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Met ingang van 1 juli 2015 is er een ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers om het verschuldigde 
loon te betalen. Dit houdt in dat u als opdrachtgever (hoofdelijk) aansprakelijk kunt zijn voor het 
verschuldigde loon, wanneer een werknemer arbeid verricht in het kader van een (of meer) 
overeenkomst(en) van opdracht of aanneming van werk.  
 
U kunt aansprakelijkheid vermijden door een geslaagd beroep te doen op niet-verwijtbaarheid. Met 
behulp van deze checklist bouwt u daarvoor zekerheden in. 

 

WANNEER ER TOCH MISSTANDEN ONTSTAAN: 

- Spoor bij signalen van onderbetaling de (onder)aannemer direct schriftelijk aan om het verschuldigde 
loon te (laten) betalen. 

- Span u bij misstanden van onderbetaling in om problemen met onderbetaling op te (laten) lossen en 
treedt zo nodig bemiddelend op. 

  Alle ondernemingen waarmee ik zaken doe, zijn geregistreerd in het 
Handelsregister (in Nederland of in het buitenland). 



 Ik ben op de hoogte van aandeelhouders en bestuurders en eventuele moeder-
/dochtermaatschappijen van de ondernemingen waarmee ik zaken doe. 
 



 Ik werk alleen met aannemers die een NEN-certificering en een SNA-keurmerk 
bezitten, zodat ik er zeker van ben dat tenminste het wettelijke minimumloon wordt 
betaald en dat het overeengekomen loon ook daadwerkelijk wordt betaald. 



 

Ik werk alleen op basis van een overeenkomst die de gebruikelijke en 
marktconforme bepalingen en bedingen bevat. 

 Ik ga na of de geboden prijs voor het werk marktconform is en of deze prijs de 
aannemer naar redelijkheid in staat stelt het verschuldigde loon aan de  
werknemers te betalen. 



 

 

Ik heb waarborgen ingebouwd in overeenkomsten met aannemers tegen 
onderbetaling en beding de volgende clausules: 

 aannemer houdt zich in de uitvoering van de opdracht aan de geldende 
wet- en regelgeving; 

 aannemer werkt desgewenst mee aan controle of audits door mijn 
organisatie; 

 aannemer besteedt niet in onder aanneming uit of leent geen personeel in 
zonder mijn toestemming/medeweten.  

 

Tip: twijfelt u er desondanks aan of de aannemer het verschuldigde loon betaalt? 
Vraag dan om inzage in de arbeidsvoorwaarden. 



 Ik heb vastgelegd met de aannemers welke procedures worden gevolgd in geval 
er sprake zou zijn van onderbetaling in de keten. 
 




