
Metaalbewerkingsbedrijf, Motorvoertuigen en
tweewielerbedrijven, Metalelectro, Metalectro
HP)
Rail (Rail Infra)
Vlees (Vlees, Vleeswarenindustrie, Slager)
Schoonmaak (Schoonmaak)
Transport (Beroepsgoederenvervoer, DHL,
PostNL)
Agrarisch (Dierhouderij, Glastuinbouw, Open
Teelten, Landbouw werktuigen exploiterende
ondernemingen)
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Pluimvee (Ambachtelijke Pluimvee,
Pluimveeverwerkende Industrie)
Horeca (Horeca)

PayOK

3.1.

3.1.4.

13

Versie
1.8 0101-2019

3.1.4. Opdrachtneming, (onder)aanneming
en/of
inlenen
bij
een
niet
PayOK
geïnspecteerde
opdrachtnemer,
(onder)aannemer dan wel uitlener is alleen
toegestaan wanneer:
3.1.4.1 De totale omzet aan opdrachtneming
per opdrachtnemer, (onder)aanneming per
(onder)aannemer en inlenen per uitlener niet
meer bedraagt dan 10 % van de omzet van
de eigen onderneming over de voorafgaande
12 maanden.

Maatgevend is de sector. Het kan voorkomen
dat een andere cao gebruikt wordt in een van
de genoemde risicosectoren.
Het gaat bij de genoemde percentages over de
omzet uit arbeid. Indien er sprake is
materieel/materiaal als onderdeel van de omzet
en dit kan door de onderneming op een
aannemelijke wijze gesepareerd worden van
omzet uit arbeid, wordt de omzet uit
materieel/materiaal buiten beschouwing gelaten
bij het bepalen of voldaan wordt aan genoemde
percentages.

01-052019

Pagina 3 van 7

OVERZICHT INTERPRETATIES
Verzamelblad

Datum: 03-09-2019

0

1

2

3

4

Norm

Hoofdstuk of
Bijlage

Paragraaf

Bladzijde

Vigerende
versie
PayOK
norm

PayOK

3.1.

3.1.3.4
.

12

Versie
1.8 0101-2019

PayOK

1.2.

1.2.4.

9

Versie
1.8 0101-2019

PayOK norm
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3.1.4.2 Het absolute totaal aan omzet van
opdrachtneming en (onder) aanneming en
inlenen bedraagt niet meer dan 50 % van de
eigen omzet over de afgelopen 12 maanden.
3.1.3.4 De juiste toepassing van de
arbeidsvoorwaarden door opdrachtnemer,
(onder)aannemer dan wel uitlener en het
verplicht doorleggen van deze eis door
opdrachtnemer, (onder)aannemer dan wel
uitlener
bij
verdere
opdrachtnemers,
(onder)aannemers dan wel uitleners, het
zogenaamde kettingbeding (lager in de
keten).

Het woord kettingbeding is niet juist gekozen.
De normtekst van 3.1.3.4 wordt: De juiste
toepassing van de arbeidsvoorwaarden door
opdrachtnemer, (onder)aannemer dan wel
uitlener en het verplicht doorleggen van deze
eis door opdrachtnemer, (onder)aannemer dan
wel uitlener bij verdere opdrachtnemers,
(onder)aannemers dan wel uitleners, lager in de
keten.

1.2.4. aantonen dat zij voldoet aan de
voorwaarden zoals neergelegd in het
geldende Keurmerkreglement voor registratie
en toezicht van PayOK.

Ingangsdatum

01-052019

Gecheckt moet worden of de entiteit die 01-10geïnspecteerd wordt, daadwerkelijk de entiteit 2019
is die aangemeld is bij PayOK. De inspecteur
doet dit ter plaatse aan het begin van de
inspectie een controle in het register van
aangemelde ondernemingen op de website van
PayOK te doen om vast te stellen dat de te
inspecteren
onderneming
hetzelfde
KvK
Pagina 4 van 7

OVERZICHT INTERPRETATIES
Verzamelblad

Datum: 03-09-2019

0

1

2

3

4

Norm

Hoofdstuk of
Bijlage

Paragraaf

Bladzijde

Vigerende
versie
PayOK
norm

Originele eis

PayOK norm

interpretatiebesluit

Ingangsdatum

nummer heeft als de aangemelde onderneming.
PayOK

1.3.

