PayChecked Zeker in Transport
PayChecked is een keurmerk voor bedrijven in transport en logistiek. Nauwkeuriger
gezegd: voor bedrijven die vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg.
Het keurmerk geeft aan dat de onderneming haar werknemers betaalt zoals in de
cao is afgesproken en dat de personeels- en loonadministratie op orde is. Dat is
waardevol, omdat volgens de wet een opdrachtgever de onderzoeksplicht heeft om
te checken of haar opdrachtnemers het juiste loon betalen aan hun werknemers.
We spreken over ketenaansprakelijkheid, recent aangescherpt in de Wet Aanpak
Schijnconstructies (WAS). Een keurmerk voorkomt dat u een claim kunt krijgen.
Want PayChecked geeft direct inzicht dat een bedrijf de medewerkers betaalt
zoals het hoort.

Waarom moet ik het als opdrachtgever
belangrijk vinden?
Ketenaansprakelijkheid wil zeggen dat
u mede-verantwoordelijk bent voor de
daden van bedrijven die u inschakelt. Een
keurmerk als PayChecked is een waarborg
dat de opdrachtnemer zijn werknemers
betaalt volgens de cao. U hoeft dat zelf
niet te controleren. Dat geeft gemak en
zekerheid. Voorkom loonclaims met vijf jaar
terugwerkende kracht en laat het keurmerk
voorwaarde zijn voor opdrachtverstrekking.
Stimuleer dat het onderdeel is van de
opdrachtgunning.

Hoe werkt het?
Een PayChecked-keurmerk wordt afgegeven
na controle van de administratie door een
gecertificeerde en onafhankelijke inspectieinstelling. Die beoordeelt de personeels-,
uren- en loonadministratie en stelt vast of
de werknemers het juiste loon krijgen.

Kijk op www.paychecked.nl
voor meer informatie

In vier stappen
naar het
keurmerk

Hoe kan ik zien of een bedrijf een
PayChecked-keurmerk heeft?
Op de website www.paychecked.nl staan
alle bedrijven met een geldig keurmerk
genoemd, met naam en adresgegevens.
In hun voorwaarden en correspondentie
kunnen bedrijven het keurmerk noemen.
De website geeft het actuele register aan.

TLN en evofenedex
Het keurmerk PayChecked in Transport
is een initiatief van Transport & Logistiek
Nederland (TLN) en evofenedex. Beide
organisaties onderschrijven het belang
van een juiste uitbetaling van medewerkers in de logistieke keten.

Eenmaal een keurmerk, altijd goed?
Iedere onderneming met een PayCheckedkeurmerk wordt periodiek gecontroleerd,
tenminste één maal per twee jaar. Klopt
de administratie nog steeds? Is het nog
steeds terecht dat het keurmerk wordt
gehanteerd? Zo niet, dan volgen sancties,
met als ultieme mogelijkheid het ontnemen
van het keurmerk.

Vragen over het keurmerk?
www.paychecked.nl
T 070 – 312 39 25
E info@paychecked.nl

