
Bouwpas voor onderaannemers

Webinar 30 maart 2021



Even voorstellen

• Jasper van der Voet – Pellicaan Advocaten

• Casper Vollebregt – Mazars Nederland

• Daan Verkaik - Bouwpas

• Jesse Heijtmeijer - Bouwpas



Webinar Wet- en regelgeving in 
de bouw



1. Wie zijn wij
Onze expertises

Belastingadvies

Accountancy

Consultancy

Landendesks

Sectoren

Financial Advisory 
ServicesControle en beoordeling jaarrekening, financiële

verslaggeving, IFRS, IT-audit, jaarrekening
opstellen, administratie, online boekhouden, 

salaris- en personeelsadministratie

Tax reporting & control services, fiscaal-
juridische procedures, btw-advisering, 

douane en internationale handel, 
loonheffingen, estate planning, 

bedrijfsopvolging, belastingaangifte, 
Transfer pricing

Financial Planning, IT advies en Assurance, 
Governance, Risk, Compliance & Sustainability, 

HR Services, (Private) Outsourcing, Digital 
Transformation & Technology

Finance & Modeling, Due Diligence, Valuation, 
Forensic, Litigation & Arbitration, Corporate 
Finance

European US Tax Desk, French Desk, Global 
China Services, German Desk, Turkish Desk

Familiebedrijven, Transport & Logistiek, Publieke
sector, Industry & Services, MKB, Financial 
Services, Partnerorganisaties Flexwerk, 
Technology, Media & Telecom
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Programma

1. 11:00 uur | Introductie en voorstelronde

2. 11:05 uur | Wka, DBA, WAS, WAADI, WagwEU, WAV en AVG

3. 11:35 uur | De Bouwpas-functionaliteiten

4. 12:00 uur | Einde



2. Fiscale Ketenaansprakelijkheid

§ De (hoofd)aannemer is tegenover de Belastingdienst aansprakelijk voor de verschuldigde:

§ Loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen)

§ Premies werknemersverzekeringen en Zvw

§ Omzetbelasting (tenzij verleggingsregeling van toepassing)

§ Alleen aansprakelijk voor de heffingen die verband houden met de uitgevoerde werkzaamheden

§ Iedere aannemer kan aansprakelijk worden gesteld voor de loonbelasting en premieschulden van de 
(sub-)onderaannemers in de keten onder hem

§ De Belastingdienst heeft geen verplicht voorgeschreven volgorde!

Aansprakelijkheid volgens de WKa



2. Fiscale Ketenaansprakelijkheid

Opdrachtgever 
(niet aansprakelijk, tenzij eigenbouwer)

Hoofdaannemer

Onderaannemer (A)

Uitzendonderneming (B) 

(failliet / schulden BD)

Voorbeeldketen

Ketenaansprakelijkheid

Inlenersaansprakelijkheid



2. Fiscale Ketenaansprakelijkheid
Uitzenden vs. onderaannemen

Uitzendbureau
Inlenersaansprakelijkheid

Onderaannemer
Ketenaansprakelijkheid

Leiding en toezicht Opdrachtgever Onderaannemer

Overeenkomst Inspanningsverplichting Resultaatverplichting

Prijsafspraak Per uur (meestal) vaste prijs

Instructies Van opdrachtgever Van onderaannemer

Kwaliteit en veiligheid Verantwoordelijkheid
opdrachtgever

Verantwoordelijkheid
onderaannemer

Garanties en 
aansprakelijkheid

Beperkt Uitgebreid

Materiaal en gereedschap Via opdrachtgever (deels) via onderaannemer



2. Fiscale Ketenaansprakelijkheid

WKA
§ Aannemers – ketenaansprakelijkheid

§ Onderaannemers (ingezet door aannemers) – ketenaansprakelijkheid

§ Uitzendondernemingen – inlenersaansprakelijkheid

§ Detacheringsbureaus – inlenersaansprakelijkheid

§ Payrollorganisaties – inlenersaansprakelijkheid

§ Schoonmaakbedrijven – keten- of inlenersaansprakelijkheid

§ Onderhoudsbedrijven – keten- of inlenersaansprakelijkheid

§ Etc.

Geen WKA
§ Adviesbureaus

§ Architectenbureaus

WKa geldt voor:



2. Fiscale Ketenaansprakelijkheid
Uitzonderingen

§ als het werk geheel of grotendeels (> 50 % van 
de arbeidsuren) wordt uitgevoerd in de eigen 
werkplaats van de (sub)onderaannemer 

§ als de uitvoering van het werk ondergeschikt is 
aan de verkoop van een bestaande zaak (ca. 
10% factuurbedrag)

§ Let op: deze uitzonderingen gelden niet bij 
inlenen van personeel



3. Zzp’ers 
Definitie

Wat is een zzp’er?

