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
voor uw opdrachtgevers, omdat volgens de wet een opdrachtgever verantwoordelijk
is als een ingeschakeld bedrijf fouten maakt in de loonbetaling of de regels ontduikt.
We spreken over ketenaansprakelijkheid, recent aangescherpt in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Een keurmerk beperkt het risico dat een opdrachtgever een claim
kan krijgen. Want PayChecked geeft direct inzicht dat een bedrijf de medewerkers
betaalt zoals het hoort.

Waarom zou ik me als ondernemer
aanmelden?
Met PayChecked is in één oogopslag duidelijk dat u uw werknemers betaalt zoals in
de cao is afgesproken. En dat u geen activiteiten onderneemt om daar onderuit te
komen. U bent een nette onderneming en
wilt dat uitdragen. Het keurmerk is voor uw
opdrachtgever een waarborg. Waarom is
het voor een opdrachtgever belangrijk?
Ketenaansprakelijkheid wil zeggen dat een
opdrachtgever mede-verantwoordelijk
is voor de daden van bedrijven die het
inschakelt. Een keurmerk als PayChecked
is een waarborg dat de opdrachtnemer
zijn werknemers betaalt volgens de cao.
De opdrachtgever hoeft dat zelf niet te
controleren. Dat geeft gemak en zekerheid.
PayChecked beperkt het risico op loonclaims met vijf jaar terugwerkende kracht.
Het keurmerk kan voorwaarde zijn voor
een opdrachtverstrekking.

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.

Hoe bent u zichtbaar keurmerkhouder?
Op de website www.paychecked.nl staan
alle bedrijven genoemd, met naam en
adresgegevens. De website geeft het actuele
register aan. Noem in uw voorwaarden en
correspondentie ook het keurmerk.

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.

In vier stappen
naar het
keurmerk

Wat kost het keurmerk?

TLN en evofenedex

Het keurmerk is niet te koop. U komt er voor
in aanmerking als uw onderneming aan alle
eisen voldoet. Er zijn wel kosten verbonden
aan het verkrijgen van het PayChecked
keurmerk. Keurmerkhouders en bedrijven
die zich hebben geregistreerd om het keurmerk te gaan behalen betalen een bijdrage
€ 120,- per jaar. Bedrijven kleiner dan 10
werknemers, betalen een gereduceerd
tarief van € 90,-. Daarnaast heeft een keurmerkhouder de tweejaarlijkse auditkosten.

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 mede-

De kosten daarvan variëren per inspectieinstelling naar gelang de duur en diepte van
de audit. Om bedrijven daarbij te begeleiden
biedt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland een keurmerkbegeleiding
aan. De kosten hiervan bedragen € 800,-.
Voor leden geldt een gereduceerd tarief van
€ 450,-. Wanneer uw bedrijf het keurmerk
behaalt, ontvangt het € 200,- cashback
op de begeleiding door TLN.

Vragen over het keurmerk?

werkers in de logistieke keten.

www.paychecked.nl
T 070 – 312 39 25
E info@paychecked.nl

