
 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever Woningbouwvereniging Habeko wonen 

Opdrachtnemer Ieder die in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden verricht 

Onderaannemer Een ieder die in opdracht van Opdrachtnemer werkzaamheden 

verricht 

Opdracht De door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verleende opdracht  

 

 

1. Wet aanpak schijnconstructies 
 
1.1 Opdrachtnemer verklaart dat hij handelt met inachtneming van en in 

overeenstemming met de Wet aanpak schijnconstructies.  
1.2 Opdrachtnemer verklaart en staat er voor in dat: 

a. hij aan diens werknemers het aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 
7:616a en artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betaalt; 

b. de toepasselijke cao naleeft. 
1.3 Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van de Opdracht slechts werkzaamheden laten 

uitvoeren door Onderaannemers die ervoor instaan dat zij aan hun werknemers het 
aan hen verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek 
betalen. 

1.4 Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van de Opdracht slechts gebruik maken van 
personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor de 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van Opdrachtgever en die 
derden hebben verklaard dat zij ervoor instaan dat zij hun werknemers het aan hen 
verschuldigde loon als bedoeld in artikel 7:616b van het Burgerlijk Wetboek betalen. 

1.5 Opdrachtnemer mag bij de uitvoering van de Opdracht slechts personeel inhuren van 
uitzend-/detacheringsbureaus en andere werkgevers die in het Handelsregister 
hebben vermeld dat zij personeel aan derden ter beschikking stellen. 

1.6 Opdrachtnemer blijft tegenover Opdrachtgever voor het in [lid 1.4] bedoelde 
personeel ten volle verantwoordelijk. 

1.7 Opdrachtnemer geeft op verzoek van Opdrachtgever op een inzichtelijke en 
toegankelijke wijze inzage in: 
a. het door de Opdrachtnemer aan diens werknemers, die betrokken zijn bij de 

uitvoering van de Opdracht, betaalde loon; 
b. de wijze waarop Opdrachtnemer toepassing geeft aan de toepasselijke cao. 
c. het door Onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht, 

aan hun werknemers betaalde loon; 
d. de wijze waarop Onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de 

Opdracht, toepassing geven aan de toepasselijke cao; 
e. de door de in [lid 1.5] bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere 

werkgevers lonen die zij betalen aan de personen die zij ter beschikking stellen 
aan Opdrachtnemer en diens Onderaannemers in het kader van de uitvoering van 
de Opdracht; 

f. de wijze waarop de in [lid 1.5] bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere 
werkgevers toepassing geven aan de toepasselijke cao. 

1.8 Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever op diens eerste verzoek in de gelegenheid om 
controles, audits of loonvalidaties uit te (laten) voeren, al dan niet door een derde 
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partij, op de financiële administratie en loonadministratie zoals deze wordt gevoerd 
met betrekking tot werknemers die bij de uitvoering van de Opdracht werkzaam zijn 
(geweest), teneinde de naleving met de Wet Aanpak Schijnconstructies te kunnen 
vaststellen. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de administratie op dusdanige 
wijze is ingericht dat controle binnen een redelijke termijn mogelijk is. 
Opdrachtgever verplicht zich bij controle tot vertrouwelijke behandeling van alle 
persoonlijke gegevens van betrokken werknemers. 

1.9 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van werknemers van 
Opdrachtnemer, Onderaannemers en de in [lid 1.5] bedoelde uitzend-
/detacheringsbureaus en andere werkgevers terzake van de betaling van het door 
Opdrachtnemer, Onderaannemers of de in [lid 1.5] bedoelde uitzend-
/detacheringsbureaus en andere werkgevers verschuldigd loon. De omvang van deze 
vrijwaring is gelijk aan de vordering die de werknemer op Opdrachtgever heeft, 
vermeerderd met alle verder daaraan verbonden renten en kosten.  

1.10 Opdrachtgever heeft een verhaalrecht op Opdrachtnemer wanneer Opdrachtnemer 
nalatig is in de nakoming van zijn CAO-verplichting jegens zijn werknemers en 
Opdrachtgever ter zake wordt aangesproken, ter grootte van het bedrag waarvoor 
Opdrachtgever is aangesproken en vermeerderd met wettelijke rente en overige 
kosten waaronder de volledige kosten van juridische bijstand. 

1.11  De [in dit artikel] opgenomen bepalingen dienen door Opdrachtnemer te worden 
opgenomen in door hem ter zake van de Opdracht te sluiten overeenkomsten met 
Onderaannemers en de in [lid 1.5] bedoelde uitzend-/detacheringsbureaus en andere 
werkgevers. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever een kopie van de 
desbetreffende overeenkomst.  

 
Bron Aedes 


