
Kenmerk

Gedagtekend op
Wetsartikel

Rapporteur

Niet nalever

Bijlage 1

Rechtsvorm
Naam
Adres
Postcode
Gevestigd te

Besloten Vennootschap
H-Cleaning B.V.
Brouwhuisplein 1 C4
4811 DP
Breda

Inspectie SZW
Minístenevan Socíale Zaken en
Werkgelegenheíd

Verslag Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
1816806/02

4 december 2019
Artikel 9 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
B¡j het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt voor de
terbeschikkingstelling geen tegenprestatie bedongen van de
arbeidskracht, die ter beschikking wordt gesteld.

Art¡kel 9a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
1) Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt legt geen
belemmeringen in de weg voor de totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst na afloop van de terbeschikkingstelling tussen de
ter beschikking gestelde arbeidskracht en degene aan wie hij ter
beschikking is gesteld.
2) Elk beding in strijd met het eerste lid is nietig, met uitzondering van
een beding op grond waarvan door degene aan wie de arbeidskracht ter
beschikking is gesteld een redelijke vergoeding verschuldigd is aan
degene die de arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld voor de door
deze verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling,
werving of opleiding van de desbetreffende arbeidskracht.

Rapporteur De Pagter, tevens arbeidsinspecteur, is de opsteller van d¡t
verslag. Het onderzoek is mede uitgevoerd door de arbeidsinspecteurs
M.S. Becker, W.H.P. Janssen, V.D. Kuster en K.P.H. Nawijn.

Deze arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW, standplaats Den Haag,
zijn belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen bü of
krachtens de Wet allocatie arbeidskrachten door intermedialrs, ook te
noemen Waadi.

De arbeidsinspecteurs hebben zich daar waar nodig gelegitimeerd als
toezichthouder als bedoeld in art¡kel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht.

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 59635428.

Als bijlage 1 is een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel betreffende niet nalever bij het verslag gevoegd'
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arbeidskracht I

1816806/02

Op maandag 10 december 2018 werd door een arbeidskracht bij de
Inspectie SZW de melding gedaan dat er door niet nalever een
tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling wordt bedongen en dat er'
belemmeringen worden opgelegd voor de totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst tussen haar en degene aan wie zij ter beschikking
is gesteld.
De melding was voor de Inspectie SZW aanleiding tot het instellen van
een nader onderzoek.

De melding is als bijlage 2 bij het verslag gevoegd.

Op maandag 21 januari 2019 is er telefonisch contact geweest met de
arbeidskracht die de melding heeft gedaan. Tijdens dit gesprek is er
aangegeven dat een collega van deze arbeidskracht ook een melding wil
doen bij de Inspectie SZW. De arbeidskracht heeft de contactgegevens
aan m¡j, rapporteur, doorgegeven. Ik, rapporteur, heb vervolgens
contact opgenomen met deze huishoudelijke hulp. Zij heeft aangegeven
dat z¡j officieel een melding wil doen van het niet naleven van artikel 9
en 9a Waadi.

Op woensdag 6 februari 2019, omstreeks 11:07 uur, hoorden wij,
rapporteur en arbeidsinspecteur W.H.P. Janssen, de tweede melder als
getuige:

Naam: Arbeidskracht 1
Functie: Huishoudelijke hulp

Uit dit verhoor is onder andere gebleken dat:
- zij sinds juli 2015 gebruik mäakt van de bemiddeling van niet

nalever;
- zij op het inlogportaal van niet nalever haar interesse kenbaar

kan maken op openstaande vacatures;
- niet nalever kijkt of zij geschíkt is voor de klant;
- als zij niet geschikt is zij niets meer hoort;
- als zij wel geschikt is de klant contact opneemt voor een

ken nismaki ngsgesprek;- de taken van niet nalever bestaan uit facturen opsturen en haar
in contact brengen met klanten;

- zij geen overeenkomst heeft met niet nalever;- zij sinds 1 januari 2019 € 2,50 per uur aan servicekosten
betaalt aan niet nalever;

- er algemene voorwaarden zijn opgesteld door niet nalever en
deze te vinden zijn op het inlogportaal;- de klant moet zorgen voor materialen en schoonmaakmiddelen;

- zij niet verplicht is om een overeenkomst van opdracht aan te
gaan met haar klanten;- niet nalever de overeenkomst van opdracht heeft opgesteld;

- zij niet weet waaruit de administrat¡e- en servicekosten
bestaan;

- zij geen pensioen opbouwt;
- niet nalever wel aanbiedt om een pensioenrekening te openen;
- zij geen bedrijfsverzekeringen heeft;
- haar werkzaamheden niet worden gecontroleerd;
- de klant bepaalt welke werkzaamheden zij moet verrichten;
- zij het aanspreekpunt is voor de klant;- een klant navraag heeft gedaan bij niet nalever en heeft gezegd

dat niet nalever bij ziekte de huishoudelijk hulp na twee weken
doorbetaald;- officieel niet nalever vervanging hoort te regelen bij
afwezigheid;- zij niet weet of het werk door iemand anders mag worden
uitgevoerd;

- zij op het inlogportaal van niet nalever haar gewerkte uren
registreert en aan het einde van de maand deze via het
systeem ter goedkeuring naar de klant verstuurd;
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er een factuur wordt opgemaakt door niet nalever indien de
klanten de uren hebben goedgekeurd;
niet nalever verplicht klanten en huishoudelijke hulpen gebruik
te maken van hun systeem;
de klanten betalen via een tussenrekening;
zij nlet weet of er boeteclausules zijn opgesteld.

De verklaring van arbeidskracht 1 is als bijlage 3 bijgevoegd.

Op woensdag 6 februari 2019, omstreeks 13:13 uur, hoorden wij,
rapporteur en arbeidsinspecteur W.H.P. Janssen, de eerste melder als
getuige:

Naam: Arbeidskracht 2
Functie: Huishoudelijke hulp

Uit dit verhoor is onder andere gebleken dat:
- zij sinds februari 2OI7 gebruik maakt van de bemiddeling van

niet nalever;
- zij op het inlogportaal van niet nalever haar interesse kenbaar

kan maken op openstaande vacatures;
- zij ook openstaande vacatures ontvangt via de mail;
- niet nalever alleen contact opneemt als zij de vacature krijgt

toegewezen, maar dat zij niets hoort als deze haar niet wordt
toegewezen;

- de taken van niet nalever bestaan uit het aangeven dat er
vacatures zijn, bepalen wie het adres krijgt toebedeeld en het
versturen van facturen;

- zij geen overeenkomst heeft met niet nalever;
- zij had gereageerd op een advertentie waar er gevraagd werd

om een huishoudelijke hulp ¡n Zevenbergen en dat zij niet wist
dat dit via niet nalever zou gaan. Dat er uiteindelijk telefonisch
uitleg is gegeven, ze een online integriteitstest moest doen en
daarna op vacatures kon reageren via het inlogportaal;

- zij s¡nds l januari 2019 € 2,50 per uur servicekosten betaalt
aan niet nalever;

- er algemene voorwaarden zijn opgesteld door n¡et nalever en
deze te vinden zijn op het inlogportaal;

- de klant moet zorgen voor materialen, schoonmaakmiddelen en
een veilige situatie;

- ziJ met de auto reist, maar geen reiskostenvergoeding
ontvangt;

- zij verplicht is om een overeenkomst van opdracht te gebruiken
met haar klanten;

- niet nalever de overeenkomst van opdracht heeft opgesteld;
- de administratiekosten bestaan uit de facturatiekosten, maar

dat het voor deze kosten niet uitmaakt of zij dertig uur of
vijftien uur werkt.

