
Besteedt u werkzaamheden uit 
op basis van een overeenkomst 
van opdracht/aannemings-
overeenkomst? En/of leent 
u personeel in via een 
uitzendbureau?

Handelt u in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf?

Wordt de arbeid uitsluitend 
verricht in Nederland door 
werknemers?

Staat de opdrachtgever/ 
opdrachtnemer met wie u 
zaken doet ingeschreven in 
het Handelsregister? Is de 
woonplaats/het werkelijke 
verblijf bekend?

Beschikt de opdracht-
nemer/aannemer/uitlener 
over een binnen de sector 
afgesproken certifi caat 
of keurmerk waarbij 
gewaarborgd wordt dat 
het overeengekomen loon 
wordt uitbetaald aan het 
personeel?

Betaalt u een markt-
conforme prijs voor de 
dienstverlening? Heeft u 
dit gecontroleerd door 
meerdere offertes op te 
vragen? Wordt er btw in 
rekening gebracht?

Heeft u in de overeenkomst 
met uw opdrachtnemer/
aannemer afspraken opge-
nomen over naleving van de 
arbeidsvoorwaarden, cao en 
procedures opgenomen als 
er sprake is van onderbe-
taling in de keten? Heeft u 
dit ook in een kettingbeding 
opgenomen?

Controleert u (periodiek) 
of de werknemers het 
overeengekomen salaris 
ontvangen en zo niet, treft 
u dan maatregelen richting 
de contractuele partij? 
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Op 1 juli 2015 is de ‘ketenaansprakelijkheid voor loon’ uit de Wet Aanpak 
Schijnconstructies (hierna: WAS) in werking getreden. Op basis hiervan 
kan een bedrijf/opdrachtgever/aannemer aansprakelijk worden gesteld 
voor achterstallig loon van werknemers van hun opdrachtnemer of 
onderaannemer. 

Een werknemer kan bij onderbetaling een loonvordering instellen bij zijn 
werkgever. Nieuw is dat de werknemer nu ook direct de opdrachtgever 
van de werkgever aansprakelijk kan stellen. Indien dit geen soelaas 
biedt, dan kan de werknemer vervolgens de hogere opdrachtgevers in 
de keten aanspreken.

Als u, als opdrachtgever, voldoende maatregelen neemt tegen onder-
betaling door uw opdrachtnemer kunt u aansprakelijkheid voorkomen. 
Het advies aan de opdrachtgever is dan ook om met betrekking tot de 
opdrachtnemer in ieder geval zorg te dragen voor het volgende: 
1. controleer de inschrijving in het Handelsregister;
2. vraag naar een certifi caat of keurmerk voor loonbetaling;
3. betaal een goede prijs voor de werkzaamheden;
4. zorg voor een contract met duidelijke afspraken; en
5. grijp in als het toch misgaat.

Met behulp van deze WAS-scan kunt u op hoofdlijnen nagaan of u een 
risico loopt in de ketenaansprakelijkheid voor loon.
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