PERSONEEL
ARBEIDSINSPECTIE HEEFT VERHUISBRANCHE IN HET VIZIER
IN 2021 ACTIEVE HANDHAVING OP EERLIJK, VEILIG EN GEZOND WERKEN
Door Anton Vis

De verhuisbranche heeft de afgelopen jaren weinig inspecteurs van de Inspectie SZW over de vloer
gekregen. Dit gaat komend jaar veranderen, want de Arbeidsinspectie heeft in haar jaarplan 2021 de
verhuisbranche specifiek benoemd als sector waar breed gecontroleerd gaat worden. Bijdragen aan een
eerlijk speelveld is het doel, bij voorkeur in samenwerking met de branche.
De Inspectie SZW werkt aan eerlijk,
gezond en veilig werk. René Brand,
projectleider van het programma
Transport en Logistiek bij Inspectie
SZW: “We kijken niet alleen naar de
arbeidsomstandigheden, maar ook of
er voldoende loon wordt betaald, niet
te lang wordt doorgewerkt en of een
werknemer wel mag werken.” Iedere
werkgever kan de Inspectie op bezoek
krijgen, maar niet elke sector en lang
niet elk bedrijf kan en moet (jaarlijks)
worden bezocht. “De Inspectie SZW
werkt programmatisch, dat wil zeggen
dat we daar komen waar we de risico’s
het hoogst inschatten en dat we kijken
op welke wijze we het effect van
ons werk zo groot mogelijk kunnen
maken. Soms betekent dat redelijk
‘klassiek’ inspecteren, soms betekent
het ondersteunen van een branche bij
initiatieven, soms het druk zetten op
grote opdrachtgevers en zo zijn er nog
vele andere interventies denkbaar”, aldus
René Brand.
Eerlijk speelveld
Dat de Arbeidsinspectie komend jaar aan
de slag gaat, heeft een aantal redenen.
“Tillen, dragen, duwen en trekken, dat
is in deze branche gewoon. Maar dit
kan leiden tot fysieke overbelasting en
dat is niet veilig, niet gezond. We willen
dat de branche zich bewust wordt van
deze risico’s, de kennis hiervan vergroot
en bedrijven ook aanzetten tot actie.
In deze sector is het relatief makkelijk
om een verhuisbedrijf te starten. Een

rijbewijs en een (geleende) bus zijn vaak
al voldoende. Maar dat zet veelal een
druk op de prijs. Een ander verschijnsel
zijn verhuisplatforms die vraag en aanbod
bijeenbrengen. Dit hoeft niet negatief
te zijn, ze kunnen ook tot innovatie
leiden, maar ook hier zien we negatieve
aspecten. Denk aan schijnzelfstandigheid.
Maar ook de vraag hoever de
verantwoordelijkheid van een platform
reikt als het gaat om controle op de
aanbieders en vragers en de voorlichting.
Ook platforms leiden tot druk op de prijs.
De focus van opdrachtgevers ligt primair
op de prijs. Men heeft onvoldoende zicht
op de andere zaken die van belang zijn
en heeft onvoldoende zicht met welke
partij men in zee gaat. Dit alles legt
druk op een eerlijk speelveld. De kans
op zaken als onderbetaling of zwarte
verloning neemt daardoor toe. En regels
voor veilig en gezond werk worden ook
niet zo nauw genomen.”
Zorgeloos verhuizen
Verhuizers die het goed willen doen,
hebben last van bedrijven die regels
overtreden. Als oneerlijk werk wordt
tegengegaan, verbetert dit het
speelveld voor ondernemers. Toezicht
en handhaving vanuit de Inspectie levert
daar een bijdrage aan. René Brand:
“Maar dat willen we niet alleen doen.
Het is goed te zien dat ook vanuit de
verhuisbranche diverse initiatieven
worden ontplooid. Daar waar effectief,
ondersteunt de Inspectie de beweging
om te komen tot een eerlijk speelveld en

een veiligere en gezondere sector. Denk
hierbij aan de Code verantwoordelijk
marktgedrag en het OEV- SZW project
Zorgeloos verhuizen.”
Samen doen
De Inspectie SZW maakt gebruik van
alle beschikbare informatie om tot een
juiste selectie te komen van de bedrijven
waar de risico’s het grootst zijn. “Maar
we krijgen ook graag informatie vanuit
de markt, als er sprake is van onveilige of
oneerlijks situaties”, aldus René Brand.
“De inspectie heeft een algemeen
meldpunt voor deze meldingen: contact@
inspectieszw.nl of www.inspectieszw.nl/
melden. Laten we vooral samen werken
aan een eerlijk speelveld.”
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