- zij geen pensioen opbouwt;
- zij geen bedrijfsverzekeringen heeft;
- haar werkzaamheden niet worden gecontroleerd;
- de klant bepaalt welke werkzaamheden zij moet verrichten;
- zij het aanspreekpunt is voor de klant;
- zij bij ziekte zelf contact opneemt met de klant en een nieuwe

afspraak inplant en dat zij dit niet meldt bij niet nalever;
- zij het wel zou melden bij niet nalever indien er sprake is van

langdurige ziekle;
- niet nalever vervanging regelt bij afwezigheid;
- in overleg met de klant wordt bepaald wanneer en op welk

tijdstip zij werkt;
- zij op het inlogportaal van niet nalever haar gewerkte uren

registreert en aan het einde van de maand deze via het
systeem ter goedkeuring naar de klant gaat;
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er een factuur wordt opgemaakt door niet nalever indien de
klanten de uren hebben goedgekeurd;
n¡et nalever klanten en huishoudelijke hulpen verplicht hun
systeem te gebruiken;
de facturen die naar de klant worden gestuurd kunnen
huishoudelijke hulpen niet zelf inzien;
de klanten betalen via een derdengeldenrekening;
de klant altijd tot de vijfde van de volgende maand heeft om te
betalen, ook indien er halverwege de maand niet meer wordt
gewerkt;
de betal¡ngstermijn zeven dagen is en dat niet nalever deze
termijn heeft bepaald;
niet nalever herinneringen stuurt indien een klant niet heeft
betaald;
het niet mogelijk is om zonder bemiddeling van niet nalever te
werken voor de klant;
er boeteclausules zijn opgesteld door n¡et nalever van € 100,-
per dag als zij buiten niet nalever om bij de klant gaat werken.

De verklaring van arbeidskracht 2 is als bijlage 4 bijgevoegd

Het onderzoek heeft betrekking op de periode december 2018 tot en
met februari 2019. Niet nalever biedt naast huishoudelijke hulpen ook
tuinhulpen, klushulpen en/of oppas aan. Dit onderzoek richt zich alleen
op de huishoudelijke hulpen.

Ik, rapporteur, merk op dat delen in dit verslag en in de bijgevoegde
bijlagen onleesbaar zijn gemaakt. De onleesbaar gemaakte delen zljn
niet relevant voor dit verslag of bevatten persoons- of bedrijfsgevoelige
gegevens. De onleesbaar gemaakte gegevens z'tjn bekend bij de
Inspectie SZW.

Op maandag 25 februari 2019 bevonden wij, rapporteur en
arbeidsinspecteurs M,S. Becker en K.P.H. Nawijn, ons op het adres
Brouwhuisplein l- C4 te Breda alwaar niet nalever gevestigd is. Hier
spraken wij met de heren Tolenaar en Damen, directeuren van H-
Cleaning B.V.

De heren Tolenaar en Damen deelden ons, desgevraagd, mede dat:
- niet nalever zich bezig houdt met het þij elkaar brengen van

vraag en aanbod;
- niet nalever zich richt op huishoudelijke hulpen;
- niet nalever andere websites beheert die zich richt op klus- en

tuinmannen;
- huishoudelijke hulpen zich kunnen inschrijven op de website;
- zij na inschrijving een telefonisch gesprek hebben met niet

nalever waarbij de afspraken worden toegelicht en worden
verwezen naar de documenten (zoals een voorbeeldcontract en
werkbriefjes) op het inlogportaal;

- huishoudelijke hulpen een ¡ntegriteitstoets moeten maken die
online wordt afgenomen door een extern bureau;

- huishoudelijke hulpen kunnen reageren op vacatures;
- vacatures per e-mail worden verstuurd door niet nalever, maar

dat huishoudelijke hulpen dit ook kunnen zien op het
inlogportaal;

- niet nalever bekijkt welke hulp het beste bij de klant past;
- niet nalever geen algor¡tme gebruikt b¡j toewijz¡ng van adressen

aan huishoudelijke hulpen;
- indien een huishoudelijke hulp goede beoordelingen en veel

klanten heeft de kans groot is dat zij een adres krijgt
toegewezen door niet nalever;

- de klant niet kan zien wie er heeft gereageerd op zijn vacature;
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de klant een bericht van niet nalever ontvangt indien deze een
huishoudelijke hulp heeft gevonden;
de klant een kennismakingsgesprek dient te organiseren;
de verloning via een extern online betaalplatform gaat;
huishoudelijke hulpen hun uren invullen en aan de hand
daarvan niet nalever een factuur opmaakt;
het basistarief voor de huishoudelijke hulp € 11,50 per uur is;
niet nalever € !4,- per uur vraagt aan de klant en dat hier
€ 2,5O per uur als bemiddel¡ngskosten moet worden afgedragen
aan niet nalever;
de klant altijd meer mag betalen;
indien de klant meer betaalt niet nalever geen hogere
bemiddelingskosten vraagt;
de klant eenmalig inschrijvingskosten van € 34,95 betaald;
als facturen niet worden betaald niet nalever de klanten gaat
sommeren om te betalen;
niet nalever een aanvullende verzekering heeft afgesloten zodat
als de verzekering van de klant de schade niet dekt de
verzekering van n¡et nalever de schade kan vergoeden;
er per week tussen de 1200 en 1300 huishoudelijke hulpen
werken voor niet nalever.

Na afloop van het gesprek heb ik, rapporteur, verzocht om een lijst van
alle huishoudelijke hulpen, zodat er steekproefsgewijs een selectie
gemaakt kon worden van een aantal huishoudelijke hulpen. De heren
Tolenaar en Damen hebben aangegeven dat dit veel tijd in beslag zou
nemen en dat het makkelfker is om dit per stad te doen. Ik,
rapporteur, heb daarom besloten om een steekproef te nemen door de
steden Breda, Geertruidenberg, Ettenleur en Oosterhout te selecteren.
Afgesproken is dat de gevraagde adm¡nistratieve bescheiden zullen
worden nagestuurd.

Nog dezelfde middag heb ik, rapporteur, de volgende bescheiden
ontvangen:

- Algemene informatie hulPen;
- Algemene informat¡e klanten;
- Voorbeeld overeenkomst van opdracht tussen klant en

huishoudelijke hulP;
- Belastingd¡enst informatiedocument;
- Vacaturetekst;
- Facturen klant;
- Facturen huishoudelijke hulP.

De voor dit verslag relevante administratieve þescheiden zijn als
bijlagen 5 tot en met 11 bij het verslag gevoegd.

Op de factuur wordt een tarief van € 13,00 euro per uur vermeld,
waarvan huishoudelijke hulpen servicekosten ad € 1,50 per uur
afdragen aan n¡et nalever. Niet nalever heeft per 1 januari 2019 het
tarief voor nieuwe klanten gewijzigd naar € 14,00 per uur en de
servicekosten voor de huishoudelijke hulpen verhoogd naar € 2,50 per
uur. Per l juli 2019 is het nieuwe tarief ook ingegaan voor bestaande
klanten.
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Op vrijdag 7 juni 2019, omstreeks 09.49 uur, werd door ons,
arbeidsinspecteurs Kuster en Janssen, een persoon als getuige gehoord
die ons opgaf te zijn:

Naam: Getuige 1
Functie: Communicatie- en marketingmedewerker

Uit dìt verhoor is, onder andere gebleken, dat:
- getuige 1 sinds april 2O77 bij n¡et nalever werkt;
- de werkzaamheden van getuige 1 bestaan uit de klantenservice,

verantwoordelijk voor google add-words, seo/sea en social
media;

- huishoudelijke hulpen worden geworven via externe websites;
- de huishoudelijke hulpen zich kunnen inschrijven via de

website;- de huishoudelijke hulpen gescreend worden door een extern
bureau;

- iedereen die door de screening komt wordt geaccepteerd door
niet nalever;

- vacatures in een straal van 15 kilometer van de klanten worden
uitgezet;

- er bij de toewijzing van adressen wordt gekeken of iemand
gescreend is, naar de reisafstand en de beoordelingen;

- als een huishoudelijke hulp goede beoordelingen heeft zij
voorrang kan krijgen bii de toewijzing van adressen;

- klanten niet kunnen zien welke huishoudelijke hulpen op de
vacature hebben gereageerd;

- de huishoudelijke hulp alleen wat hoort als het adres aan haar
wordt toegewezen;

- nadat de klant en huishoudelijke hulp aan elkaar gekoppeld
zijn, zij van niet nalever elkaars gegevens ontvangen;

- de huishoudelijke hulpen niet worden gecontroleerd door niet
nalever;

- n¡et nalever de werkbriefjes en overeenkomst aanbieden als
hulpmiddel voor de huishoudelijke hulp;

- bij het kiezen van een huishoudelijke hulp van de maand wordt
gekeken naar de beoordelingen en ze ook kunnen worden
voorgedragen door klanten;

- als een huishoudelijke hulp wordt uitgekozen tot huishoudelijke
hulp van de maand zij een cadeaubon van € 10,- ontvangt;

- het tarief € L4,- pet uur is;
- € 2,5O per uur servicekosten voor niet nalever is;
- de servicekosten bestaan uit het gebruik van het platform, de

verzekering, het opmaken van facturen en betaalherinneringen
sturen;

- niet nalever de facturen opstelt nadat de huishoudelijke hulp de
uren online heeft ingevuld en de klant hierop akkoord heeft
gegeven;

- als de klant niet betaalt niet nalever actie onderneemt;
- de huishoudelijke hulp wordt doorbetaald bij ziekte, op de

eerste twee wachtdagen na;
- als de klant vervang¡ng wil deze contact op moet nemen met

n¡et nalever.

