Groothandel en afhaalcentrum
van boomkwekerijproducten
Laat Greenlink het oplossen!

Leg afspraken vast met
ingehuurd personeel
De afgelopen periode hebben de regioconsulenten van de VHG ruim 400 bedrijven bezocht
in het kader van het project professionalisering. Eén van de vragen is gesteld: ”Heeft u
afspraken met ingehuurd personeel goed vastgelegd?” Helaas wordt deze vraag vaak
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ontkennend beantwoord. Tijd om het roer om te draaien…
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ls er al iets is vastgelegd, dan betreft het een standaardcontract
van een uitzendbureau of een
VAR-verklaring van een ZZP-er. Met de
ZZP-er wordt vervolgens mondeling een
uurtarief overeengekomen. In beide gevallen wordt de ingehuurde arbeidskracht
vaak niet als een personeelslid gezien en
gaat men er van uit dat diverse wet- en

regelgeving op gebied van veiligheid niet
van toepassing is. Dat hierdoor onnodige
risico’s gelopen worden, blijkt wel uit de
onderstaande uitspraak van de rechter.

Even de situatie vooraf

Bedrijven gaan pas over tot het inhuren
van extra arbeidskrachten als een grote
tijdsdruk op de planning is ontstaan.
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Vegetatiedaken, parkdaken of dakpleinen. Benut het daklandschap
en breng met ZinCo leven op het dak! De bewezen hoogwaardige
systeemoplossingen van ZinCo bieden u de zekerheid die u als
opdrachtgever, architect, dakdekker of daktuinhovenier vraagt.
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De oorzaak van deze tijdsdruk kan diverse
oorzaken hebben. Ziekte van vast personeel,
uitgelopen werkzaamheden door slecht
weer of miscalculaties, te lage prijsstelling
voor product dat geleverd wordt of een
onverwachtse opdracht die niet geweigerd
kan worden. In die situatie wordt er
naarstig gezocht naar versterking en als
deze dan eindelijk gevonden is, heeft men
maar één doel: de achterstand inhalen.
En dan kan de volgende situatie ontstaan.

hebben de hoofd- en onderaannemer zich
ook in dit opzicht niet aan hun zorgplicht
gehouden. Om die reden stelde de rechter
de aannemers hoofdelijk aansprakelijk.

Aannemer aansprakelijk

Wat leert deze uitspraak ons?

Een ZZP’er die tijdens werkzaamheden
op een project ten val is gekomen en
daarbij ernstig gewond raakte, heeft
met succes de hoofd- en onderaannemer
aansprakelijk gesteld voor de geleden
schade. De rechtbank van ’s Hertogenbosch gaf in een kort geding de ZZP’er
gelijk.
De ZZP’er beriep zich in het kort geding
op het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658
lid 4): “Hij die in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf arbeid laat verrichten
door een persoon met wie hij geen arbeids
overeenkomst heeft, is overeenkomstig de
leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor
de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt (…)”

Ontkennen aansprakelijkheid

De ZZP’er was ingehuurd door de onder
aannemer. Maar omdat deze onder
aannemer én ook de hoofdaannemer
(die het werk dus eigenlijk had uitbesteed
aan de onderaannemer) allebei iedere
aansprakelijkheid voor het ongeval van
de ZZP’er ontkenden, was deze naar de
rechter gestapt. De ZZP’er vorderde
in het kort geding ‘voorschotten op de
schadecomponenten’.

Eerder vonnis

Overigens is dit niet de eerste keer dat de
rechter een dergelijke situatie onder ogen
krijgt. In 2002 werd een aannemer
aansprakelijk gesteld voor het ongeval
van een ingehuurde loodgieter.

•	Spreek met de ingeleende arbeids-

krachten uw veiligheidsprocedures
door en leg de gemaakte afspraken
schriftelijk vast.
Maak gebruik van een deskundige,
ook als u nog geen personeel heeft,
om uw veiligheidsprocedures eens
door te lichten. Stigas doet dit graag
voor u en de kosten vallen reuze mee.
Kijk voor meer informatie op
www.stigas.nl.
Neem even de tijd om na te gaan
hoe de tijdsdruk ontstaan is en
neem hiervoor, daar waar mogelijk,
passende maatregelen. Te denken valt
hierbij aan: verhoging uurtarieven
om minder orders te generen met
betere rendementen.
Los regelmatig terugkerende
verstoring in de planning op.
Doe iets aan ziektepreventie.
De VHG zal ook aankomend najaar
weer workshops organiseren om u
bij deze aanpak te ondersteunen.
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Als ondernemer bent u gewend met risico’s om te gaan. U kiest ervoor om bepaalde risico’s
met een verzekering af te dekken en zo de financiële gevolgen te beperken.
Zeker weten dat u goed verzekerd bent

Immers,
ondernemen is
risico’s nemen,

En toch premiekosten besparen

Onze unieke aanpak maakt ‘t mogelijk

maar ons advies:

Havelaar & van Stolk bv is al meer dan 30 jaar actief als adviseur in verzekeringen voor
particulieren en bedrijven. Door actief te zijn op de Assurantiebeurs kunnen wij specifieke
verzekeringen bieden voor zeer specifieke situaties en voor bepaalde doelgroepen.
Speciaal voor VHG-leden biedt Havelaar & van Stolk bv een uitgekiend pakket aan
verzekeringen. Alle bieden zij uitstekende dekking, gunstige voorwaarden en de
laagst mogelijke premies. Graag verzorgen wij vrijblijvend een analyse van uw huidige
verzekeringspakket en rekenen u voor hoeveel u kunt besparen.
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(Bron: CNV-zelfstandigen)

Afkeuren argumenten

De rechter keurde de argumenten van de
onder- en hoofdaannemer af. Zo bepaalde
de rechter dat de ZZP’er wel degelijk
onder artikel 7 van het Burgerlijk
Wetboek valt, ook al wordt dit artikel
doorgaans toegepast op uitzendkrachten
en ingeleend personeel. De rechter
bepaalde dat de ‘ontleende aansprakelijkheid voor werknemers uit te breiden is tot
andere tewerkgestelden, ongeacht de aard
van de rechtsverhouding’.

Hoofdelijk aansprakelijk

De rechter nam bovendien in zijn oordeel
mee dat op het project de valbeveiliging
was verwijderd. Volgens de rechter
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