Infoblad Bouwrecht

Onderaanneming

Dit informatieblad gaat in op een aantal aandachtspunten
bij onderaanneming.

de hoofdaannemer te betrekken en dit voor de aannemer dus een
gegeven is. Het voorgaande geldt ook als de Covo2010 (herzien in juli
2015) van toepassing zijn, omdat deze voorwaarden geen regeling
kennen voor de voorgeschreven onderaannemer.

Onderaanneming en nevenaanneming

De overige gebruikelijke algemene voorwaarden kennen wel
bepalingen die gaan over de verantwoordelijkheid van een door de
opdrachtgever voorgeschreven onderaannemer. De hoofdaannemer
is wel verantwoordelijk, maar dit is dan een inspanningsverplichting
en geen resultaatsverplichting, zo volgt uit de AVA 2013 herzien
december 2014, de UAV 2012 en de UAV-GV 2005. Als het ondanks
de inzet van de hoofdaannemer niet lukt om de onderaannemer goed
te laten presteren, gaat de verantwoordelijkheid vervolgens over naar
de opdrachtgever.

Een aannemer kan ertoe besluiten om een deel van het werk uit te
besteden aan een andere aannemer. De aannemer die rechtstreeks
het contract heeft gesloten met de opdrachtgever wordt nu
hoofdaannemer. De aannemer die het werk aanneemt van de
hoofdaannemer wordt onderaannemer. Soms werken twee aannemers
naast elkaar aan hetzelfde bouwwerk, dan is er geen sprake van
onderaanneming maar van nevenaanneming. In tegenstelling tot
bij onderaanneming is bij nevenaanneming geen sprake van een
contractuele relatie tussen de hoofd- en nevenaannemer.

Onder de UAV 2012 geldt nog wel de extra eis dat de opdrachtgever
vooraf kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van de
onderaannemer en die voorwaarden heeft aanvaard of goedgekeurd.

Recht van onderaanneming en verantwoordelijkheden
In de wet is bepaald, dat de aannemer die een werk heeft
aangenomen, het gehele werk, of een onderdeel daarvan, onder
zijn leiding en toezicht door een ander mag laten uitvoeren.
De hoofdaannemer blijft wel zelf aansprakelijk tegenover de
opdrachtgever voor het deugdelijk nakomen van de overeenkomst.
Een bepaling van gelijke strekking is opgenomen in de Covo2010
(herzien in juli 2015) en de UAV-GC 2005.
De UAV 2012 spreken enkel over het in onderaanneming laten
uitvoeren van bepaalde onderdelen van het werk en niet van het
gehele werk. Ook onder de UAV 2012 blijft de hoofdaannemer
volledig verantwoordelijk richting zijn opdrachtgever. Voordat een
onderaannemer kan worden ingeschakeld, moet hiervoor wel eerst
toestemming worden verkregen van de directie. De directie mag deze
goedkeuring niet zomaar weigeren: dat kan alleen op goede gronden.
Geeft de directie toestemming voor de inschakeling dan heeft dat
niet tot gevolg dat de verantwoordelijkheid voor de prestaties van de
onderaannemer bij de opdrachtgever komt te liggen.
Onder de UAV-GC 2005 kan de opdrachtgever in een acceptatieplan
de eis stelen dat voor een of meer onderdelen van het werk eerst
dan een onderaannemer (in deze voorwaarden ‘Zelfstandige
Hulppersoon’ genoemd) mag worden ingeschakeld, nadat deze
door de opdrachtgever is geaccepteerd. Net als onder de UAV 2012
heeft acceptatie niet tot gevolg dat de verantwoordelijkheid voor de
prestatie van de hulppersoon over gaat van de hoofdaannemer (onder
de UAV-GC 2005 genaamd ‘Opdrachtnemer’) op de opdrachtgever.

Onder de UAV-GC 2005 geldt dat de voorwaarden waaronder de
hoofdaannemer een onderaannemer wenst te contracteren door de
opdrachtgever wel moeten worden geaccepteerd. Anders dan in de
overige voorwaarden bepalen de UAV-GC 2005 expliciet dat indien:
• de opdrachtgever de voorwaarden niet accepteert, de
hoofdaannemer in beginsel alsnog een andere hulppersoon mag
inschakelen;
• de hoofdaannemer de voorgeschreven hulppersoon heeft
gecontracteerd zonder de (algemene) voorwaarden ter acceptatie
voor te leggen aan de opdrachtgever, de hoofdaannemer die
voorwaarden niet kan tegenwerpen aan zijn opdrachtgever;
• de opdrachtgever een voorgeschreven onderaannemer vervangt
door een andere partij die andere partij eveneens als een
voorgeschreven onderaannemer moet worden aangemerkt;

Zelfstandig Zonder Personeel (ZZP)
Een onderaannemer kan ook een ZZP-er zijn. Ook van hem wordt
verwacht dat hij een werk aanneemt en zelfstandig uitvoert en
oplevert tegen een vaste aanneemsom. Maar er kan ook sprake zijn
van schijnzelfstandigheid. Dit is bijvoorbeeld het geval als een ZZP-er
arbeid verricht ‘onder gezagsverhouding’. In dat geval moet hij gezien
worden als een werknemer en heeft hij recht op aanspraken die
volgen uit het arbeidsrecht (loondoorbetaling bij ziekte, doorbetaalde
vakantiedagen en betaling van het cao-loon). Zijn opdrachtgever
(werkgever) moet dan loonbelasting en sociale premies afdragen over
de vergoeding die de ZZP-er ontvangt. Schijnzelfstandigheid kan
voorkomen worden door gebruik te maken van de
modelovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Belastingdienst.