De verklaring van deze getuige is als bijlage 12 bij het verslag gevoegd
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Op vrijdag 7 juni 2019, omstreeks 11:25 uur, werd door ons,
arbeidsinspecteurs Kuster en Janssen, een persoon als getuige gehoord
die ons opgaf te zijn:

Naam: Getuige 2
Functie: Communicatiemedewerker

Uit dit verhoor is, onder andere, gebleken dat:
- getu¡ge 2 sinds november 2014 werkt bij n¡et nalever;
- de werkzaamheden van getuige 2 bestaan uit de klantenservice,

beheer van social media en bemiddelen tussen klant en hulp;
- het werven van huishoudelijke hulpen gebeurt via externe

websites;- de huishoudelijke hulp zich kan inschrijven via de website;
- de huishoudelijke hulpen gescreend worden door middel van

een integriteits screening ;- vacatures in een hemelsbrede wijdte van 15 kilometer van de
klanten worden uitgezet;

- niet nalever een melding krijgt van de reacties op de vacature
en bekijkt wie er geschikt is voor de vacature;

- er bij toewijzing van adressen als eerste wordt gekeken naar de
wens van de klant en daarna naar de eerdere beoordelingen
van de huishoudelijke hulP;

- als je als eerste reageert je ook als eerste wordt gebeld, maar
als je niet opneemt de volgende wordt gebeld;

- de huishoudelijke hulp alleen wat hoort als het adres aan haar
wordt toegewezen;

- nadat de klant en huishoudelijke hulp aan elkaar gekoppeld
zijn, zij van n¡et nalever elkaars gegevens ontvangen zodat ze
kennis met elkaar kunnen maken;

- de klant zelf moet zorgen voor schoonmaakmiddelen;
- de huishoudelijke hulpen niet worden gecontroleerd door niet

nalever;
- de werkbriefies een extra controlemiddel voor de huishoudelijke

hulp zijn op de gewerkte uren, maar dat deze n¡et verplicht zijn;
- er geadviseerd wordt om een overeenkomst van opdracht aan

te gaan met de huishoudelijke hulP;
- b¡j het kiezen van een huishoudelijke hulp van de maand wordt

gekeken naar de beoordelingen en hoelang iemand al werkt
voor niet nalever;

- als een huishoudelijke hulp wordt uitgekozen tot huishoudel¡jke
hulp van de maand zij met een foto worden geplaatst op social
media en een cadeaubon ontvangt;

- het tarief € I4,- Per uur is;
- de klant meer mag betalen;
- € 2,50 per uur servicekosten voor niet nalever is;
- de servicekosten bestaan uit het factureren, het inlogsysteem

en alle administratieve dingen voor de huishoudelijke hulp. Ook
kan de huishoudelijke hulp contact opnemen met n¡et nalever;

- niet nalever de facturen opstelt nadat de huishoudelijke hulp de
uren online heeft ingevuld en de klant hierop akkoord heeft
ge9even;

- als de klant niet betaalt niet nalever act¡e onderneemt;
- na drie of vier herinneringen het incassobureau het overneemt;
- bij kort verzuim (korter dan twee weken) de huishoudelijke hulp

niet wordt doorbetaald;
- bij lang verzuim de klant de huishoudelijke hulp maximaal zes

weken moet doorbetalen ;- de huishoudelijke hulp niet buiten niet nalever om vervanging
mag regelen;

- de betal¡ng van de huishoudelijke hulpen verloopt via een
beta lingsprovid er.

De verklaring van deze getuige is als bijlage 13 bij het verslag gevoegd'Bijlage 13
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Op vrijdag 7 juni 2019, omstreeks 10:55 uur, werd door ons,
rapporteur en arbeidsinspecteur Nawijn, een persoon als getuige
gehoord die ons opgaf te zijn:

Naam: Getuige 3
Functie : Com municatiemedewerker

Uit dit verhoor is, onder andere, gebleken dat:
- getu¡ge 3 sinds maart 2015 in loondienst is b¡j n¡et nalever;
- de werkzaamheden van getuige 3 bestaan uit de klantenservice,

vacatures bekijken, kijken of de hulp aansluit bij de wensen van
de klant en het schrijven van blogs en n¡euwsbrieven;

- de huishoudelijke hulp zich kan inschrijven via de website;
- de huishoudelijke hulpen gescreend worden door middel van

een integriteitstest die wordt uitgevoerd door een ander bedrijf;
- als de screeningstest posit¡ef wordt afgerond er een telefonisch

intakegesprek plaatsvindt waar alles wordt uitgelegd;
- als de screening niet positief wordt afgerond de huishoudelijk

hulp zich niet kan inschrijven;
- de huishoudelijke hulp zich ook niet kan inschrijven als de

motivatie n¡h¡l is of als de aanmelding in een andere taal dan
Nederlands of Engels is ingevuld;

- vacatures in een straal van 15 kilometer van de klanten worden
uitgezet;

- n¡et nalever bepaalt wie er geschikt is voor de vacature;
- er bij toewijzing van adressen wordt gekeken naar de wens van

de klant en naar de eerdere beoordelingen van de
huishoudelijke hulp;

- de huishoudelijke hulp alleen wat hoort als het adres aan haar
wordt toegewezen;

- nadat de klant en huishoudelijke hulp aan elkaar gekoppeld
zijn, zij van niet nalever elkaars gegevens ontvangen zodat ze
kennis met elkaar kunnen maken;

- de klant zelf moet zorgen voor schoonmaakmiddelen;
- de huishoudelijke hulpen niet worden gecontroleerd door niet

nalever;
- de werkbriefjes en overeenkomst zijn samengesteld om

gemaakte afspraken en uren vast te leggen;
- bij het kiezen van een huishoudelijke hulp van de maand wordt

gekeken naar de beoordelingen, maar dat de klant ook een
huishoudelijke hulp kan aandragen;

- de klant zelf het tarief bepaald met een minimum van € 14,-
per uur;- € 2,5O per uur servicekosten voor niet nalever is;

- de servicekosten bestaan uit klantenservice, werving nieuwe
klanten en hulpen, gebruik platform en de aanvullende
aa nspra kelijkheidsverzekering ;- niet nalever de facturen opstelt nadat de huishoudelijke hulp de
uren online heeft ingevuld en de klant h¡erop akkoord heeft
gegeven;

- niet nalever de facturen verstuurd uit naam van de
huishoudelijk hulp aan klant;

- als de klant niet þetaalt niet nalever herinneringen verstuurd;
- b¡j kort verzuim (korter dan twee weken) de doorþetaling ¡n het

uurloon zit;
- bij lang verzuim de klant de huishoudelijke hulp maximaal vier

weken moet doorbetalen;
- de huishoudelijke hulp niet buiten niet nalever om vervanging

mag regelen;
- de betaling van de huishoudelijke hulpen verloopt via een

beta lingsprovid er.