¡ Zelfstandige zonder personeel
¡ Freelancer
¡ IB-ondernemer
¡ DGA (zelfstandige werkzaam via 

eigen vennootschap)
¡ Contractor
¡ Etc.



3. Zzp’ers 

§ Naheffing loonheffingen (inclusief premies werknemersverzekeringen)

§ Aansprakelijkstelling Wka of WAS (keten- of inlenersaansprakelijkheid)

§ Arbeidsrechtelijke risico’s

Risico’s



3. Zzp’ers

§ Doel: tegengaan schijnzelfstandigheid

§ Modelovereenkomst biedt geen volledige vrijwarende werking meer, slechts onder voorwaarden geen 
inhoudingsplicht voor de loonheffingen

§ Overeenkomst geeft nader inhoud aan de feiten en omstandigheden waaronder wordt gewerkt – alleen 
dan vrijwaring inhoudingsplicht

§ Opdrachtgever is medeverantwoordelijk

§ Dus: toetsen of aan de voorwaarden van de (model)overeenkomst is voldaan

Wet DBA



3. Zzp’ers

§ Veel zzp’ers zijn werkzaam in samenwerkingsverbanden (VOF) of door tussenkomst van een 
broker, uitzendbureau of bemiddelaar

§ Zuivere bemiddeling

§ Onzuivere bemiddeling

§ Tussenkomst

Bemiddeling van zzp’ers



3. Zzp’ers 
Tussenkomst



4. Civiele ketenaansprakelijkheid

Wet aanpak schijnconstructies (WAS)

Doel en strekking

§ Handhaving WML

§ Publicatie inspectiegegevens

§ Civielrechtelijke ketenaansprakelijkheid loon

WAS



4. Civiele ketenaansprakelijkheid
Civiele aansprakelijkheid voor het loon

§ Achtergrond

§ Van toepassing op 7:616a BW

§ Indien arbeid wordt verricht in dienst van de werkgever ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk 
zijn de werkgever en diens opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van het aan de werknemer verschuldigde loon. 

(inmiddels ook van toepassing op vervoersovereenkomsten)

§ Niet: pensioen, premie WIA-hiaat, vakantiedagen, transitievergoeding



4. WAADI

§ Met ingang van 1 juli 2012 zijn bedrijven die bedrijfsmatig werknemers ter beschikking stellen 
verplicht om zich te registreren bij de Kamer van Koophandel (WAADI)

§ Geldt ook voor buitenlandse bedrijven (ook mogelijk op buitenlands bedrijfsadres)!

§ Uitlener moet zijn geregistreerd onder een van de volgende SBI-codes:

§ 78201 Uitzendbedrijven

§ 78202 Uitleenbedrijven
§ 78203 Arbeidspools

§ 7830 Payrolling



5. WagwEU

Meldplicht voor aanvang werkzaamheden voor buitenlandse dienstverrichters:

§ Buitenlandse werkgever die met eigen personeel in Nederland een dienst verrichten;
§ Intraconcern ter beschikking stellen van personeel;

§ Buitenlandse uitzendondernemingen;
§ Buitenlandse zzp’ers in bepaalde risicosectoren.

De dienstontvanger dient binnen 5 dagen na aanvang werkzaamheden de melding te controleren 
(degene met wie een contractuele relatie bestaat). Boete € 1.500.

§ Buitenlandse partij schakelt weer een buitenlandse onderaannemer in?

§ In- en doorlenen?



6. Wet arbeid vreemdelingen

Werknemers van buiten de EER – controleer tewerkstellingsvergunning:

§ Arbeid vrij toegestaan?
§ Geldigheidsduur;
§ Controleer naam en foto, opslaan kopie ID.

Buitenlandse tewerkstellingsvergunning:

§ De vreemdeling voldoet aan alle voorschriften inzake verblijf, werkvergunning en sociale zekerheid om 
als werknemer van de werkgever arbeid te verrichten in het land waar de werkgever gevestigd is,

§ De vreemdeling arbeid verricht die gelijksoortig is aan de arbeid waartoe de vreemdeling gerechtigd is 
in het land waar de werkgever gevestigd is,

§ Duur van de overeengekomen dienstverrichting mag niet worden overschreden
§ De werkgever daadwerkelijk substantiële activiteiten in het gewoonlijke werkland.



