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Checklist inhuren personeel ter vermindering risico keten- en inlenersaansprakelijkheid 
 

In deze checklist zijn de belangrijkste aandachtspunten opgenomen om onder andere het risico 
van de aannemers- en inlenersaansprakelijkheid te verminderen. De lijst bevat geen uitputtende 
opsomming van te nemen maatregelen. 
 
1 Zorgvuldige selectie 
 Zorgvuldige selectie van uitzendbureaus of onderaannemers. Aandachtspunten zijn 

onder andere het niveau van de prijsaanbiedingen. Is het tarief erg laag in 
vergelijking met andere aanbieders, dan kunt u zich afvragen of wel wordt voldaan 
aan alle regels van de loonheffingen (loonbelasting, premies volks- en 
werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet). U kunt ook 
om referenties vragen. 

2 SNA keurmerk 
 Het zogenoemde SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en 

aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en 
opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen 
deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit 
arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het 
SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, 
waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. De 
ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit 
arbeid, te weten: 

 De identificatie van de onderneming; 
 De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en 

omzetbelasting; 

 Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag; 

 Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het 
verrichten van arbeid in Nederland; 

 Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit 
in- en doorlenen of uitbesteden van werk. 

 
Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste 
documenten. 
 
Daarbij verplichten sommige cao’s het om zaken te doen met uitzendbureaus die 
SNA-gecertificeerd zijn. Check daarom of uw cao hier iets over zegt. 
Controleer of uw uitzendbureau SNA-gecertificeerd is op www.normeringarbeid.nl. 
Daar kunt u zich ook aanmelden voor de 'SNA-attenderingsservice'. Die informeert u 
als er iets verandert in de certificering van het uitzendbureau waarmee u zakendoet. 

3 Inschrijving Kamer van Koophandel 
 Vraag het uitzendbureau om een kopie uittreksel uit het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel (KvK-nr., aandeelhouders, bestuurders etc.). Als het 
uitzendbureau is geregistreerd, dan kunt u het KvK-nr. in het uittreksel controleren op 
www.normeringarbeid.nl met de gegevens die van het uitzendbureau staan vermeld 
in het register.  
Een onderneming die tegen betaling arbeidskrachten ter beschikking stelt aan 
derden moet zich als zodanig laten inschrijven in het Handelsregister. Dit is zo 
bepaald in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De wet heeft 
ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen. 
De wet geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig 
arbeidskrachten ter beschikking stellen.  

 