De verklaring van deze getuige is als bijlage 14 bij het verslag gevoegdBijlage 14
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Verhoor niet nalever Op vrijdag 7 juni 2019, omstreeks 09:44 uur, werd doorons,
rapporteur en arbeidsinspecteur Nawijn, een persoôn als getuige
gehoord die ons opgaf te zijn:

Naam: B.L. Tolenaar
Functie: Directeur H-Cleaning B.V

Uit dit verhoor is, onder andere, gebleken dat:
- niet nalever vraag en aanbod bij elkaar þrengt gericht op

huishoudelijke dienstverlening ;- de klant een vacature plaatst op de website met daarin
specifieke wensen;

- de vacature wordt uitgezet bij de huishoudelijke hulpen die daar
in de buurt wonen;

- de huishoudelijke hulpen kunnen reageren op de vacature;
- degene die aan de wens van de klant voldoet wordt voorgesteld

aan de klant;
- partijen vervolgens zelf bepalen of ze met elkaar in zee gaan;
- niet nalever kijkt wat het beste past bij de wensen van de

klant;- het volgen van een cursus of het hebben van goede
beoordelingen geen specifieke redenen zijn om iemand
voorrang te verlenen bij de toebedeling;

- niet nalever een aanvullende dienstverlening verzekering heeft;
- een klant eerst z¡jn eigen verzekering moet aanspreken en

indien dit niet lukt niet nalever zijn aanvullende verzekering
aanspreekt;- niet nalever geen verzekering heeft afgesloten in verband met
ziekte van huishoudelijke hulPen;

- niet nalever de overeenkomst tussen klant en huishoudelijke
hulp niet ontvangt, maar dat zij aanraden om deze af te sluiten;

- partijen verplicht zijn om de administratie en betalingen via niet
nalever te laten verrichten;

- de servicekosten bestaan uit het werven van klanten en
dienstverleners, klantenservice, kosten van het systeem en de
transactiekosten van het betaalsysteem;

- er gesproken wordt over loon, vakantiegeld en vakantietoeslag
omdat in de regeling dienstverlening aan huis wordt gesproken
over werknemer en werkgever;

- niet nalever samenwerkt met Brand New Day zodat
huishoudelijke hulpen zelf pensioen op kunnen bouwen zonder
afsluitkosten te betalen;

- niet nalever nooit een boete heeft opgelegd aan een
huishoudelijke hulp;

- de boete erin staat omdat ze mensen willen binden aan het
platform;

- de boetes nu niet meer genoemd worden in de voorwaarden;
- het concurrentiebeding nog wel in de voorwaarden staat;
- een screeningstest bestaat uit een online vragenlijst die is

opgesteld door een onafhankelijke partij;
- als de screeningstest onvoldoende is de huishoudelijke hulp zich

niet kan inschrijven;
- de uren worden geregistreerd in het systeem, de klant akkoord

moet geven en niet nalever een factuur verstuurt naar de klant;
- huishoudelijke hulpen en klanten niet verplicht zijn om de

overeenkomsten, werkbriefi es en werkschema's te gebrui ken ;- bij kort verzuim de huishoudelijke hulp d¡t moet melden bij de
klant en zij vaak een nieuwe afspraak maken;

- bij lang verzuim er volgens de regeling dienstverlening aan huis
de klant zes weken moet doorbetalen met twee wachtdagen;

- indien de huishoudelijke hulp langdurig ziek is niet nalever
vraagt of ze dat kan aantonen;

- indien de huishoudelijke hulp langdurig ziek is niet nalever dat
doorberekend aan de klant;
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de huishoudelijke hulp zelf vervang¡ng zou mogen regelen;
de vacaturetekst voor huishoudelijke hulpen op online websites
worden geplaatst;
niet nalever niet zoveel mis vindt met de vacaturetekst en dat
erin staat dat je flexibel en zelfstandig moet kunnen werken.
Daarnaast wordt je verwezen naar de weþsite van niet nalever;
bij het kiezen van een huishoudelijke hulp van de maand wordt
gekeken naar welke huishoudelijke hulp er is aangedragen door
een klant;
als een huishoudelijke hulp wordt uitgekozen tot huishoudelijke
hulp van de maand zij een cadeaubon of shirlje ontvangt.

De verklaring van deze getuige is als bijlage 15 bij het verslag gevoegd

Op vrijdag 28 juni 2019 heb ¡k, rapporteur, een e-mailbericht
verzonden aan de heer Tolenaar, vertegenwoordiger van n¡et nalever,
waarin ik administratieve bescheiden heb opgevraagd waaruit blijkt dat
klanten de huishoudelijke hulpen doorbetalen bij langdurige ziekte.

Bijlage 16

Telefonisch horen
klanten

Klant 1

Klant 2

Op donderdag 4 juli 2019 heb ik, rapporteur, een e-ma¡lbericht
ontvangen waaruit bl¡jkt dat:

- het moeilijk te bewijzen is dat klanten doorbetalen bij ziekte;
- n¡et nalever geen goed inzicht heeft in het aantal

ziekmeldingen;
- in 2018 van het totaal factuurbedrag 0,05 o/o geregistreerd was

als ziekte;
- er één persoon is uit de steekproef die zich langdurig heeft ziek

gemeld in 2019 en dat niet nalever in het systeem kan zien dat
de facturen zijn aangemaakt en er betalingen zijn verricht via
de betalingsprovider.

Het e-mailbericht is als bijlage 16 bij het verslag gevoegd.

Op vrijdag 12 juli 2019, omstreeks 11:18 uur, werd door mij,
rapporteur, twee personen via de telefoon als getuigen gehoord die mij
opgaven te z¡jn, klant 1 en klant 2.

Uit dit verhoor is, onder andere, gebleken dat:
- zij al ongeveer vier jaar gebruik maakt van de diensten van n¡et

nalever;
- er geen overeenkomst is afgesloten tussen niet nalever en

haar;
- zij gebeld heeft met niet nalever toen haar hulp ziek was en

heeft gevraagd of de huishoudelijke hulp werd doorbetaald en
n¡et nalever heeft gezegd dat niet nalever zou doorbetalen;

- zij geen facturen heeft ontvangen in de periode dat haar
huishoudelijke hulp langdurig ziek was;

- zij in die periode niet betaald heeft toen de huishoudelijke hulp
langdurig ziek was.

Uit dit verhoor is, onder andere, gebleken datl
- hij ongeveer twee jaar gebruik maakt van de diensten van niet

nalever;
- h¡j geen overeenkomst heeft getekend met niet nalever;
- als er een huishoudelijke hulp ziek is er vervanging wordt

geregeld door niet nalever of er wordt niks geregeld;
- het uurtje factuurtje is, dus hij de huishoudelijke hulp alleen

betaald als zij daadwerkelijk heeft gewerkt;
- hij niet betaald heeft toen de huishoudelijke hulp langdurig ziek

was;
- hij ook geen facturen heeft on&angen in de periode dat de

huishoudelijke hulp langdurig ziek was.
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Op woensdag 17 juli 2019, omstreeks 10:L2 uur, werd door mij,
rapporteur, een persoon via de telefoon als getuige gehoord die mij
opgaf te zijn:

Naam: Klant 3

Uit dit verhoor is, onder andere, gebleken dat:
- hij niet weet wat precies de afspraken zijn indien een hulp

langdurìg ziek is;
- toen zijn huishoudelijke hulp langdurig ziek was hij haar niet

heeft doorbetaald;
- h¡j destijds geen facturen heeft ontvangen.

Algemene informatie hulpen

"Huiscleaning verricht zijn diensten en werkzaamheden uitsluitend
onder de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden."

"1. 7 Openstaande vacatures
Je kunt via het inlogsysteem de openstaande vacatures vinden bij jou
in de buurt. Ook ontvang je een e-mail als er een vacature beschikbaar
is b$ jou in de buurt. Je kunt v¡a het inlogsYsteem reageren op de
openstaande vacatures. Let op: je dient alleen te reageren op een
vacature ¡ndien je daar ook daadwerkelijk kan gaan werken en als je
aan de gewenste eisen voldoet."

"7.3 Screeningsproces
Als je in aanmerking komt voar een adres waar je je voor hebt
Aangemeld, nemen we altijd telefonisch contact met jou op. Als ie nog
nooit eerder via Huiscleaning hebt gewerkt, zal je een online integriteit
intervíew van DIIS af moeten nemen." (...) "Alleen als de uitslag
hiervan voldoende is, hebben we daaropvolgend een
screen¡ngsgesprek met jou. Hier worden eerdere werkervaringen
besproken, mot¡vat¡e, zullen we het e.e.a. uítleggen en zullen we jouw
gegevens controleren. "

( ..)

"2.3 Contract tussen jou en de klant
Wij raden je aan om een contract af te sluiten met de klant. Dit geeft
voor beide partijen zekerheid. Je kunt dan alle afspraken schriftelijk op
papier zetten. Je kunt gebruik maken van het standaard contract van
Huiscleaning. D¡t kun je vinden bij de beschikbare PDF downloads via
het inlogsysteem. Neem het contract mee naar het kennismakings-
gesprek."