1.3.3.

9

Versie
1.8 0101-2019

1.3.3. indien van toepassing, inzicht geven in
de
inlenersbeloning
zoals
door
de
opdrachtgever schriftelijk bevestigd.

PayOK

2

2.1.3.

10

Versie
1.8 0101-2019

De onderneming dient klachten binnen 30
werkdagen na vaststelling dat de klacht
gegrond is, schriftelijk te melden aan de
inspectie-instelling.

PayOK

2

2.1.4.

10

Versie
1.8 0101-2019

PayOK

2

2.2.3.1

11

Versie

Indien de onderneming vaststelt dat de
klacht ongegrond is, wordt dit schriftelijk
vastgelegd en wordt de inspectie-instelling
hierover schriftelijk geïnformeerd.
De klacht wordt geregistreerd en binnen 30
werkdagen gemeld
aan de inspectie-

Het gaat hier om de volgende 6 elementen:
- geldende periodeloon in de schaal;
- arbeidsduurverkorting;
- toeslagen;
- initiële loonsverhoging;
- kostenvergoeding;
- periodieken.
Melding van de klachten aan de inspectieinstelling komt te vervallen. Klachten met een
materiele omvang van € 750,- of hoger moeten
tijdens de audit aan de inspecteur worden
gemeld. De toevoeging ‘schriftelijk te melden
aan de inspectie-instelling’ vervalt in de
paragrafen 2.1.3. en 2.1.3.2.
Schriftelijk informeren van de inspectieinstelling komt te vervallen.

01-102019

Melding aan de inspectie-instelling komt te
vervallen

01-10-

01-102019

01-102019
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1.8 0101-2019

instelling.
Indien de onderneming vaststelt dat de
klacht ongegrond is, wordt dit schriftelijk
vastgelegd en wordt de inspectie-instelling
hierover schriftelijk geïnformeerd
Voor de bepaling van de omvangen van de
steekproef moet een inschatting van het IR
en IBR worden gemaakt. Deze inschatting
moet zijn gebaseerd op de karakteristieken
van de onderneming.

Het schritelijk informeren van de inspectieinstelling komt te vervallen

01-102019

Als tijdens de inspectie blijkt dat er door de
onderneming foutieve informatie is verstrekt,
waardoor de omvang van de steekproef onjuist
is, wordt de inspectie afgebroken en wordt een
nieuwe inspectie gepland.

01-102019

Hier wordt bedoeld onderzoeken die betrekking
hebben op CAO’s. De eis wordt gewijzigd in:
Hebben er onderzoeken plaatsgevonden door bij
CAO ingestelde handhavingsorganisaties,
pensioenfondsen, werkgeversorganisaties of de
Inspectie SZW die relevant zijn voor deze
norm?
Dit is onderdeel van de norm (4.6.1.2.) en
vervalt in de tabel.

01-102019

PayOK

2

2.2.3.5
.

11

Versie
1.8 0101-2019

PayOK

Bijlag
eA

A.3.

26

Versie
1.8 0101-2019

PayOK

Bijlag
eB

Tabel
B.1
(IR)
onderdeel 4

27

Versie
1.8 0101-2019

Hebben er onderzoeken plaatsgevonden van
de Belastingdienst/ FIOD/ Inspectie SZW die
relevant zijn voor deze norm?

PayOK

Bijlag
eB

Tabel
B1

27

Versie
1.8 01-

Worden
medewerkers
aantoonbaar
en
herkenbaar ingeschaald in loonschalen bij de

2019

01-102019
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opdrachtgever zodanig dat controle hierop
mogelijk is?

(IBR),
onderdeel 2
PayOK

Bijlag
eC

PayOK

Algem
een

Bijlage
C

29, 30,
31

interpretatiebesluit

Ingangsdatum

Als er binnen een substeekproef een fout wordt
geconstateerd moet binnen de substeekproef
opgeschaald worden.

Versie
1.8 0101-2019
Versie
1.8 0101-2019

PayOK norm

Leveren aan in- en doorlener

01-102019

De onderneming die levert aan een in- 01-10/doorlener
moet
zorg
dragen
dat
de 2019
medewerkers conform de juiste CAO van de
eindklant beloond worden. De onderneming
moet inzichtelijk maken bij welke eindklant
medewerkers ingezet worden.
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