7. Risicobeperking

A. Zorgvuldige selectie onderaannemers en uitleners

B. Contractuele maatregelen

C. Storten op de g-rekening

D. Verklaring betalingsgedrag

E. Schaduwadministratie

F. Controle naleving arbeidsvoorwaarden

Maatregelen



7. Risicobeperking
Verantwoordelijkheid

Selectie 
leveranciers

• Inkoop
• Beoordeling betrouwbaarheid leverancier

Vastleggen 
afspraken

• Legal
• Beheersmaatregelen contractueel overeenkomen

Vastleggen 
bescheiden

• Administratie
• Voor aanvang van de werkzaamheden

Bijhouden 
WKa-dossier

• Administratie
• WKa-gegevens bijhouden tijdens werkzaamheden

Controle

• Financiële afdeling
• Controle op naleven voorwaarden bij betaling facturen

Signaleren

• Bouwplaats
• Klachten/aanwijzingen van mogelijke misstanden 



7. Risicobeperking

§ Voorkomen aansprakelijkstelling

§ Vrijwaring bij aansprakelijkstelling

§ Voorkomen negatieve publiciteit

§ Passende loonafspraken ten opzichte van eigen 
werknemers (MVO)

Doel maatregelen



§ Het verzamelen en verwerken van gegevens is aan diverse regels gebonden. Deze regel staan 
uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

§ Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden
geïdentificeerd, zonder daartoe een bijzondere inspanning te behoeven leveren. Onder het
verwerken van persoonsgegevens wordt elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens verstaan, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
uitwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, etc. van gegevens.

§ Bijzondere persoonsgegevens

AVG en privacy

8. Tot slot



§ Wet Aanpak Schijnconstructies

§ Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)

§ Wet Keten- en Inlenersaansprakelijkheid
§ Disculpatieregeling (paragraaf 34.6 Leidraad Invordering 2008)
§ Matigingsregeling (paragraaf 34.8 en 35.9 Leidraad Invordering 2008)

§ Gevolgen overtreding AVG
§ Bindende aanwijzing
§ Bestuurlijke boete tot ten hoogste € 820.000 (2016)
§ 10% van de jaaromzet

Rechtvaardigingsgronden AVG
8. Tot slot



Vragen?



Mazars is een internationale geïntegreerde organisatie van professionals 
gespecialiseerd in audit, accountancy, tax en consultancy. Mazars is actief in meer
dan 90 landen en heeft 40.400 professionals die klanten van iedere omvang van 
dienst zijn: 24.400 professionals binnen de geïntegreerde Mazars partnership, 
en16.000 professionals via de Mazars North America Alliance.

Mazars
Watermanweg 80
3067 CG Rotterdam
www.mazars.nl

Casper Vollebregt



• Verplichting tot aanmelden voor elke bouwplaats

• Ik weet wel dat het moet, maar wat heb ik er zelf aan?

28.000 aangemelde aannemers
15.000 zzp’ers
155.000 arbeidskrachten

Bouwpas voor hoofdaannemers



Bouwpas voor onderaannemers

• Landelijke database met up to date gegevens

• Makkelijkste manier om automatisch administratie op orde te hebben

• Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving



Kalender

• 13 april lancering Bouwpas BASE
€ 50 per maand, of € 500 per jaar ( = 2 maanden gratis)
Activeer het abonnement in je account

• Gratis klik-cursus voor onderaannemers
– Maandag 12 april van 13:30 tot 15:00
– Woensdag 14 april van 9:00 tot 10:30

📆 Scan de QR-code of 
Meld je aan op https://www.bouwpas.nl/v86jn6jdoxskngao/

https://www.bouwpas.nl/v86jn6jdoxskngao/


Wat is Bouwpas BASE

Selectie 
leveranciers

• Inkoop
• Beoordeling betrouwbaarheid leverancier

Vastleggen 
afspraken

• Legal
• Beheersmaatregelen contractueel overeenkomen

Vastleggen 
bescheiden

• Administratie
• Voor aanvang van de werkzaamheden

Bijhouden 
WKa-dossier

• Administratie
• WKa-gegevens bijhouden tijdens werkzaamheden

Controle

• Financiële afdeling
• Controle op naleven voorwaarden bij betaling facturen

Signaleren

• Bouwplaats
• Klachten/aanwijzingen van mogelijke misstanden 

• KvK-uittreksel
• Verklaring betalingsgedrag
• G-rekeningovereenkomst

• Ondertekende registraties

• Keten in beeld