"4. 7 Aa nsp ra ke l ij kh ei d
Alle werknemers hebben recht op een veilige werkomgeving. Hier dient
de klant (de opdrachtegever) voor te zorgen. Ðe klant is zelf aan-
sprakelijk voor schade. De klant kan geen vergoeding van jouw eisen.
Indien jij schade veroorzaakt, dan valt dit onder de aansprakeliikheids-
verzekering van de klant. Dekt de verzekering van de klant de schade
niet of niet voldoende, kunnen ze aanspraak doen op de aanvullende
verzekering van Huisclea ning.

4.2 Z¡ekte
Bij ziekte dien je je af te melden bij jouw klant. Je kunt dan een nieuwe
afspraak maken. Ben je langdurig ziek? Neem dan ook cantact
Op met Huiscleaning, zodat wij eventueel op zoek kunnen gaan naar
een vervangende hulp.

Pagina 11 van 21



Ons kenmerk

Opmerking 3
rapporteur

Belangrijke
passages u¡t
Algemene informatie
klanten

1816806/02

4.3 Belastingdienst
Je gaat rechtstreek voor de klant werken via de regeling 'dienstver-
lening aan huis'. Je bent niet ¡n dienst van Hu¡scleaninq." (...)

"4.4 Apzeggen
Als je bü een klant gaat stoppen, hou er dan rekening mee dat je al-
tijd een maand opzegtermijn hebt. Je dient zowel de klant als Huis-
cleaning te informeren als je de overeenkomst met de klant wil be-
ëindigen." (...) "Als je je niet aan de maand opzegtermijn houdt,
omdanks de afspraak met de klant hierover, ziin wij gerechtigd een
boete van € 1A,- in rekening te brengen.

4.5 Boetes
Indien de gewerkte uren van een maand door jou (huishoudelijke hulp)
niet worden ingevuld dan hebben wij het recht een boete van € 700,- in
rekening te brengen per maand. Hetzelfde bedrag wordt in rekening
gebracht als je ten onrechte aangeeft dat je niet meer werkzaam bent
via Huiscleaning. Indíen het werk stopt bii een klant ben je verplicht
dit te melden bij Huiscleaning (wiizigen van iouw status tussen iou en
de klant via het inlogsysteem).
Ind¡en je je niet aan de afspraken houdt met ons of de klanten (b¡i-
voorbeeld: niet verschijnen op de afspraak), ziin w$ gerechtigd een
boete van € 70,- in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor wanneer
je je aanmeldt voor een vacature, wij jou voarstellen aan de klant, en je
vervolgens aan geeft toch niet te kunnen. "

Ik, rapporteur, merk op dat de'Algemene informatie hulpen' als bijlage
bij melding van arbeidskracht was bijgevoegd en dat ik, rapporteur,
deze tevens van niet nalever heb ontvangen. Ik, rapporteur, merk op
dat het exemplaar'Algemene informatie hulpen'verkregen van niet
nalever geen boeteclausules bevat, maar voor het overige exact
dezelfde voorwaarden bevat als het exemplaar ontvangen bij de
melding van arbeidskracht 2. Niet nalever kon niet aangegeven sinds
wanneer de boeteclausules niet meer in de'Algemene informatie
hulpen' staan vermeld en of dit is aangepast na het eerste bezoek van
de Inspectie SZW.

Algemene informatie klanten

" 2.7 Contract tussen u en de hulp
Wij raden u aan om een contract af te sluiten met de huishoudelijke
hulp. Ðit geeft voor beide partiien zekerheid. U voldoet dan ook aan uw
plichten als opdrachtgever. lJ kunt gebruik maken van het standaard
contract van Huiscleaning. D¡t kunt u via het ¡nlogsysteem downloaden.

2.2 Werkbriefie
Invullen iedere keer als hij/zij heeft gewerkt. Indien u akkoord bent met
de werkzaamheden en werkuren dan ondertekent u het werkbriefje' De
hulpen nemen het werkbr¡efje mee en kunnen met de werkbriefies hun
uren verwerken. Mocht het aantal uren aan het eind van de maand niet
kloppen, dan kunnen de hulpen de werkbriefjes aan u voorleggen.

2.3 Werkschema
Wij raden u aan om een werkschema op te stellen. Dan weet de hulp
precies wat er van hem/haar verwacht wordt en u weet welke
werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. Geef eventueel ook aan
welke schoonmaakmiddelen er gebru¡kt moet worden. U kunt een
voorbeeldwerkschema downloaden v¡a het inlogsysteem en aanpassen
aan uw eigen wensen. "
(..)
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" 2. 5 Sl eutel ov ereen ko m st
Mocht de huishoudelijke hulp gebruik maken van een sleutel, dan raden
wü u aan om de huishoudelijke hulp het formulier'sleutelovereenkomst'
te laten ondertekenen. De hulp geeft dan aan dat ze de sleutel heeft
ontvangen en ook weer dient te retourneren wanneer de overeenkomst
beëindigd wordt. u kunt het formulier downloaden bij formulíeren via
het inlogsysteem."

(..)

"2.7 Ziekte
Wanneer de hulp ziek is, dient zij zich bii u af te melden. U kunt dan
een afspraak maken voor een n¡euwe datum of bij ons een vervangende
hulp aanvragen, dit verzoek dient u wel minimaal 24 uur van tevoren in
te d¡enen."

(...)

"3. 1 Regel¡ng'Dienstverlening aan huis'
Al onze huishoudelijke hulpen werken via de regeling'dienstverlening
aan huis'. Het grootste voordeel is dat u eenvoudig een huishoudelijke
hulp kan inhuren zonder dat u loonbelasting en prem¡es
werknemersverzekering voor afdraagt. Wel geldt dat u één
huishoudelijke hulp maximaal 3 dagen per week kan inhuren.
Al onze huishoudelijke hulpen ontvangen een jaaroverzicht van de
gewerkte uren, die zij opgeven bii de Þelastingdienst. Hierdoor wordt er
'wit'gewerkt door onze huishoudeliike hulpen. BÜ ziekte dient de hulp
zich bij u af te melden. U kunt dan een afspraak maken voor een
nieuwe datum.
Bij langdurige ziekte heeft de hulp recht op maximaal 6 weken
loondoorbetalinq. Indien de hulp langdurig ziek is, dan kunt u een
nieuwe aanvraag voor een huishoudelijke hulp indienen.
De hulp heeft recht op doorbetaalde vakantie in verhouding met het
aantal uren dat er gewerkt wordt en een vakantietoeslag van 8o/o. Bij
Huiscleaning z¡t de doorbetaalde vakantie en het vakantietoeslag al ín
het uurloon." (...)

" 3. 2 Aansprakelij kheid
U bent als opdrachtgever aansprakeliik voor schade. U kunt nooit een
vergoeding van uw hulp eisen." (...) "Indien de huishoudeliike hulp
tijdens het u¡tvoeren van zijn/haar werkzaamheden schade veroorzaakt
of letselschade oploopt, dient u een beroep te doen op de eigen
i nboedel-/ opstal- of aanspra kel ij kheidsverzekering. Indien de eigen
verzekering n¡et of niet voldoende dekt, kan er een beroep gedaan
worden op de aanvullende verzekering van Huiscleaning. Hierbij geldt
een eigen risico van e 25A,-. De aansprakeliik van Huiscleaning is te
allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende
geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.

4.I Uurtarief
Bij Huiscleaning betaalt u minimaal € 14,- per uur voor een
huishoudelijke hulp. U mag zelf het uurtarief bepalen, met een
m¡n¡mum van € 74,-. Het tar¡ef is inclusief vakantiegeld, vakantiedagen,
ko rtve rzu i m e n se rv i ce - e n a d m i n i stra ti eko ste n.

4.2 Variabel uurtarief
U mag zelf uw uurtarief bepalen. Alles wat u meer betaalt dan € 74,-
per uur, gaat rechtstreeks naar de huishoudeliike hulp toe. Standaard
factureren w$ € 74,- per uur, tenz$ u in het aanvraagformulier een
ander uurtarief heeft aangegeven."

Pagina 13 van 21



Ons kenmerk

Belangrijke
passages uit
Algemene
voorwaarden
dienstverlener

Belangrijke
passages u¡t
Medewerkersvoor-
delen

1816806/02

Algemene voorwaarden d¡enstverlener

"1. Gelding
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van
Huiscleaning.

2. D¡ensten
Huiscleaning treedt op als bemiddelaar tussen huishoudelijke hulpen en
klanten. Huiscleaning koppelt huisltoudelijke hulpen aan klanten. De
huishoudelijke hutp zal rechtstreeks gaan werken voor de klant via de
regeling 'dienstverlening aan huis'. Huiscleaning heeft daarbii slechts
een faciliterende rol. "

(..)