De voorgeschreven onderaannemer
Het kan ook zijn dat de opdrachtgever de hoofdaannemer voorschrijft
om een bepaalde onderaannemer in te schakelen. De wet heeft
als uitgangspunt dat de hoofdaannemer voor de prestaties van
een door de opdrachtgever voorgeschreven onderaannemer
verantwoordelijk is. Slechts onder bijzondere omstandigheden
kan die verantwoordelijkheid toch bij de opdrachtgever liggen.
Dat is bijvoorbeeld zo indien de opdrachtgever de aanneemsom,
de omvang van het werk, de verdere voorwaarden, en de start en
einddatum al met de onderaannemer heeft besproken zonder daarbij

De onderaanemingsovereenkomst
De hoofd- en onderaannemer sluiten een onderaanemingsovereenkomst. Het is van belang om daarbij de relevante beschikbare
stukken uit de overeenkomst tussen de hoofdaannemer en diens
opdrachtgever te betrekken, eventueel aangevuld met andere
stukken. Er moet eveneens worden vastgelegd of, en zo ja welke,
voorwaarden tussen de hoofdaannemer en zijn opdrachtgever moeten
doorwerken in de onderaannemingsovereenkomst, dat kunnen ook
algemene

voorwaarden zijn. Bijzondere aandacht verdient ook de CAR polis: is
de onderaannemer geheel of gedeeltelijk meeverzekerd, of helemaal
niet, en wat eist de opdrachtgever van de hoofdaannemer. Ook zullen
de door de opdrachtgever van de hoofdaannemer verlangde garanties,
onderhoudstermijnen, aansprakelijkheidsbepalingen en boetes en
kortingen moeten worden afgestemd in de overeenkomst met de
onderaannemer.
Bouwend Nederland heeft een modelovereenkomst opgesteld voor de
inschakeling van een onderaannemer met personeel
en de onderaannemer zonder personeel. Bij deze beide
overeenkomsten horen dezelfde Algemene Voorwaarden voor
Onderaanneming 2016 (AVvO 2016).

Wanneer (hoofd)aannemer gebruik wil maken van deze maatregelen,
dan moet hij daarover afspraken maken. En wel het liefst schriftelijk,
voordat het werk wordt uitgevoerd, zodat een onderaannemer ook
de tijd heeft een g-rekening te openen, mocht hij daar nog niet over
beschikken.
Bouwend Nederland heeft een uitgebreide handleiding voor het
omgaan met de Wet Ketenaansprakelijkheid ontwikkeld. Deze
handleiding WKA is hier te vinden.
Tevens geldt bij onderaanneming de btw-verleggingsregeling.
Bij onderaanneming dient in beginsel de btw-verlegd te worden van
de onderaannemer naar de hoofdaannemer. Zie voor meer informatie
de site van de belastingdienst.

Algemene voorwaarden en ‘Battle of forms’
De Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
Een veel voorkomende vraag bij het onderhandelen over en de
totstandkoming van overeenkomsten is welke algemene voorwaarden
van toepassing zijn: die van de hoofdaannemer of de onderaannemer?
Dit noemt men wel de “battle of forms”.
Zo’n battle ontstaat vaak als er in het traject dat vooraf gaat aan
het sluiten van een overeenkomst er in meerdere documenten –
een offerte-aanvraag, een offerte, een opdrachtbevestiging of een
overeenkomst – naar andere algemene voorwaarde wordt verwezen.
De wet gaat er vanuit dat de algemene voorwaarden waarnaar als
eerste is verwezen gelden, tenzij de toepasselijkheid daarvan door de
andere partij uitdrukkelijk van de hand is gewezen.

Wet ketenaansprakelijkheid en de btwverleggingsregeling
Op onderaanneming en inlening is de Wet Ketenaansprakelijkheid
(WKa) van toepassing. Dit betekent dat iedere aannemer in de keten
van bouwers voor elkaar aansprakelijk kunnen worden gesteld
wanneer loonbelasting en sociale premies niet zijn afgedragen.
De WKa is daarmee een risicoaansprakelijkheid. De WKa geeft
twee mogelijkheden om maatregelen te treffen die de mogelijke
aansprakelijkheid kunnen wegnemen of in ieder geval te beperken:
1. storten op de g-rekening van de onderaannemer of uitlener;
2. het bijhouden van een schaduwadministratie (persoonsregistratie
en manurenregistratie).

Een werkgever (in dit geval de aannemer) die een vreemdeling inleent,
moet zijn identiteit controleren aan de hand van zijn originele
identiteitsbewijs. Dat staat in de Wet arbeid vreemdelingen. Een
vreemdeling in de zin van deze wet is een arbeidskracht die van
buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of buiten Zwitserland.
Een vreemdeling mag in Nederland werken als hij over een
bewijsdocument beschikt dat dit is toegestaan.
Wie over welk document dient te beschikken en wie deze kan
aanvragen is na te lezen op de site van de rijksoverheid.
De werkgever is verplicht een kopie van het identiteitsbewijs te maken.
Een identiteitsbewijs is een document waarop iemands nationaliteit is
vermeld, een rijbewijs voldoet hier niet aan. Deze kopie moet tot ten
minste vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin het werk door
de vreemdeling is beëindigd bewaard worden. Wanneer de werkgever
hiermee in gebreke blijft, dan kan dat leiden tot een aanzienlijke boete
per ingehuurde arbeidskracht. Zie voor meer informatie de site van de
Inspectie SZW.
Wanneer de Inspectie SZW een controle uitvoert en blijkt dat
er arbeidskrachten zijn ingezet die niet beschikken over een
tewerkstellingsvergunning terwijl dat wel had gemoeten, dan kunnen
alle ondernemers in de keten, inclusief de opdrachtgever
een aanzienlijke boete krijgen. Zie voor meer informatie de
site van de Inspectie SZW.
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