"7. Co ncu rrentie bed i n g
Het is niet mogelijk om binnen één jaar na de beëindiging van de
overeenkomsf fussen u en de klant, díe via Huisclean¡ng tot stand is
gekomen, uw diensten in privésfeer of via een ander bureau aan te
bieden aan dezelfde klant. Deze manier van werken zal bestraft worden
met een boete van € 100,- per werkdag.

8. Urenregistratie
U bent verplicht om elke maand uw uren via het inlogsysteem van
Huiscleaning door te geven. Aan de hand van de ingevoerde uren,
wordt een factuur verstuurd.

9. Uurloon
Er getdt een standaard uurloon van € 77,50, dit is inclusief
vakantiegeld, vakantiedagen en kart verzuim.

10. Betaling
Huiscleaning stuurt maandelijks in naam van, voor rekening van en in
opdracht van de huishoudelijke hulp een factuur. Voor de (uit)betaling
wordt gebruik gemaakt van de derdengeldenrekening van
b eta I i n g s p rov i d e r O n I i n e Beta a I p I a tf o r m. O n I i n e Beta a I p I a tfo rm zo rg t
voor directe uitbetaling van het loon aan de hulp. Indien betaling van
de ktant uitblijft, zal Huiscleaning hier achteraan gaan." (...)

Medewerkersvoordelen

(...)
"Medewerker van de maand
Maandelijks kiezen wij een medewerker uit die wii als'medewerker van
de maand'benoemen. Deze huishoudelijke hulp is biivoorbeeld
hardwerkend, betrouwbaar, vult altijd neties op tíid zÜn/haar gewerkte
uren in of is aangedragen door een klant."
(...)
"W¡j belonen de medewerker van de maand met een cadeautie. Het
cadeautje sturen wij op. Daarnaast wordt de hulp benoemd op onze
Facebook-pagina."
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Wervingstekst die door niet nalever wordt gebruikt op externe websites
om huishoudelijke hulp te werven.

"Zoek jij een leuke en goedbetaalde (bíj) baan als schoonmaker in
Wierden e.o.? Dan ben je bij Huiscleaning aan het juiste adres! Wij
hebben dagelijks nieuwe schoonmaakvacatures beschikbaar bij jou in
de buurt. Hoog uurloon van €73,- a €74,- per uur & zelf je uren
bepalen: kortom dé ideale bijbaan!
Wij zijn per direct op zoek naar flexibele en hardwerkende
huishoudelijke hulpen (ook studenten!) in Wierden. Het betreft
ve rsch i I I e n d e h u i s h o u d e I ij ke ta ke n, zo a I s : stoffe n, stofz u i ge n,
schoonmaken van sanitair, str¡jken etc. Wat er prec¡es gedaan zal
moeten worden, gaat ¡n averleg met de klant voor wie je gaat werken

Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties. Je vindt het leuk om b¡j mensen thu¡s te werken. Je bent gemotiveerd en betrouwbaar. Ervaríng als huishoudelijke hulp/ schoonmaker is een pré maar
niet vereist

Verdiensten en voardelen. Hoog uurloon: In Wierden verd¡en je gemiddeld €13,- a €14,-
per uur!. Direct beginnen. Zelfstandig werken. Zelf je werkdagen - en uren bepalen (flexibel)

. Veilige en gezonde werkomgeving

Een bijbaan als huishoudelijke hulp is uitstekend te comb¡neren met een
studie of ander werk. Je bepaalt zelf bij hoeveel adressen je aan de slag
wilt en voor hoeveel uur. Ðaarnaast kun je direct beginnen zodat je snel
geld kan verdienen.
Interesse?
Solliciteer dan snel via onderstaande link en/of sollicitatieknop. Wii
nemen je soll¡c¡tatie zo snel mogelijk in behandelins." (...)

Klanten geven bij niet nalever aan dat zij op zoek zijn naar een
huishoudelijke hulp voor een X aantal uur per week. Zij kunnen hierbij
aangeven op welke dagen zij willen dat de huishoudelijke hulp komt
schoonmaken, wat de werkzaamheden zullen worden en of zij
specifieke wensen hebben. Klanten dienen eenmalig € 34,95 te betalen
voor bemiddelingskosten aan niet nalever.
Niet nalever verstuurt deze vacature per e-mail naar de huishoudelijke
hulpen die woonachtig zijn binnen een straal van vijftien kilometer van
de klant. Ook kunnen de huishoudelijke hulpen die binnen deze straal
wonen/ de vacature v¡a het inlogsysteem van n¡et nalever zien.

De huishoudelijke hulpen kunnen via het inlogportaal van niet nalever
aangeven of zij wel of geen interesse hebben.
Niet nalever ziet vervolgens welke huishoudelijke hulpen heþben
gereageerd op de vacature. Niet nalever beoordeelt welke
huishoudelijke hulp het beste past bij de wensen van de klant. Bij de
beoordeling wordt gekeken naar de wensen van de klant en naar de
eerdere beoordelingen van de huishoudelijke hulp. De klant kan niet
zien welke huishoudelijke hulpen hebben gereageerd op de vacature.
Indien niet nalever een huishoudelijke hulp heeft uitgekozen neemt niet
nalever telefonisch contact op met de huishoudelijke hulp om na te
gaan of er nog steeds interesse is. Zo ja, dan worden de
contactgegevens in het inlogsysteem zichtbaar voor zowel de klant als
de huishoudelijke hulp. De klant dient contact op te nemen met de
huishoudelijke hulp voor een kennismakingsgesprek. De huishoudelijke
hulpen die niet worden uitgekozen door niet nalever horen niets.

werkproces

Pagina 15 van 21



Ons kenmerk

Contact
Be¡astingd¡enst

Bevindingen ter
beschikking stellen
van arbeidskrachten

1816806/02

Na het kennismakingsgesprek kan de huishoudelijke hulp aan de slag
bij de klant. Aan het einde van de maand of na de laatste werkdag van
de maand dient de huishoudelijke hulp via het ¡nlogportaal de gewerkte
uren te registreren. Nadat de huishoudelijke hulp de uren heeft
ingevoerd dient de klant via het ¡nlogportaal de uren goed te keuren.
Na goedkeuring kan niet nalever de facturen opstellen. Niet nalever
stelt een factuur op bestemd voor de klant en verstuurd deze uit naam
van de huishoudelijke hulp naar de klant. Op de factuur zie je het totaal
aantal gewerkte uur op maal het uurtarief. De huishoudelijke hulp
ontvangt ook een factuur van niet nalever, alleen worden hierop naast
het totaal aantal gewerkte uur maal het uurtarief ook de service- en
administratiekosten vermeld die in mindering worden gebracht.
Nadat de factuur verzonden is aan de klant heeft de klant zeven dagen
de tijd om de facluur te betalen op de derdengeldenrekening van Online
Betaalplatform die niet nalever heeft ingeschakeld. Van de factuur
maakt Online Betaalplatform de service- en administratiekosten over
naar niet nalever en het overige naar de betreffende huishoudelijke
hulp.

Op dinsdag 5 februari 2019 heb ik, rapporteur, telefonisch contact
gehad met de Belast¡ngdienst. Uit dit telefoongesprek is mij gebleken
dat:

de Belast¡ngdienst in 2014 een brief heeft verstuurd naar niet
nalever waarin de Belastingdienst geconstateerd heeft dat er op
geen enkele wijze sprake ¡s van een dienstbetrekking omdat de
noodzakelijke gezagsverhouding ontbreekt;
deze constatering alleen door administratieve bescheiden is
vastgesteld;
er verder geen onderzoek heeft plaatsgevonden naar de
feitelijke situatie.

In de'regeling dienstverlening aan huis' staat dat de regeling niet van
toepass¡ng is indien er gewerkt wordt via een uitzendbureau of ander
bedrijf. Op maandag 9 september 2019 is er contact geweest met de
Belastingdienst om te vragen wat men verstaat onder een ander bedrijf
De Belastingdienst heeft aangegeven dat inspecteurs van
Belastingkantoren kunnen onderzoeken of met name platforms
hieronder vallen, niet nalever valt niet onder de term ander bedrijf.

Uit de'Algemene voorwaarden dienstverlener'en uit de verklaringen
wordt gesteld dat er sprake is van arbeidsbemiddeling.
Arbeidsbemiddeling is dienstverlening in de uitoefening van beroep of
bedrijf ten behoeve van een werkgever, een werkzoekende, dan wel
beiden, inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken van
arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij de
totstandkoming van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht dan
wel een aanstelling tot amþtenaar wordt beoogd.l

Uit onderzoek is gebleken dat niet nalever niet aan deze defin¡tie van
arbeidsbemiddeling voldoet, maar dat er sprake is van ter beschikking
stellen van arbeidskrachten.

Niet nalever verklaart zowel tijdens het eerste gesprek op 25 februari
2019 als tijdens het verhoor op 7 juni 2019 dat niet nalever vraag en
aanbod bij elkaar brengt gericht op huishoudelijke dienstverlening.

' A.tikel 1 lid 1 sub b waadi
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Niet nalever bepaalt waar de huishoudelijke hulp te werk wordt gesteld.
Door de vacature u¡t te zetten ¡n een straal van vijftien kilometer van
de woonplaats van de klant zorgt niet nalever ervoor dat er een kleinere
groep huishoudelijke hulpen kunnen reageren en wordt er op voorhand
al een deel van de huishoudelijke hulpen uitgesloten.
Indien er meerdere huishoudelijke hulpen reageren op een vacature
dan bepaalt niet nalever welke huishoudelijke hulp het beste past bij de
klant. Niet nalever baseert deze keuze op de wensen van de klant en op
de eerdere beoordelingen die een huishoudelijke hulp heeft gekregen.
De klant kan zelf niet zien wie er heeft gereageerd op zijn vacature en
heeft geen invloed op de beslissing welke huishoudelijke hulp de
vacature krijgt toegewezen. Dit wordt bepaald door niet nalever.
Verder mogen de huishoudelijke hulpen zelf geen vervanging regelen.
Dit moet alt¡jd met tussenkomst van niet nalever geregeld worden. Niet
nalever zet in deze s¡tuatie een tijdelijke vacature uit en kiest uit de
aanmeldingen de huishoudelijke hulp die volgens hem het beste
aansluit bij de wensen van de klant. De door niet nalever uitgekozen
huishoudelijke hulp kan dan tijdelijk de werkzaamheden verrichten voor
de periode dat de andere huishoudelijke hulp verhinderd is.
Hier komt bij dat mocht de huishoudelijke hulp wel hebben'gereageerd
op de vacature, maar daarna aangeven dat zij toch niet kan en/of wil
dan staat hier een þoete van € 10,- op.

Niet nalever heeft bepaald dat het standaard tarief € 14,- per uur is
voor klanten/ waarvan € 2,5A per uur administratie- en servicekosten is
en dus € 11,50 per uur voor de huishoudelijke hulp. Dit tarief is
i nclusief va ka ntiegeld, va kantiedagen en kort ziekteverzuim. Klanten
kunnen aangeven indien zij meer dan het standaardtarief willen
betalen. De huishoudelijke hulpen kunnen niet zelf aangeven welke
vergoeding zij willen ontvangen, dit wordt in eerste instantie bepaald
door n¡et nalever.

Bij kort verzuim (twee dagen) z¡t het loon al bij het standaard tarief in
en ontvangt de huishoudelijke hulp niets. Bij langdurig ziekteverzuim
wordt de huishoudelijke hulp tot max¡maal zes weken doorbetaald. Niet
nalever geeft aan dat de klanten het loon in dit geval doorbetalen.
Klanten één t/m drie die hier begin 2019 mee te maken hebben gehad
hebben verklaard dat zij de betreffende huishoudelijke hulp niet hebben
doorbetaald toen deze langdurig ziek was en hebben over deze periode
ook geen facturen ontvangen. De betreffende huishoudelijke hulp heeft
in deze periode wel loon ontvangen v¡a het Online Betaalplatform. Nu
niet nalever het Online Betaalplatform heeft ingeschakeld om de
betalingen te regelen ligt het voor de hand dat niet nalever het loon
heeft doorbetaald, aangezien de klanten n¡et in staat zijn om zelfstand¡g
buiten niet nalever om de huishoudelijke hulp via het Online
Betaalplatform te betalen.

Voor het werven van huishoudelijke hulpen plaatst niet nalever een
vacaturetekst op diverse externe websites. Door termen te gebruiken
als r - "Zoek jij een leuke en goedbetaalde (bij)baan? Dan ben je bij

Huiscleaning aan het juiste adres!";
- "Wij zijn per direct op zoek naar flexiþele en hardwerkende

huishoudelijke hulpen";
- "Solliciteer dan snel";
- "Wij nemen je sollicitatie zo snel mogelijk in behandeling"

wekt niet nalever de indruk dat de huishoudelijke hulpen in loondienst
komen van niet nalever.
Ievens dienen de huishoudelijke hulpen te sollic¡teren bij niet nalever
waarbij ze een motivatie moeten schrijven. Indien de motivatie niet
voldoende is of wanneer de huishoudelijke hulp de Nederlandse- of
Engelse taal niet voldoende machtig is dan is dat een reden voor niet
nalever om de huishoudelijke hulp af te wijzen.
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Ook dienen de huishoudelijke hulpen een online integriteitstest te
maken die wordt afgenomen door een onafhankelijk bureau. Wanneer
voor deze integriteitstest een onvoldoende wordt behaald dan kan de
huishoudelijke hulp niet werken via niet nalever. Niet nalever stelt eisen
aan de huishoudelijke hulpen die te werk worden gesteld.

Eén keer per maand roept niet nalever een huishoudelijk hulp uit tot
huishoudelijke hulp van de maand. In de'Medewerkersvoordelen'staat
namelijk: "Maandelijks kiezen wij een medewerker uit die wij als
medewerker van de maand benoemen". Niet nalever baseerl zijn keuze
op de beoordelingen die een huishoudelijke hulp krijgt, maar een
huishoudelijke hulp kan ook worden voorgedragen door de klant. De
huishoudelijke hulp ontvangt een cadeaubon van niet nalever en wordt
vermeldt op social media. Ten eerste impliceert niet nalever door de
term medewerker te gebruiken dat er sprake is van een
arbeidsovereenkomst. Ten tweede, doorte bepalen wie medewerker
van de maand wordt, beoordeelt niet nalever het werk van de
huishoudelijk hulp. Het is niet gebruikelijk om een persoon uit te roepen
tot medewerker van de maand als een persoon via een overeenkomst
van opdracht werkt. Bij het uitoefenen van een vrij beroep kan men
niet beoordeeld worden tot medewerker van de maand, dit is niet in
overeenstemming met een overeenkomst van opdracht.

In de voorwaarden zijn door niet nalever verschillende boeteclausules
opgenomen, namelijk:

- € 10,- wanneer de huishoudelijke hulp zich niet aan één maand
opzegtermijn houdt, terwijl dit wel was afgesproken met de
klant;

- € 100,- per maand wanneer de huishoudelijke hulp de gewerkte
uren van een maand niet invult;

- € 10,- wanneer de huishoudelijke hulp zich niet aan de
afspraken houdt met niet nalever of de klant (bijvoorbeeld: niet
verschijnen op de afspraak);

- € 10,- wanneer de huishoudelijke hulp zich aanmeldt voor een
vacature, wordt voorgesteld aan de klant door niet nalever en
daarna toch aangeeft nlet te kunnen;

- € 100,- per werkdag als de huishoudelijke hulp binnen één jaar
na beëindiging van de overeenkomst tussen de huishoudelijke
hulp en de klant haar diensten in privésfeer of via een ander
bureau aanbiedt aan dezelfde klant.

Uit vorenstaande blijkt dat niet nalever bepaalt welke huishoudelijke
hulp de vacature krijgt toegewezen, welke vergoeding de huishoudelijke
hulp ontvangt, welke huishoudelijke hulpen zich mogen inschrijven bij
niet nalever en wie de huishoudelijke hulp van de maand wordt. Verder
mogen de huishoudelijke hulpen geen vervônging regelen zonder
tussenkomst van niet nalever. Tevens zijn er door niet nalever diverse
boeteclausules opgenomen in de voorwaarden, deze gaan veel verder
dan alleen algemene voorwaarden voor het gebruik van de facll¡teiten
van het platform. Het voorgaande geven allemaal kenmerken weer van
een gezagsrelatie.

Niet nalever ontvangt van de klant de vraag naar een huishoudelijke
hulp (is vraag naar arbeid). Niel nalever zorgt ervoor dat een
huishoudelijke hulp die is ingeschreven bij niet nalever kan reageren op
een vacature en vervolgens kiest niet nalever één van de huishoudelijke
hulpen die hebben gereageerd en koppelt deze aan de klant (is aanbod
van arbeid). Niet nalever heeft tevens zelf de allocatiefunctie
beschreven als antwoord op de vraag of niet nalever de bedrijfsvoering
kan omschrijven. Dit was zowel tijdens het eerste gesprek op 25
feþruari 2019 als tijdens het verhoor op 7 juni 2019, waar beide keren
is verklaard dat niet nalever vraag en aanbod bij elkaar brengt.
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Ik, rapporteur. heb uit feiten en omstandigheden vastgesteld dat er
sprake is van een driehoeksverhouding tussen de huishoudelijke hulp,
niet nalever en de particuliere klant. Er is geconstateerd dat er een
gezagsverhoud¡ng bestaat tussen niet nalever, de formele werkgever,
en de huishoudelijk hulp en tussen de huishoudelijke hulp en de
particuliere klant, de feitelijke werkgever. Er is geen sprake van een
overeenkomst van opdracht, maar van een dienstverband. Er wordt
namelijk gezag u¡tgeoefend, men verricht geen werkzaamheden voor
e¡gen rekening en risico en er is geen resultaatsverplichting. Nu er
sprake is van een driehoeksverhouding ontstaat er het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten.

De kenmerken dat er sprake is van een gezagsverhouding tussen niet
nalever en de huishoudelijke hulp zijn:- niet nalever werft huishoudelijke hulpen;- niet nalever stelt eisen aan de huishoudelijke hulpen;- niet nalever bepaalt aan wie de huishoudelijke hulpen ter

beschikking worden gesteld;
- huishoudelijke hulpen mogen geen vervanging regelen zonder

tussenkomst van niet nalever;- niet nalever bepaalt het standaardtarief van € 14,- per uur;- niet nalever beoordeelt het werk van de huishoudelijke hulpen;- n¡et nalever gebruikt in haar documenten de termen:
medewerker, baan, solliciteren, loon, vakantiegeld en
vakantiedagen;

- door de opgenomen boeteclausules oefent niet nalever gezag
uit over huishoudelijke hulpen;- niet nalever is verantwoordelijk voor de betaling aan de
huishoudelijke hulp. Níet nalever heeft Online Betaa¡platform
aangesteld om voor hem de betalingen te verr¡chten. Zonder de
aangeleverde gegevens van n¡et nalever kan Online
Betaalplatform de huishoudelijke hulpen niet betalen. Niet
nalever is dus verantwoordelijk voor het betalen van het loon
aan de huishoudelijke hulpen.

De kenmerken dat er een gezagsverhouding is ontstaan tussen de
huishoudelijke hulp en de particuliere klant zijn:- de particuliere klant bepaalt de exacte werkzaamheden van de

huishoudelijke hulp;- de particuliere klant controleert de werkzaamheden van de
huishoudelijke hulp;- de particuliere klant en huishoudelijke hulp bepalen de
werktijden en werkdagen;- de particuliere klant keurt de door de huishoudelijke hulp
ingevulde gewerkte uren goed;

- de particuliere klant betaalt het tarief voor de dienst aan niet
nalever.

Ðe feitelijke gezagsverhouding ligt bij de klant waar de huishoudelijke
hulp onder zijn toezicht en leiding werkzaam is. De klant geeft aan wat
er schoongemaakt moet worden en controleert dit ook. Maar de
huishoudelijke hulp heeft zich wel jegens n¡et nalever verplicht arbeid te
verrichten onder toezicht en leiding van de klanten van niet nalever.

;Ì
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Ik, rapporteur, heb uit feiten en omstandigheden vastgesteld dat de
arbeidskrachten vermeld in dit verslag, werkzaam als huishoudelijke
hulpen, door de u¡tlener (H-Cleaning B.V.) ter beschikking werden
gesteld aan de inlener (particuliere klant) gedurende de
onderzoeksperiode.

Ik heb namelijk vastgesteld dat:
- de arbeidskrachten fe¡tel¡jk in dienstbetrekking waren bij niet

nalever;
- de arbeidskrachten door niet nalever tegen vergoeding ter

beschikking zijn gesteld aan particuliere klanten en arbeid
hebben verricht voor particuliere klanten;

- de arbeidskrachten werkten onder leiding en toezicht van
particuliere klanten.

Nu er sprake is van terbeschikkingstelling van arbeidskrachten door niet
nalever aan particuliere klanten, is artikel 9 en 9a Waadi van toepassing
op de arbeidskrachten van n¡et nalever.

Nu de arbeidskrachten van niet nalever ter beschikking worden gesteld
bij particuliere klanten mag niet nalever geen tegenprestatie bedingen
van de arbeidskrachten.
De arbeidskrachten betalen € 2,50 per uur service- en
admin¡stratiekosten aan niet nalever. Op het door de huishoudelijke
hulp ontvangen loon worden deze service- en administratiekosten
ingehouden door niet nalever.

Nu de arbeidskrachten worden tewerkgesteld bij part¡culiere klanten
mag niet nalever geen belemmer¡ngen in de weg leggen voor de tot-
standkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de arbeidskrachten
en degene aan wie zij ter beschikking worden gesteld.
In de'Algemene voorwaarden dienstverlener' is een concurrentie-
beding opgenomen. Hierin staat dat het niet mogelijk is om binnen
één jaar na beëindiging van de overeenkomst diensten aan te bieden
in privésfeer of via een ander bureau aan dezelfde klant' Dit zal
bestraft worden met een boete van € 100,- per werkdag.
D¡t concurrent¡ebeding is een belemmering voor de totstandkoming
van een arbeidsovereenkomst tussen arbeidskrachten en particuliere
klanten opgelegd door niet nalever.

Op basis van voornoemde bevindingen is gebleken dat niet nalever van
de arbeidskrachten een tegenprestatie heeft bedongen en hen
belemmeringen heeft opgelegd voor de totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst tussen de arbeidskrachten en aan wie zij ter
beschikking worden gesteld en daarmee artikel 9 en 9a Waadi niet heeft
nageleefd.

Ik, rapporteur, heb vastgesteld dat H-Cleaning B.V. artikel 9 en 9a
Waadi niet heeft nageleefd, derhalve merk ik H-Cleaning B.V. aan als
niet nalever.

Zienswijze niet
nalever

Bijlage 17

Uitzonderings-
bepalingen

Op 16 oktober 2019 heb ik, rapporteur, niet nalever het concept verslag
verstuurd en ¡n staat gesteld om een zienswijze in te dienen over de
n¡et nageleefde bepalingen. Op 12 november 2O79 heÞ ik, rapporteur,
via de e-mail de zienswijze ontvangen van niet nalever.
De zienswijze is door mij, rapporteur, gelezen. Nu er geen nieuwe feiten
en,/ of omstandigheden naar voren zijn gebracht, is er geen aanleiding
om het rapport te wijzlgen dan wel om nader onderzoek te verrichten.

De zienswijze is als bijlage 17 bij dit rapport gevoegd.

Op de in dit verslag genoemde ter beschikking gestelde arbeidskrachten
zijn de uitzonderingsbepalingen genoemd in artikel 1, lid 3 van de
Waadi m.b.t. de niet nalever niet van toepassing.
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M.E. de Pagter
Arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW

De waarnemingen en/of handeringen van de arbeidsinspecteurs diehebben deelgenomen aan het onderzoek, zijn door de rapporteui
vastgelegd ¡n dit rapport van bevindingen. Dit rappoft is dbor dehieronder genoemde arbeidsinspecteuis akkoord'bevonden en arsbewijs daarvan elektronisch geaccordeerd in het informatiesyståãm vande Inspectie SZW.

K.P.H. Nawijn, arbeidsinspecteur op ambtsbelofte
M.S. Becker, arbeidsinspecteur op ambtsbelofte
W:tl.P. Janssen, arbeidsinspecteur op ambtseed
V.D. Kuster, arbeidsinspecteur op ambtsbelofte

Dit rapport van bevindingen is op ambtsberofte opgemaakt en gesrotente Den Haag. Ondertekend, gedagtekend, zoals vermeld op de-fãpagina.
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